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O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, transmitiu  ao 
Presidente Michel Temer, 
uma mensagem da Comis-
são Europeia sobre a opor-
tunidade histórica que cons-
titui a conclusão do acordo 
entre a União Europeia e o 
Mercosul.

Ao início da tarde, o 
presidente do Governo es-
panhol, Mariano Rajoy, e 
António Costa falaram com 
o presidente do Brasil para 
reiterar o apoio de ambos à 
conclusão das negociações 
comerciais entre a União Eu-
ropeia e o Mercosul.

A última rodada de nego-
ciações realizou-se na se-
mana passada no Paraguai, 
país que atualmente exerce 

CADERNO DE SÃO PAULO

Costa transmite a Temer
empenho de Bruxelas para
acordo entre UE e Mercosul

Foi na ultima semana que 
o Supermercado Kanguru, e 
a Adega Alentejana, promo-
veram a gastronomia Portu-
guesa e os Vinhos do Alen-
tejo, os vinhos EA e Cartuxa 
e ainda Quinta do Noval e o 

Azeite Extra Virgem EA. Veja 
esta reportagem e ainda, a 
coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, o 
almoço das Quintas da Casa 
de Portugal e outros assun-
tos de interesse.

a presidência do Mercosul, 
tendo sido concluída sem 
avanços, mas com a deci-
são de se agendarem novas 
reuniões.

 Em janeiro, em discurso 
no Fórum Econômico Mun-

dial, em Davos, o primei-
ro-ministro português pediu 
empenho para a conclusão 
rápida do acordo comercial 
entre a União Europeia e o 
Mercosul, sustentando que o 
impacto econômico será dez 

Quinta de Santoinho

Convívio SoCial viSienSe

aS novaS vozeS do Fado,
ana Paula e Camilo leitão

Sucesso absoluto o sábado à noite na Casa do Minho, no 
Cosme Velho, com as tradições portuguesas, mais uma vez 

em evidência. Detalhes na pág. 8

Domingo de magia e encanto na Casa das Beiras, com a home-
nagens aos aniversariantes e show do R.F. Benvinda Maria e 

conjunto Tipicos da Beira Show. Detalhes na pág. 8

Uma Tarde 
de Fados, 

simplesmente 
maravilhosa no 
Castelo da Vila 
da Feira onde 
vemos Camilo 

Leitão e Ana 
Paula e a linda 
Camila. Deta-

lhes na pág. 2

vezes superior ao acordo ce-
lebrado com o Canadá.

De acordo com o primei-
ro-ministro, o acordo com 
o Mercosul constitui “uma 
oportunidade única no sen-
tido de ser reforçada a re-
lação transatlântica, num 
momento em que os Esta-
dos Unidos desinvestem do 
comércio internacional e que 
discutem se mantêm ou não 
o acordo da NAFTA”.

“Esta tem de ser clara-
mente uma prioridade da 
União Europeia. Espero 
que nas próximas semanas 
seja possível concluir este 
acordo com o Mercosul, 
onde países como o Brasil 
e a Argentina têm uma po-
sição central”.

O PSD escolheu os temas 
da economia e do emprego 
para um debate parlamentar 
que o partido agendou para 
hoje, disse fonte social-de-
mocrata. Este será o primeiro 
agendamento, da nova dire-
ção da bancada social-demo-
crata liderada por Fernando 
Negrão e sob a presidência 
de Rui Rio.

Questionado sobre se 
não partilha do otimismo do 
Presidente  Marcelo Rebelo 
de Sousa, que considerou 
muito boas notícias os da-
dos do INE, Rui Rio respon-
deu que obviamente é pre-
ferível que os dados sejam 
bons que os dados sejam 
maus. “Mas eu não vou dei-
xar de conseguir fazer opo-
sição porque há alguns indi-
cadores que estão bons. Na 

PSD marca debate parlamentar
sobre economia e emprego 

Supermercado Kanguru e adega
alentejana Promoveram Gastronomia

Portuguesa e vinhos do alentejo

Segundo um estudo elabora-
do pela escola de gestão de in-
formação da Universidade Nova 
de Lisboa,  10,8% dos portugue-
ses optaram por não comprar al-
gum medicamento prescrito por 
um médico devido ao custo dos 
fármacos, um valor que em 2016 
tinha chegado aos 11,8%.

De acordo com este traba-
lho, que é elaborado pela NOVA 
IMS, da Universidade Nova de 
Lisboa, a percentagem de do-
entes que deixaram de comprar 
medicamentos por causa do pre-
ço tem vindo sempre a baixar, 
passando dos 15,7% no primei-
ro ano de elaboração do estudo 
(2014) para os 14,2% em 2015.

Este estudo, que envolveu 
um inquérito com 500 entrevistas 
num universo de mais de 8,6 mi-
lhões de pessoas e cujos resulta-
dos foram extrapolados segundo 
uma pós-estratificação que tem 
por base as variáveis gênero 

e classe etária, mostrou ainda 
que subiu de 86,7 para 89,1 a 
percentagem de pessoas que 
tomaram no último ano medica-
mentos prescritos pelo médico.                                                                                                                         
Sobre o seu estado de saúde, 
quase metade dos portugueses 
(45%) considera que afeta as 
tarefas diárias, percentagem in-
ferior aos que consideram que 
o estado de saúde lhes provoca 
dor ou mau estar (47%) e aos 
que responderam que afeta ne-
gativamente a sua qualidade 
de vida (48%). O estudo revela 
ainda que, apesar de na ótica 
dos portugueses a qualidade 
dos serviços ter diminuído ligei-
ramente no ano passado (66.7 
pontos, menos 1,6 do que em 
2016), a qualidade técnica efeti-
va do SNS - que usou 13 indica-
dores validados,  subiu substan-
cialmente, alcançando os 73.8 
pontos (mais 5,3% dos que no 
ano anterior).

Um em cada 10 portugueses
não compraram medicamentos

por falta de dinheiro

aniverSarianteS
homenaGeadoS naS BeiraS

A família visiense esteve reunida no passado domingo para 
mais um tradicional convívio visiense ao som do Conjunto 

Amigos do Alto Minho. Na foto, a primeira-dama da Casa de Vi-
seu, Marcia Morgado, as diretoras Nilda, Deolinda, Noêmia, vice
-presidente do Departamento Feminino, Celeste com Natália de 
Jesus a ex-primeira-dama Alba Taveira e Elza Rodrigues. Deta-
lhes na pág. 18

dominGo Show no vila
Mais um fim de semana de harmonia e tranquilidade na Casa 

da Vila da Feira com o seu tradicional almoço. Detalhes na 
capa do tablóide

almoço PortuGuêS no reCreativo

O Rancho Folclórico Fausto Neves da Casa de Espinho, foi 
a atração principal do almoço português mensal no Clu-

be Recreativo Português de Jacarepaguá. Detalhes na última 
página do tablóide

saúde está bem tudo? Na 
educação está tudo bem? 
Na política florestal está tudo 
bem? Não está e sabemos 
que não está, portanto, não 
vamos olhar só para a eco-
nomia apesar de eu ser eco-
nomista e até ter tendência 
para isso”, afirmou.

No debate de hoje, caberá 

ao PSD fazer a abertura e o en-
cerramento de uma discussão 
com tempos totais previstos de 
cerca de 2 horas. Num agen-
damento potestativo, caso o 
partido proponente apresente 
iniciativas legislativas o regi-
mento da Assembleia da Re-
pública prevê que estas sejam 
votadas no próprio dia.

O investimento cap-
tado através dos vistos 
‘gold’ caiu 8% em feve-
reiro, face a igual perí-
odo de 2017, para 91,4 
milhões de euros, de 
acordo com os dados 
estatísticos do Serviço 
de Estrangeiros e Fron-
teiras  divulgados.

Em fevereiro o in-
vestimento resultante 
da Autorização de Resi-
dência para a atividade 
de Investimento, como 
também são conhecidos 
os vistos ‘gold’, atingiu 
os 91.380.873,02 euros, 
menos 8% do que em 
igual mês do ano passa-
do (99.512.868,51 euros). 
Face a janeiro, mês em 
que o investimento che-
gou a 99.169.840,74 eu-
ros, o recuo foi de 7,8%.

Investimento do 
‘Vistos Gold’ cai 
8% em fevereiro

“O nosso firme compromisso é que se em 
qualquer momento, mesmo em março ou abril,  
antes do verão, tivermos condições  que o jus-
tifiquem, nós não deixaremos de recorrer a to-
dos os mecanismos,  se for necessária, a con-
tratação imediata por ajuste direto dos meios 
aéreos”, assumiu Eduardo Cabrita, no Fórum 
Europeu de Proteção Civil, em Bruxelas.

O ministro da Administração Interna pro-
nunciava-se sobre o concurso urgente, anun-
ciado a 01 de março, que terá um prazo de 15 

dias, para a contratação de 40 meios aéreos 
de combate a incêndios florestais para 2018 e 
2020, num montante total de 48.888.667 euros.                                                                                                                
“Não costumo antecipar aquilo que são as in-
cidências de um concurso, eu diria que todas 
elas são para funcionar este verão, mas aquilo 
que tenho dito sempre é que temos trabalha-
do muito perto com a antecipação de riscos 
meteorológicos”, realçou, especificando que o 
concurso estará “certamente” lançado e com 
candidaturas durante o mês de março.

Governo optará pelo ajuste direto
de meios aéreos se for necessário
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O Consulado-Geral de Portugal no Rio 
de Janeiro informa, para conhecimento e 
eventual, que como determina a Lei do 
Serviço Militar e de acordo com a infor-
mação constante no “Edital de Avisos Im-
portantes” (em anexo), os cidadãos nacio-
nais, de ambos os sexos, nascido do ano 
de 1999, residentes no estrangeiro com 
caráter permanente há mais de 6 meses, 
ou que tenham ali nascido e aí permane-
çam devem comunicar ao Balcão Único 
da Defesa, através da via disponibilizada 
para o afeito, uma das seguintes opções: 
veja o edital ao lado.

O Consulado-Geral de Portugal informa 
que esclarecimentos adicionais poderão 
ser obtidos pelos interessados junto do 
Balcão Único da Defesa, através do site 
supra referido ou do endereço de e-mail 
ddn@defesa.pt, ou, ainda, pelo telefone 
+ 351 213 804 200.

INFORME

No âmbito das comemorações do Dia Internacio-
nal do Contador de Histórias, o Camões – o Centro 
Cultural Português em Brasília e a Associação Ami-
gos das Histórias promovem, em Brasília, mais uma 
edição do Sarau Literário que irá contar com diversas 
atividades. 

A sessão de abertura da 8ª Edição do Dia Interna-
cional do Contador de Histórias está prevista para o 
dia 14 de março, quarta-feira, às 19h, no auditório do 
Camões I.P., na Embaixada de Portugal em Brasília, 
com a apresentação do espetáculo “Dois Josés... Do 
Brasil à Lisboa. Um grande encontro: Antônio Torrado 
e Fernando Pessoa”. 

A programação de 2018 recebeu o título de “Ro-
maria das Histórias. O projeto irá percorrer quatro 
estados brasileiros e pretende homenagear poetas 
e contadores de histórias em língua portuguesa. O 
evento irá promover ainda debates com o objetivo de 
valorizar e fortalecer a esta atividade artística.

Sobre o espetáculo
O espetáculo “Dois Josés... Do Brasil à Lisboa. 

Um grande encontro Antônio Torrado e Fernando 
Pessoa”, aproxima de forma criativa, interativa e lú-
dica autores de dois países de Língua Portuguesa, 
intercalando poemas com canções e valorizando as 
suas raízes, riquezas e tradições orais de forma har-
mônica e distintiva. 

“A contadora de histórias de Minas Gerais, Lu-
crécia Leite durante a narração enfatiza e costura 
as semelhanças e as diferenças entre o Brasil e de 
Portugal, dando exemplos por meio da Literatura, das 
diferenças entre o português falado em ambos os pa-
íses “

Serviço
Espetáculo em comemoração ao Dia Internacional 

do Contador de Histórias
Dia 14 de março de 2018, às 19h
Local: Auditório do Instituto Camões (Embaixada 

de Portugal, SES – Avenida das Nações, quadra 801, 
Lote 2. Brasília – DF)

Duração: de 35 a 40 minutos
Entrada gratuita

Sarau Literário em comemoração ao Dia 
Internacional do Contador de Histórias 

Ana Paula e Camilo Leitão as novas vozes do Fado

Mais uma 
linda inter-
pretação 
da cantora 
Ana Paula 
na Tarde de 
Fados no 
Castelo da 
Feira

O cantor 
Camilo 
Leitão 
num 
momento 
de muita 
emoção 
acompa-
nhado 
pela 
Banda 
Lusófona

Os amigos Bruno Freitas, Alfredo e amigos brindando com o Presi-
dente Ernesto Boaventura o sucesso da Tarde de Fados

Mesa de destaque na Casa da Vila da Feira, os casais Antônio Se-
rápico, João Martins, Adão Ribeiro e suas respectivas esposas Fer-
nanda, Rosa e Irene numa bonita foto

Presente à Tarde de Fados o cantor romântico Mario Simões, sua 
esposa Maria Simões, Antônio Martins e esposa Mariluce

Um quarteto de amigos nesta tarde de descontração na Vila, o vi-
ce-presidente beirão Luís Ramalhoto, o Presidente José Henrique, 
Felipe Mendes e um amigo

Panorâ-
mica do 

salão da 
Casa da 

Vila da 
Feira na 
Tarde de 

Fados

A Casa da Vila da Feira no 
sábado foi palco de mais uma 
apresentação das duas novas 
vozes do fado na comunida-
de portuguesa, Ana Paula e 
Camilo Leitão que realizaram 
mais uma excelente Tarde de 
Fados. Tudo perfeito ao som 
da Banda Lusófona. Foram 
momentos agradáveis com 
o repertório da dupla dando 
mais um lindo show, deixando 
os amantes do fado e da mú-
sica romântica maravilhados 
realmente. Eles vieram para 
ficar e fazer história na musica 
portuguesa, e o Jornal Portu-
gal em Foco esteve lá e tráz 
nesta página alguns momen-
tos desse show.

Embaixada de Portugal 
|14 de março às 19h| Entrada Gratuita

De acordo com as itens III e IV do artigo 44 do Estatuto da Casa das Beiras ficam convo-
cados os senhores conselheiros a comparecem à Sessão Ordinária que será realizada 
na sua Sede Social, situada à Rua Barão de Ubá nº 341 – Tijuca – nesta cidade, às 20h 
do dia 28 de março de 2018, em primeira convocação com a maioria dos seus membros 
ou às 20h30min, em segunda convocação, com o número que permita a formação da 
mesa e mais 10 (dez) conselheiros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
        1) Eleição do Presidente e Vice-presidentes da Diretoria e Comissão Fiscal e 

seus Suplentes para o biênio 2018/2020.
        2) Posse do Presidente e Vice-presidentes eleitos e seus companheiros de Dire-
toria por ele indicados, bem como à Comissão Fiscal e seus Suplentes.

Rio de Janeiro, 05 de março de 2018

José Henriques
Presidente do Conselho Deliberativo

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

EDItAL DE CONvOCAçãO
CONSELHO DELIBERAtIvO
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Notas.. ...e mais

Aldeias Históricas vão ter 
certificado de turismo sustentável

O conjunto das 12 Al-
deias Históricas de Portu-
gal estão em processo de 
certificação como Destino 
Biosphere, um título reco-
nhecido pela UNESCO e 
atribuído pelo Instituto de 
Turismo Responsável. As 
Aldeias Históricas serão o 
primeiro destino português 
a receber a distinção.

«Podem ser pontos ínfi-
mos no mapa-mundo, mas 
graças a elas mudou-se o 
destino de um país», lê-se 
na página da comunidade 
Biosphere dedicada às Al-
deias Históricas de Portu-
gal. A localização estraté-
gica destas localidades da 
Beira Interior dotaram-nas 
de um papel central na de-
finição da fronteira luso-es-
panhola no século XII.

Da rede fazem parte as 
aldeias de Almeida, Bel-
monte, Castelo Mendo, 
Castelo Novo, Castelo Ro-
drigo, Idanha-a-Velha, Li-
nhares da Beira, Marialva, 
Monsanto, Piódão, Sorte-
lha e Trancoso, que «hoje 
se aliam para combater os 
efeitos da passagem do 
tempo e da desertificação», 
pode ler-se ainda.

