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Mais do que Irrevogável,
deixar Liderança do CDS é

“Decisão de Vida” de Portas
O líder do CDS-PP, Paulo Portas, anunciou que 

não será candidato à liderança do partido, no próxi-
mo congresso dos centristas, em 8 de janeiro.

“No próximo congresso, deixarei de ser presi-
dente do CDS e não serei candidato à liderança do 
partido”, anunciou Paulo Portas. Citou João Paulo 
II e pediu aos militantes e simpatizantes que não 
tenham medo da próxima etapa da vida do partido.

“Chegou a hora de dar uma oportunidade a 
uma geração nova”, disse Paulo Portas. “Tomo 
esta decisão com orgulho no que foi conseguido 
por todos ao longo deste anos. Não tenho qual-
quer dúvida sobre o novo CDS que vai chegar”, 
acrescentou.

Já no fim da declaração, que não teve direito a 
perguntas e respostas, Paulo Portas deixou esca-
par, perante a insistência dos jornalistas, que a de-
cisão é mais do que irrevogável. “É uma decisão de 
vida”, disse, já a sair da sala. Foi assim que Paulo 
Portas encerrou a conferência de imprensa em que 
anunciou que não vai continuar como líder do CDS.

Os trabalhadores do Ins-
tituto de Segurança Social  
colocados em requalificação 
e que estão em risco de de-
missão, vão ser reintegrados 
nos serviços de onde foram 
dispensados e reiniciar fun-
ções a partir de 4 de Janei-
ro de 2016. Em causa estão 
25 trabalhadores que entre 
Janeiro e Fevereiro do próxi-
mo ano estariam em vias de 
perder o vínculo ao Estado 
por terem passado 12 meses 
sem encontrarem colocação 
noutro organismo público.

A garantia da reintegração 
destes trabalhadores foi dada  
pela secretária de Estado da 
Segurança Social, Cláudia 
Joaquim. Entre os 613 fun-
cionários dispensados do 
ISS no início de 2015 e en-

Há 6 anos consecuti-
vos que, no seu conjun-
to, as 4 empresas que 
exploram as conces-
sões do jogo em Portu-
gal têm visto as receitas 
cair, mas 2015 começou 
com melhor sorte e, até 
Setembro, a tendência 
manteve-se. Os dados 
do Serviço de Regula-
ção e Inspeção de Jo-
gos, confirmam que no 
terceiro trimestre a ati-
vidade do jogo gerou 
78,6 milhões de euros 
de receita, mais 7,5% 
em comparação com o 
mesmo período do ano 
passado. Face ao se-
gundo semestre houve 
uma evolução expressi-
va de 14,8%. Os meses 
de Julho, Agosto e Se-
tembro foram,  os me-
lhores do ano.

“Entre o último tri-
mestre de 2014 e o ter-
ceiro de 2015, a receita 
registou uma variação 
média trimestral positi-
va de 5,6%. Em 2015, a 
receita passa a evoluir 
a uma média trimes-
tral de 7,9%, registan-
do no terceiro trimestre 
um aumento de 11,8 
milhões de euros face 
ao último trimestre de 
2014”, analisa o SRIJ, 
tutelado pelo Turismo 
de Portugal.

Estoril, Póvoa do 
Varzim, Espinho e Al-
garve foram as zonas 
de jogo com receitas 
mais elevadas (87% do 
total). As máquinas con-
tinuam a captar a maior 
fatia de receitas (83,6% 
do total) e geraram 65,7 
milhões de euros, mais 
8,8% face ao terceiro 
trimestre do ano.

Funcionários em Risco de Demissão
Regressam à Segurança Social em Janeiro

Depois de Seis 
Anos Consecutivos
em Queda, Receitas 

nos Casinos
Crescem 7,5%

viados para a requalificação, 
o atual Governo identificou 
28 que, não tendo colocação 
até Janeiro ou Fevereiro do 
próximo ano, corriam o risco 
de ser despedidos. Destes 
28, dois optaram por rescin-

dir por mútuo acordo com 
o Estado e um manteve a 
vontade de transitar para um 
outro serviço. Contas feitas, 
serão reintegrados no insti-
tuto 23 assistentes opera-
cionais e 2 docentes.

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles 
que, realmente acreditam no poder realizador 

que reside no interior de cada ser humano. Sempre 
que alguém descobre esse poder, algo antes conside-
rado impossível, se torna realidade.” (Albert Einstein)

QuE todoS SEuS SoNhoS SE rEAlizEm
NEStE ANo Novo QuE SE ANuNciA.

“Show” o Pré-réveillon
no Solar TranSmonTano

um dia bem movimentado, na Casa de Trás-os-Montes, 
neste último domingo com a realização do Pré-Réveillon. 

Na foto, o Presidente transmontano, Antônio Paiva e o vice 
Arnaldo Carvalho. detalhes na página 2

FeSTa naTalina da 
Família FriganSo

Show de gaSTronomia no
“Pré-réveillon do arouca”

como é tradicional, todos os anos, o Arouca realiza seu 
“Pré-Réveillon” e sempre é sucesso. Na foto direto-

res, associados e amigos, saboreando o verdadeiro Man-
jar dos Deuses. detalhes na pág. 2

Feliz
ano novo!

Sem medo de errar, outro show, a festa natalina da 
empresa Friganso. Como sempre, diretores e colabo-

radores, num momento mágico, festejando mais um ano 
de sucesso da empresa. Na foto, o diretor Norberto Mila-
gres, Deputado Estadual Marcelo Simão e as Passistas 
da Grande Rio. detalhes na pág. 14

As autorizações 
de residência para 
investimento caí-
ram para mais de 
metade desde o es-
cândalo de corrup-
ção dos chamados 
vistos gold, não por 
falta de pedidos en-
tregues nos Servi-
ços de Estrangeiros 
e Fronteiras , que atualmente 
ultrapassam os 4 mil, mas por 
atrasos na sua aprovação.

Há mais de Quatro Mil Pedidos de
Vistos Gold à Espera de Aprovação

O número de processos 
pendentes foi confirmado  por 
fonte oficial do Ministério da 
Administração Interna , que 

tutela o SEF, entidade 
que nos 11 meses do 
corrente ano apenas 
aprovou 671 ARI, con-
tra 1526 decididos ao 
longo de 2014.Segun-
do uma fonte próxima 
do processo, os pedi-
dos apresentados em 
Janeiro de 2015 só vão 
começar a ser instruí-

dos no próximo mês, ou seja, 
exatamente um ano depois 
de terem entrado no SEF. 

A sua extinção chegou 
a ser ponderada em 1997, 
quando as receitas não iam 
além dos 94 milhões de eu-
ros. Mas 18 anos depois, a 
Raspadinha impôs-se. Em 
2015, e pela primeira vez 
desde que foi criada, ultra-
passou o Euromilhões como 
o jogo que mais dinheiro 
gera à Santa Casa da Mi-
sericórdia de Lisboa , enti-
dade a quem cabe explorar 
os jogos sociais do Estado. 
Até 30 de Novembro, as re-
ceitas brutas deste jogo ul-
trapassaram os 985 milhões 
de euros, o que representa 
58% do total de vendas con-
seguidas desde o início do 
ano pela SCML. Em 2014, 
no mesmo período, valia 

Raspadinha ultrapassa pela
Primeira vez o Euromilhões

37% num negócio em que o 
Euromilhões era o re.                                                                                                                                             

“A loteria instantânea tem 
vindo a crescer a um ritmo 
muito significativo desde 
2011. Esperamos que no fi-
nal de 2015 as receitas des-
te jogo representem mais de 
50% do valor total de ven-
das dos Jogos Santa Casa, 

quando em 2010 não ultra-
passaram os 7,6% das ven-
das totais”, revela Fernando 
Paes Antunes, administra-
dor executivo. Com este de-
sempenho, a SCML aproxi-
ma-se de “uma estrutura de 
receitas comparável com 
as das loterias mais desen-
volvidas do mundo ociden-
tal: França e Itália são dois 
exemplos na Europa, para 
não falar  dos EUA em que o 
peso da loteria instantânea 
se aproxima dos 80% das 
respetivas vendas totais”. 
Além disso, a Raspadinha 
“tem-se mostrado muito efi-
caz no combate ao jogo ile-
gal, canalizando para esta 
oferta legal do Estado a pro-
cura de jogo a dinheiro”.

FeSTa
naTalina 
da Prima 

Mais um fim de Ano 
celebrado com chave 
de ouro pela família 
da empresa Prima 
Imobiliaria no Arouca. 
Na foto, D. Regina e 
Fernando Bodstein, 
Diretores  da Prima 
Imobiliaria. detalhes 
na página 8
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Dr. Victor Massena

A Atemporalidade do 
Tempo

 Na segunda carta de Pedro aos cristãos, data-
da provavelmente entre o final do primeiro século AD e 
o início do segundo o autor descreve: “um dia para o 
Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia”. No 
livro de Gênesis, porém, Moisés afirma que a criação 
ocorreu em seis dias, e no sétimo, o Senhor descansou. 
Dia 31 de dezembro se aproxima. A humanidade se pre-
para, como todos os anos, para sua passagem. Muitas 
pessoas encaram este momento como um renovo, uma 
esperança de que tudo seja diferente. Vestem bran-
co, clamam aos seus deuses e fazem planejamentos. 
Criam-se emoções. Mas, apesar de tudo isto, se esque-
cem da atemporalidade do tempo. Vejamos pormenori-
zadamente. A Terra demora 365,2 dias aproximadamen-
te para completar toda uma volta em torno do Sol. O 
problema do 0,2 é compensado com o que chamamos 
de ano bissexto, conferindo a bizarra situação de termos 
aniversariantes dia 29 de fevereiro, que ficam anos sem 
dia para comemorar. Plutão, por exemplo, um pequeni-
no planeta distante de nosso sistema solar demora 248 
anos para fazer esta mesma volta em torno de nossa 
estrela maior. Ou seja, aquilo que a humanidade come-
mora como êxito de nosso planeta, somente daqui a 248 
anos Plutão conseguirá fazê-lo novamente. Quando o 
ano anterior de Plutão havia ocorrido, nós estávamos 
ainda num Brasil colonial e Mozart criava suas geniais 
partituras. Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa, 
está há 2.538.000 anos-luz de nós. Portanto, se qual-
quer maluco preferir sair das comemorações do dia 31 
e preferir ficar observando o céu nesta noite e focar em 
Andrômeda, estará olhando para mais de dois milhões 
de anos no passado, pois é o tempo que a luz demora 
para chegar de Andrômeda até nós. No tsunami da In-
donésia há poucos anos, os dias terrestres ficaram 6,4 
microssegundos mais curtos, acrescidos de mais 1,26 
microssegundos a menos após o do Chile algum tempo 
depois. Todos os 7 bilhões de seres humanos na terra 
hoje estarão mortos quando o cometa Hale-Bopp passar 
novamente próximo de nós, como fez em 1997. Isto só 
ocorrerá daqui a 2380 anos. E volto então aos escritos 
sagrados quando o servo do Senhor queixa-se do seu 
fardo e de seus sofrimentos. E o Senhor lhe respondeu: 
“eis que estou demolindo tudo o que edifiquei, e isto em 
toda a Terra, e procuras tu grandezas? Não as procures. 
Mas, todavia, darei a tua vida como despojo”. Caro leitor, 
nossos ritos de passagem são todos os nossos breves 
dias. Nossas promessas deveriam ser atitudes diárias, 
como opções urgentes para o bem a cada segundo. Pois 
o tempo nosso é questão de segundos. Estamos diante 
de uma nuvem de testemunhas. Tudo o que fazemos ou 
optamos é hoje. O passado já foi. Não seria presente se 
este nome não fosse uma dádiva de Deus para cada um 
de nós. Escolha o bem, ajude aos outros, pense antes de 
falar, cultive a humildade, exercite o silêncio, busquem a 
Deus. Que nossos dias 31 sejam todos os dias. O pre-
paro para o reencontro com nosso Salvador é o hoje. O 
reencontro com tudo o que é bom, aceitável e louvável é 
hoje. Não há rito de passagem que mascare isto. Pode-
remos ser perdoados, mas jamais seremos inocentados. 
Nos autoamaldiçoamos com nossas más escolhas. O 
que vale é toda uma trajetória, e não promessas de um 
recomeço. Embora sejam todas válidas em si mesmas, 
as promessas se esvaziam na maioria das vezes na pri-
meira semana de janeiro. Janos, o mito do deus de duas 
faces. O bem e o mal. O fim e o princípio. O que termina 
e o que começa. Vamos ignorá-lo. Só haverá uma face. 
A da perseverança, da constância e do equilíbrio diante 
das coisas de Deus. Um feliz 2016 para todos.         