A recuperação deste 
conjunto contribuiu para 
preservar e promover tanto 
a arquitetura característica 
dos locais como os produ-
tos regionais, a gastrono-
mia e o artesanato, criando 
práticas de turismo susten-
tável do ponto de vista na-
tural, económico e social.

A Biosphere adiantou à 
Evasões que o processo 

de certificação deverá 
estar concluído até se-
tembro deste ano, data 
em que o conjunto das 
12 aldeias passa a inte-
grar a comunidade Bios-
phere, um selo atribuído 
a destinos e entidades 
que promovem o turismo 
sustentável.

Esta marca de sus-
tentabilidade turística foi 
criada pelo Instituto de Tu-
rismo Responsável, cuja 
sede internacional é em 
Madrid, depois da Confe-
rência Mundial de Turismo 
Sustentável, em 1995, e 
conta já com o apoio e re-
conhecimento da UNES-
CO, da Organização Mun-
dial de Turismo (OMT), 
do Programa das Nações 
Unidas para o Meio Am-

biente (PNUMA) e outras 
entidades.

O selo Biosphere é o úni-
co a incorporar os 17 obje-
tivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações 
Unidas e as mais recentes 
diretrizes da Conferência do 
Clima de Paris. Em todo o 
mundo há 120 destinos com 
esta distinção.

A região do Alentejo tam-
bém está em processo de 
certificação como Destino 
Biosphere, mas à agência 
noticiosa espanhola EFE, 
o instituto adiantou que tal 
não vai acontecer até 2022. 
Entretanto o território portu-
guês tem já duas entidades 
com certificado Biosphere, 
os hotéis Jardim Atlântico e 
Baía Azul, ambos no Fun-
chal.

Neste convento do Norte dorme-se entre obras de arte

No Convento San Payo, 
reerguido no cimo do monte 
que vigia Vila Nova de Cer-
veira, dorme-se rodeado de 
objetos artísticos, de várias 
épocas e estilos. Um hotel ru-
ral para apreciadores de arte.

Ao longo de três déca-
das, o escultor José Rodri-
gues recuperou o Convento 
San Payo, em Vila Nova de 

Cerveira. Nele, decidiu fazer 
o seu espaço de trabalho e 
lazer. Das tertúlias que se 
realizavam aqui nasceram 
muitos projetos, como a Bie-
nal de Cerveira, em 1978, 
que se tornou num dos 
eventos dedicados às artes 
plásticas mais importantes 
do país. Agora, o antigo con-
vento é museu – dedicado 

ao artista, falecido em 2016, 
e à sua coleção de arte – e 
é também casa de turismo 
rural.

«José Rodrigues tinha um 
lado muito social e a casa foi 
sempre ponto de encontro de 
artistas e intelectuais para 
troca de ideias. Ele acredita-
va que a arte devia chegar a 
todos», diz Ágata Rodrigues, 
filha do escultor, diretora 
executiva da Fundação José 
Rodrigues, no Porto, e res-
ponsável pela programação 
da Associação Cultural Con-
vento de San Payo.

Quando o escultor desco-
briu este convento construído 
por franciscanos galegos no 
final do século XIV, no cimo 
do monte San Paio, este já 
estava em ruínas desde o sé-
culo XIX. Decidiu reerguê-lo 
– recuperar espaços e cole-
cionar obras de arte e anti-
guidades eram dois dos seus 
passatempos favoritos – e 
convidou o arquiteto e amigo 

Viana de Lima para o ajudar na 
empreitada.

Muito devagar, o edifício foi 
ganhando forma, tornando-se 
no que é hoje: uma enorme 
casa com claustros, capela e 
um jardim vasto, com vistas so-
bre a vila, o rio Minho e a sua 
famosa Ilha dos Amores e a 
Galiza. No museu, que foi ins-
talado no rés-do-chão, à volta 
das salas do claustro, encon-
tram-se várias obras do autor 
– entre desenhos, esculturas e 
maquetes de projetos (realiza-
dos e não realizados).

Mas todo o edifício e a sua 
envolvente é um museu. Tanto 
em casa como no jardim é im-
possível andar meia dúzia de 
metros sem que nos cruzemos 
com uma obra, sejam escultu-
ras do próprio José Rodrigues, 
sejam quadros de outros au-
tores, objetos decorativos dos 
quatro cantos do mundo e mui-
ta arte religiosa. Os jardins es-
tão transformados em museu 
ao ar livre. No patamar onde se 

encontra a piscina – e que 
é uma espécie de varanda 
gigante para Cerveira – es-
palham-se várias escultu-
ras suas, incluindo uma das 
famosas «anjas».

As oito suites do hotel 
– no primeiro andar – não 
fogem muito ao estilo do 
resto da casa. São rústi-

cos, decorados com arte e 
antiguidades, muitas dela do 
próprio José Rodrigues. O 
pequeno-almoço é servido 
numa sala com vistas pano-
râmicas. Com o enquadra-
mento aberto, come-se um 
reforçado pequeno almoço, 
onde não falta fruta da casa 
e bolos caseiros.

Marcelo: Força Aérea está “prestes a virar uma 
página em termos de salto qualitativo”
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, con-
siderou  que a Força Aérea Portuguesa  está “prestes a virar 
uma página em termos de salto qualitativo”, sobretudo devi-
do à previsível sucessão de aeronaves, como o avião Alpha-
Jet. “Todos sentimos que a Força Aérea está prestes a virar 
uma página em termos de salto qualitativo no futuro próximo”, 
disse Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma visita à Base 
Aérea n.º 11, em Beja, no Alentejo. O também Comandante 
Supremo das Forças Armadas frisou tratar-se da sua primei-
ra visita deste ano a instalações da FAP e que serviu para 
assinalar a entrada no seu 3.º ano de mandato e foi “uma 
forma de agradecimento dos portugueses à FAP e uma apos-
ta no futuro “. A “compatibilização entre passado e futuro, a 
um ritmo por vezes vertiginoso, é uma das características na 
FAP”, frisou, referindo que “os anos que estão a ser vividos 
pela Força Aérea em Portugal são anos que assinalam essa 
virada”.
Isabel dos Santos diz que presidente da Sonangol 
“é um mentiroso”
A empresária angolana Isabel dos Santos, filha do ex-presi-
dente angolano José Eduardo dos Santos, acusou o presi-
dente da Sonangol, Carlos Saturnino, de mentir sobre os atos 
de gestão que ela teve quando liderou a petrolífera estatal 
angolana, entre 2016 e 2017. “A tomada de posse do novo 
conselho de administração foi a 16 de novembro de 2017 e 
a partir dessa data nenhum de nós deu instruções de paga-
mento algum ou de qualquer operação na Sonangol. Por isso, 
estas acusações que ele faz são completamente infundadas. 
Carlos Saturnino é um mentiroso”, afirmou Isabel dos Santos.  
A empresária reagiu, assim, à denúncia de que teria orde-
nado uma transferência de US$ 38 milhões da Sonangol já 
depois de ter sido afastada da presidência da petrolífera. A 
Procuradoria-Geral da República de Angola investiga .
Cláudia Pascoal vence Festival da Canção da RTP
“O jardim”, da autoria de Isaura, foi a canção mais pontua-
da, por acumulação de votos atribuídos pelo júri regional e 
pelo público. Na final de domingo, transmitida em direto pela 

RTP1, a partir do Pavilhão Multiusos de Guimarães, competiam 
14 concorrentes. Cláudia Pascoal vai representar em maio Por-
tugal no Festival da Eurovisão da Canção, que este ano se rea-
liza em Lisboa depois de Salvador Sobral ter vencido em 2017 a 
competição com “Amar pelos dois”.
Cofina reforça jogo online com apostas desportivas. 
Ações disparam
O grupo Cofina, dono do Negócios e do Correio da Manhã, vai 
poder reforçar a sua oferta no jogo online, semana passada,  foi-
lhe atribuída uma nova licença para a exploração de apostas 
desportivas. A licença emitida pelo Serviço de Regulação e Ins-
peção de Jogos, válida por 3 anos, alarga assim os jogos dis-
poníveis através da marca Nossa Aposta, até agora disponível 
apenas na categoria de jogos de fortuna e azar. O grupo Cofina 
entrou no jogo online em setembro de 2017. Na altura, a Cofina, 
com 40%, estabelecia uma parceria com a Aspire Global, com 
sede em Malta. Esta última empresa é especializada no forneci-
mento de plataformas para o jogo online. A primeira licença de 
jogo online foi emitida em maio de 2016. Desde então, contam-
se já 12 licenças e sete entidades licenciadas: Betclic, Bet, Poke-
rstars, Estoril Sol, Solverde, Amorim Turismo e Cofina.
Governo volta a criar grupo de trabalho que foi 
extinto por causa da EDP
O Governo voltou a criar um grupo de trabalho para a extinção 
da conta de correção de hidraulicidade, um mecanismo que dei-
xou de existir em 2016.Este grupo tem 6 meses para apresentar 
um relatório fundamentado com o apuramento dos movimentos 
anuais, da sua origem e da determinação de direitos sobre os di-
ferenciais dos montantes atualizados dos fluxos de pagamentos 
e recebimentos e dos encargos financeiros associados à conta 
de correção de hidraulicidade”. Tal como o anterior, este grupo 
de trabalho vai contar com representantes da Entidade Regula-
dora dos Serviços Energéticos , da EDP Distribuição, da REN e 
do Conselho Nacional do Consumo. O anterior grupo de traba-
lho, criado em junho de 2017, foi extinto em dezembro de 2017, 
depois da interferência da EDP no seu funcionamento. Conforme 
escreveu então o jornal Expresso, a EDP Distribuição contratou 
a consultora KPMG para realizar as contas do mecanismo de 
correção que o grupo de trabalho deveria fazer de forma inde-

pendente. Em resultado, o secretário de Estado da Energia, 
Jorge Seguro Sanches, procedeu à extinção do grupo de 
trabalho devido à “interferência de elementos externos”.
Estes dois hackers portugueses vão lutar por 
prêmio de 100 mil euros nos EUA
André Baptista, de 22 anos, e José Sousa, 28, dois peri-
tos portugueses em segurança informática, venceram uma 
competição online que lhes dá acesso a um evento exclusi-
vo para hackers (o H1-202), em Washington, nos EUA , e no 
qual vão lutar por um prêmio  de 100 mil euros. André e José 
superaram 450 participantes e garantiram 2 dos 3 lugares 
que estavam reservados para a qualificação online.
Cartões virtuais e de refeição entram no radar 
do fisco
Bancos e entidades que fazem pagamentos vão ter de en-
viar, em julho, uma declaração sobre os pagamentos de 
2017. Os pagamentos realizados com cartões, virtuais e pré
-pagos, onde se incluem os de refeição, vão passar integrar 
os dados que os bancos e entidades que prestam este tipo 
de serviço estão obrigados a enviar à Autoridade Tributá-
ria e Aduaneira. O aumento do controle do fisco a este tipo 
de operações, vai também estender-se aos pagamentos e 
transferências realizadas nos multibancos, portais dos ban-
cos ou através de aplicações móveis.
Cibersegurança preocupa mais de 90% das 
empresas portuguesas
Segundo dados apresentados na conferência da KPMG, 
90% das empresas portuguesas estão preocupadas com 
incidentes de cibersegurança, enquanto 83% dos gestores 
está preocupado com disrupções das tecnologias de informa-
ção. Por sua vez, 78% das empresas mantêm a preocupação 
relativamente à falha de fornecedores críticos da cadeia de 
valor, 71% com a falha de água, gás ou eletricidade, 71% 
com incidentes de saúde e segurança no trabalho, 66% com 
incêndios, 56% com terrorismo e 46% com desastres natu-
rais. Estes são os resultados de um estudo “Risco e resiliên-
cia”, que visa avaliar o nível de preparação das empresas em 
Portugal para incidentes de cibersegurança, ataques terroris-
tas, sismos, incêndios e outras catástrofes naturais.
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Aires Pereira, presidente 
da autarquia, informou que re-
cebeu uma carta de uma em-
presa sediada em Luanda, que 
afirma que “assinou um con-
trato com o Clube Desportivo 
da Póvoa (CDP) no sentido de 
promover uma operação imo-
biliária” nos terrenos que são 
propriedade do clube, na zona 
norte da marginal da cidade. 
Na mesma missiva, a empresa 
angolana detalha a intenção de 
construir no local “habitações, 
lojas e uma unidade hoteleira”, 
pedindo ao autarca uma audi-
ência “para que haja um conhe-
cimento pessoal das pessoas 
mais envolvidas neste proces-
so”. Aires Pereira revelou “não 
ter conhecimento da existência 
de um contrato entre o CDP e 
a empresa” lembrando, numa 
resposta enviada aos investi-
dores angolanos, que “qualquer 

Investimento angolano de
13 milhões surpreende Câmara 

póvoa de varzIm

tomar

vIla pouCa de aguIar

Carrazeda de ansIães

Conferência de 
conferência de imprensa 
do festival NOS Alive’18
Decorreu, no passa-

do dia 28 de fevereiro, 
no Palácio dos Anjos, a 
conferência de imprensa 
do festival NOS Alive’18.

O melhor cartaz de 
sempre continua a dar 
cartas sem descanso. 
Para além da escolha 
acertada dos músicos, 
ele também se reinventa 
de edição para edição. 
Para este ano, Álvaro Co-
vões anunciou uma par-
ceria com a Organização 
das Nações Unidas para 
divulgação e promoção 
da Agência 2030 do de-
senvolvimento sustentá-
vel, tornando-o o primeiro 

festival a fazê-lo.
Por sua vez, o pre-

sidente da câmara de 
Oeiras, Isaltino Morais, 
também anunciou a cons-
trução de novos acessos 
pedonais e rodoviários 
entre Algés e o recin-
to nos próximos 3 anos 
resultando num acesso 
mais fluido e eficaz.  

Estamos a quatro me-
ses do grande evento e 
já pouco falta para esgo-
tar, afinal, este é o me-
lhor cartaz de sempre.

Câmara de Oeiras 
cria Plano Municipal de 
Emergência para a Pro-
teção Civil

Câmara cria Plano 
Municipal de Emergência 

para a Proteção Civil

A Câmara Municipal de 
Oeiras apresentou o Pla-
no Municipal de Emergên-
cia para a Proteção Civil 
(PMEPCO) à Comissão 
Municipal de Proteção Ci-
vil.

Numa reunião presi-
dida pelo presidente do 
Município, Isaltino Morais, 
marcaram ainda presen-
ça entidades que estão 
previstas no art.º 41º da 
Lei de Bases de Proteção 
Civil alterada pela Lei nº 
80/2015 de 3 de agosto, e 
representantes de outras 
entidades convidadas, 
como as Infraestruturas 
de Portugal, Brisa, Carris, 
EPAL, Instituto do Mar e 
da Atmosfera e Forças Ar-
madas.

O documento apre-
senta-se como “um instru-
mento que define orien-
tações relativamente ao 
modo de atuação dos vá-
rios organismos, serviços 
e estruturas a empenhar 
em operações de Prote-
ção Civil, face a um aci-
dente grave, catástrofe, 
ou outras ocorrências que, 
pela sua dimensão e/ou 
características, requeiram 
meios para o seu controlo, 
para além daqueles que já 

se encontram normalmen-
te disponíveis”, adianta o 
Município de Oeiras em 
comunicado.

Ondas de calor, va-
gas de frio, tempestades, 
cheias, sismos, incêndios 
urbanos e nos polos ad-
ministrativos e tecnológi-
cos e incêndios florestais, 
foram alguns dos riscos 
identificados para a atua-
ção do PMEPCO.

“O novo manual foi ela-
borado para fazer face à 
generalidade dos eventos 
que possam originar situ-
ações de emergência no 
Município de Oeiras, com 
um intuito de se construir 
uma ferramenta de apoio 
às autoridades de Prote-
ção Civil, com indicações 
sobre o modo de atuação 
e de listagem dos recur-
sos disponíveis dos vá-
rios organismos, serviços 
e estruturas”, adianta o 
mesmo comunicado.

O PMEPCO é passí-
vel de atualização sem-
pre que se justifique e 
será também utilizado 
em ações de prevenção 
e orientação para as mais 
variadas situações de 
emergência.

abordagem sobre essa matéria 
terá de ser feita por quem tem 
legitimidade para o efeito, neste 
caso, o clube”. “Estranhei esta 
carta e o fato de vir alguém di-
zer que representa o CDP, uma 
vez que não é do conhecimento 
público o que é que está envol-
vido neste processo”, apontou o 
autarca poveiro.

“A empresa em causa não 
apresenta nenhum documento 
que legitime a sua intervenção 
neste negócio que terá feito com 
o CDP. Espero que este assun-
to seja esclarecido, pois o CDP 
é uma instituição respeitada e 
com quem a Câmara tem um 
relacionamento institucional há 
muitos anos”, completou Aires 
Pereira. O presidente do Clube 
Desportivo da Póvoa, Caldeira 
Figueiredo, estranhou a “sur-
presa” da Câmara Municipal, 
recordando que a intenção de 

A Assembleia Municipal 
de Tomar, esteve reunida a 
discutir e a votar a “Integra-
ção do Município de Tomar 
na Federação Portuguesa 
do Caminho de Santiago e 
Aprovação dos Estatutos”. 
A adesão foi aprovada por 
unanimidade. Paulo Macedo, 
eleito da CDU apresentou 
algumas dúvidas, nomeada-
mente sobre os estatutos e 
sobre a ausência de um Re-
gulamento. Também o eleito 
Ricardo Lopes (PSD) colocou 
algumas questões à presiden-
te da câmara, nomeadamen-
te quais são os encargos do 
município com esta adesão e 
em que é que vai beneficiar. 
Já Carla Joaquim (PSD) quis 
saber se estão previstas can-
didaturas para valorizar os 

caminhos de Santiago na re-
gião. A presidente da Câma-
ra de Tomar, Anabela Freitas 
(PS) explicou que os Cami-
nhos de Santiago passam 
por Tomar “pelo que não faz 
sentido que o concelho este-
ja fora desta rota”. A autarca 
explicou ainda que um dos 
associados é a Via Lusitânia 
e foi esta que fez a marcação 
dos caminhos em Vila Nova 
da Barquinha, Tomar e Fer-
reira do Zêzere, sendo que 
o caminho que foi delimita-
do é o que vai ser seguido. 
Em relação a ações progra-
madas, explicou que neste 
momento está a ser feita a 
“reflorestação” junto aos ca-
minhos nos concelhos que 
foram atingidos pelos incên-
dios do último ano. 

Seiscentos carvalhos e castanheiros foram 
plantados por cerca de duas dezenas de voluntários 
que, durante o passado sábado, dia 17, estiveram 
numa das encostas da Senhora do Castelo afeta-
das pelos incêndios de Outubro.

Esta foi à primeira iniciativa do projeto “Vamos 
dar cor a Vouzela”, que pretende reflorestar com ár-
vores autóctones as áreas que foram queimadas.

alavancar este projeto imobiliá-
rio já tinha sido apresentada aos 
sócios, em assembleia geral do 
clube, em setembro do ano pas-
sado, onde o negócio foi então 
avaliado em 13 milhões de eu-
ros. “Nessa assembleia de se-

tembro anunciamos aos sócios 
o projeto, e tudo foi divulgado 
pela comunicação social. Na al-
tura estávamos muito perto de 
um acordo e fomos explicar as 
condições em que ele seria fei-
to”, disse o dirigente.

eleitos da assembleia
pedem explicações sobre 

caminhos de santiago

A construção da barragem de Foz 
Tua, a qual gerou muita contestação 
junto das populações e entidades am-
bientais pela destruição de parte da linha 
do comboio-de-ferro e por submergir 
parte da beleza natural do vale, trouxe 
em medidas compensatórias mais de 
30 milhões de euros para o território en-
volvente, de acordo com Rui Teixeira, 
presidente da EDP Produção.  Em de-

clarações à VTM, o presidente da EDP 
Produção refere que a barragem já “está 
em funcionamento desde o verão do ano 
passado”, ainda que esteja, apenas, em 
fase de testes. Quanto às verbas dis-
ponibilizadas pela empresa para o de-
senvolvimento cultural e ambiental dos 
concelhos afetados, integra as medidas 
de compensação pelo impacto ambiental 
que a construção da barragem implicou.

As antigas minas romanas, 
em Vila Pouca de Aguiar, irão re-
ceber 248.124 euros para várias 
ações a concretizar ao longo de 
2018, com vista à dinamização 
do turismo rural e de natureza. 
O presidente da câmara, Alberto 
Machado, ressalva que a união 
faz a força, por conseguinte, é 
preciso olhar o patrimônio como 
uma oportunidade e há um com-
promisso elevadíssimo com as 
pessoas para o desenvolvimen-
to local; o plano estratégico de 
Tresminas passa por um traba-
lho conjunto na valorização pa-
trimonial e natural. O reforço de 
verbas do Projeto de Valorização 
do Complexo Mineiro de Tres-
minas surge como medida de 
compensação para o patrimônio 
cultural que advêm do Sistema 
Eletro produtor do Tâmega.

As ações comparticipadas 
este ano destinam-se, além da 
equipe técnica, a estudo histó-

rico, geológico, de fauna e flora 
de Tresminas, equipamento para 
visitas, limpeza de galerias mi-
neiras, musealização do espólio 
da Chã das Arcas, construção 
de edifício de apoio às cortas e 
galerias e a estruturas de apoio à 
circulação nas cortas e galerias 
mineiras.

As ações foram acordadas 
entre o município e a Direção 
Regional de Cultura do Norte, va-
lidadas pela Agência Portuguesa 
do Ambiente e o financiamento 
será assegurado pela empresa 
Iberdrola no âmbito da medida 
de compensação n.º 2 para o 
patrimônio cultural da Declara-
ção de Impacte Ambiental dos 
Aproveitamentos Hidroelétricos 
de Gouvães, Padroselos, Alto 
Tâmega e Daivões.  Este Projeto 
de Valorização do Complexo Mi-
neiro de Tresminas já foi compar-
ticipado com 391.471€ (2016) e 
com 198.475€ (2017).

mais 250 mil euros para
valorização de tresminas

edp dá à região mais de 30 milhões
de euros em medidas compensatórias

vouzela
voluntários começaram 

reflorestação com carvalhos
e castanheiros
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torres novas

74 precários na Câmara
de torres novas

Na Assembleia Muni-
cipal, de 19 de fevereiro, 
através da CDU e do BE, o 
tema dos precários na Câ-
mara de Torres Novas foi 
abordado. Dina Salomé, do 
BE, apresentou uma moção 
dizendo que está na hora 
do município resolver este 
processo. Disse a propósito 
que a efetividade do posto 
de trabalho “é um direito e 
também uma mais-valia, no 
caso para a Câmara Munici-
pal” e acrescentou, “o direi-
to a constituir família passa 
muito pela estabilidade. 
A estabilidade é também 
importante não só para o 
próprio, mas também para 
a comunidade. Tudo deve 
ser feito que a passagem 
de precário a efetivo deve 
ser uma realidade. O pro-
blema não pode ser mais 

Plano de Proteção da 
Floresta foi apresentado e 
contempla apoios financei-
ros para bombeiros e sapa-
dores florestais, mas tam-
bém ações de limpeza e de 
beneficiação de pontos de 
água no concelho.

A Câmara da Guarda 
vai investir até junho cerca 
de 1,4 milhões de euros em 
medidas de prevenção de 
incêndios rurais, no âmbito 
do Plano de Proteção da 
Floresta (PPF) apresentado.

“Queremos chegar ao 
Verão de consciência ab-
solutamente tranquila, com 
a noção de que fizemos o 
que era preciso em termos 
de prevenção, vigilância e 
defesa da floresta”, disse 
Álvaro Amaro. O autarca 
acrescentou que o investi-
mento do município nesta 
área rondará os dois mi-
lhões de euros se forem 
incluídas, já realizadas e 
em curso, de estabiliza-
ção de taludes e de solos 
junto a estradas que foram 
atingidas pelos incêndios 
de 2017. “A Câmara da 
Guarda fez um bom tra-
balho de casa, creio eu. 
Hoje está apresentado [o 
Plano de Proteção da Flo-
resta], estão muitas coisas 
em marcha, trabalharemos 
dia e noite para chegarmos 
ao verão de consciência 
tranquila, mesmo sem ter-
mos qualquer garantia de 
financiamento por parte do 
Estado”, afirmou o edil aos 
jornalistas. O PPF contem-

pla a manutenção e a cria-
ção de faixas de gestão de 
combustíveis confinantes 
com a rede viária e com 
os polígonos industriais e 
a plataforma logística da 
Guarda. Mas também in-
vestimentos relacionados 
com o arranjo de caminhos 
rurais, manutenção e bene-
ficiação de pontos de água.

O documento inclui ain-
da a atualização de meios 
existentes nas freguesias 
ao nível de equipamen-
tos de defesa da floresta 
contra incêndios (trator, 
retroescavadeira, viatura 
todo-o-terreno, “kits” de 
incêndio, cisterna, destro-
çador, motosserra, motor-
roçadeira, entre outros). 
A autarquia também irá 
«afetar dez funcionários” 
para trabalhos de silvicul-
tura preventiva e atribuir 
apoios financeiros para as 
três equipes de sapadores 
florestais do concelho, num 
valor total de 30 mil euros, 
e para as três corporações 
de bombeiros (valor global 
de 143 mil euros). “Espero 
obter financiamento para 
as intervenções previstas, 
para não haver dificulda-
des financeiras no próximo 
ano”, avisou Álvaro Amaro, 
considerando que “se não 
formos ressarcidos de 1,4 
milhões de euros até ao 
fim do ano, mais aquilo que 
temos a receber do que já 
fizemos, o orçamento da 
Câmara para 2019 vai ser 
a gemer”.

Câmara aplica 1,4 milhões
em medidas de prevenção

Caldas da rainha

botiCas

guarda

artistas competem nos ‘óscares’ do cartoon

Donald Trump, Vladimir 
Putin e Kim Jong-Un vão 
estar reunidos na mesma 

sala, nas Caldas da Rainha, 
a partir de Junho. Não, não 
se trata dos ‘originais’, mas 

sim das suas caricaturas 
que, entre outros temas, 
compõe a mostra deste ano 

do ‘World Press Cartoon’ 
(WPC), que volta a realizar-
se nas Caldas da Rainha. 

Na mostra vão estar pre-
sentes mais de 600 candi-
daturas recebidas pelo júri 
do concurso que se afirma 
como os ‘óscares’ da carica-
tura e da crítica social, faz 
saber a organização num 
comunicado.

Os finalistas da competi-
ção já começaram a ser es-
colhidos e poderão ser vis-
tos no Centro Cultural e de 
Congressos da cidade de 2 
de Junho a 29 de Julho. En-
tre os trabalhos candidatos, 
cerca de uma dezena per-
tence a autores portugue-
ses. Um deles a trabalhar 
em França.

viseu

Boticas vai acolher um 
centro de reprodução e di-
vulgação científica e ambien-
tal do mexilhão-de-rio, uma 
espécie ameaçada que foi 
redescoberta no concelho e 
inviabilizou a construção de 
uma barragem, anunciou a 
autarquia.

O centro vai ficar instala-
do no Parque de Natureza e 
Biodiversidade de Boticas, 
distrito de Vila Real, e conta 
com a parceria da espanhola 
Ibedrola, no âmbito das con-
trapartidas pela construção de 
três barragens na região do 
Alto Tâmega.

O projeto inicial previa a 
construção de quatro barra-
gens mas a descoberta do 
mexilhão-de-rio (margaritífera 
margaritífera), no rio Beça, 
inviabilizou a construção da 
barragem de Padroselos, que 
iria localizar-se junto a Covas 
do Barroso.

Mexilhão raro inviabilizou a
construção de uma barragem 

Trata-se de espécie ame-
açada que chegou a ser dada 
como extinta em Portugal no 
início do século XX, tendo 
sido redescoberta de uma 
forma fortuita em 2009, em 
Boticas.

É uma espécie de bivalve 
não comestível, mas que se 
encontra protegida por uma 
diretiva comunitária.

A sua sobrevivência de-

pende não apenas da quali-
dade das águas mas também 
da existência de hospedeiros, 
como a truta-fário, no seu ‘ha-
bitat’.

Segundo o município, 
alguns exemplares encon-
trados na natureza estão já 
a ser encaminhados para o 
Parque de Natureza e Biodi-
versidade.

Inicialmente, explicou em 

O Festival do Arroz e da 
Lampreia 2018 cresceu no 
espaço ocupado e tem um 
programa reforçado. O ar-
roz carolino e a lampreia 
voltam a ser reis à mesa 
em Montemor-o-Velho, mas 
fazem-se acompanhar de 
outros sabores do campo 

e do rio. Numa viagem pela 
gastronomia e doçaria, e 
também pela cultura e tra-
dições do Baixo Mondego, 
os 10 dias de festival dão 
ainda palco ao folclore e 
etnografia, à música e ao 
desporto das suas diversas 
coletividades.

Festival do arroz e
lampreia continua a crescer 

comunicado, vão ser colo-
cados em quarentena nos 
aquários do posto piscícola e, 
posteriormente, transferidos 
para os tanques da estação 
de truticultura, onde têm os 
hospedeiros naturais para a 
sua reprodução.

Depois, quer pela reintro-
dução da própria espécie nos 
rios, quer pelo repovoamento 
dos mesmos com trutas-fário, 
a margaritífera será progres-
sivamente devolvida ao seu 
‘habitat’ natural.

O Parque de Natureza e 
Biodiversidade quer “desem-
penhar um papel relevante na 
recuperação desta espécie”.

De acordo com a autar-
quia, a Iberdrola “apoiará fi-
nanceiramente este centro 
de divulgação e investigação, 
permitindo o necessário in-
vestimentos tanto em meios 
físicos como em recursos hu-
manos qualificados”.

ignorado”.
Câmara da Guarda apli-

ca 1,4 milhões em medidas 
de prevenção de incêndios

Plano de Proteção da 
Floresta foi apresentado e 
contempla apoios financei-
ros para bombeiros e sapa-

dores florestais, mas tam-
bém ações de limpeza e de 
beneficiação de pontos de 
água no concelho.
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Crédito especializado 
cresceu  18,3% 

As instituições de crédi-
to especializado concede-
ram 9.263 milhões de eu-
ros em créditos em 2017, 
crescendo 18,3%. 

A Associação de Ins-
tituições de Crédito Es-
pecializado atribui esta 
evolução à diminuição do 
desemprego e ao cresci-
mento de 2,7% da eco-
nomia nacional, “o maior 
crescimento desde há 17 
anos” e que teve “efeito di-
reto na situação financeira 
dos portugueses, que tem 
vindo a melhorar substan-
cialmente”.

Apesar de os valores 
do crédito ao consumo a 
particulares terem atingido 
os 6.191 milhões de euros 
no final de 2017, de acordo 
com o Banco de Portugal, 
a ASFAC nota que estão 
ainda 34,5% abaixo dos re-
gistados em 2008, “ano de 
plena crise financeira”.

Segundo os dados da 
associação, no ano pas-
sado o crédito clássico 
concedido a particulares, 
que representa 30,9% do 
total deste tipo de financia-
mento, subiu 37,8% face a 
2016, enquanto o crédito 
clássico atribuído a empre-
sas aumentou 26,2%. Já 
o crédito ‘stock’ foi o que 

Estrangeiros que mais compram
casas são franceses e brasileiros

De acordo com os dados 
do Gabinete de Estudos da 
Associação dos Profissio-
nais e Empresas de Media-
ção Imobiliária de Portugal , 
“o francês mantém-se no top 
dos estrangeiros que mais 
investem no país (29%), mas 
é o investimento brasileiro 
que mais tem crescido, re-
presentando já cerca de 19% 
da compra de casas por es-
trangeiros “. Lisboa, Porto e 
Algarve são as regiões mais 
procuradas.

No “ranking” dos principais 
investidores seguem-se os 
ingleses (11%), os chineses 
(9%) e os angolanos (7,5%). 

Para o presidente da APE-
MIP, Luís Lima, esta ascen-
são dos brasileiros não é uma 
surpresa: “Há cerca de três 
anos que tenho chamado a 
atenção para o potencial que 
o investidor brasileiro repre-
senta para o imobiliário na-
cional, que se acentuou não 
só com a instabilidade polí-
tica, social e econômica que 

o Brasil atravessa, mas tam-
bém com a eleição de Donald 
Trump nos EUA, que fez com 
que muitos brasileiros que 
haviam investido na Florida, 
como é tradicional, procuras-
sem alternativas seguras”, 
sustentou.