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2015

Aniversariantes e Pré-Réveillon
Finalizou Programação do Arouca
Um domingo especial 

para diretores e associa-
dos arouquenses que fina-
lizaram, em grande estilo, 
o convívio social de 2015 
com a realização do almo-
ço em homenagem aos 
aniversariantes do mês.

A diretoria fez a entre-
ga de um diploma, alusivo 
a esta data, além de um 
lindo bolo festivo para co-
memorar a ocasião. Mas a 
diretoria do Arouca Barra 
Clube não deixaria de en-
cerrar seu ano associativo 
em grande estilo e pre-
parou uma Pré-Réveillon, 
com a Banda Típicos da 
Beira Show que colocou 
todo mundo para dançar. 
Sem dúvida, uma linda 
confraternização entre fa-
miliares e amigos onde, 
todos juntos, saborearam 
um delicioso cardápio, 
em destaque o suculento 

O Conjun-
to Típicos 
das Beiras 
deu ritmo 
ao almoço 
dos aniver-
sariantes e 
pré-réveillon 
do Arou-
ca, com a 
participação 
especial do 
Fernando 
Santos, das 
Concertinas

Momento 
de fé e 
religiosidade 
na Capela 
Santa Mafal-
da. Vemos o 
celebrante, 
Padre Láza-
ro, durante 
o ofertório 
com o Sr. 
Abel e es-
posa

O ex-presiden-
te do Arouca e 
diretor do Gru-
po Cofico, Dr. 
Paulo César 
Moreira, duran-
te o convívio 
social com  
Jorge Moreira, 
Dona Agosti-
nha, Ermelinda 
e a Lieen 
Soares – filha 
do Presidente

churrasco. Tudo isso pre-
parado com aquele toque 
refinado da equipe de co-
laboradores do bufê do 
Arouca. Na oportunidade, 
o Presidente Dr. Fernando 
Soares agradeceu aos di-
retores e associados pelo 
apoio e dedicação por 
mais um ano da sua ad-
ministração, frente ao clu-
be. Finalizando, desejou a 
todos, um Feliz 2016 com 
muita paz e sucesso.

Quem marcou presença, no almoço comemorativo aos aniversarian-
tes, foi o empresário José – diretor do Restaurante Cliper do Leblon 
com sua esposa e um grupo de amigos

“Pré Réveillon Transmontano”
Esteve muito bem movimentado, o domingo passado, 

com a presença da comunidade luso-brasileira, onde tive-
ram direito a um churrascão, de primeira, super completo, 
costelinha na brasa, com saladas diversas e sardinha na 
brasa. O almoço teve a animação do cantor Cláudio Santos 
e Amigos, dando o toque de réveillon com muita música boa. 
Parabéns, pelo lindo show, moçada e nesse ritmo vocês vão 
longe. A Casa de Trás-os-Montes deseja um ano 2016, de 
prosperidade a todos associados e amigos

Num bate papo informal, no pré-réveillon transmontano, Felipe 
Mendes, o Presidente Antônio Paiva e o Vice-presidente da Casa, 
Arnaldo Nestor

Sempre presente nas nossas Casas Regionais, os casais amigos, 
Eneida e Francisco Torrão, D. Olinda e Luís Albuquerque, seu filho 
José Luis Albuquerque e a nora Denise

Gente boa e amiga, aproveitando o domingo, no Solar Transmon-
tano, o casal empresário, Alcindo Machado, da famosa empresa 
A. Machado Frutas, no Ceasa, esposa a simpática D. Judite e um 
casal de amigos

Aspecto do público no salão, curtindo o réveillon antecipado da 
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro
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Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo RamiresRéveillon. Uma aposta nos
melhores fogos de artifício

De norte a sul do país, centenas de pessoas 
preparam-se para entrar em 2016 com os olhos 
postos no céu. 

Para que o fogo de artifício, Portugal gasta 
todos os anos centenas de milhares de euros. 
Mas, para muitos, os gastos justificam-se.

Este ano, as ofertas são, à semelhança de 
anos anteriores, mais do que muitas. Com a 
data a aproximar-se:

Lisboa e Almada voltam a organizar o espe-
táculo em conjunto. Ou seja, até aqui voltam a 
maximizar o facto de partilharem o rio Tejo.Este 
ano, o tema deste espetáculo ser “On The Dan-
ce Floor” (Na Pista de Dança).

Na Madeira este ano o famoso espetáculo de 
fogo de artifício vai durar oito minutos, com 40 
pontos de lançamento. Recorde-se que este espetáculo é 
tão importante que entrou para o Guinness, em 2007, como 
sendo o maior espetáculo pirotécnico do Mundo.

Em  Sesimbra,  a Passagem de Ano vai cumprir a tra-
dição. Quando faltarem apenas dez minutos para a meia-

marcelo apresenta investigadora
maria Pereira como mandatária nacional

O candidato presidencial Marcelo Rebelo de 
Sousa apresentou, a Maria Pereira, de 29 anos, 
como mandatária nacional da sua candidatura, 
adiantando que optou por não ter um mandatário 
para a juventude.Maria Pereira, investigadora na 
área da biotecnologia e medicina, que  desenvolve 
a sua atividade em França, foi apresentada como 
mandatária nacional na cerimónia de inauguração 
da sede de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, 
localizada na Rua da Junqueira, junto ao Palácio de 
Belém, em Lisboa.                                                         O 
antigo presidente do PSD disse que se trata uma 
desconhecida para a maioria dos portugueses, “mas 
não o é lá fora, nos meios mais sensíveis ao que de 
melhor se faz na ciência e na sua aplicação à tec-
nologia, como não o é para a informação nacional 
mais atenta”. Maria Pereira foi distinguida pela revis-
ta norte-americana Forbes como um dos 30 talentos 
mundiais com menos de 30 anos, referiu.

Presidente da taP anuncia
reposição de salários

O presidente da TAP, Fernando Pin-
to, assegurou que vai haver uma reposição 
de salários dos trabalhadores da empresa.                                                                                                                                        
Na carta de boas festas, Fernando Pinto diz que, “nes-
ta nova fase, em que a empresa não mais depende 
das limitações impostas pelo Orçamento do Estado”, 
será possível responder aos desejos “tanto de sindi-
catos como de trabalhadores que individualmente nos 
têm confrontado com a necessidade de haver uma 
compensação para as quedas de rendimentos “.

No entanto, o presidente da TAP afirma que a repo-
sição de remunerações tem de ser feita “com a neces-
sária cautela, para não prejudicar a estabilidade futura 
da empresa”. Fernando Pinto prevê ainda a existência 
de “mais aviões, novas rotas e melhor serviço”.

Banco de Portugal dá explicações
a clientes e acionistas do Banif

O Banco de Portugal colocou, no site oficial, uma 
série de perguntas e respostas sobre o fim do Banif. 
Estão divididas em 3 partes: uma que explica a me-
dida de resolução que acabou com o banco e ditou 
a venda da sua atividade tradicional ao Santander 
Totta; outra dirigida aos clientes; e uma terceira em 
que os acionistas são os destinatários. 

Por outro lado, o Banco de Portugal dedica 12 
perguntas e respostas aos clientes, em que tenta 
tranquilizá-los, assegurando, por exemplo, que os 

depósitos anteriormente constituídos no Banif “apre-
sentam exatamente as mesmas características, de-
signadamente o mesmo saldo, prazo e condições de 
movimentação”. 

marisa matias diz que corte na saúde
equivale a dinheiro gasto no Banif

A candidata presidencial Marisa Matias defendeu, 
esta segunda-feira, um investimento direto e concre-
to no Serviço Nacional de Saúde, lembrando que o 
corte no setor é equivalente ao dinheiro gasto num 
dia no Banif.”Não pode ser admissível um discurso 
vazio em termos dos direitos, precisamos de um in-
vestimento direto e concreto no Serviço Nacional de 
Saúde para evitar que situações destas continuem 
a acontecer”, afirmou Marisa Matias Questionada se 
o país tem dinheiro para esse investimento, a can-
didata presidencial disse que “há sempre dinheiro”, 
recordando o caso do Banif. “Se há 2, 2 bilhões de 
euros num dia para o Banif, tem que haver para todos 
os dias, para todos os profissionais e para todas as 
pessoas que aqui vivem e que têm direito a ter SNS 
universal e gratuito”.

Preços dos transportes de
Lisboa e Porto não vão subir

Os preços dos transportes públicos de Lisboa e 
Porto não vão sofrer qualquer alteração no próximo 
ano, revelou o Ministério do Ambiente. A decisão afe-
ta as tarifas da Carris, do Metropolitano de Lisboa, da 
STCP, do Metro do Porto e da Transtejo/Soflusa. As 
reduções que o preço do petróleo tem vindo a regis-
tar, e que tudo indica deverão continuar ao longo de 
2016, mas também os fortes aumentos nos tarifários 
decididos nos primeiros anos da troika em Portugal 
estão entre os principais fatores a justificar a decisão.

multinacionais representam mais de 
um em cada cinco euros produzidos 
em Portugal

“Em 2014 existiam em Portugal 5.521 filiais de em-
presas estrangeiras, correspondendo a 1,5% do total 
das sociedades não financeiras, responsáveis por 
23,2% do volume de negócios  e por 21,8% do valor 
acrescentado bruto, do valor total gerado pelo con-
junto das sociedades não financeiras”, pode ler-se na 
nota publicada, pelo Instituto Nacional de Estatística . 

O INE apresenta uma descrição detalhada des-
tes grupos. Em 2014, eles empregavam 364 mil pes-
soas, o que representa 14,3% do emprego total das 
empresas não financeiras que operam em Portugal, 
com uma média de 66 trabalhadores por empresa.

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS
2016, 23 E 24 DE JANEIRO

CASA DA VILA DA FEIRA
E TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195
Tijuca - Tel.:- 2293-1542

JaNeiRo – 3 – sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso sa-
lão com ar condi-cionado.
JANEIRO – 4 – Domingo – 12h. Almoço 
Social. No Salão Nobre. Cardápio varia-
do. Música ao vivo.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341

Tel.: 2273-1897
Todas as quartas-feiras almoço dos ami-
gos – cardápio: bacalhau, sardinha portu-
guesa, doces portu-gueses. Serviço a La 
Carte. Bebidas não inclusas.

CASA DE VISEU
SEDE SOCIAL:

Rua Carlos Chamberland, 40/50
Tels.: 3391-6730/3459-3027

Vila da Penha – RJ
aViso: A Casa de Viseu lançará, em ju-
lho 2016, um livro comemo-rativo pelos 
50 anos de sua funda-ção. Por isso, pedi-
mos que ajudem a divulgar este pedido. 
Quem tiver fotos ou algum material para 
ser emprestado ou mesmo queira deixar 
seu depoimento de alguma história dos 
50 anos de nossa Associação, que faça 
contato com nossa secreta-ria pelo tele-
fone 3391-6730 (de terça a sexta) ou pelo 
e-mail: secretaria@casade viseu.com.br

VIDA ASSOCIATIVA
CASA DO BENFICA

Rua São Francisco Xavier, 363
Parte – Maracanã – Rio de

Janeiro/RJ – Tels.: 2261-2184
9984-1534/9637-6094

JaNeiRo – 10 – Domingo – 12h. Festa 
de Reis – Tradição Portugue-sa. Bailari-
cos; Banda Típicos da Beira e Show de 
Concertinas Portuguesas. Sopa de vinho 
(cavalo cansado) Cantor de Reis nas me-
sas. Dançarinos profissionais para acom-
panhar as senhoras nas danças. Bingo: 
com 5 prêmios e leilão de produtos portu-
gueses. Sorteio de brindes variados. Bolo 
dos aniversariantes do mês com direito 
a brindes e parabéns. Entra-da: gostosa 
calabresa e deliciosos aperitivos tropi-
cais. Menu: delicio-so churrasco, self-
service completo, saladas variadas, arroz 
de bacalhau, empadão e sardinha portu-
guesa na brasa. Local: Casa das Beiras 
na Rua Barão de Ubá, 341. Telefone: 
2273-1897. Reservas: 2261-2184 Wanda 
/ 2589-5418 Augusto / 99637-6094 Quei-
roga.
Aguarde! Dia 14/02/2016 Festa Tropical 
com grito de carnaval, Casa das Beiras 
com a Banda Típicos da Beira.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca
Tel.:/Fax: (021) 2568-2018

o.B.s.: A Casa do Porto muito em breve 
estará abrindo sua porta para a reinaugu-
ração do Salão Social, retornando assim 
aos nossos even-tos.

noite, mais de 50 mergulhadores vão fazer uma festa 
subaquática.

Seja como for, escolha ficar por cá ou não, as ofertas 
são mais do que muitas. O que importa é que esta esco-
lha lhe permita entrar com pé direito.

amiGo
Faleceu Amaury Temporal – um 

grande amigo dos portugueses e 
que procurou, ao longo dos anos, 
estimular o comércio e as relações 
econômicas entre os dois países. Foi 
um batalhador incansável, dentro de 
várias instituições de que fez parte 
(órgãos representativos da indústria 
e do comércio) e no âmbito de vários 
grupos de trabalho empenhados no 
desenvolvimento das relações eco-
nômicas entre os dois países.
mUseU Da LÍNGUa

Um incêndio pavoroso atingiu na 
segunda-feira da semana passada o 
Museu da Língua Portuguesa em S. 
Paulo. Os danos foram enormes e o 
fogo destruiu um acervo fantástico, 
que, felizmente, pode ser reconsti-
tuído por estar em grande parte em 
arquivos digitais. Uma tragédia.
aNo NoVo

Celebramos o Natal. Visitamos 
o Presépio. Houve festa em nossas 
casas. Trocamos presentes. Rece-
bemos os sorrisos das crianças. O 
“Papai Noel” trouxe-nos as prendas. 
Foi linda a noite da consoada. Nos 
olhos dos velhinhos as lágrimas da 
saudade – e a lembrança dos que 
partiram. Nas igrejas, os cânticos de 
Belém e a música dos anjos... Jesus 
nasceu.

Agora, chegamos ao Ano Novo. 
E abrimos o coração à esperança. 
Deixemos de lado as tristezas e as 
aflições, as perdas e as lágrimas – 
que tudo passa.

Fixemo-nos no futuro. Que 2016 
seja para cada um de nós e para as 
nossas famílias um ano de felicidades, 
de vitórias, de paz e de encontros.

Ao longo do ano que começa, 
que cada um de nós realize seus so-
nhos – e ajude os outros a realizarem 
também os seus desejos.

Que Deus nos dê as graças que 
Lhe pedimos. E façamos a nossa 
parte para merecê-las.

Feliz 2016 para todos.
FÁtima

Em 13 de maio de 2017 comple-
tará um século a primeira aparição 
da Virgem de Fátima. Vai ser um 
acontecimento marcante para toda 
a Igreja Católica. A Senhora apare-
ceu a três crianças na Cova da Iria. 
Chamavam-se Lúcia, Francisco e 
Jacinta. A última aparição ocorreu 
em 13 de outubro e o culto a Fátima 
irradiou-se por todo o mundo.

A nossa comunidade não pode 
ficar de fora das festas do centenário 
das Aparições. Preparemo-nos para 
elas.
eLeiÇÕes

Em janeiro, os portugueses irão 
votar outra vez. Agora, para a esco-
lha do Presidente da República que 
irá substituir, em Belém, o Prof. Ca-
vaco Silva.

Todas as sondagens apontam 
para a vitória do Dr. Marcelo Rebe-
lo de Sousa – e esperamos que as 
previsões se confirmem. Até porque, 
independentemente de seus méritos 
e de sua experiência política, é de to-
dos os candidatos aquele que mais 
afinidades tem com os portugueses 
do Brasil. Sua família viveu e traba-
lhou em S. Paulo, deixando em todos 
nós sentimentos de grande amizade 
e simpatia.
saÚDe

No Hospital São José, em Lisboa, 
um jovem morreu por não ter recebi-
do tratamento urgente, como preci-
sava. O fato repercutiu na imprensa 
portuguesa e as autoridades prome-
teram tomar medidas para evitar a 
repetição do descuido.

No Rio de Janeiro, mais perto de 
nós (e para não falarmos de outras 
cidades do Brasil) a situação da saú-
de pública é dramática e atinge em 
cheio as populações, principalmente 
as mais necessitadas.

De um lado, são dramas e afli-
ções dos que precisam; do outro, a 
incúria e as vergonhas do poder pú-
blico.
eCoNomia

As relações econômicas e finan-
ceiras entre o Brasil e Portugal têm 
atravessado nos últimos tempos 
várias turbulências. Foi o desastre 
do Grupo Espírito Santo; a saída do 
país da “Portugal Telecom”; a trans-
ferência de parte do capital da TAP 
– e agora, já com poucos reflexos do 
lado de cá do Atlântico, a quebra do 
BANIF.

Para atenuar os desaires, alguns 
investimentos continuam a dar certo 
– na hotelaria, no turismo, no petró-
leo, etc. E temos sempre o comércio 
das sobremesas, dos vinhos e azei-
tes...
DesPoRtiVas

Depois do “Benfica”, agora foi o 
“Futebol Club do porto” que negociou 
com a MEO a transmissão dos jogos 
de futebol a partir de 2018. O contrato 
é de 457,5 milhões de euros – quan-
tia pela qual os “dragões” venderam 
os direitos de transmissão.
imPReNsa

Na imprensa brasileira são raras 
as notícias publicadas sobre Portu-
gal. No jornal “Folha de S. Paulo”, 
entretanto, tivemos duas matérias 
relacionadas com o País-irmão, ou 
melhor, sobre seu movimento literá-
rio. Uma, a respeito do novo livro de 
Gonçalo M. Tavares – “Uma menina 
está perdida no seu século à procura 
do pai”; outra, sobre o romance de 
António Lobo Antunes – “Não é meia 
noite quem quer”
FeCHo

Ano Novo – de esperanças e de 
felicidades. Tudo de bom que so-
nhaste vai acontecer.
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Quase 30 mil espetácu-
los ao vivo realizados em 
Portugal em 2014 resulta-
ram numa receita de 70,4 
milhões de euros, embora 
o número de bilhetes ven-
didos represente menos de 
metade do total de espe-
tadores. Os festivais reali-
zados em Oeiras geraram 
uma receita de 5,4 milhões 
de euros.

 De acordo com dados 
dos Anuários Estatísticos 
Regionais, publicados pelo 
Instituto Nacional de Esta-
tística (INE), foram vendidos 
4,3 milhões de ingressos 
para 29.666 espetáculos 
ao vivo, mas o número de 
espectadores situou-se nos 
10,7 milhões.

Por regiões, a Área 
Metropolitana de Lisboa 
congrega 70 por cento das 
receitas dos espetáculos 
ao vivo (49,6 milhões de eu-
ros), reunindo sensivelmen-
te um terço (3,6 milhões) do 
total de espectadores e me-
tade dos bilhetes vendidos 
(2,2 milhões) em cerca de 
11.500 sessões.

Apesar dos dados do 
INE apontarem a região 
Norte como àquela com 
mais espetadores em espe-
táculos ao vivo (3,8 milhões, 
mais 200 mil do que na 
Área Metropolitana de Lis-
boa), o número de bilhetes 
vendidos fica-se por 1,3 mi-
lhões e as receitas em 13,9 
milhões de euros, mais de 
35 milhões de euros abai-
xo das obtidas na região de 

Lisboa.
Na lista de regiões com 

maior receita apurada em 
espetáculos ao vivo segue-
se o Centro (2,5 milhões 
de euros), o Alentejo (1,9 
milhões) e o Algarve (1,6 
milhões).

Por municípios, Lisboa 
lidera com 42 milhões de 
euros de receitas em 7.400 
espetáculos, os quais re-
sultaram em 2,5 milhões de 
espetadores e 1,9 milhões 
de bilhetes vendidos, se-
guida do Porto, com cerca 
de 8,2 milhões de euros de 
receita, 1,3 milhões de es-
pectadores e 680 mil bilhe-
tes vendidos.

A lista inclui ainda Oeiras 
(5,4 milhões de euros), Ode-
mira (1,4 milhões de receita, 
presumivelmente devido 
maioritariamente ao Festival 
Sudoeste, que se realiza 
no concelho em agosto), 
Santa Maria da Feira (1,2 
milhões) e Portimão (1,08 
milhões de euros).

Seguem-se Guimarães 
(979 mil euros), Vila Nova 
de Gaia (962 mil), Sesim-
bra (808 mil), Figueira da 
Foz (784 mil euros, quase 
o dobro da receita apura-
da na capital de distrito, 
apesar do número de es-
pectadores - 90 mil - ser 
menos de metade dos 253 
mil registados em Coim-
bra) e Paredes de Coura 
(730 mil euros de receita, 
maioritariamente relacio-
nada com o festival de 
música homônimo)

Festivais renderam 70,4 
milhões de euros em 2014

O grupo Thales inaugu-
rou um centro de inovação 
em Oeiras, reforçando a 
aposta em investigação e 
desenvolvimento de produ-
to da unidade portuguesa, 
que conta com um orça-
mento anual de cerca de 
dois milhões de euros.

 Os centros de inova-
ção (‘Innovationn Hub’) 
são uma iniciativa do grupo 
Thales para a promoção de 
atividades de inovação em 
unidades Thales escolhidas 
pelas suas competências e 
pela existência de um am-
biente favorável à inova-
ção, com vista a acelerar 
o aparecimento de novas 
soluções e produtos comer-
cializáveis, explicou João 
Salgueiro, diretor da área 
de negócio, produto e ino-
vação, à Lusa.

 De acordo com o res-
ponsável, a Thales Por-
tugal há já alguns anos 
desenvolve atividades de 
inovação, possuindo para 
tal uma equipe dedicada 
de 50 pessoas, que tem 
participado em inúmeros 
projetos, sendo a criação 
do centro de inovação “um 
passo à frente”, que se de-
verá traduzir num aumento 
do investimento nesta área 
de negócio, sem querer an-
tecipar valores.

 Na unidade portugue-
sa da Thales, instalada 

em Paço de Arcos, Oei-
ras, foram desenvolvidos 
sistemas de comunicação 
aplicados nas estações e a 
bordo de comboio e de me-
tropolitano, implementados 
na Índia, Arábia Saudita, 
Dubai, Canadá e Austrália, 
por exemplo.

 As tecnologias do cen-
tro de competências portu-
guês estão implementadas 
em 22 países, avançou, o 
que se traduz numa taxa de 
exportação de 87% para os 
cinco continentes.

 A criação de um centro 
de inovação também tem a 
mais-valia de abrir a porta a 
parcerias com a indústria e 
com a comunidade cientí-
fica, que se materializa na 
assinatura de um memo-
rando de entendimento com 
o Instituto Superior Técnico.

 Com um volume de ne-
gócios de cerca de 60 mi-
lhões de euros, a filial portu-
guesa da Thales emprega 
cerca de 400 pessoas.