Segundo os dados da as-
sociação, em Lisboa e no Por-
to os brasileiros são já mes-
mo os estrangeiros que mais 
compram casa, com uma 

representatividade de 24% e 
27%, , embora no Algarve e 
a nível nacional continuem a 
ser os franceses a liderar.

Para Luís Lima, o desafio 
atual é “travar a quebra” que 
se vem registando no investi-
mento chinês, que atualmen-
te representa 9% do total das 
vendas a estrangeiros. “É ne-
cessário que os procedimentos 
do programa de Autorização 
de Investimento para Ativida-

des de Investimento sejam 
rapidamente normalizados, 
para evitar eventuais impac-
tos negativos e desconfianças 
que os atrasos, na emissão e 
renovação de vistos, que hoje 
se verificam possam ter junto 
destes cidadãos”. 

Ainda assim, o presiden-
te da APEMIP acredita que 
em 2018 esta procura de-
verá dispersar-se por outras 
regiões do país, já que “há 
cada vez mais investidores 
interessados em apostar na 
compra de casa em locais 
fora das rotas habituais”.

“Muitos porque têm laços 
familiares que os unem a de-
terminadas regiões do país, 
outros porque procuram al-
ternativas de investimento 
através da aposta no turismo 
rural, por exemplo”, explica, 
sustentando que “as pers-
pectivas são boas e trarão 
também a estas regiões no-
vas dinâmicas econômicas 
que promoverão o seu de-
senvolvimento”.

menos cresceu em 2017 
(8,4%), enquanto o crédi-
to renovável, registou no 
ano passado uma subida 
de 17,1%. De acordo com 
a ASFAC, a aquisição de 
meios de transporte con-
tinuou a liderar o destino 
dos montantes concedidos 
em crédito clássico, com 
69,6% do total do financia-
mento, equivalente a 2.119 
milhões de euros, mais 
24,2% do que em 2016 e 
um “reflexo da dinamiza-
ção da economia portu-
guesa e da consequente 
mobilização dos agentes 
econômicos no sentido de 
financiarem os meios de 
transporte”. Seguiu-se o 
crédito pessoal, com 21% 
do financiamento pedido, 
e o financiamento para a 
aquisição de artigos para 
o lar, com 5,9%. No total, 
em 2017, foram celebrados 
422.272 contratos de crédi-
to clássico, mais 32,5% do 
que em 2016, sendo “a es-
magadora maioria” (97,4%) 
com particulares e o res-
tante com empresas, onde 
se houve uma subida de 
16,7% do número de con-
tratos celebrados. No ano 
passado, o valor médio de 
cada contrato foi de 7.208 
euros, um aumento de 3%.

As grandes empresas de 
transportes públicos regista-
ram um aumento da procura 
em 2017 atingindo mesmo o 
melhor resultado dos últimos 
cinco anos. Ao todo foram va-
lidadas 669 milhões de passa-
gens no universo analisado, 
mais 2,8% comparando com 
o mesmo período de 2016.

A CP foi a empresa que 
apresentou maior crescimen-
to, ao subir 6,3%, para 122 
milhões. Já a Carris registou 
a subida menos expressiva 
de 1,2%, para 122,4 milhões 
de viagens validadas, no 
entanto, conseguiu inverter 
a tendência de queda no 
ano em que passou para as 
mãos da Câmara de Lisboa.

Mas há duas empresas 
que já registam evoluções 
positivas: a Metro do Porto, 
que fechou o ano passado 
com 60,6 milhões de viagens 
validadas, o melhor resulta-
do de sempre, contra os 55,7 
milhões de 2011 e 4,5% aci-
ma de 2016, e o Metro Sul do 
Tejo que com 11,9 milhões 
de passagens no ano pas-
sado, ficou 13% acima dos 
valores de 2011, mais 3,5% 
face a 2016.

Este crescimento está 
associado além da qualida-
de da oferta também às po-
líticas públicas de promo-
ção de formas sustentáveis 
de mobilidade no transpor-
te público.

Jovens de hoje ganham
menos do que há 10 anos

Transportes públicos. Procura 
aumentou no ano passado

São apontados como a 
geração mais qualificada 
de sempre, vital para o su-
cesso e competitividade das 
empresas nacionais, mas a 
crise não poupou os millen-
nials. Desde 2008, o rendi-
mento mensal médio real, 
dos jovens entre os 25 e os 
34 anos, teve  uma variação 
negativa de 4,6%. O rendi-
mento médio mensal líquido 
encolheu, em termos reais, 
dos €794 registados em 2008 
para os atuais €757. Em Por-
tugal, os licenciados ganham 
hoje menos 17,7% de salá-
rio médio mensal líquido, do 
que há uma década. São, de 
resto, os trabalhadores mais 
castigados nestes dez anos 
que passam desde a crise 
financeira.

Na verdade, nem em 
1998 um profissional qua-

lificado ganhava tão pouco 
como agora. Nessa altura, 
ser detentor de uma qualifi-
cação superior garantia, pelo 
menos, €1531 mensais líqui-
dos. Feitas as contas, o ren-
dimento salarial médio men-
sal líquido dos trabalhadores 
com qualificação superior 
diminuiu, em termos reais, 
19,2%.

A degradação das con-
dições salariais dos mais 
jovens está a fazer soar 
múltiplos alarmes. O Nú-
cleo de Observação Social 
da Cáritas Portuguesa di-
vulgou as conclusões do 
estudo europeu “Os Jovens 
na Europa Precisam de um 
Futuro”, onde cruzou esta-
tísticas oficiais para chama-
ra a atenção para as dificul-
dades com que se deparam 
atualmente os profissionais 

mais jovens, por via do au-
mento da precariedade e a 
da diminuição progressiva 
dos rendimentos.

O estudo conduzido pela 
Cáritas revela que esta é a 
primeira geração de jovens 
a enfrentar o risco de em-
pobrecimento relativamente 
à geração dos seus pais. E 

até fala no aparecimento de 
uma nova geração que ape-
lida de sinkies (a afundar). 
São maioritariamente jovens 
casais trabalhadores que di-
ficilmente conseguem supor-
tar as despesas com os seus 
rendimentos profissionais 
e que, por isso, não podem 
constituir família. 

De acordo com o ga-
binete de estatísticas da 
UE, a taxa de desempre-
go diminuiu em todos os 
Estados-membros, tendo 
Portugal registado a quarta 
maior queda homóloga (de 
10,1% para 7,9%), depois 
de Chipre (de 12,6% para 
9,8%), da Grécia (de 23,3% 
para 20,9%, dados de no-
vembro) e da Croácia (de 

12,2% para 9,8%).
As menores taxas de de-

semprego  em janeiro, foram  
na República Checa (2,4%), 
em Malta (3,5%) e na Ale-
manha (3,6%) e as maiores 
na Grécia (20,9%) e em Es-
panha (16,3%).

Entre as pessoas com 
menos de 25 anos, a taxa 
de desemprego recuou para 
os 17,7% em janeiro na 

zona euro e os 16,1% na 
UE, face aos 19,9% e 17,7% 
homólogos, respetivamente, 
com Portugal a apresentar a 
quarta maior queda. 

As menores taxas de de-
semprego jovem observa-
ram-se na República Checa 
(5,8%), na Estônia (6,5% em 
dezembro) e na Alemanha 
(6,6%) e as mais altas na 
Grécia (43,7%), em Espanha 

(36,0%), em Itália (31,5%) e 
em Portugal (22,2%).

A taxa de desemprego 
recuou em Portugal para os 
7,9% em janeiro, face aos 
10,1% homólogos e aos 
7,9% de dezembro. O de-
semprego jovem diminuiu 
na comparação homóloga 
dos 25,4% para os 22,2%, 
tendo-se mantido estável na 
variação em cadeia.

Portugal com a 4.ª maior queda no desemprego na UE
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Política

“Apesar do risco de a 
solução adotada poder 
acabar por desproteger 
o trabalhador, atendendo 
a preocupação de evitar 
fórmulas de contornar 
o regime de demissão”, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
“promulgou  o diploma da 
Assembleia  que altera o 
regime jurídico aplicável 
à transmissão de empre-
sa ou estabelecimento 
e reforça os direitos dos 
trabalhadores, proceden-
do à alteração ao Código 
do Trabalho, aprovado em 
anexo à Lei n.º 7/2009, de 
12 de fevereiro”. A altera-
ção à lei de transmissão 
de estabelecimento foi 
aprovada pelo parlamento 
em 02 de fevereiro, com 
os votos favoráveis do 
PS, BE, PCP, PEV e PAN 
e contra do PSD e CDS.

Em 19 de janeiro, PS, 
PCP e BE entenderam-
se para uma alteração ao 

Código do Trabalho sobre 
transmissão de estabe-
lecimento que garante o 
direito à oposição do tra-
balhador na transferência 
de empresa, ao contrário 
do que acontecia.

Os 3 partidos, que ne-
gociaram esta solução 
nas últimas semanas, afir-
mam que o mais importan-
te é o direito consagrado 

ao trabalhador de opor-se 
à transferência, conforme 
concordaram os deputa-
dos Rita Rato, do PCP, e 
José Soeiro, do BE.

Outro dos pontos do 
acordo prevê, ainda, que, 
em caso de transferência 
para uma empresa do gru-
po, mas com outro nome, 
sejam garantidos direitos, 
pessoais ou relacionados 

“É verdade que é sem-
pre mais fácil fazer oposi-
ção quando a economia 
corre mal do que quan-
do a economia não corre 
mal, mas em primeiro lu-
gar a economia não está 
a correr tão bem assim 
e há oposição para lá da 
economia, há vida para 
lá da economia, há país 
para lá da economia”, res-
pondeu  Rui Rio, durante 
uma visita à  Bolsa de Tu-
rismo de Lisboa.

Segundo Rui Rio,  a 
economia está a crescer 
“cada vez menos” e “já 
está a definhar”.

“Há muitas coisas em 
Portugal que não estão 
bem e aquilo que a opo-
sição deve fazer é saber 
identificar o que não está 
bem para obrigar o Go-
verno a fazer bem e é 
isso que nós vamos fazer 
e não ficarmos apenas 
agarrados à taxa do PIB 
ou à taxa do desempre-

Os primeiros-ministros 
de Portugal e Espanha 
assistiram, em Elvas, ao 
lançamento do concurso 
para a ligação entre Évora 
e a fronteira, a maior obra 
ferroviária em 100 anos.

Costa e Rajoy relançam ligações
ferroviárias Portugal-Espanha

A cerimônia  decorreu 
no Museu de Arte Contem-
porânea de Elvas e juntou, 
António Costa e Mariano 
Rajoy, a comissária eu-
ropeia dos Transportes, 
Violeta Bulk, e o ministro 

do Planejamento e Infraes-
truturas, Pedro Marques. 
“Um dia histórico”, afirmou 
Pedro Marques, pelo que a 
obra representa nas liga-
ções ferroviárias e econô-
micas entre os dois países.

A obra da nova linha 
deverá iniciar-se até mar-
ço de 2019 e a conclusão 
está programada para 
o primeiro trimestre de 
2022, num custo de 509 
milhões de euros, quase 
metade provenientes de 
fundos europeus. Antes 
da cerimônia no museu, 
o chefe do governo portu-
guês e a comissária foram 
à antiga estação de Elvas, 
e descerraram uma placa 

Presidente assina lei  que prevê que trabalhador 
se oponha a ser transferido de empresa    

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
acusou o PS de ser “inca-
paz de se afirmar clara-
mente de esquerda”, afir-
mando que nas questões 
trabalhistas  os socialistas 
estão “do lado do capital”.

Jerónimo de Sousa 
assinalou que o PSD e o 
CDS-PP criticam o “go-
verno das esquerdas”, 
aludindo ao acordo entre 
o PCP, BE e o PS para 
a viabilização do gover-
no minoritário socialista, 
mas, no parlamento, “es-
tão com o PS” quando 
se trata dos direitos dos 
trabalhadores. “Porque 
eles sabem que o PS é 
incapaz de se afirmar cla-
ramente como um partido 
de esquerda”.

Jerónimo de Sousa acusa PS de ser
“incapaz de se afirmar de esquerda”

para assinalar o início da 
empreitada de moderni-
zação . De acordo com os 
dados do executivo comu-
nitário, a modernização 
do troço Évora-Caia, com 
um custo estimado de 388 
milhões de euros, recebe 
uma comparticipação da 
União Europeia de 56% .

O Plano Ferrovia 2020, 
que promove as ligações 
com Espanha e a moder-
nização dos principais ei-
xos ferroviários, engloba, 
no total, um investimento 
superior a 2 bilhões de eu-
ros, dando especial desta-
que ao transporte de mer-
cadorias e ao transporte 
público de passageiros.

“Estamos a falar de 
salários, de direitos, da 
reposição de horários de 
trabalho, da contratação 
coletiva,  o PS não está 
nessa, está do lado do 
capital, está do lado dos 
interesses de classe”, 
acrescentou.

O secretário-geral co-
munista voltou a referir-se 
também ao “caminho de 
consensos” que disse ver 
entre o PS e do PSD, afir-
mando recear que aque-
les partidos comecem 
pela “descentralização” 
para “voos mais largos 
em que a Segurança So-
cial volta a marcar lugar”.

Jerónimo de Sousa 
disse que “há elementos 
positivos na situação do 
país”, nomeadamente o 

go”, defendeu.
Questionado sobre se 

não partilha do otimismo 
do Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que considerou 
“muito boas notícias” os 
dados divulgados pelo 
Instituto Nacional de Es-
tatística, sobre cresci-
mento econômico e taxa 
de desemprego, Rui Rio 
admitiu que “obviamente 
é preferível que os dados 
sejam bons que os dados 
sejam maus”. 

“Mas, eu não vou deixar 
de conseguir fazer oposi-
ção porque há alguns in-
dicadores que estão bons. 
Na saúde está bem tudo? 
Na educação está tudo 
bem? Na política florestal 
está tudo bem? Não está 
e sabemos que não está, 
portanto, não vamos olhar 
só para a economia ape-
sar de eu ser economista 
e até ter tendência para 
isso”, justificou.

com convenções cole-
tivas. Na lei negociada, 
prevê-se ainda uma par-
ticipação do Governo na 
fiscalização de processos 
de transmissão de esta-
belecimento.

São reforçadas as 
sanções para as empre-
sas acusadas desta prá-
tica e também  o direito 
à informação sobre a 
empresa, além de se cla-
rificar a questão da “uni-
dade econômica”, evitan-
do-se que um grupo de 
trabalhadores seja trans-
ferido como se fosse par-
te de uma empresa. Ape-
sar de a lei não se aplicar 
retroativamente, PCP e 
BE admitem que pode 
ajudar trabalhadores que 
tenham processos pen-
dentes, em recursos nos 
tribunais, por exemplo, 
com a PT e a Altice, que 
utilizou esta figura desde 
o verão passado.

O Bloco de Esquerda vai 
dar a volta ao país com vá-
rias iniciativas em defesa do 
Serviço Nacional de Saúde 
. O roteiro surge numa al-
tura em que o partido de 
Catarina Martins tem tecido  
duras críticas ao ministro 
Adalberto Campos .

“Queremos que os pro-
fissionais de saúde e os 
utentes se juntem ao Blo-
co de Esquerda, sejam ou 
não do BE, com o objetivo 
comum de defender o SNS. 
Temos de criar este movi-
mento, porque o Governo 
do PS tem sido insuficiente 
para fazer o que é preciso 
fazer pelo SNS”, diz o depu-
tado Moisés Ferreira. 

Para este mês estão 
agendadas sessões em 
Torres Novas, Vila Real, 
Coimbra, Beja, Faro, Se-
túbal, Viseu, Salvaterra de 
Magos, Rio Maior e Tomar. 
O programa ainda não está 
completo, mas é certo que 
este roteiro vai culminar no 
mês de abril  em Lisboa e 
Porto.

“O Governo do PS tem 
sido muito insuficiente. Não 
tem tido coragem de atacar 
os lóbis e os negócios que 
parasitam o SNS. Um dos 
aspetos que está a fragili-
zar a saúde é o fato de os 
privados estarem a tentar 
parasitar o SNS”. 

A política de Saúde tem 

sido alvo de críticas de vá-
rios dirigentes do Bloco de 
Esquerda. O líder parlamen-
tar, Pedro Filipe Soares, 
numa entrevista ao Público, 
deixou claro que o Governo 
optou por um caminho dife-
rente daquele que é preco-
nizado pelos bloquistas. “O 
que manda nas escolhas 
da saúde é o déficit e isso, 
para nós, é questionável. 
É uma escolha que está a 
lesar o serviço público e as 
pessoas”, disse.