 O grupo francês, que 
desenvolve sistemas de in-
formação e serviços para a 
indústria aeroespacial, defe-
sa, segurança e transportes, 
teve um volume de vendas 
de 12.974 milhões de euros 
em 2014, tendo registado 
um resultado líquido de 714 
milhões de euros, um acrés-
cimo de 25% em relação ao 
ano anterior.

thales portugal Ganha
centro de inovação

A Igreja de Rio de Gali-
nhas foi o local escolhido para 
acolher, no passado dia 13 de 
dezembro, o tradicional Con-
certo de Natal promovido pela 
Câmara Municipal do Marco 
de Canaveses.

Sob orientação do Maestro 
José Borges, a tricentenária 
Banda de Música de Vila Boa 
de Quires partilhou o palco 
com vários coros do conce-
lho do Marco de Canaveses, 
nomeadamente: Coros de S. 
Miguel de Rio de Galinhas; 
Coros de Santa Marinha de 
Fornos; Coro de Nossa Se-
nhora da Luz - Vila Boa de 
Quires; Coro de S. Sebastião 
- Vila Boa de Quires e Coros 
do Santuário do Menino Jesus 
de Praga - Avessadas.

Para além disso, o evento 
contou ainda com a presta-
ção do solista Helder Bento, 

celebra o natal com Um concerto

naquele que foi “claramente 
um concerto de qualidade e 
excelência, que nos fez sen-
tir tão próximos uns dos ou-
tros, em ambiente de união e 
fraternidade”, referiu Manuel 
Moreira, presidente da Câ-
mara Municipal do Marco de 
Canaveses.

Durante aproximadamen-
te uma hora e meia, temas 
natalícios como “Joy to the 

World”, “Snow Flake”, “Glo-
ria in Excelsis Deo”, “White 
Christmas”, “Jingle Bells” ou 
“Noite Feliz” foram interpreta-
dos pelos intervenientes.

Um momento cultural “que 
nos honra e nos faz sentir or-
gulho da nossa terra, do seu 
patrimônio imaterial, como a 
Banda de Musica de Vila Boa 
de Quires e os Coros, que, 
em conjunto, proporcionam 

um concerto desta qualidade, 
tão mágico e contagiante”, 
sublinhou o autarca.

Para terminar, o maestro 
desafiou os espectadores 
para juntamente com a banda 
de música, os coros e o so-
lista, acompanharem o tema 
“Adeste Fidelis”. No final do 
Concerto de Natal 2015 fo-
ram entregues os certificados 
de participação pelas mãos 
do presidente da Câmara 
Municipal do Marco de Ca-
naveses, Manuel Moreira; 
do presidente da Junta de 
Freguesia do Marco, António 
Santana; do vereador Vítor 
Gonçalo; do presidente da 
Junta de Freguesia de Vila 
Boa de Quires e Maureles, 
Fernando Monteiro e do pre-
sidente da Direção da Banda 
de Música de Vila Boa de Qui-
res, Paulo Silva.

O Município de Paredes, 
através do Pelouro de Ação 
Social, organizou a 22 de de-
zembro, o “Encontro entre 
Nós – Natal 2015”, atividade 

direcionada à população com 
mais de 60 anos de idade.

A festa, que realizou-se 
pela 21.ª edição consecu-
tiva, prolongou-se por toda 

encontro entre nós - natal 2015
Juntou mais de duas mil pessoas

à tarde, juntando cerca de 
duas mil pessoas do conce-
lho de Paredes.

Celso Ferreira, presidente 
da Câmara Municipal de Pa-
redes aproveitou para “dese-
jar a todos Boas Festas e que 
agora que o pior já passou, 
espero em 2016 que consi-
gamos fazer atividades para 
todos”, salientou.

Já Hermínia Moreira, vere-
adora do Pelouro de Ação So-
cial da Câmara Municipal de 
Paredes, realçou o fortaleci-
mento dos laços de amizade 
através da iniciativa: “A festa 
de Natal é sempre especial, é 

uma altura em que juntamos, 
mais uma vez, todas as pes-
soas, todas as IPSS´s, junta-
mos também o Programa Mo-
vimento Sênior do pelouro do 
desporto e fazemos esta festa 
para todos vós”.

Cerca de duas mil pes-
soas desfrutaram de uma 
tarde de convívio em que 
imperou a boa disposição 
ao som da música popular, 
entre outros momentos, e 
que terminou com o já tra-
dicional lanche com doces 
típicos de Natal e com a 
entrega de uma lembrança 
a cada um dos convidados.

Para além de ter passa-
do por algumas escolas, no 
encerramento do período 
letivo e participado em algu-
mas festas natalícias, como 
nos Agrupamentos de Es-
colas de Castelo de Paiva e 
do Couto Mineiro do Pejão, 
bem como no Natal do Hos-
pital da SC da Misericórdia, 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castelo de Paiva, 
Gonçalo Rocha, aproveitou 
os dias que antecedem o 
Natal, para realizar uma vi-
sita às IPSS do Concelho, 
àquelas que trabalham com 
idosos e acederam à inicia-
tiva municipal, levando uma 
palavra de carinho e de es-
perança aos utentes das ins-
tituições, deixando em todas 
uma prenda para simbolizar 

executivo Fez visita natalícia Às ipss
este tempo de confraterniza-
ção e de partilha.

Além de ter estado no 
CAT – Crescer a Cores, da 
Associação de Familiares 
das Vítimas da Tragédia de 
Entre-os-Rios, passando 
pelo Lar de Idosos do Centro 
Social do Couto Mineiro do 
Pejão, o autarca paivense 
visitou também os utentes 
da ARPIP – Associação de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Pedorido e da AP-
PACDM, em Sabariz.

Ouviu cantares e músicas 
natalícias com os utentes 
do Centro Social de Real, 
esteve também de visita à 
Santa Casa da Misericórdia, 
com passagem pelo Lar de 
Idosos, passou pelo Centro 
Social de Santa Maria de 

Sardoura, protagonizando 
depois, uma passagem pelas 
instalações de acolhimento 
aos mais idosos no “Centrum 
F”, na freguesia de Fornos.

Gonçalo Rocha  felicitou 
todos, deixou uma palavra 
de incentivo e de exaltação 

da esperança em melhores 
dias e manifestou o desejo 
de umas festas felizes, em 
ambiente de solidariedade, 
de amizade e partilha, na 
perspectiva de que o novo 
ano seja mais próspero e 
afortunado.

Até ao dia 23 de de-
zembro, a Loja Interativa 
de Turismo de Celorico de 
Basto teve uma particulari-
dade diferente: a presença 
diária do Pai Natal. A inicia-
tiva fez parte dos planos e 
atividades propostos para 
a loja de turismo e procura 

alegrar turistas e residen-
tes sobretudo as crianças, 
informou a autarquia.

“Durante a quadra na-
talícia temos um progra-
ma de atividades apela-
tivo que procura chegar 
a todas as faixas etárias 
sobretudo aos mais jo-

vens e aos idosos. Neste 
caso aproveitamos a loja 
de turismo e juntamos a 
hipótese de conhecer o 
concelho e a região com 
as tradições natalícias”, 
disse o vereador do Turis-
mo, Fernando Peixoto.

A iniciativa procura in-

citar as crianças a visitar 
Papai Noel e os adultos 
a conhecer as particulari-
dades da loja de turismo 
com informação referen-
te a toda a região norte 
do País, com ênfase para 
o concelho de Celorico 
de Basto.

loja interativa recebe o pai natal
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Pela primeira vez, o Na-
tal assinala-se com mais 
“pompa e circunstância” 
em Amarante. Ao longo de 
mais de 15 dias, Amarante 
celebra o Natal e o progra-
ma é diversificado. Cerca 
de 150 crianças, vestidas 
de aldeões cantaram músi-
cas de Natal e fizeram uma 
encenação, em, 19 de de-
zembro, junto ao Convento 
de São Gonçalo.

Até o passado dia 24, 
houve animação de rua, 
com música, palhaços, 
duendes, sinos ou bone-
cos de neve.

Até 10 de janeiro a árvo-
re de Natal, com 25 metros 
de altura e 12 de diâmetro, 
será um dos principais car-
tões-de-visita da cidade.

A Casa do Papai Noel 
em Amarante abriu as 
portas a 12 de dezembro 
mas existem ainda mais 

animações, como o Com-
boio Rena de Natal, Globo 
de Natal, uma caminhada 
noturna e até um Mercado 
Nazareno.

O Largo de S. Gonça-
lo teve até o passado dia 
24, a casa do Papai Noel, 
decorada a preceito, para 
receber as crianças que o 
quiseram visitar. Na zona 
de Santa Luzia está insta-
lado, até 31 de dezembro, 
o Globo de Natal, uma 
estrutura insuflável que, 
igualmente, receberá visi-
tantes para uma fotografia 
que terá como fundo pe-
quenas bolas de esferovi-
te, para fazer lembrar flo-
cos de neve.

Desde o dia 16 e até o 
passado dia 23 de dezem-
bro, circulou entre o Largo 
Conselheiro António Cân-
dido e Santa Luzia o Com-
boio Rena de Natal, movi-

amarante celebra
o natal com programa

Diversificado

do a eco diesel e composto 
por locomotiva e quatro 
carruagens, com uma lota-
ção de 16 lugares.

De 18 a 23 de dezem-
bro, das 10h00 às 22h00, 
decorreu o Mercado Na-
zareno. Os figurantes 
que participaram ativa-
mente no Mercado Na-
zareno organizado pelo 
Agrupamento de Escolas 
de Amarante estiveram 
vestidos o mais próximos 
possível da “moda” usada 
por Jesus Cristo, pelos 
apóstolos e por todos os 
habitantes da Judeia, re-
gião, à época, dependen-
te do Império Romano.

A 20 de dezembro, 
Amarante foi palco da “IV 
Amarante Christmas Trail”, 
organizada pela ADA – 
Associação Desportiva 
de Amarante, que contou 
com o apoio do Município. 
Os participantes puderam 
optar pelo Trail Longo (28 
km), Trail Curto (16 km) ou 
por uma caminhada com 
aproximadamente 10 km, 
com um percurso diversifi-
cado e rico em paisagens, 
história e cultura.

Os comerciantes lo-
cais associaram-se à ini-
ciativa, praticando horário 
alargado, durante o perío-
do das festividades.

Domingo foi dia de 
festa para os Bombeiros 
Voluntários de Penela. A 
corporação celebrou 35 
anos e mostrou-se à po-
pulação, com o desfile 
pelas freguesias do con-
celho. Além do desfile, 
que reuniu 24 viaturas, a 
corporação não esque-
ceu os que já faleceram 
e realizou uma romagem 
ao cemitério, onde foram 
colocadas flores e uma 
placa nas campas dos 
elementos da corporação 

Bombeiros de Penela Com 35 
Anos Cheios de Juventude

(bombeiros e civis que fo-
ram dos órgãos sociais) 
que já pereceram.

Raul Vasconcelos, 
comandante dos Bom-
beiros Voluntários de 
Penela (BVP), disse 
que a corporação “tem 
muito jovens” e está 
“apta para responder a 
qualquer situação”. De 
acordo com o coman-
dante, estão “bem ape-
trechados” e em condi-
ções de “dar respostas 
ao minuto”.

Objetivo do executivo 
passa por diminuir o en-
dividamento de forma a 
libertar a autarquia para 
poder mexer nas taxas e 
impostos municipais que 
neste momento são co-
brados à taxa máxima

Cerca de dois milhões 
de euros de receitas dos 
impostos deste ano é o va-
lor que a autarquia de Alijó 
vai canalizar para amorti-
zar a dívida, que se situa 
nos 19 milhões de euros e 
que irá baixar para os 17 
milhões com este abati-

Autarquia Vai Reduzir a Dívida 
Em Dois Milhões de Euros

Rotundas Já Estão Enfeitadas

mento que a autarquia irá 
realizar.

Em declarações, o pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal, Carlos Magalhães, 
afirmou que as receitas já 
recebidas pelo município, 
mais as previstas até ao 
final deste mês.

 A Associação Regio-
nal de Natação do Nor-
deste (ARNN), em par-
ceria com o Município 
de Tabuaço, realizou no 
passado dia 12, uma pro-
va de natação nas pisci-
nas locais, fruto de um 
protocolo de colaboração 
celebrado pelo atual exe-
cutivo municipal e a Dire-
ção da ARNN.

O complexo de pis-
cinas, aberto ao públi-
co há cerca de um ano, 
dispõe de condições 

ímpares no contexto 
da nossa região para a 
prática das atividades 
aquáticas, fator que em 
conjunto com o objetivo 
da ARNN de expandir a 
modalidade contribuiu 
para que pela primeira 
vez Tabuaço possa re-
ceber uma prova oficial 
de natação.

Estão inscritos 110 
nadadores em repre-
sentação de cinco clu-
bes: Ginásio de Vila 
Real, SC Mirandela.

Piscinas de Tabuaço Recebem Pela 
Primeira Vez Uma Prova Oficial

Foi lindo o Natal. Nas ro-
tundas do Concelho que vol-
tam a ser enfeitadas pelas 
escolas e jardins-de-infância 

que, num trabalho conjunto 
entre crianças, educadores 
e pais, tornam Santa Maria 
da Feira mais colorida.

O Alto Minho é a primeira zona do 
país a ter o certificado da Carta Euro-
peia do Turismo Sustentável (CETS) 
atribuído pela Federação Europeia de 
Parques Nacionais e Naturais (EURO-
PARC). A Comunidade Intermunicipal 

(CIM) do Alto Minho adianta que o galar-
dão engloba o território de sete dos dez 
concelhos da região - Caminha, Pare-
des de Coura, Ponte de Lima, Monção, 
Valença, Viana do Castelo e Vila Nova 
de Cerveira.

Certificado pela Carta Europeia de Turismo

Com o aproximar da qua-
dra natalícia é chegada à al-
tura de decorar e iluminar as 
principais ruas e monumen-
tos na sede do concelho, bem 
como várias freguesias. 

Desta feita, numa ação 
levada a cabo em parceria 
entre a Câmara Municipal, 
a ACIAB, várias Instituições 
Particulares de Solidariedade 
Social, Associações e Esco-
las do concelho, a Praça Mu-
nicipal da Vila foi decorada 
com árvores de Natal elabo-
radas pelos idosos e alunos 
de cada entidade. 

Com esta iniciativa preten-
deu-se mostrar publicamente 
os trabalhos que cada Institui-
ção já tem por hábito realizar 
nesta quadra, colocando-os 
neste local de destaque da 
Vila e ao mesmo tempo atrair 
visitantes e dinamizar o co-
mércio local.

Participaram nesta inicia-
tiva o Agrupamento de Esco-
las de Valdevez, a Associa-
ção Recreativa e Cultural de 
Aguiã, a Associação Cultural 
e Recreativa Amadora Pro-
selense, a Associação Social 

ÁrvoreS De naTal FeiTaS por 
inSTiTuiçõeS e eScolaS

Recreativa da Juventude de 
Vila Fonche, Os Recriadores- 
Associação Recreativa e Cul-
tural Santar, o Corpo Nacional 
de Escutas, o Centro Cultural 
de Távora Santa Maria, a As-
sociação Cultural do Vale do 
Ázere, o Rancho Folclórico 
de Paçô, Centro Paroquial e 
social de Guilhadeses, Cen-
tro Social e Paroquial do Vale, 
Centro Paroquial e Social de 
Santa Maria de Grade, Cen-
tro Paroquial e Social de S. 
Jorge, Couto ‘Idade d’ Ouro’, 
Centro Paroquial de Social de 
Rio Frio, Centro Social e Pa-
roquial de Arcos de Valdevez 
e a Cruz Vermelha.
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LUSO-BRASILIDADE
mente e onde realizavam 
seus projetos de vida, 
constituíam família, cum-
priam destinos e conquis-
tavam futuros.

Este cenário mudou 
profundamente nas úl-
timas décadas. O Bra-
sil ficou outro país, com 
uma população superior 
a 200 milhões, a principal 
economia da América do 
Sul e outras realidades e 
desafios que o transfor-
maram em grande potên-
cia mundial. E Portugal 
também não é o mesmo. 
Não é mais o Portugal 
“meu avozinho” – como 
escreveu David Nasser - 
do tempo das colônias na 
África ou do governo de 
Salazar, da política ultra-
marina do “Estado Novo” 
ou do país virado de cos-
tas para a Europa. É outro 
Portugal que, por vezes, 
parece mais empenha-
do em seguir as diretivas 
de Bruxelas do que em 
orgulhar-se dos legados 
que deixou pelo mundo 
na sequência da epopeia 
quinhentista.

Tudo aponta para uma 
nova fase nas relações lu-
so-brasileiras. Em muitos 
domínios estamos mais 
separados uns dos outros. 
Deixamos os sentimentos 
e as partilhas do passado 
e aceitamos que a distân-
cia, além de prioridades 
e interesses, nos passe 
a ideia de afastamento. 
O que não é verdade – e 
também não queremos 
que seja. 

A. Gomes da Costa 

Em meados do século 
passado, o Brasil tinha uma 
população de cerca de 50 
milhões de habitantes.

Naquela altura, che-
gavam de Portugal, todos 
os anos, milhares de emi-
grantes que vinham reali-
zar seus projetos de vida 
em terras de Vera Cruz.

A “colônia” espalha-
va-se por todo o país, de 
Manaus ao Rio Grande, e 
em muitas cidades goza-
va de uma posição impor-
tante: era no comércio, 
na construção civil, na 
banca, na prestação de 
serviços, etc. Para além 
dessas atividades eco-
nômicas, os emigrantes 
portugueses fundavam e 
mantinham associações 
que se destacavam em 
vários domínios, como 
os “Gabinetes de Leitu-
ra”, com as bibliotecas; 
as “Beneficências”, com 
os hospitais; os clubes 
desportivos e sociais; os 
liceus e as escolas; as 
“casas regionais”; as so-
ciedades de socorros mú-
tuos, etc.

Mesmo antes da le-
gislação dos dois países 
prever a igualdade de 
direitos e deveres entre 
seus cidadãos, já os por-
tugueses partilhavam, do 
lado de cá do Atlântico, 
de um destino comum. 
Quase todos vinham, não 
para sacudir a árvore das 
patacas, como se dizia de 
“provocação” nos bote-
quins da Lapa, mas para 
ficar para sempre no país 
que os acolhia generosa-

De acordo com os dados 
do Banco de Portugal, apre-
sentados no Boletim Estatísti-
co, os estrangeiros a trabalhar 
em Portugal enviaram para os 
seus países 47,2 milhões de 
euros, o que compara com os 
50,2 milhões que tinham en-
viado em outubro de 2014.

Os espanhóis, com uma 

Remessas de
Imigrantes em

Portugal Caíram
6% em Outubro

queda de 52,4%, e os britâ-
nicos, com uma descida de 
mais de 30% nas remessas, 
constituem algumas das na-
cionalidades cuja quebra no 
envio de remessas para os 
seus países foi mais notória.

Em sentido inverso, ou 
seja, o dinheiro que os emi-
grantes portugueses enviaram 

do estrangeiro para Portugal, 
houve um aumento, mas bas-
tante mais ligeiro.

Em outubro deste ano, e 
comparando com o mesmo 
mês do ano passado, os da-

dos do Banco de Portugal re-
gistam uma subida de 0,3%, 
resultado da passagem de 
264,4 milhões, em outubro 
de 2014, para 265,4 milhões 
em outubro passado.

Cerca de 200 suiniculto-
res de todo o país chegaram 
esta tarde em autocarros a 
Braga, entraram no Pingo 
Doce do Braga Parque ves-
tidos com t-shirts brancas 
onde se lia “coma o que é 
nosso” sob o olhar atento de 
alguns seguranças daquele 
supermercado.

“Esta cuvete de costeletas 
de cachaço na realidade são 
costeletas de lombo, ou seja, 
é de pior qualidade e estão a 
mentir ao consumidor. Estão a 
vender gato por lebre ou, nes-
te caso, estão a vender lombo 
por cachaço”, observava João 
Correia, porta-voz da iniciativa 

Concentração em Braga pelo Consumo de Carne Nacional

dos suinicultores portugueses.
A embalagem não tem ró-

tulo a indicar onde e quando é 
que o animal foi abatido, não 
tem informação da qualidade 

organoléptica, nem tem o va-
lor nutricional, explicou João 
Correia, referindo que mais de 
60% da carne de porco em-
balada naquela superfície co-

mercial não tinha rótulo com 
aquelas informações, como 
manda a lei.

“A única coisa que nos diz 
é o preço e a data de valida-
de, não nos diz mais nada”, 
reconhece o suinicultor João 
Correia, reiterando que a lei 
não está a ser cumprida, as-
sim como não está a ser feita 
a fiscalização necessária.

Segundo João Correia, o 
grupo Auchan, o Lidl e o Con-
tinente  começaram a cumprir 
a lei. Contudo, “desgraçada-
mente para nós e para o con-
sumidor, o Pingo Doce conti-
nua a fazer de conta que nós 
não existimos”, acrescentou.

O Ministro do Trabalho, 
Vieira da Silva, disse que a 
subida do salário mínimo 
deverá beneficiar, pelo me-
nos, 650 mil trabalhadores 
e garantiu que o objetivo do 
Governo não é promover o 
desemprego, mas o equi-

Subida do Salário Mínimo
Beneficia Mais de 650 Mil Pessoas

líbrio social. “O objetivo do 
Governo não é, naturalmen-
te, produzir desemprego com 
o aumento do salário mínimo 
nacional . É, ao contrário, au-
xiliar a economia portuguesa 
com um novo impulso tam-
bém do lado do rendimento 
das famílias, em particular 
das famílias com menores 
rendimentos. É um ponto 
quase unânime na socie-
dade portuguesa e na con-
certação social que o valor 
do SMN é um valor baixo”,e 
afirmou que “com esta alte-
ração não é absolutamente 
certo fazer uma previsão do 
número de trabalhadores en-
volvidos, mas a estimativa do 
Governo aponta para que um 
mínimo de 650 mil trabalha-

dores seja beneficiado pelo 
aumento do SMN”. Instado a 
comentar as declarações do 
ex-primeiro-ministro, Pedro 
Passos Coelho, que criticou 
o aumento do salário mínimo 
fora do quadro da concerta-
ção, considerando “um mau 
indício que o Governo deci-
da impor à economia custos 
acrescidos que ela pode não 
ter capacidade para digerir, 
Vieira da Silva disse tratar-
se “da opinião de Passos 
Coelho”. Documento não foi 
rejeitado pelos parceiros so-
ciais Esclareceu, a propósi-
to, que “este referencial de 
530 euros, serviu de base a 
um documento que não ob-
teve a rejeição de nenhum 
parceiro”. “Os pontos de 

divergência prenderam-se 
com a questão dos apoios 
e unanimidade no seio da 
concertação social e há al-
guma precipitação de alguns 
responsáveis políticos por-
que se há alguém que pode 
avaliar são os representan-
tes dos empresários e dos 
sindicatos”. Vieira da Silva 
assegurou que “continua a 
funcionar na concertação 
social um trabalho no senti-
do de procurar um acordo de 
médio prazo para o SMN”. 
Assim, o acordo sobre esta 
matéria poderá não estar 
ainda fechado, segundo o 
governante, “com os dois 
lados, empresários e sindi-
catos a manifestar interesse” 
nesse sentido.