Catarina Martins, disse 
ao ministro da Saúde.  «É 
difícil de compreender que 
o ministro não consiga che-
gar a entendimento nem 
com os médicos, nem com 
os enfermeiros, nem com 
os técnicos de diagnóstico 
e terapêutica, nem com os 
farmacêuticos dos hospi-
tais, nem com os auxilia-
res». A coordenadora do BE 
lamentou que os profissio-
nais de saúde estejam «a 
trabalhar horas a mais» e 
«a acumular tarefas de uma 
forma impossível».

Pedro Filipe Soares 
garantiu que se o Gover-
no, até ao final do mês do 
março, não cumprir a pa-
lavra dada, o Bloco tem  
marcado um protesto para 
11 de abril, no qual vai 
propor, a legislação que 
implementa o que o Go-
verno tinha previsto.

Bloco  vai dar volta ao
país em defesa do SNS

crescimento econômico, 
as “melhorias nas pen-
sões e nos salários, o 
desagravamento fiscal do 
trabalho”, entre outros. 
Tais “avanços”, disse, só 
ocorreram por causa “da 
influência do PCP e da 
sua intervenção”, já que, 
“noutras circunstâncias, 
o PS nunca os adotaria 

como não adotou no pas-
sado”. Contudo, “há pro-
blemas que carecem de 
resposta” e que não são 
enfrentados porque o “PS, 
em convergência com o 
PSD e o CDS, confirma a 
sua submissão às imposi-
ções do euro e da União 
Europeia”, acrescentou 
Jerónimo de Sousa.

Rui Rio avisa que economia 
não está assim tão bem e

“já está a definhar”
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Domingo De alegria e festa na Casa Das Beiras

Quinta De santoinho na Casa Do minho

Esteve magnífico o domingo 
passado, na Casa das Beiras 
com a realização de mais um al-
moço em homenagem aos ani-
versariantes. A casa ficou lotada 
para presenciar mais um show 
de folclore com o R.F. Benvinda 
Maria que, vem a cada ano, se 
superando e dançando cada vez 
mais com seus lindos trajes, ao 
som da Tocata maravilhosa. Que 
bela apresentação para quem 
adora e aprecia o folclore portu-
guês. Baile show com a Banda 
T.B. Show cada dia melhor. En-
fim um domingo maravilhoso no 
Solar Beirão, onde a alegria e sa-
tisfação era nítida. Mais uma vez, 
a diretoria está de parabéns pela 
recepção aos amigos presentes.

O Rancho 
Folclórico 

Benvin-
da Maria 

brilhou no 
domingo 

Beirão, 
num belo 
momento 

onde as 
bandeiras 

de Portugal 
e Brasil se 
unem num 
só coração

Magnífica apresentação do R.F. Benvinda Maria encantando o públi-
co presente na Casa das Beiras, nas voltas que o Vira dá

Uma tarde perfeita no almoço em homenagem aos aniversariantes com 
a casa completamente lotada, numa linda confraternização regional

Prestigiando o convívio social nas Beiras, Elídio, Antônio Ribeiro, 
esposa Maria Antônia Ribeiro, Gertrudes e a radialista Edna Amaral

A diretora social Neumara Coelho com as demais cantadeiras deram 
um lindo show. Suas vozes são o incentivo, juntamente com a tocata 
para uma bela apresentação de folclore

 O tradicional Arraial 
Minhoto Quinta de San-
toinho é, verdadeira-
mente, um espaço de 
tradições portuguesas 
“transbordantes”, onde 
associados e frequen-
tadores podem passar 
horas e horas cultuando 
a saudade do querido 
Portugal, a terrinha dis-
tante...

Na noite do passado 
sábado, dia 3 a Quinta de 
Santoinho trouxe, mais 
uma vez, as suas delí-
cias da culinária regional: 
sardinha portuguesa na 
brasa, caldo verde, broa, 
vinhos e outras opções. 
O folclore, ficou por con-
ta do Rancho Folclórico 
Veteranos coloriu mais e 
mais esta noite.

Ir à Casa do Minho, 
em festa de Quinta de 
Santoinho é programa 
nota dez. A localização 
ajuda.  Na Rua Cosme 
Velho, 60, no Cosme Ve-
lho, entre o túnel Rebou-
ças e o Santa Bárbara, 

dispõe de amplas instala-
ções, e estacionamento ideal 
para grandes festas, a Casa 
do Minho é privilegiada.

O som que não deixou 
ninguém ficar parado foi o 
do Conjunto Amigos do Alto 
Minho. 

A festa não acabou por 
aqui, seguindo-se os Ca-
beçudos e as Marchinhas 
Luminosas e, para repor as 
energias um delicioso caldo 
verde foi servido, dando iní-
cio a mais uma rodada de 
música para dançar até ao 
fim da festa.

Apresen-
tação 
sensacio-
nal do R.F. 
Veteranos, 
agitan-
do este  
Arraial que 
já é um 
sucesso no 
calendário 
da Casa do 
Minho Outro aspecto da linda atuação dos componentes do R.F. Veteranos da 

Casa do Minho, onde o entusiasmo marca presença ao som do vira

Numa noite perfeita, a Quinta de Santoinho, com a apresentação 
do Conjunto Amigos do Alto Minho, sucesso garantido

O ex-presidente da Casa do Minho, Joaquim Fernandes é presença 
certa com familiares e amigos na Quinta de Santoinho
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O conhecido Supermercado 
Kanguru, em parceria com a 
Adega Alentejana, promoveu 
no ultimo dia 02 de março de 
2.018, um seleto jantar harmo-
nizado, na sede do Rotary Pe-
nha.  Nesta noite, os produtos 
da Fundação Eugenio de Almei-
da, bem como da Enoteca Car-
tuxa, foram a tônica da noite. À 
entrada, foi de uma deliciosa 
punheta de bacalhau (salada de 
bacalhau desfiado), regado pelo 
legitimo Azeite Extra Virgem 
EA, e o vinho foi o EA branco 
2016. Para acompanhar o sele-
to prato de bacalhau em postas, 
e o escondidinho de bacalhau, 

tivemos o EA tinto 2016 e o Car-
tuxa Colheita tinto 2014.  Da 
importadora Adega Alentejana 
lá estiveram a Luciene e o Luís 
Fernando, que fizeram a apre-
sentação dos vinhos e pratos 
desta noite. A sobremesa foi um 
seleto pudim Abade de Priscos, 
acompanhado do Vinho do Por-
to Quinta do Noval. Os vinhos 
degustados neste a noite, ali 
estavam para venda.  Portugal 
é o maior consumidor de vinhos 
per capita. Os portugueses con-
somem em media 54 litros por 
ano, já no Brasil esse consumo 
é de apenas 2 garrafas por ano. 
A extensão territorial de Por-

tugal, é 2 vezes menor que o 
Estado de São Paulo, e sua po-
pulação também é menor que 
São Paulo. Os países que mais 
recebem vinhos portugueses 
atualmente são os EUA e Ango-
la. A animação desta noite es-
teve a cargo do cantor e tecla-
dista Clineu. O Supermercado 
Kanguru, já conhecido pela sua 
qualidade, bons preços, e bom 
atendimento, e agora também 
faz sucessoatravés de sua ade-
ga climatizada, hoje com cerca 
de 3.000 rótulos, alguns com 
importação própria. A Mega 
Adega Kanguru, oferece ainda 
diversos produtos necessários, 

para se degustar um bom vinho 
como decanters, taças finas, 
saca rolhas variados e outros 
produtos e ainda oferece parce-
lamento em 3 vezes sem juros 
no cartão de credito. O Kangu-
ru, esta aberto sempre de se-
gunda a sábado, das 8,30 às 20 
horas, e está localizado à Rua 
Antonio de Barros, 285 no Tatu-
apé. Para sua maior comodida-
de possui estacionamento pró-
prio com capacidade para até 
100 automóveis com serviço de 
manobrista. Fones 2296.6111 - 
2296.4569. Visite o site www.
kangurusupermercado.com.br 
e www.megaadega.com.br

Da empresa de Alimentos Hikari vemos o Sr. Pedro Mu-
rakami, o Sr. Adauto Fernandes, o Sr. Luís H. Kurita, o 
Sr. Mauro Cesar Kurita, e o Sr. Adriano Jeronimo diretor 
do Kanguru.

Sr. Silvio Rossi gerente do Kanguru, o diretor Sr. Adriano 
Jeronimo, e os amigos Sr. Rui C. Duarte Lima, o Sr. Hilá-
rio O. Nunes, o Sr. Moacir Cardoso, o Sr. Albino Vieira, e 
a Sra. Dulcimara Leal. Aqui a equipe da cozinha que preparou o jantar.

Reunida vemos a família Jeronimo. Sr. Adriano e a Sra. 
Marlise, o Sr. Fernando e a Sra. Patrícia, o Sr. Marcelo 
Teixeira  e a Sra. Liliam,  o Sr. Cesar Servone  e a Sra. 
Leila.

Supermercado Kanguru e Adega Alentejana
Promoveram Jantar Harmonizado
Foi o melhor da gastronomia portuguesa acompanhado dos melhores vinhos do Alentejo

Os diretores do Supermercado Kanguru Sr. Adriano Jeronimo e Fernando 
Jeronimo e da Adega Alentejana a Luciene e o Luís Fernando.

Através da presente na forma do artigo 11, letra “C” dos Estatutos Sociais em vigor, e ainda pela melhor 
forma de direito, procedemos a CONVOCAÇÃO de todos os membros e associados do CONSELHO 
DA COMUNIDADE LUSO-BRASILEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA a realizar-se no dia 20 de março de 2.018 (terça-feira), na sede social, à Avenida Liberdade 
602, nesta capital, em primeira chamada, às 20:00 horas, com a presença de 50% (cinquenta por cento) 
de seus membros, ou trinta minutos depois (20:30 horas) com qualquer número, conforme autoriza o 
artigo 10 dos Estatutos reguladores. A ORDEM DO DIA será a seguinte:

I – Assembleia Geral:
a) Eleição dos novos membros do Conselho Su-
perior (artigo 9, letra A)
b) Eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração (artigo 9, letra A)
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal (ar-
tigo 9, letra A)
d) Posse dos novos membros eleitos (artigo 11, 
letra C)
 
II – Conselho de Administração:
Na sequência da reunião, e assim concordando 
os novos membros do Conselho de Administra-
ção, será por este eleita a MESA DIRETIVA para 
o próximo biênio (artigo 14), que tomará posse no 
ato.
 
III – Conselho Fiscal
a) Eleição entre os membros eleitos do Presiden-
te do Conselho Fiscal (artigo 36)
b) Posse do Presidente eleito
 
IV – Diretoria:
Estando a mesa diretiva de acordo, e sempre se-
guindo o espírito da objetividade e praticidade, 

sem prejuízo das disposições legais atinentes, o 
Conselho de Administração fará:
 
a) Eleição dos Membros da DIRETORIA (Presi-
dente e 6 Vice-Presidentes) (artigo 15, letra A)
b) Posse dos membros da Diretoria eleita (artigo 
16, letra A)
c) Ciência acerca dos Diretores nomeados
 
As chapas completas concorrentes devem ser 
protocoladas com antecedência mínima de 5 (cin-
co) dias do pleito na Secretária do Conselho (ar-
tigo 55).
Atenciosamente,
Joaquim Justo dos Santos (Presidente do Conse-
lho de Administração)

Ressaltando a importância do comparecimento 
de todos, para o fortalecimento e união da nos-
sa Comunidade, manifestamos o agradecimento 
antecipado, convidando para um coquetel de con-
fraternização no final.
Muito obrigado!
Antonio de Almeida e Silva (Presidente da Dire-
toria)

Sr. Evaristo Raposo dos Reis Um Grande Açoriano Nos Deixou
Faleceu no ultimo dia 20 de Fevereiro de 2.018, o Sr. Evaristo Raposo dos Reis, grande 
Açoriano da Ilha de São Miguel deixando a esposa Sra. Conceição e os filhos  Regina, 
Marcelo, Adriana e a Maria Leonilda grande baluarte da Casa dos Açores. Deixou tam-
bém os genros Valter, Jose Luiz, Juninho a nora Alessandra, os netos Erik, Igor, Iury, 
Ana Carolina, Renan, Vinicius, Lívia, Laura, Nathan e o bisneto João Gabriel. O Sr. 
Evaristo foi diretor de patrimônio da Casa dos Açores de São Paulo e grande batalhador 
das coisas Açorianas.  O velório aconteceu no Funeral Tatuapé, e seu corpo cremado. O 
jornal Portugal em Foco, bem como a comunidade Açoriana e a comunidade em geral e 
amigos deixam aqui seus votos de pesar a família enlutada.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Nunca houve tantos turistas 
brasileiros em Portugal. Se os 
números de 2016 já foram sur-
preendentes, os de 2017 são 
ainda melhores. Segundo dados 
do Instituto Nacional de Esta-
tística (INE), 869 mil brasileiros 
visitaram o país, um recorde ab-
soluto, superando os 624 mil do 
ano anterior. Entre os maiores 
mercados emissores de turistas 
para Portugal, o Brasil é o que 
mais cresceu, registrando um 
aumento de 39% em relação 
a 2016. Vale destacar também 
que o país é o líder absoluto 
de visitantes fora da Europa, à 
frente dos EUA (685 mil). Em 
termos gerais, o Brasil aparece 
em quinto lugar, atrás de Reino 
Unido, Alemanha, Espanha e 
França.O crescimento não se 
resumiu apenas aos grandes 
centros, mas a todas as outras 
regiões, incluindo as ilhas, com 
destaque para Centro (43%), 
Algarve (58%) e Açores (141%). 
Os números vão de encontro à 
estratégia do Turismo de Portu-
gal, que busca promover o inte-
rior do país.  “Isso mostra que os 
brasileiros não se limitam ape-
nas aos grandes centros como 
Lisboa e Porto, mas também 
optaram pelo interior e as ilhas. 
Não é exagero dizer que o Brasil 
está redescobrindo Portugal por 
todos os cantos”, diz Bernardo 
Cardoso, diretor do Turismo de 
Portugal no Brasil. Em números 
gerais, Portugal recebeu 20,6 
milhões de turistas, 9% a mais 
que o ano passado, sendo 12,6 
milhões de estrangeiros, o que 

Turismo brasileiro em Portugal 
Quebra recorde em 2017

também representa um recorde 
histórico. A receita com hotelaria 
também registrou elevado cres-
cimento de 16,6%, com gastos 
totais de turistas estimados em 
3,4 bilhões de euros (conside-

rando também os visitantes lo-
cais). As receitas com turismo 
e viagens representam 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) por-
tuguês, que cresceu no patamar 
de 2,7% no último ano.

Número de brasileiros cresceu 39%, atingindo o registro de 869 mil turistas que visitaram o país ano passado
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Mundos que o Aleijadinho criou
Ícone sagrado entre os grandes 

sociólogos do Novo Mundo, 
o pernambucano Gilberto Freyre 
(1900 – 1987), autor do monumen-
tal ensaio Casa Grande & Senzala, 
editada em 1933, na qual traça uma 
impressionante radiografia do Bra-
sil colonial, foi um divisor de águas 
em um universo acadêmico de alma 
‘positivista’ que, à época, como 
hoje, insistia em atribuir as mazelas 
do país, sobretudo a odiosa prática 
da corrupção, à maldita herança 
deixada pela antiga Metrópole. O 
conjunto da rica obra de Freyre, que 
inclui, para além do clássico Casa 
Grande & Senzala, engenhosas re-
flexões sobre as relações coloniais 
dos lusitanos, foi sempre um libelo 
contra os que acusam os soberanos 
da Corte de Lisboa, dos Avis aos 
Bragança, de responsáveis pelos 
desmandos de uma República que, 
desde a sua proclamação, com a 
quartelada dos marechais das Ala-
goas, em 1889, esteve envolvida em 
escândalos de corrupção e golpes 
militares. Um dos mais perspicazes 
de seus trabalhos foi justamente o 
último, em 1940, com o sugestivo tí-
tulo de O Mundo que o Português 
Criou, onde o escritor exalta as qua-
lidades da mestiçagem racial pro-
movida pelos lusitanos em todos os 
continentes e, portanto, não só no 
Brasil. Mas foi aqui, sem dúvida, que 
se deu a miscigenação dos povos, 
permitida e incentivada pelos colo-
nizadores, como constatou Freyre, 
ao longo de sua vida, passada em 
grande parte no esplêndido casarão 
de Apipucos, no bucólico bairro ao 
Norte da querida Recife, sede, ago-
ra, do Instituto que tem o seu nome. 
Um dos melhores exemplos da mis-
tura de raças, louvada pelo pesqui-
sador pernambucano, foi o genial 
luso-brasileiro António Francisco 
Lisboa, o legendário Aleijadinho, 
nascido em Vila Rica, atual Ouro 

Preto, nas Minas Gerais, provavel-
mente, há 280 anos. Ele foi o mais 
importante vulto das artes no Brasil 
colonial, como escultor, entalhador 
e arquiteto. O retrato de Aleijadinho 
ilustra a coluna.