A Mata do Buçaco ultrapassou em 
2015 a barreira dos 200 mil visitantes, 
número que a Fundação que gere o 
espaço espera superar em 2016, ano 
em que deverá ser classificada como 
Monumento Nacional. O otimismo dos 
responsáveis da Fundação Mata do 
Buçaco assenta numa tendência do 
crescimento do número de visitantes 
registados nos últimos anos, resulta-
do da gestão integrada do vasto pa-
trimónio florestal, histórico, cultural, 
religioso e militar da Mata Nacional, 
que busca o reconhecimento como 

Património Mundial da UNESCO. 
Em 2016, a Fundação aposta sobre-
tudo na gravação de uma película 
de longa-metragem sobre a vida de 
Estaline, estrelado pelo ator francês 
Gerard Depardieu, que decorrerá até 
fevereiro nas matas do Buçaco sob 
direção de Fanny Ardant e produção 
do português Paulo Branco. “Acredi-
tamos que depois da estreia do filme 
aumente muito o número de visitantes 
europeus, sobretudo franceses”, disse 
à Lusa um dos responsáveis das re-
lações externas da Mata do Buçaco.

A Infraestruturas de Por-
tugal anunciou que deverá 
atingir 66 milhões de euros 
de investimento na reabilita-
ção e manutenção da ferrovia 
até ao final do ano, valor que 
garante ser superior ao dos 
2 anos anteriores. A IP refere 
que o valor previsto de inves-
timento até ao final do ano “é 
ligeiramente superior ao in-
vestido nos 2 anos anteriores, 
com 61,1 milhões de euros 
em 2014 e 61,9 milhões de 
euros em 2013”. A empresa 
refere que o aumento “é espe-
cialmente significativo no que 
respeita ao investimento de 
longa duração, que prevê cer-

ca de 25 milhões de euros de 
investimento direto na reabili-
tação da ferrovia até ao final 
de 2015, o dobro do investido 
em 2014, ano que registou um 
investimento de 12,3 milhões 
de euros”. Estes investimen-
tos em infraestruturas fazem 
parte do Plano de Proximida-
de Ferroviário que “inclui um 
conjunto de intervenções que 
visam o reforço das condições 
de segurança e a melhoria 
dos níveis de fiabilidade e 
qualidade de serviço prestado 
aos clientes,  através da re-
dução dos tempos de percur-
so”. O Plano de Proximidade, 
“a desenvolver ao longo dos 

O município de Viseu ini-
ciou a instalação de cerca 
de 500 luminárias em tecno-
logia LED em 35  ruas, ave-
nidas e largos do concelho, 
num investimento que chega 
a 140 mil euros, revelou fon-
te da autarquia. Em comuni-
cado, o município de Viseu 
informou que a instalação 
de 509 luminárias LED é a 
“maior operação pública lo-
cal de promoção da eficiên-
cia energética”. “É um passo 
amigo do ambiente, da fatu-

ra energética do município 
e da qualidade da luz urba-
na”, garantiu o presidente da 
Câmara de Viseu, Almeida 
Henriques. De acordo com 
o município de Viseu, o in-
vestimento  “será recupera-
do através da poupança de 
consumos de energia”. “Para 
além de um menor consumo 
de energia, o sistema que 
será aplicado garante ainda 
uma iluminação de maior 
rendimento, melhorando a 
luz urbana”, acrescentou.

Viseu Instala Luminárias LEDInfraestruturas de Portugal Investe 66 Milhões de Euros na Ferrovia

próximos 5 anos, e que em 
2016 prevê investimentos de 
44,7 milhões de euros, con-
templa 802 intervenções, que 
representam um investimento 
de cerca de 414 milhões de 

euros, a maior parte a aplicar 
na reabilitação das vias  “. A IP 
é a empresa pública que re-
sultou da fusão entre a Rede 
Ferroviária Nacional - REFER 
e a EP - Estradas de Portugal.

Mata do Buçaco Supera os 200 Mil Visitantes
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Política

O Orçamento retificativo 
foi a segunda vez, depois 
do voto contra na redução 
apenas parcial da CES, em 
que o PCP e o BE deixa-
ram a sorte do Governo de 
Costa nas mãos de Pas-
sos Coelho. O PSD voltou 
a dar o seu voto. Mas fica 
com a faca e o queijo para 
decidir o momento deve fa-
zer cair Costa.

O voto salvador do 
PSD, que ajudou a passar 
no Parlamento o Orça-
mento retificativo, não se 
deverá repetir para via-
bilizar o Orçamento nos 
primeiros meses de 2016.

Se o retificativo foi 
aprovado com a absten-
ção do PSD, logo após a 
votação, Passos Coelho 
deixou um alerta. «Que o 
PS não se fie nessa vo-

Esquerda põe Costa
nas Mãos de Passos

tação do PSD para achar 
que é aí que tem o apoio 
para governar. Porque 
não é». 

A verdade é que, em 
menos de um mês, já foi 
a segunda vez que os 
partidos de esquerda, 
avisando que irão votar 
contra diplomas do Exe-
cutivo socialista, empur-

ram António Costa para 
os braços de Passos Co-
elho, ou obrigam este, 
em nome do sentido de 
Estado e dos compromis-
sos do país com a política 
europeia, a ir em socorro 
de Costa.

Passos tem consciên-
cia de que poderá haver 
novos momentos em que 

o PSD não pode deixar de 
dar a mão ao Governo, se 
a extrema-esquerda fal-
tar, como aconteceu por 
duas vezes Houve quem 
não gostasse de ver o 
partido na situação de 
se ver forçado a dar uma 
mão a Costa, depois de 
Passos ter garantido que 
Costa se deveria demitir 
no momento em que lhe 
faltassem os votos do BE 
e do PCP. E de ter que-
brado, por 2 vezes, essa 
ameaça apoiando Costa 
na CES e no retificativo.

«No dia em que o PS 
tiver que depender dos 
votos do CDS e do PSD 
para aprovar alguma ma-
téria importante, o que es-
pero é que António Costa 
peça desculpa ao país e 
se demita».

No documento respei-
tante a Lisboa, pode ler-
se que a Assembleia da 
República  “recomenda 
ao Governo a anulação da 
subconcessão dos siste-
mas de transporte” da Car-
ris e do Metro.

Nesse sentido, sugere 
que o Governo “proceda às 
medidas necessárias com 
vista à urgente anulação 
do processo de subconces-
são do serviço público de 
transporte coletivo presta-
do” por essas empresas e 
que “promova as medidas 
necessárias ao restabeleci-
mento das condições legais 
existentes previamente ao 
processo “. 

Para o Porto, a AR re-
comenda a “revogação e 
a reversão das subcon-
cessões dos sistemas de 
transporte da Metro  e da 
Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto “.

Tal como para Lisboa, 

sugere que se “proceda às 
medidas necessárias com 
vista à urgente anulação 
do processo de subcon-
cessão do serviço públi-
co de transporte coletivo” 
e que se promovam “as 
medidas necessárias ao 
restabelecimento das con-
dições legais existentes 
previamente ao processo 
de subconcessão”.

A subconcessão das 
empresas públicas de 
transporte foi lançada pelo 
Governo de Passos Coe-
lho, que atribuiu à espa-
nhola Avanza a exploração 
da Carris e do metro de 
Lisboa, à britânica National 
Express, que detém a es-
panhola Alsa, a STCP e à 
francesa Transdev o Metro 
do Porto.No entanto, nove 
dias depois de ter entrado 
em funções, o Executivo 
de António Costa  suspen-
deu “com efeitos imedia-
tos”, o processo.

Parlamento Recomenda 
Recuo na Subconcessão dos 
Transportes de Lisboa e Porto

“Os portugueses estão 
à espera e merecem que 
haja entre eles mais unida-
de e que haja um recriar da 
esperança. Este passo que 
damos é um passo decisivo 
no sentido de uma caminha-
da que vai durar cinco anos 
e em que os portugueses, 
juntos, iremos recriar a es-
perança e a unidade num 
país que está muito dividi-
do”, afirmou aos jornalistas. 

O candidato chegou ao 
Palácio Ratton um pouco 
antes da hora previamente 
anunciada, acompanhado 
de mais de 50 apoiantes, 

Marcelo Entrega 15 Mil Assinaturas 
Para Iniciar Caminhada de 5 anos

para entregar 15 mil assi-
naturas - o máximo que o 
Tribunal Constitucional re-
cebe, sendo que o mínimo 
exigido são 7.500.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa adiantou que foram re-
colhidas 20 mil assinaturas 
e agradeceu aos “milhares 
e milhares de voluntários” 
que fizeram aquele traba-
lho em “tempo recorde”, 
assinalando “o começo 
formal” da sua candidatura 
presidencial.

O candidato manifestou-
se empenhado, caso seja 
eleito, em “refazer pon-

tes, cicatrizar feridas” para 
construir um país “com 
mais futuro” e “unir os por-

tugueses” independente-
mente das suas ideias, re-
ligiões e posições políticas.

O Bloco de Esquerda  
quer saber se o Governo 
vai autorizar o aumento 
dos valores limite de emis-
são de carbono orgânico 
total resultantes de coin-
cineração na Cimpor em 
Souselas , como pretende 
a cimenteira. Numa per-
gunta dirigida ao Ministé-
rio da Ambiente, subscrita 
pelos deputados José Ma-
nuel Pureza e Jorge Costa, 
o BE recorda que a Cim-
por propôs recentemente 
à Agência Portuguesa do 
Ambiente “a autorização 
para aumentar, nas ope-
rações de coincineração 
na sua unidade de Sou-
selas, os valores-limites 
de emissões  de carbono 
orgânico total “. A empre-
sa propõe “a alteração do 
nível de emissão do forno 
3, atualmente de 39mg, 
para 100 mg neste forno e 
no forno 2, ou a fixação de 
um limite de emissões de 
75 mg para o forno 3 e de 
82 mg para o forno 2”, re-
cordam os parlamentares. 
Mas “esta versão benigna 
é claramente contraditória 
com a evidência de que 

Os socialistas vão dis-
putar em breve uma das 
eleições internas mais im-
portantes deste novo ciclo 
político – as distritais. O ca-
lendário eleitoral está mar-
cado para dentro de 3 me-
ses e há quatro membros 
do Governo a disputá-las. 
Os congressos federativos 
estão marcados para o dia 
19 de Março, mas o com-
bate das distritais aconte-
cerá 15 dias antes e é no 
Porto e em Coimbra que se 
concentram as atenções.

O secretário-geral do 
PS e primeiro-ministro, An-
tónio Costa, aproveitará as 
eleições internas para dar 
um sinal de unidade do 
partido e empenhar-se-á 
para que haja candidaturas 
únicas, mas as distritais do 
Porto e de Coimbra vão fi-
car de fora deste figurino. 

Quatro Membros do Governo vão Disputar 
Eleições para as Distritais do PS em Março

“Um Governo que exige 
negociação e confronto de 
ideias diário na governa-
ção não lhe interessa que 
haja um curto-circuito inter-
no, nem confrontos entre 
grupos e facções em cada 
distrito”, afirma o dirigente 
nacional Miguel Alves, que 
vai disputar a presidência 
da distrital de Viana do 

Castelo.
O presidente da maior 

federação do PS, José 
Luís Carneiro (apoiante 
de António José Seguro), 
vai recandidatar-se a um 
terceiro mandato à fren-
te do PS-Porto e deverá 
ter oposição garantida. O 
vereador da Câmara do 
Porto e ex-secretário de 

Estado-Adjunto da Saúde 
Manuel Pizarro  está a ser 
pressionado internamente 
para ir confrontar o atual 
secretário de Estado das 
Comunidades.

Coimbra é outro distrito 
difícil. O atual líder distrital, 
Pedro Coimbra, não terá 
vida fácil, a “estrutura da 
concelhia estará a dar si-
nais de que poderá não o 
apoiar”. O deputado, que 
esteve com António José 
Seguro no combate interno 
das primárias, deverá re-
candidatar-se, mas antes 
de anunciar a candidatura 
pretende ouvir os  apoios. 
“Tenho a consciência do 
dever cumprido e dos re-
sultados alcançados no 
distrito nas autárquicas, 
europeias e legislativas 
com o apoio de todos”, re-
vela Pedro Coimbra.