Era mulato e nasceu escravo, 
filho de um arquiteto, carpin-

teiro e mestre-de-obras, o alfacinha 
Manuel Francisco Lisboa e de sua 
escrava africana, de nome Isabel. 
Manuel Francisco se casaria, de-
pois, com a açoriana Maria Antónia 
de São Pedro e teria mais quatro fi-
lhos. Aleijadinho foi criado nessa fa-
mília – e é considerado, com razão, 
o maior dos mestres do Barroco e do 
Rococó nas Américas. Dentre os as-
pectos surpreendentes dele, desper-

ta admiração o contraste entre a dis-
creta instrução artística que recebeu 
e a perfeição das obras realizadas – 
de acordo com em um erudito ensaio 
da conservadora revista católica 
Arautos do Evangelho, no número 
de novembro de 2014. Transcorreu 
toda a sua vida em Vila Rica, capital 
então das Minas Gerais, sem nunca 
ter viajado para outras localidades 
brasileiras ou estabelecido contato 
com os grandes mestres europeus. 
Sequer conheceu os monumentos 

do Velho Mundo. Nem mesmo pôde 
estudar os precursores italianos do 
movimento Barroco, como o tosca-
no Michelangelo Caravaggio (1571 
– 1610) e o napolitano Gian Lorenzo 
Bernini (1598 – 1680). Mais incrível é 
que, boa parte das obras dele foram 
efetuadas em situação de sacrifício. 
Muito cedo contraiu lepra e perdeu 
os dedos. Trabalhava com as mãos 
envoltas em panos e os instrumentos 
de entalhe e pintura ficavam amar-
rados ao antebraço. Suas igrejas 
foram erguidas com ajuda de pedrei-
ros, especialmente o hábil alenteja-
no Domingos Moreira de Oliveira, 
que levou 28 anos para concretizar 
uma forma curva característica de 
sua arquitetura e que pode ser vista 
na Igreja de São Francisco, em São 
João del Rei, na qual o adro também 
acompanha as linhas sinuosas da 
construção. Outra criação preciosa, 
com o auxílio do mesmo pedreiro, é 
a Igreja de São Francisco de Ouro 
Preto – cuja fachada principal tem 
entalhes em pedra sabão de anjos 
de feições sobrecarregadas repre-
sentando a síntese das inspirações 
entre o místico e a temporalidade no 
Barroco – conforme o livro As Mais 
Belas Igrejas do Brasil, de Percival 
Tirapeli e Wolfgang Pfeiffer, publi-
cado em 1999. A Venerável Ordem 
Terceira do Carmo, em Ouro Preto, 
outra das igrejas do mestre mineiro, 
apresenta exatamente a transição 
entre as plantas retas e curvas.         

Ele foi um gênio retraído, pos-
sivelmente, pela grave doen-

ça, vivendo sempre apartado das 
celebridades de seu tempo. Mor-
reu em 1814, seis anos depois da 
chegada ao Brasil da Família Real, 
e a primeira biografia sobre ele foi 
perpetrada em 1858, de autoria do 
conterrâneo Rodrigo José Ferrei-
ra Bretas (1815 – 1866). A vida de 
Aleijadinho resume a exaltação do 
mundo que Freyre descreveu. 

Dia 08.03.2018
Sessão Solene Comemorativa aos 39 anos do Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia realizando sua habitu-
al sessão solene comemorativa aos seus 39 anos de vinda a partir 
das 20,00 horas com entrada franca, seguindo-se um coquetel. Pre-
sença de inúmeras personalidades ilustres do Brasil e de Portugal. 
Informações a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 
80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988
Dia 09.03.2018
Inaugurações, lançamento e Homenagens na Casa de Portugal
Terminadas as obras de restauro da parte frontal do 4º andar, sede do 
Consulado de Portugal durante 50 anos, 1955 a 2005, a Casa de Por-
tugal convida a todos, para o coquetel de inauguração, dia 09/03/2018 
às 19:30 horas. Programa:1) - Lançamento do livro “Hospitalidade à 
Portuguesa – traços presentes na imigração e construção da memó-
ria dos eventos da Casa de Portugal”, do Prof. Leandro Rodrigues 
Gonzalez Fernandez. 2) - Serão homenageados com a “Medalha da 
honra ao Mérito do Infante Dom Henrique da Casa de Portugal”, pelos 
relevantes serviços durante dezenas de anos em prol da valorização 
e engrandecimento desta nobre Instituição cultural a Casa de Portu-
gal de todos nós, a casa matér da comunidade luso-brasileira de São 
Paulo, os seguintes senhores: Armando Lopes Batista, Fernando Fer-
reira Dinis, José de Jesus Mendes e Vasco Frias Monteiro.3) - Inicio 
do coquetelContamos com a presença de um grande número de asso-
ciados e familiares, vão ter a oportunidade de conhecer e apreciar um 
dos mais nobres espaços da Casa de Portugal.Informações: Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 10.03.2018
Adega da Lusa com Rancho Aldeias
Você não pode perder mais esta grande festa popular, com entrada 
gratuita a partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, numa re-
alização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas e muita animação 
com a Tocata do Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos que 
se exibirá e como convidado o Grupo Folclórico Aldeias da Nossa 
Terra do Arouca São Paulo Clube. Local Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Festa da Vindima em Santos
O Centro Cultural Português convida a todos para a realização da sua festa 
da Vindima, neste dia a partir das 20 horas em sua sede.  Teremos a exibi-
ção do Rancho Folc. Verde Gaio e como convidado o Grupo Folc. da Casa 
de Portugal de São Paulo. Convites e informações Av. Ana Costa, 290/294  
CEP: 11.060-000 Santos/SP Fone: (013) 3234-6503 - Fax: (013) 3234-9395  
Dia 11.03.2018
Almoço Comemorativo aos 39 anos do Arouca
Grande será a festa comemorativa aos 39 anos do Arouca São Pau-

lo clube neste dia a partir das 11 horas com o hasteamento das ban-
deiras. Às 11,30 missa na Capela da Rainha Santa Mafalda, às 12,30 
almoço bacalhoada à moda de Arouca além de outros pratos, sala-
das e diversos acompanhamentos. Às 15,30 A animação do Rancho 
Folclórico do Arouca que se exibirá, e às 16 horas teremos o corte do 
bolo e o “Parabéns a Você”. 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
Comemoração dos 60 anos da Casa de Portugal de Campinas
Você não pode perder esta grande festa em comemoração aos 60 anos da 
Casa de Portugal de Campinas, com o melhor almoço de Campinas, diversida-
de total. Teremos a partir das 12 horas, diversos tipos de preparo de bacalhau, 
arroz de polvo e muito mais. A animação estará a cargo de Ricardo Araújo o 
mestre da guitarra, a fadista Marly Gonçalves e banda. Informações e convites 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752
Almoço do Rancho Raízes de Portugal
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia realizando em 
sua sede na Associação dos Poveiros, seu primeiro almoço convívio 
deste ano. Teremos o delicioso bacalhau e a animação estará a car-
go do rancho da casa. Convites e informações com Sra. Soledade 
(11) 2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua Dr. Afon-
so Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
Dia 18.03.2018
Roberto Leal nos 33 anos de fundação da Casa de Portugal do 
Grande ABC
Vocês não podem perder mais esta grande festa da Casa de Portugal do 
ABC. Teremos às 12,30 a benção do Padre Antonio Maria, e às 13 horas uma 
suculenta bacalhoada à moda da casa. E depois para coroar estes 33 anos 
grande show de Roberto Leal.  Convites e informações R. Nossa Senhora de 
Fátima 55 - Santo André – São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 4438.0188
Arraial Madeirense na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia, a partir das 13 horas iniciando 
suas festividades neste ano de 2.018. Teremos um grande Arraial Madei-
rense, com comidas típicas, muita alegria e animação e sorteios de varias 
prendas. Haverá a exibição dos grupos folclóricos adulto e infanto juvenil 
da Casa Ilha da Madeira. Informações e convites: Rua Casa Ilha da Ma-
deira, 214 Bairro Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922
Dia 25.03.2018
Roberto Leal nos 86 anos do Clube Luzitano
CONVITES ESGOTADOS Grande almoço em comemoração aos 86 
anos de fundação do Esporte Clube Recreativo Luzitano, a partir 
das 12 horas em sua sede. Como prato principal teremos um de-
licioso bacalhau e grande show com Roberto Leal. Esporte Clube 
Recreativo Luzitano. Local Rua Capitão Luís Ramos 73Bairro da Vila 
Guilherme – São Paulo Fone (11) 2909.0110

Estivemos no ultimo dia 01 de 
março de 2.018,mais uma vez pre-
sentes, ao tradicional almoço da 
Comunidade Luso Paulista, o co-
nhecido e inigualável “Almoço das 
Quintas” na Casa de Portugal. Um 
almoço com mais de 67 anos,que 

reúne semanalmente amigos, em-
presários, dirigentes associativos, 
e quem quiser apreciar o melhor 
bacalhau acompanhado de um 
bom vinho,ou seja, para saborear 
as delícias da culinária portugue-
sa ali preparada e servida pelo 

Buffet “O Marquês” tem de ir co-
nhecer. Apareça você também 
por lá, Avenida da Liberdade, 602 
bairro da Liberdade, sua participa-
ção é por adesão. Informações e 
reservas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.

Na mesa de honra vemos o Presidente da Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos, ladeado pelos amigos Sr. 
Oscar Ferrão Presidente da Provedoria, Dr. Manuel Magno Presidente da Secção do PSD em São Paulo, o Consul 
Adjunto Dr. Hugo Gravanita, o ex-presidente da Provedoria Dr. Paulo Porto, o Presidente do Conselho da Comuni-
dade Dr. Antonio de Almeida e Silva, e o amigo Sr. Murilo Lico.

Dia 08.03.2018
É o DIA INTERNACIONAL DA MULHER, a todas as senhoras da 
comunidade nossos parabéns pelo seu dia; Armindo Louzada (Lou-
zada e Louzada); Sr. Fernando Azevedo (Diretor presidente da Em-
presa Arrifana); Sr. Carlos Teixeira (da Manhattan Pães e Doces).
Dia 09.03.2018
Carminda Alice M. Cordeiro (esposa do falecido amigo Sr. José 
Joaquim Cordeiro); Sr. Idalécio de Souza (nosso amigos de lon-
ga data, radialista e comentarista esportivo que em 2018 faz 75 
anos); Sra. Maria do Céu Ribeiro; Henrique (neto do falecido 
David Abrantes); Agostinho Bacelos.
Dia 10.03.2018
Vinicius Fernandes; Daiane Alves (filha do falecido Sr. Manuel 
Alves do Restaurante Rei do Bacalhau); Jaime Spinola Fernan-
des; Rafael Augusto; Sra. Ângela Scardine (esposa do amigo 

Dr. Paulo Scardine da Roca Contabilidade); Data de nascimento 
do amigo Poveiro e nosso assinante Sr. João Marques.
Dia 11.03.2018
Luis Botelho (ex secretário do Clube Português de São Paulo); 
Luis dos Santos (ex- Lusa); Nosso amigo e nosso assinante Sr. 
Luis Doracenzi.
Dia 12.03.2018
Sra. Olga de Jesus Meirinhos (esposa do amigo Valdemar Mei-
rinhos); Sra. Maria Odete (esposa do amigo Francisco dos San-
tos); Verônica Vieira (uma das cantadeiras do Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha e esposa do ami-
go Sr. Albino Vieira); Luiz Carlos Filho (Elos Sul); Sra. Maria de 
Fátima (Sra. Fátima da Lupa).
Dia 13.03.2018
Abel Antonio Duque; Natália Veríssimo.

Ilustres Amigos
No“Almoço das Quintas”

O espetáculo musical A Casa da Mariqui-
nhas - Um cabaré português com poesia 
e fado encerra sua temporada dia 11 de 
março (domingo, às 18 horas), no Espaço 
Cia da Revista.Tradicional estilo musical 
de Portugal, o fado dá o tom ao espetáculo 
que tem roteiro e concepção de Helder Ma-
riani e direção de Dagoberto feliz.

No palco, os atores-cantores -  Helder Ma-
riani, Katia Naiane, Ricardo Arantes, e Sil-
mara Deon - costuram poesias de autores 
expressivos da literatura portuguesa como 
Fernando Pessoa, Florbela Espanca, José 
Régio e Bocage aos fados que marcaram 
a cultura lusitana. Entre as músicas, “É 
Loucura”, “Só Nós Dois É que Sabemos”, 

“Perseguição”, “Casa Portuguesa”, “Grân-
dola Vila Morena”, “Esquina de Rua”, “Mal-
dição” e “Estranha Forma de Vida”, além 
da canção-título “A Casa da Mariquinhas”. 
Segundo o idealizador do espetáculo Hel-
der Mariani, “são todas obras instigantes, 
carregadas de nostalgia e com grande 
apelo dramático e teatral”.

A Casa da Mariquinhas 
Encerra temporada dia 11/3 na Cia da Revista

Local: Espaço Cia da Revista – Botequim Contra Regra
Endereço: Alameda Nothmann, nº 1135. Campos Elíseos. SP. Tel: (11) 3791-5200
Ingressos: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia); Bilheteria: 1h antes das sessões. Aceita cartões; Gênero: Cabaré 
de fado. Classificação: 12 anos. Duração: 70 min; Capacidade: 30 lugares. Acessibilidade. Ar condicionado; Vendas 
online: www.compreingressos.com - (11) 2122-4070
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O FC Porto recebeu e 
venceu o Sporting por 2x1 
e deu um passo importante 
na corrida ao título, no jogo 
que inaugurou a 25.ª jorna-
da da I Liga de futebol.

 Gols de Marcano, aos 
28 minutos, e de Brahimi, 
aos 49, ditaram a vitória 
dos ‘azuis e brancos’, que 
ainda permitiram que os 
‘leões’ chegassem ao in-

tervalo em igualdade, de-
pois do gol do jovem Ra-
fael Leão, aos 45+1.

Com esta vitória, os 
‘dragões’ reforçam a lide-
rança da prova e passam 
a contar com 67 pontos, 
mais oito do que o Benfi-
ca, segundo classificado 
e que no sábado recebe o 
Marítimo, e do que o Spor-
ting, terceiro.

International Board aprova videoárbitro, 
que FIFA deve utilizar no Mundial2018

FC Porto bate
Sporting no Dragão
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RONALDO MELHOR QUE 
MESSI EM NOVO RECORDE
Neste duelo particular e que anima o mundo do futebol, Cristiano Ro-

naldo, que marcou no passado sábado dois gols na vitória do Real Madrid 
frente ao Getafe (3x1), superou o craque argentino do Barcelona em mais 
uma marca.

Ronaldo marcou o 300 gol no campeonato espanhol, precisando para 
isso de 286 jogos. O outro jogador da história que já alcançou os 300 gols 
em La Liga foi, pois, Lionel Messi, mas precisou de 334 partidas para alcan-
çar esse número, mais 48 do que o internacional português.

A 132.ª assembleia 
geral do International Bo-
ard (IFAB) aprovou hoje 
por unanimidade a in-
trodução do vídeoárbitro 
nas leis do futebol, o que 
deverá ter consequência 
imediata a sua utilização 
no Mundial de 2018.

 Depois desta deci-
são, a FIFA, cujo líder 

Gianni Infantino preside 
ao IFAB, deverá dar ‘luz 
verde’ ao VAR a 16 de 
março, em Bogotá, na 
Colômbia.

Infantino já havia afir-
mado em várias ocasiões 
ser favorável à utilização 
do videoárbitro no futebol, 
para rever “erros claros 
dos árbitros, envolvendo 

gols, grandes penalida-
des, cartões vermelhos e 
identidades trocadas”.