BE Questiona Governo Sobre 
Emissões em Cimenteira

se registará um aumento 
das emissões de carbono 
orgânico total para a at-
mosfera”, afirmam. Além 
de querer saber se o Go-
verno vai autorizar a alte-
ração dos valores limite 
de emissão de carbono, o 
BE também questiona se 
o executivo tem “dados 
relativos aos impactos da 
coincineração em Souse-
las nas populações e no 
ecossistema que corrobo-
rem a argumentação da 
Cimpor, no sentido de que 
tal aumento não produzirá 
quaisquer efeitos gravosos 
sobre o ambiente e sobre 
a saúde das populações 
que habitam nas zonas li-
mítrofes daquela unidade 
industrial”, na zona norte 
de Coimbra. Tem o Gover-
no conhecimento da situa-
ção de sobre utilização do 
Centro Integrado de Vil de 
Matos e pode “assegurar 
que não há qualquer rela-
ção entre essa situação e 
o pedido agora formulado 
pela Cimpor relativo ao au-
mento dos VLE em Souse-
las?”, questionam ainda os 
deputados bloquistas.

PROGRAMA: 
“SAUDADES 

DE ALEM’AR”
PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO:
SÉRGIO VIANA E PEDRO PAULO

RÁDIO METROPOLITANA 1090 AM
TODOS OS SÁBADOS DAS 10:00 ÀS 11:00 HORAS

TELEFONE: 2176-8282
ESTRADA ADEMAR BIBIANO- 3517 - PAVUNA

MÚSICA – FOLCLORE – CURIOSIDADE – PRÊMIOS
ESCUTE ONDE VOCÊ ESTIVER PELA INTERNET:

www.metropolitana1090.com.br



Confraternização da linda
família laBormed

laBoratórios médiCos

Já estamos próximos 
dos primeiros passos 

do ano de 2016, mas ain-
da vale a pena recordar 
belas confraternizações 
que ficaram marcadas, e 

uma delas, foi a festa de 
Natal da família Labormed 
– Laboratórios Médicos. 
Foi realizado um gran-
dioso almoço festivo e a 
presença dos diretores, 

colaboradores e familiares. 
Mais uma vez, o salão da 
Casa das Beiras, foi o palco 
desta linda festa, no último 
dia 20 de dezembro. O forte 
calor não atrapalhou a ani-

mação da equipe da Labor-
med que se esbaldou com 
o cardápio especial, muitos 
refrigerantes e cervejas.
Na oportunidade, os dire-

tores do grupo Labormed 
Laboratórios Médicos, Dr. 
Joaquim Pego da Silva, Dr. 
Samyr José Fayad, agrade-
ceram aos seus colabora-
dores pelo empenho, dedi-
cação e dinamismo no ano 
que se encerra, contribuin-
do para o bom momento de 
crescimento que o Labor-
med – Laboratórios Médi-
cos atravessa no mercado, 
tornando-se um dos mais 
conceituados laboratórios 
no Brasil.
No fim desta tarde ma-

ravilhosa, todos confrater-
nizaram-se na certeza de 
que ano de 2016,  será de 
muitas realizações profis-
sionais! Parabéns aos dire-
tores e toda família Labor-
med.

Bonita imagem 
da equipe de 
colaboradores 
do Labormed 
Laboratórios 
Médicos, 
reunidos na 
Casa das 
Beiras com 
o Dr. Samyr 
Fayad e Dr. 
Joaquim Pego

Esbanjando simpatia, nesta quadra natalícia, o Dr. Joaquim Pego e Dr. 
Samyr Fayad, com a equipe do Labormed Laboratórios Médicos

O toque 
feminino e 
elegânte-
da equipe 

dinâmica do 
Labormed 
Laborató-
rios Médi-
cos com o 

Dr. Joaquim 
Pego

A equipe do Labormed Laboratórios Médicos, era só alegria no 
almoço de confraternização, os Drs. Joaquim Pego e Samyr Fayad

Dr. Joaquim Pego, Dr. Samyr Fayad, sempre distribuindo simpatia com 
a equipe de colaboradores do Labormed Laboratórios Médicos

Dr. Joaquim Pego, era só alegria, com sua equipe de colaboradores, na festa de confraterniza-
ção da empresa

Muita animação e alegria na festa de confraternização da direção do Labormed Laboratórios Mé-
dicos com o Dr. Joaquim Pego e sua brilhante equipe

A animação 
foi marca 

registrada 
deste dia 
festivo da 

família 
Labormed

Muita confraternização entre os Drs. Samyr Fayad, Joaquim Pego 
e a competente equipe do Labormed Laboratórios Médicos

José Henrique – Presidente da Casa das Beiras , Dr. Joaquim Pego 
e Dr. Samyr Fayad, do Labormed Laboratórios Médicos

Durante a confraternização do Labormed Laboratórios Médi-
cos, os Drs. Joaquim Pego e Samyr Fayad, entregaram brindes 
aos colaboradores
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DA ROTA DO AZEITE-BRASIL
 NO ALMOÇO DAS QUINTAS
Recordamos aqui o “Almoço das Quintas” na 
Casa de Portugal do ultimo dia 26 de Novem-

bro de 2.015, onde estiveram os integrantes da 
Rota do Azeite liderados pelo Presidente em 
Portugal Dr. Jorge Morais e o presidente no 

Brasil Sr. Victor Dinis. Neste dia foram degus-
tados os deliciosos produtos da Rota do Azeite 

antecedendo ao almoço.

Vemos o Sr. Mauro Fernandes, Sr. Vitor Dinis a esposa Sra. Elia-
ne D. Dinis, o cantor Roberto Leal, o Sr. Antero Pereira todos da 
Rota do Azeite – Brasil, e o Sr. Jose de Sá.

A Sra. Fabiana Barroso, a Bruna de Oliveira, a Sra. Eliane D. 
Dinis e a Irmã Leine Delaosa ambas da Rota do Azeite- Brasil.

Eliane D. Dinis, a Claudia H. de Barbari e a Veruska de Almeida.

Dia 31.12.2015
Antonio Correia; José Francisco da Silva 
Filho (Ex-Banco Banif); comemora o seu 
segundo aninho neste dia 31 de 2.015 o 
pequeno Miguel (filho do casal amigo Vi-
viane e Luisinho da Concertina).
Dia 01.01.2016
Neurimar Aparecida Fernandes; Lour-
des Félix Puga; Dr. José de Oliveira 
Magalhães (Clube Português); Anto-
nio Eugênio Moreira Cabral (Grupo 
Leograf); Lita (esposa Virgilinho); Sér-
gio (filho Joaquim e Eulália da Cons-
trutora Crisciúma); Justiniano Lamei-
ras Macedo (Presidente do Rancho 
Folc. Pedro Homem de Mello).
Dia 02.01.2016
Fernando T. Azevedo.
Dia 03.01.2016
Eurico Marcus M. Mattos; Joaquim 
Abreu; Maria de Fátima O. Lousada 
(esposa do amigo Armindo Lousa-
da); Araci Gonçalves Cardoso.
Dia 04.01.2016
Fátima Aparecida de M. Oliveira; Mariân-
gela Languide (esposa Ezio Languide).
Dia 05.01.2016
Ernesto de Lemos (diretor do Grupo 
Folclórico e da Casa de Portugal); 
Sr. Silvio Moredo (Presidente das 
Assembléias do Centro Trasmonta-
no); Vitor Pereira (de Santos); André 
Relvas (filho do falecido amigo Sr. 
Américo e a Sra. Lurdes Relvas); 
Esmeralda Brandão (Arouca).
Dia 06.01.2016
Adriano Ferreira Santos (Arouca); 
Renato Augusto Carvalhaes; Henri-
que Valério Machado (filho do casal 
Candido e Fátima); e o nosso chefi-
nho Dr. Manuel Carvalho da empre-
sa Silverado, parabéns.

Festiva Natalina do Elos Sul
No Cais do Porto

A Adega Cais do Porto na Portu-
guesa de Desportos, esteve em 
festa no ultimo dia 11 de dezem-
bro de 2.015, para a festiva nata-
lina do Elos Sul de São Paulo. O 
Elos Clube de São Paulo Sul, pre-
sidido pelo companheiro Dr. David 
da Fonte, que em meio a muitas 
manifestações de pura amizade 
e também do espírito natalino, 
fez a sua saudação e abertura. 
A oração elista esteve a cargo 
da companheira Sra. Edna M. de 

Azevedo Forte, momento em que 
todos formaram uma corrente de 
mãos dadas, seguindo-se a sau-
dação aos pavilhões. O Elos Sul 
fez, a entrega de um cheque da 
doação anual à entidade Lar da 
Criança Emanuel, cuja creche tem 
300 crianças matriculadas, e cujo 
companheiro elista Wladimir Lo-
pes, o recebeu para encaminhar 
à entidade, a qual também fez 
parte. Foram empossados no Elos 
Sul, vindos do extinto Elos Oeste 

Eça de Queiroz os companheiros 
Ramiro Cruz e esposa e o Sr. João 
Forte e esposa os quais fizeram a 
viva voz o juramento elista. Tive-
mos ainda a saudação natalina do 
Dr. Vital Vieira Curto, que mesmo 
debilitado de saúde, ali emociona-
do fez questão de estar entre os 
amigos. O Sr. Ramiro Cruz vice 
presidente Internacional do Elos, 
o Governador do Elos Dr. Mar-
celo Rocco, a Sra. Tereza Mor-
gado, e a Dra. Márcia Rodrigues 

Presidente do Elos ABC também 
fizeram uso da palavra com votos 
de boas festas a todos. Assim em 
clima de festa, os elistas da unida-
de Sul encerraram mais um ano, 
o de 2.015, com muita festa e fa-
dos na voz de Gloria de Lourdes, 
ali acompanhada por Alexandre à 
guitarra portuguesa, e à viola por 
José Carlos. Confira mais deta-
lhes no site www.portugalemfoco.
com.br ou pelo facebook/Portugal 
em foco

Reunidos vemos os companheiros Elistas Dr. Marcelo Rocco, Sr. Alberto 
Andrade, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, Tereza Morgado, Dra. Márcia 
Rodrigues, o Presidente Dr. David da Fonte, o ex-presidente Antonio Rodri-
gues, Sr. Silvestre da Costa, e o Presidente da Casa de Portugal do ABC 
Sr. Carlos J. Rodrigues.

Instante em que eram empossados no Elos Sul pelo presidente Dr. David 
da Fonte a esposa Sra. Eunice da Fonte, os companheiros: João Forte e 
esposa e o Sr. Ramiro Cruz e esposa.

A fadista Gloria de Lourdes e seus acompanhantes Alexandre a guitarra, e 
o José Carlos a viola.

Nesta mesa vemos os companheiros Sr. Antonio Castro Ferreira, a esposa Sra. Maria 
Alice de Castro, o Sr. Sidônio Gomes, e a Sra. Maria Antonia R. de Castro Santos. 