O Mundial de futebol 
de 2018 realiza-se na 
Rússia, de 14 de junho a 
15 de julho, com a partici-
pação da seleção portu-
guesa, que se apresenta 
como campeã europeia 
em título.

O Benfica isolou-se no segundo lugar da I Liga 
portuguesa de futebol, ao golear em casa o Marí-
timo, por 5x0, em jogo da 25.ª jornada, em que o 
avançado brasileiro Jonas fez um ‘hat-trick’.

Melhor marcador do campeonato, Jonas che-
gou aos 30 gols, ao marcar aos 16, 35 e 42 minu-
tos, o último de grande penalidade, num encontro 
em que o espanhol Grimaldo (22) e o sérvio Zivko-
vic (81) fizeram os outros dois tentos ‘encarnados’.

Com este resultado, o Benfica passou a somar 
62 pontos, a cinco do líder FC Porto e com mais 
três do que o Sporting, enquanto o Marítimo, que 
terminou reduzido a 10 jogadores por expulsão de 
Gamboa (57), é oitavo, com 33

Benfica goleia Marítimo e isola-se no segundo lugar 

O médio Bruno Fer-
nandes salientou a boa 
exibição do Sporting no 
Dragão, apesar da derrota 
dos leões, por 1x2.

“Fizemos um bom jogo 
mas o resultado, obvia-
mente, não é o que querí-
amos. Vínhamos aqui para 
ganhar, demonstrámos 
isso e criámos imensas 
oportunidades. Há que dar 

os parabéns ao FC Porto 
mas o empate seria o re-
sultado mais justo. Depois 
do 1x2 eles baixaram as li-
nhas e tentaram segurar a 
vantagem. Saímos daqui 
com um resultado amargo 
mas continuamos na luta 
pelo título, oito pontos são 
muitos mas ainda há vá-
rios disputar. Vamos tentar 
até ao fim.”

Confirmada pelo diretor de comunicação do FC 
Porto, Francisco J. Marques, a saída de Casillas 
no final da temporada, vários clubes posicionam-se 
para tentar contratar o goleiro. 

A BOLA refere que, ainda que a MLS norte-ameri-
cana continue a acenar com contrato milionário, em 
Espanha surge o Bétis fortemente interessado em 
Iker. 

“O EMPATE ERA
O MAIS JUSTO”

BÉTIS PENSA
EM CASILLAS



Os bons desempenhos 
desportivos do FC Porto ao 
longo desta época e a respon-
sabilidade assumida por Sér-
gio Conceição nesta crescente 
afirmação dos dragões criaram 
uma onda positiva à volta do 
treinador e o reflexo dessa ima-
gem está a fazer-se sentir tam-
bém em Itália. 

A comunidade do futebol 
italiano tem estado de forma 
geral atenta ao trajeto do téc-
nico dos dragões, mas Lázio e 
Inter olham para Sérgio Con-
ceição de uma forma particu-
lar. Não é que exista qualquer 
proposta formal no sentido de 
o treinador estar apontado no 
imediato à sucessão de Lu-

Itália chama por Sérgio Conceição

O Chongquing Dang-
dai Lifan, orientado pelo 
treinador português Paulo 
Bento, estreou-se como 
uma vitória no campeonato 
chinês de futebol, ao rece-
ber e bater o Beijing Renhe 
por 1x0.

 O brasileiro Alan Kar-
dec, que jogou no Benfi-
ca em 2009/10, 2010/11 e 

2012/13, marcou o único 
gol do encontro, aos 23 mi-
nutos, na transformação de 
uma grande penalidade.

Ainda, o Shanghai 
SIPG, do técnico luso Vítor 
Pereira, recebe o Dalian 
Yifang, equipe em que ali-
nham o internacional luso 
José Fonte e o ex-benfi-
quista Nicolás Gaitán.

ciano Spalletti no Inter ou de 
Simone Inzaghi na Lázio, mas 
há um processo de intenções 
claro que pode desenvolver-
se e culminar com um con-
vite válido para a temporada 
2018/19.

A forma como os clubes 
italianos olham para Sérgio 
Conceição e descobrem um 
treinador com potencial para 
uma orientação de ponta na 
Série A encontra razões, como 
é óbvio, no trabalho realiza-
do anteriormente no Nantes e 
agora no FC Porto, mas tam-
bém no conhecimento adqui-
rido no futebol local depois da 
experiência acumulada durante 
largos anos como jogador. 

José Mourinho vai co-
mentar jogos do Mundial 

Mourinho dá a tática em canal de TV 

deste ano no canal russo RT. 
A “contratação” do treinador 

do Manchester United foi 
esta segunda-feira anuncia-
da:

“O célebre treinador 
português José Mourinho, o 
´Special One´, vai entrar para 
a equipe RT. Vai partilhar a 
sua opinião de especialista e 
os seus conhecimentos com 
os espectadores do RT.”

“Estou muito feliz por 
entrar para a família RT e 
muito entusiasmado com o 
Mundial e partilhar a minha 
opinião sobre os jogos”, 
diz o treinador num vídeo 
promocional, em que dá 
a táticas aos repórteres 
de imagem e técnicos de 

som, e aparece também o 
goleiro dinamarquês Peter 
Schemichel, igualmente 
contratado para os comen-
tários.

O RT é uma estação pú-
blica em língua estrangeira - 
emite em inglês, espanhol e 
árabe - que não tem direitos 
de transmissão de jogos do 
Mundial. 

O canal tem estado en-
volvido em polêmica des-
de as eleições nos Estados 
Unidos, pois no plano di-
plomático é apontado como 
um canal privilegiado para a 
transmissão de propaganda 
do Kremlin.

VITÓRIA DO TONDELA SOBRE O CHAVES

Os bons desempenhos 
desportivos do FC Porto 
ao longo desta época e a 

responsabilidade assumida 
por Sérgio Conceição nes-
ta crescente afirmação dos 

dragões criaram uma onda 
positiva à volta do treinador 
e o reflexo dessa imagem 
está a fazer-se sentir tam-
bém em Itália. 

A comunidade do fute-
bol italiano tem estado de 
forma geral atenta ao traje-
to do técnico dos dragões, 
mas Lázio e Inter olham 
para Sérgio Conceição de 
uma forma particular. Não 
é que exista qualquer pro-
posta formal no sentido de 
o treinador estar apontado 
no imediato à sucessão de 
Luciano Spalletti no Inter 
ou de Simone Inzaghi na 
Lázio, mas há um processo 

Portuguesas batem recorde dos 
4x400 metros nas eliminatórias 

dos Mundiais de atletismo
A estafeta feminina por-

tuguesa de 4x400 metros 
bateu o recorde nacional, 
com a marca de 3.35,43 mi-
nutos, nas eliminatórias dos 
Mundiais de atletismo de 
pista coberta, em Birmin-
gham, na Inglaterra, mas 
falhou a final. 

Filipa Martins, Cátia 
Azevedo, Rivinilda Mentai 
e Dorothé Évora tiraram 
6,08 segundos ao anterior 
melhor registro (4.41,51 mi-

nutos), que pertencia desde 
06 de março de 2016 a um 
quarteto do Sporting, com 
Martins, Azevedo, Vera 
Barbosa e Miriam Tavares.

As portuguesas foram 
quintas e últimas da segun-
da série, sendo que a sexta 
e última seleção apurada 
(duas primeiras de cada, 
mais os dois melhores tem-
pos) foi à terceira colocada 
da primeira corrida, a Itália, 
com 3.36,62 segundos.

Paulo Bento estreia-se 
com vitória na China, com 

gol de ex-benfiquistade intenções claro que pode 
desenvolver-se e culminar 
com um convite válido para 
a temporada 2018/19.

A forma como os clubes 
italianos olham para Sérgio 
Conceição e descobrem 
um treinador com poten-
cial para uma orientação de 
ponta na Série A encontra 
razões, como é óbvio, no 
trabalho realizado anterior-
mente no Nantes e agora 
no FC Porto, mas também 
no conhecimento adquiri-
do no futebol local depois 
da experiência acumulada 
durante largos anos como 
jogador.

Moreirense vence Paços e deixa “lanterna vermelha”
O Moreirense deixou, este domingo, o últi-

mo lugar da tabela classificativa da Liga, após 
vitória sobre o Paços de Ferreira, por 2x0.

Alfa Semedo, aos 41 minutos, inaugurou 
o marcador, enquanto Bilel, já bem perto do 
final da partida, confirmou o triunfo.

Ao terceiro jogo no comando da equipa, 
Petit soma a primeira vitória e logo contra a 
antiga equipa. O Moreirense tem agora 22 
pontos, enquanto o Paços tem 21, tantos 
como o Estoril no último lugar da classifica-
ção.

Aves vence Portimonense e 
afasta-se da zona de descida

O Desportivo das Aves recebeu e venceu 
hoje o Portimonense por 3x0, no jogo que encer-
rou a 25.ª jornada da I Liga de futebol, resultado 
que deixa os avenses mais distantes da zona de 
descida.

Um gol de Rodrigo, aos 26 minutos, abriu 
o caminho da vitória, tendo Nildo Petrolina, aos 
47, e Derley, aos 83, anotado os restantes dois 
tentos do triunfo avense.

Com esta vitória, o Desportivo das Aves 
sobe a 13.º com 25 pontos, agora mais quatro 
do que as duas equipes situadas abaixo da linha 
de despromoção, enquanto o Portimonense fe-
cha a jornada no 12.º posto com 27.
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vereadora

   Poucas vezes um assunto dessa natureza ocu-
pou tanto espaço. Nos meios de comunicação, em 
bares, nos locais de trabalho, até nas reuniões de 
família discutia-se o dedinho do pé do Neymar, se 
ele vai defender ou não o Brasil na Copa do Mundo. 
Quase uma aflição nacional que, espero, os médicos 
eliminem até maio, dizendo que ele vai jogar, sim, e a 
Copa, como sempre, estará no papo. Vendo a mobili-
zação em torno do rapaz, me ocorreu pensar um pou-
quinho nos que precisam dos hospitais aqui do Rio, e 
muitas vezes, morrem nas filas dos centros cirúrgicos 
indisponíveis, embora o bispo-prefeito garanta que, 
como o Cândido, de Voltaire, vivemos no melhor dos 
mundos.

 Continuei pensando e lembrei de milhares de 
mães precisando trabalhar - quando arranjam empre-
go - e não encontram creche onde deixar os filhos 
ou escolas onde possam matriculá-los, para que se 
livrem dos perigos das ruas. Lembrei, também, da 
estatística, divulgada esta semana, pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), segundo a qual o Brasil é 
o primeiro entre os países da América Latina em ma-
téria de partos de meninas entre 15 e 19 anos com 
espantosos 68,4 nascimentos para cada mil meninas 
nessa faixa de idade. Um horror, que clama por medi-
das urgentes para assistir a essas mães prematuras 
e a essas crianças.

Definitivamente, o quinto metatarso do Neymar 
não me preocupa nem um pouco quando penso nas 
roubalheiras que vão sendo, lentamente, desvenda-
das pelas áreas do Judiciário que se preocupam mais 
com a moral pública do que com as vantagens para-
lelas imorais que acumulam para escapar do limite 
(nada mau) de seus ganhos. Ou mesmo nas áreas do 
mundo político não-contaminadas pelo vírus da cor-
rupção, que nos dão uma esperança de legislativos 
melhores. Ou, pelo menos, mais decentes. Quero, 
claro, Neymar na Copa, mas quero, muito mais, um 
país melhor, e não só no futebol.

O dedinho do 
Neymar

Mais um fim de semana, 
onde associados e amigos 
da Casa da Vila da Feira 
estiveram saboreando a 
variada e deliciosa gastro-
nomia feirense. Um almoço 
que une as famílias como 
se em suas casas estive-
sem. Claro, que não podia 
deixar de ter, deliciosos vi-
nhos portugueses e aquela 
cervejinha bem gelada.

Como sempre, o Presi-
dente Ernesto Boaventura 
e seus diretores, Fernan-

vila da Feira sempre é sucesso

do Alves e Sérgio Viana, 
sempre atenciosos com 
todos que lá comparecem 
para festejarem o conví-
vio social feirense. Não 
podemos deixar de falar 
nas senhoras do Departa-
mento Feminino que, dão 
aquele toque de amizade 
e com um sorriso nos lá-
bios apresentam doces 
portugueses e artezanato 
regional.

Portugal em Foco esteve no domingo no concorrido almoço feirense, 
onde a família Boaventura sempre solícita com todos. Num registro 
fotográfico, a primeira-dama Rose Boaventura, filha Camila, esposo 
Camilo Leitão, o diretor Fernando Carrasqueira e o Alfredo

O Conjunto Som e Vozes, no almoço social da Casa da Vila da Feira, 
proporcionando um belo repertório musical. Parabéns pelo bom gosto
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RecoRdaR é viveR... dos nossos aRquivos

Está aí um casal que dispensa comentários, sem-
pre juntos nesta longa caminhada, onde o amor 
foi a base desta união, onde sempre unidos na 
Casa dos Poveiros, Isaura Milhazes e Mário Ale-
xandre onde marcaram presença no folclore

Dois 
grandes 
românticos 
que sempre 
nestes 
anos do 
convívio 
social é um 
exemplo 
de vida, o 
empresário 
Orlando 
Pereira – 
diretor da 
Big Soft e 
sua eterna 
namorada 
espo-
sa, Ana 
Maria com 
certeza, 
dançando 
numa Casa 
Regional 

Sem dúvida, este casal é uma unanimidade na co-
munidade portuguesa, a grande baluarte transmon-
tana Lúcia Granito e seu amado Orlando Pereira, 
que juntos construíram uma linda família e continu-
am trabalhando para sua querida Casa

Que saudade do Comendador Artur dos Santos 
Pereira – presidente da Caixa de Socorros D. Pe-
dro V, onde realizou um belo trabalho de ajuda 
aos portugueses que se viam necessitados

Que bom rever esses momentos do nosso saudoso Vicente Tavares com sua Maria Tavares, num almoço da Casa 
dos Açores com familiares que vieram de Portugal - Póvoa de Varzim  passar férias no Rio de Janeiro: Madalena, 
Manuel Janeiro, Antônio, Mirinha e Pedro, família reunida e lembranças para sempre



Portugal em Foco 15Rio de Janeiro, 8 a 14 de março de 2018

o tempo passa mas as doces lembranças ficam!...

Gente que marcou época no passado

Que imagem linda do presidente Francisco Gomes da 
Costa com sua esposa Marta, num abraço caloroso com 
a nossa saudosa Benvinda Maria, demonstrando todo seu 
respeito, carinho e amizade que ambos tinham por ela

Este jovem começou cedo na nossa 
Vida Associativa. Foi diretor em vá-
rias Casas Regionais, apresentador 
do Programa Viva Portugal. Nosso 
Dimas Ramos que, graças à Deus 
está bem melhor, logo vai estar co-
nosco com sua amada esposa Vera 
Lúcia

Mais um grande encontro durante o Programa Portugal em Foco: Isau-
ra, Rosa Santos, Maria Emília do “Vasco” a fadista Lúcia dos Santos, 
sendo entrevistada pela Benvinda Maria. Que incrivel deve ter sido 
esse dia!. Será que já comemoravam o Dia Internacional da Mulher?

Como é bom 
rever essas 
fotos! Com 
certeza vai 

dar boas 
recordações 

ao casal 
Comendador 
Orlando Cer-
veira e espo-

sa D. Laura 
com filhos e 

amigos. O 
tempo passa 
mas o tempo 

parece que 
parou Outra família que sempre esteve presente no seio da 

comunidade portuguesa, Isidro Rodrigues, esposa 
Manuela Rodrigues e filha Lídia Rodrigues. Esta foto 
vai dar muita saudade ao Isidro, grande empresário 
do ramo de Bufet
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Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
A POSITIVIDADE!

MINHA MENTE ESTÁ PLENA 
DE PENSAMENTOS POSITIVOS

QUE NUTREM  E CURAM A MINHA VIDA!

famÍLIa adoRÁVeL!

GeNte LINda Que eu eStImo muIto!

NaS VoLtaS do VIRa!

ReStauRaNte  
PRINcIPe de moNaco!

Pé de VaLSa da SemaNa
caSaL muIto amado!

fLoReS LINdaS 
doS meuS amoReS

feLIPe meNdeS  SemPRe Bem acomPaNHado!

As belas flores que recebi dos meus queridos amigos 
do coração, Dra. Luciane  Marquesan e seu esposo 
Dr. Flávio Martins, parece que querem dizer (eu te 
amo), tal a energia que vibra através da foto. BEM 
HAJAM MEUS QUERIDOS. MUITAS BENÇÃOS!

O Sr. Brito, proprietário desse maravilhoso restaurante na 
Zona Sul do Rio, esmera-se mais e mais, nas iguarias 
de seu aconchegante estabelecimento. Reparem na bela 
bandeja, muito bem decorada, Sinfonia de Frutos do Mar. 
Qualquer dia vamos experimentar esse  delicioso prato e 
cumprimentar o Sr. Brito. ABRAÇOS  FADISTAS!

Sentimos muitas 
saudades deste 
casal maravilho-
so que vive em 

nossos cora-
ções. É gratifi-

cante  sentir que 
em nossas vidas 
passam pessoas 
tão maravilhosas 

como D. Luísa 
e Sr. Rui Proen-
ça. Precisamos 

encontrar-nos  
para matar a 

saudade que é 
muito intensa! 

ABRAÇOS 
FADISTAS.!

VISuaL GRatIfIcaNte e
PaLaVRaS Que eNGRaNdecem

NoSSoS coRaçõeS

Num lindo convívio Luso-Brasileiro, de fim de se-
mana, acontecimentos que me deixaram muito 
sensibilizado. Como vemos na foto, duas Senho-
ras, Mãe e Filha e quando eu passava, logo veio 
a pergunta, como vai a saúde de D. Idália, Gra-
ças à Deus, indo muito bem. Depois de palavras 
tão doces, peguei um papel para lhes mandar um 
alô, a jovem, pegou-me o papel, com seu próprio 
punho, fez esta referência para minha Mulher. 
Sou imensamente grato, agradeço à Deus por 
termos pessoas tão maravilhosas. Salve todos os 
naturais de Figueiredo das Donas, com um gran-
de beijo nosso, e muita saúde.

Este grupo maravilhoso, 
fala muito ao meu cora-
ção. Na foto: A elegante 
Sandrinha Serápico, Sr. 
Pinho (SUPERMERCA-
DOS GUANABARA), 
Luís Augusto de Sousa 
(SUPER PRIX), com a 
sua simpática esposa, 
a querida Glorinha e D. 
Rosa Pinho, elegante 
esposa do Sr. Pinho do 
GUANABARA. Já diz o 
ditado, junta-te aos bons 
e serás um deles. 
ABRAÇOS FADISTAS!

O dinâmico Di-
retor-Presidente 
da famosa 
empresa dos 
produtos (GUA-
RACAMP), bai-
lando com sua 
bela esposa 
Lenita, dançan-
do alegremente 
e prestigiando, 
com carinho, 
a Comunidade 
Portuguesa. 
MUITAS BEN-
ÇÃOS!

A querida Valéria 
Águeda, muito 

elegante, conheço
-a desde menina, 
com seu esposo 
Dr. Antônio Luís 

e sua princesinha 
a filhinha, Olivia. 
O querido casal 

é  proprietário da 
(WEB TOUR),  

uma empresa que 
realiza  os sonhos  

de quem viaja, pro-
porcionando-lhes  

o melhor. MUITAS 
BENÇÃOS!

A Dra. Ana Amélia, um ser 
humano maravilhoso, em 

bondade e bem querer ao 
próximo, muito feliz com a 

recuperação do seu amado 
esposo, Dr. Paulo Cesar 

Moreira, que graças à Deus 
está saudável e feliz. Na foto: 

Dra. Ana Amélia, Dr. Paulo 
César, Dr. Felipe Mendes e 
a sua linda filha e também 

Doutora, Marina, festejando a 
amizade de sempre. MUITAS 

BENÇÃOS!

Na  Sociedade  Luso-Brasileira, com 
certeza, o Ano 2018, será propicio, 
para termos mais saúde e alegria no 
coração, é só frequentar os belos al-
moços dançantes, das  nossas Casas 
Regionais. Dançar faz bem ao nosso 
organismo e também conviver com 
amigos em espaços tranquilos, é só  
alegria. Por isso, parabenizo os dois 
casais, que vemos na foto e resolve-
ram ver qual dançava mais. Eu não 
tinha troféu, por isso fiquei atento, 
e como dia 8 de Março, é o dia Inter-
nacional da Mulher, parabenizo, D. 
Glorinha, que botou seu marido, Sr. 
Luiz Augusto para dançar como gen-
te grande. O mesmo aconteceu com  
D. Guilhermina e  seu Marido, Manuel 
Pinto Aires, muito concentrado. Para 
o quarteto, o desejo de muita saúde e 
quero vê-los mais vezes. 

Dois exemplos de amor, trabalho e respeito às tradições 
portuguesas no Rio de Janeiro, o primeiro -vice-presi-
dente Raul Vale e Dr. Paulo Sena,diretor social, dois 
amigos incansáveis, trabalhando em prol da Casa do 
Distrito de Viseu, às vezes, até largando seus afazeres 
pessoais para viver intensamente o dia a dia visiense. 
Forte abraço a estes diretores

Aí esta um casal que transpira amor e afeto 
no nosso convívio social, Sr. Júlio Robalo e 
sua amada esposa, D. Ilda Robalo, pois sem-
pre que os encontro estão com um sorriso no 
rosto. Forte abraço, amigos

No convívio social da Casa de Viseu, no último 
domingo, não estive presente, mas consegui 
esta linda foto das duas princesas do Presidente 
Alcídio Morgado, esposa Márcia Morgado que já 
está dando um show no comando do Departa-
mento Feminino e sua filha Ana Morgado, desde 
muito nova participa do Rancho Folclórico da 
Casa de Viseu segue firme os passos dos seus 
pais. Beijão para as duas

trabalhando muito pelas
tradições portuguesas

casal nota mil
do Solar Beirão

Imagem marcante da
Casa de Viseu
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Delicioso e animaDo almoço visiense

Imagem marcante, da família Lopes na Casa de Viseu, onde vemos Luis Fernando, 
esposa, Ana Cristina Lopes sua filha Ana Luiza, os amigos, João de Brito, esposa Flo-
rinda, o Presidente do Conselho, Antônio Lopes, esposa Virgínia Lopes, filha, Cristiane 
Lopes, sua neta Maria Fernanda

De férias no Brasil o comunicador da Lusa-TV do Programa Orgulho de Ser Lusa, Miran-
dinha com os amigos, Dr. Paulo Sena – vice-presidente Social da Casa de Viseu, o diretor 
Nicolau Domingos, o radialista Amaral, do Programa Caminhos de Portugal

Mais um animado convívio 
social, promovido pela Casa de 
Viseu, na Vila da Penha. A dire-
toria esteve em alta rotativida-
de recebendo os associados e 
gente amiga que sempre presti-

giam os acontecimentos sociais. 
Sempre recebem carinhosa aco-
lhida,  serviço de primeira em 
todas as mesas. Nota 10 para 
o diretor-social Dr. Paulo Sena, 
que está sempre atento aos con-

vidados para que tudo saia per-
feito, dando aquele atendimento 
todo especial. O cardápio sem-
pre apreciado pela variedade, e 
o bailarico com o Conjunto Ami-
gos do Alto Minho.Como podem 
imaginar foi uma festa que to-
dos os presentes tiveram muito 

gosto em passar neste familiar 
ambiente. No que diz respeito 
ao bom trabalho da diretoria, co-
mandada pelo Presidente Alcídio 
Morgado e o Departamento Fe-
minino, comandado pela primei-
ra-dama, Márcia Morgado, pode-
mos dizer que é nota dez.

Um close para 
o nosso Portu-
gal em Foco, o 
gerente visien-
se, José Moita, 
a diretora Ana 
Morgado e o 
diretor Nicolau 
Domingos, num 
momento de 
descontração

O Conjunto 
Amigos 
do Alto 
Minho foi o 
responsável 
pelo charme 
musical 
da tarde 
visiense, 
alegrando a 
todos que lá 
foram, como 
vemos nes-
ta foto
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Leila Monassa 
FOLAR DE PÁSCOA 
COM CONHAQUE

O folar é uma espécie de pão doce ser-
vido na Páscoa, cuja receita é tradicional 
de Portugal. Dependendo da região do 
país, o folar pode ser doce ou salgado, mas 
o que interessa é a simbologia por trás de 
cada receita.

Os folares doces geralmente têm a 
forma de ninho e levam ovos cozidos por 
cima, representando a fertilidade e uma 
nova vida que (re)nasce. Na receita aqui 
apresentada destaca-se a presença do co-
nhaque na massa, conferindo-lhe um sabor 
mais intenso relativamente à receita tradi-
cional.

Amasse o fermento com um pouco de 
farinha e de leite morno e deixe levedar.

Misture a restante farinha com 2 ovos e 
os demais ingredientes.

Depois de bem misturado, junte a mas-
sa ao fermento, amasse muito bem, cubra 
o recipiente e deixe levedar num local ame-
no.

Quando a massa estiver lêveda, retire 
um pouco da mesma e faça as tiras que 
irão cobrir o folar. Reserve.

Tenda a massa, dando-lhe um formato 
redondo, cubra com os ovos (previamente 
cozidos com a casca de 1 cebola) e segu-
re-os com as tiras de massa feitas anterior-
mente.

Pincele o folar com o ovo batido e leve 
ao forno, pré-aquecido a 200º C, cerca 1 
hora

• ½ colher (chá) de canela
• 1 colher (sopa) de conhaque
• 1 pitada de sal
• 3 ovos
• 20 g de fermento de padeiro
• 250 g de farinha de trigo
• 60 g de margarina
• 80 g de açúcar
• leite morno q.b.
• raspa de 1 laranja
• ovos cozidos p/ a cobertura

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
MARÇO – 18 – Domingo – 12:30H. Chopp & Feijo-
ada do Arouca. O maior e melhor Festival de Chopp 
& Feijoada da Barra da Tijuca. Animação: Grupo de 
Pagode Sobretudo. Reservas: Na Secretaria do clu-
be pelos telefones 3325-3366 e 3325-3636.
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12:30H – Aberto ao público. 
O melhor da culinária portuguesa “Cantinho de Por-
tugal no coração da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA 
E TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
MARÇO – 10 – Sábado – A partir das 19H. Show 
de Flashback. Local: Salão Social. Com os melho-
res sucessos dos anos 70, 80 e 90 comandado pelo 
VJ Robson Castro criador do “good times 98”.
MARÇO – 18 - Domingo – O dia inteiro. Almoço 
Social. Local: Salão Nobre. Cardápio Variado. Músi-
ca por conta do Conjunto Cláudio Santos e Amigos. 

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

MARÇO – 18 – Domingo – 12:30H. Taberna Beirã. 
Adesão: R$ 60,00 (bebidas a parte). Cardápio: Açor-
da de bacalhau, arroz normal, batata frita e batata co-
zida, saladas, febras e galeto. Sobremesa: Banana 
com canela e açúcar. Atração: Amigos do Alto Minho.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
MARÇO – 9 – Sexta-feira – 19H. Baile do Chapéu. 
Atração Banda Para todos.

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
MARÇO – 10 – Sábado – 21H. Baile de aniversário 
de 58 anos do Clube Português de Niterói. Atração 
Big Band Tupy. Trajes esporte fino. Convite individu-
al R$ 120,00 incluindo jantar e open bar.

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

Duque de Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964
MARÇO – 25 – Domingo – 12H. Almoço de Pás-
coa. Procissão e Benção dos ranchos. Atração: Jo-
sevaldo e seu Trio.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
MARÇO – 10 - Sábado - 12H. “Adega Transmon-
tana & Amigos do Alto Minho”. Serviço à la carte: 
galeto com fritas, febras com batatas, sardinha na 
brasa com batatas, contra filé com fritas, bolinho de 
bacalhau, bacalhau A Transmontana e bacalhau à 
Portuguesa. Entrada franca.
MARÇO – 11 – Domingo – 12H. “Almoço Show 
Tributo a Francisco José com Mário Si-
mões”. Cardápio: churrasco completo, acompa-
nhamentos, saladas diversas, sardinha na brasa, 
costela de porco com batatas no forno, salada de 
grão de bico e frutas. Atração: Típicos da Beira. Dan-
çarinos para Damas. Valor da entrada: R$ 80,00.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
MARÇO – 11 – Domingo – 12H. Festa Gaúcha - 
Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair 
do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, fol-
clore com o grupo Marcas do Sul e música ao vivo 
para dançar animando a festa. Pula-pula grátis para 
as crianças.

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

COMUNICADO:
Comunicamos aos nossos associados e frequenta-
dores da Casa do Porto que estaremos temporaria-
mente sem nossas atividades sociais, em razão de 
obras em nossa sede. Avisaremos oportunamente o 
retorno das mesmas. Agradecemos a compreensão 
de todos. Até breve!

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca -RJ - Tel.: 2568-9535
MARÇO – 11 – Domingo – 13H. Almoço de Confra-
ternização. Almoço para comer a vontade, servido 
no estilo self-service em nosso Salão Nobre (com 
Ar Condicionado). O melhor churrasco completo, 
frango, lombinho e linguiça assados na brasa. Com 
saladas e acompanhamentos variados. Música 
para dançar com: Grupo Amigos do Alto Minho com 
dançarinos para as senhoras. Aniversariantes do 
mês de março (necessário apresentar documento), 
acompanhado de um pagante, NÃO PAGA! Crian-
ça até 09 anos, NÃO PAGA, Criança entre 10 e 12 
anos, pagam metade!
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Dia Internacional da Mulher
No dia 8 de março lembramos e refor-

çamos toda luta histórica pela igualdade de 
direito entre sexos. Como foi lembrado nos 
últimos anos, já foram muitas conquistas ao 
redor do planeta, mas ainda estamos longe 
de um mundo igualitário. Batalhas pelo direi-
to ao controle do próprio corpo, equiparação 
de salários e contra a violência de gênero 
continuam extremamente necessárias.

Em meio a toda essa luta, mulheres hoje 
ainda sofrem com um acumulo de tarefas 
desproporcional ao dos homens. A “jorna-
da tripla” de uma vida profissional, cuidados 
da casa e dos filhos é muito desgastante e 
pode desencadear uma série de problemas 
de saúde, como estresse e depressão. No 
entanto, quando falamos em saúde da mu-
lher talvez uma das primeiras lembranças 
seja em relação à prevenção dos cânceres 
de mama e de útero. Apesar de ainda serem 
letais, os avanços tecnológicos aumentaram 
muito as chances de cura quando o diagnós-
tico e tratamento são precoces. Nesse senti-
do, fica a recomendação de exames preven-
tivos com ginecologista e mamografia anual 
a partir dos 40 anos. Devemos lembrar que, 
na luta contra o câncer a prevenção é o me-
lhor caminho a ser seguido.

Devemos aproveitar o dia 8 de março 
para lembrar a importância das mulheres na 
construção dos alicerces da sociedade. Que 
continuem com seu caminho de conquistas 
sem, é claro, abrir mão dos cuidados com a 
saúde.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj
pinheirosaúde

SuceSSo de publico no c.R. poRtuguêS de JpA
Mais um grande domingo nas 

dependências do Clube Recrea-
tivo Português de Jacarepaguá, 
com a Casa cheia de amigos 
não só de Jacarepaguá como 
de outros bairros que abraçam, 
todo o primeiro domingo do 
mês, o almoço português, onde 
o ambiente é extremamente fa-
miliar e acolhedor. Bem receber 
é a marca registrada da admi-
nistração do Presidente Olivério 
Carvalho que ao lado dos seus 
colaboradores não mede esfor-
ços para agradar a todos os pre-
sentes. Além de saborearem um 

Um verdadeiro “manjar dos deuses” o almoço português com muita qualida-
de e variedade para os amigos que marcaram presença, no Clube Recrea-
tivo Português de Jacarepaguá, na semana passada

verdadeiro cardápio variado, o 
bailarico com o Conjunto Cláu-

dio Santos e Amigos comple-
tou este domingo.

Num close 
para o Jor-

nal Portugal 
em Foco, o 
Presidente 

Olivério 
Carvalho 
e cantora 
Fátima do 
Conjunto 

Cláudio 
Santos e 

Amigos

Explosão de felicidade no almoço português, em Jacare-
paguá com a comunidade portuguesa dando um show, 
como podemos avaliar pela alegria deste casal