Dr. David da Fonte fazendo a doação do Elos Sul, ao Lar da Criança Ema-
nuel pelas mãos do companheiro Wladimir Lopes.O Toninho das Flores aqui com o amigo Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O Jornal 
Portugal em Foco 
Deseja a todos 

os Amigos, 
Leitores, 

Assinantes, 
Clientes, 

Colaboradores 
um 

Feliz 2016 
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Heróis de Trafalgar Square 
Aprendemos na escola, 
nas aulas de geografia, 
que cabo é uma ponta de 
terra que avança para o 
mar. Trafalgar é exatamen-
te assim. Está localizado 
ao Sul da Espanha, no Es-
treito de Gibraltar, na pro-
víncia andaluza de Cádiz, e 
foi ali, naquele cenário es-
petacular do encontro das 
águas do Atlântico com o 
Mediterrâneo, que se deu, 
em 21 de outubro de 1805, 
a célebre Batalha de Tra-
falgar. A armada britânica, 
comandada pelo maior 
gênio de todos os tempos 
em estratégia naval, Almi-
rante Horatio Nelson, aos 
47 anos de idade, derrota-
ria naquele dia a poderosa 
esquadra franco-espanho-
la dirigida pelo Almirante 
Pierre de Villeneuve (1763 
– 1806). A França de Na-
poleão Bonaparte ocupava 
naquele momento a Espa-
nha e tentava conquistar 
aos ingleses o estratégi-
co penhasco de Gibraltar. 
Mas o Almirante Nelson, 
mesmo com uma frota 
menor, ganhou a batalha, 
porém, perdeu a vida em 
combate. Os ingleses, para 
imortalizar o feito, construi-
riam, entre 1840 e 1843, a 
imponente Trafalgar Squa-
re, uma praça no coração 
de Londres, na qual, ao 
centro, está a estátua de 
seu almirante e, ao redor, 
a esplendida The National 
Gallery, a rococó igreja 
anglicana de Saint Martin-
-in-the-Fields, famosa pe-
los concertos de música 
barroca, e as imponentes 
casas do Canadá e da Áfri-
ca do Sul. Deslumbrei-me, 
ao pisar pela primeira vez 
Trafalgar Square, na pri-
mavera europeia de 1979, 
e vislumbrar, quase à en-
trada principal da Casa da 
África do Sul, a única está-
tua da praça que não era 
dedicada a um britânico. 
Lá estava, frente a frente 
ao Almirante Nelson, o no-
tável navegador português 
Bartolomeu Dias (1450 – 
1500), que ilustra a coluna, 
homenageado em Trafal-
gar Square, por ter sido o 
primeiro a dobrar, em 1487, 
o Cabo das Tormentas, 

na costa da atual África 
do Sul, e rebatizá-lo para 
Cabo da Boa Esperança.  
A epopeia de Bartolomeu 
Dias, nascido em Miran-
dela, em Trás-os-Montes, 
facilitaria a chegada do 
Almirante Vasco da Gama 
à Índia, onze anos depois, 
criando, assim, os meios 
para a formação no século 
XVI do monumental Impé-
rio Português do Oriente.
Bartolomeu Dias tem em 
comum com o Almirante 
Nelson, não só a honro-
sa presença na prestigio-
sa Trafalgar Square, mas, 
também, a tragédia de ter 
perdido a vida, como o 
herói britânico, justamen-
te nas águas nas quais foi 
glorificado. O Almirante 
Nelson morreu em Trafal-
gar, no Atlântico gaditano, 
e o destemido português, 
por ironia do destino, como 
se diz, diante do outro-
ra Cabo das Tormentas, 
quando, em 1500, ao fazer 
parte da esquadra de Pe-
dro Álvares Cabral, como 
principal navegador, após 
a descoberta do Brasil, 
seguia para a Índia – à 
qual também havia che-
gado, dois anos antes, ao 
lado do grande Vasco da 
Gama. A frágil caravela de 
Bartolomeu Dias naufra-
garia a caminho da Índia 
durante um forte temporal. 
O valente marujo morreria 
nas tormentosas águas do 
Atlântico Sul quase a che-
gar ao Oceano Índico. Ou-
tras três caravelas da frota 
de Álvares Cabral também 
naufragaram próximas à 
atual Cidade do Cabo du-
rante aquele temporal. 
Inúmeras referências são 
feitas a Bartolomeu Dias 
na célebre carta do escri-
vão da armada de Álvares 
Cabral, o escritor ‘tripei-
ro’ Pero Vaz de Caminha 
(1450 – 1500), informando 
ao Rei D. Manuel I (1469 – 
1521) detalhes da chegada 
dos portugueses à costa 
brasileira de Porto Segu-
ro, na região meridional do 
atual Estado da Bahia. Ele 
era, reconhecidamente, o 
mais experiente de todos 
os navegadores lusitanos 
da histórica expedição que 

começaria a ocupar, final-
mente, as terras da Amé-
rica do Sul destinadas a 
Portugal, desde 1494, pelo 
Tratado de Tordesilhas – 
para além de consolidar, 
na segunda parte da via-
gem, o controle da Coroa 
de Lisboa sobre a Índia. 
Bartolomeu Dias tinha fre-
quentado na juventude au-
las de Matemática e Astro-
nomia na Universidade de 
Lisboa – cadeiras funda-
mentais para um navega-
dor como ele. Também es-
teve muitos anos na costa 
da atual república africana 
de Gana, próximo à capital 
Acra, à frente da lendária 
feitoria do Castelo de São 
Jorge da Mina, construída 
pelos portugueses e consi-
derada, hoje, uma das ma-
ravilhas, na África negra, 
da arquitetura lusitana da 
Idade Moderna. Foi o míti-
co Príncipe Perfeito, epi-
teto de D. João II (1455 – 
1495), que lhe confiou, em 
1486, a missão de navegar 
mais ao Sul do Castelo de 
São Jorge da Mina, a fim 
de tentar superar o Cabo 
das Tormentas e, destarte, 
alcançar a Índia. Através 
do Atlântico e não mais 
em caravanas de camelos 
- como fizera o veneziano 
Marco Polo (1254 – 1324), 
quase ao final da Idade 
Média, para chegar à Chi-
na dos mandarins.         
Transmontano, portanto, 
natural de uma região a 
muitos quilômetros do mar, 
Bartolomeu Dias conse-
guiu dobrar o Cabo das 
Tormentas, chegou à Ín-
dia com Vasco da Gama 
e descobriu com Álvares 
Cabral o Brasil. Um mito 
eternizado em Trafalgar 
Square, com toda justiça, 
face to face, ao imortal Al-
mirante Nelson.  

Frase da Semana
Nunca devemos chorar pelo que nos foi tirado e sim, aprender  a  amar o que nos foi dado.
Frase de para – choque
Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a sofrer em Paris! 

Programe-se
Dia 30.01.2016 Almoço de Sá-
bado na Casa de Portugal do 
Grande ABC, no espaço Ta-
berna Minhota tendo no menu 
principal Sardinhas e Febras 
na Brasa com Batatas ao Mur-
ro e Vitela; Dia 31.01.2016 
Almoço de Confraternização 
no Arouca, bacalhau a Moda 
Arouquense.
Perdemos
Na véspera do ultimo Natal, 
mais um grande amigo da co-
munidade. Trata-se do amigo 
Armando Castro, que foi sem-
pre atuante na comunidade e 
era o Presidente da Tertúlia do 
Fado de São Paulo. 
Agradecemos
A todos os amigos, empresas, 
entidades e grupos folclóricos 
que marcaram sua presença 
em Nossa Edição de Natal que 
mais uma vez bateu o nosso 
Record, mesmo em tempo de 
crise. Isso prova nossas boas 

amizades, nosso bom concei-
to junto a comunidade, e nos-
so sempre profícuo trabalho 
junto à comunidade. Estamos 
gratos a todos. 
E aqueles
Que por algum motivo não pu-
deram estar aqui presentes, o 
aguardamos para nossa próxi-
ma EDIÇÃO ESPECIAL, que 
será a do Dia de Portugal, 10 
de Junho. 
Anote aí
O Tradicional Almoço das 
Quintas, voltará a ser realiza-
do no próximo dia 18 de feve-
reiro, ou seja, após o carnaval, 
ok. Os almoços das terças 
também terão um recesso de 
alguns dias. 
Vem aí
O 1.o Festival Internacional 
de Francesinhas organizado 
pelo “O Segredo é o Molho - 
Associação de Francesinhas 
à Moda do Porto” e conta com 
algumas das mais conceitu-

adas Casas de Francesinhas 
do Porto e ainda conta com a 
parceria da Confraria da Fran-
cesinha de São Paulo. Anote 
aí, será de 22 a 26 de Janei-
ro das 12,00 às 24,00 horas, 
no Centro Cultural Português 
de Santos, à Av. Ana Costa, 
290/294 na Cidade de Santos. 
Adquira seu ingresso http://www.
compreingressos.com/ 
Lamentavelmente
O festival da Francesinha 
que iria ser realizado em São 
Paulo, no Clube Português foi 
adiado para outra data a qual 
ainda não fomos informados. 
Sua realização esta ainda 
confirmada para a Cidade de 
Santos de 22 a 26.01.2016.

O Torrão
Sempre seu amigão, em clima 
já do Ano Novo, deixa a todos 
um abração, com votos de Um 
Feliz Ano Novo, e promete vol-
tar na próxima edição.

Dia 30.01.2016
Almoço de Sábado na Casa de Portugal do Grande ABC

A diretoria da Casa de Portugal do Grande ABC convida a todos para seu primeiro almoço de sábado 
no seu espaço Taberna minhota a partir das 12,30 horas. Teremos no menu principal Sardinhas e 

Febras na Brasa com Batatas ao Murro e Vitela. Convites e informações R. Nossa Senhora de Fátima 
55 - Santo André – São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  www.casadeportugalabc.com.br 

Dia 31.01.2016
Almoço de Confraternização de Ano Novo no Arouca

O Arouca São Paulo Clube estará iniciando suas atividades deste novo ano, com um almoço de 
confraternização, ou seja aquele delicioso Bacalhau a Moda de Arouca além de outros pratos. Muita 
musica para dançar e atrações. Informações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia 

Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2455.1000 - 2455.1988 - 2497.2581 
www.aroucaclube.com.br

O jornal Portugal em Foco publica aqui graciosamente, todos os eventos da comunidade, 
desde que os mesmos sejam informados, via telefone, fax, email ou por oficio. As corres-

pondências podem ser enviadas para a Rua Dr. Francisco Jose Longo, 135 Chácara Inglesa 
- Vila Mariana CEP 04140-060 Telefones (11) 5581.2991 - 5589.3309 ou pelo email 

amotorrao@gmail.com

Vive a tua vida
Vive o agora, e não esqueça de ser feliz
Um homem morreu intempes-
tivamente...   Ao dar-se con-
ta, viu que se aproximava um 
ser muito especial que não 
se parecia com nenhum ser 
humano. Trazia uma maleta 
consigo...   E disse-lhe:  Bem, 
amigo, é hora de irmos...   Sou 
a morte... O homem, assom-
brado, perguntou à morte...
Já?...   tinha muitos planos 
para breve... Sinto muito. Mas 
é o momento da tua partida. 
Que trazes nessa maleta? E a 
morte respondeu-lhe: Os Teus 
Pertences. Os meus perten-
ces? São as minhas coisas, as 
minhas roupas, o meu dinhei-
ro? Não, as coisas materiais 
que tinhas nunca te pertence-
ram... Eram da terra. Trazes o 
meu corpo? Não. Esse nunca 
te pertenceu. É propriedade da 
terra. Trazes a minha mulher e 
os meus filhos? Não, eles nun-
ca te pertenceram. Eram do 
coração. Trazes as minas re-
cordações? Não, essas já não 
vêm contigo. Nunca te perten-
ceram, eram do tempo. Trazes 
os meus talentos? Esses nun-
ca te pertenceram... Eram das 
circunstâncias.

Trazes os meus amigos, os 
meus familiares? Eles nunca 
te pertenceram, eram do ca-
minho. Então trazes a minha 
alma? Não ela nunca te per-
tenceu... Essa é do Univer-
so. Então o homem, cheio de 
medo, arrebatou à morte a ma-
leta e abriu-a, e deu-se conta 
de que estava vazia. Com uma 

lágrima de desamparo a brotar 
dos seus olhos, o homem dis-
se à morte: Nunca tive nada?   
Tiveste sim meu amigo... Cada 
um dos momentos que viveste 
foram só teus. A vida é só um 
momento. É uma seqüência 
de momentos, cada momento 
todo seu, e só teu. Desfruta-o 
na sua totalidade.

Por: Silvestre da Costa

A “tesoura” das luvas
As senhoras ricas para certos 
momentos e situações usavam 
luvas a condizer com o fato dos 
grandes dias. Para o povo sim-
ples e de mãos calejadas era 
uma admiração esta necessida-
de ou costume. Coisas de gente 
rica...
Nas nossas buscas recolhemos 
luvas de algodão, de renda, ren-
dadas, brancas, cinzentas, cas-
tanhas, pretas. A partir de certa 
altura, apareceram também as 
de pelica, brancas, castanhas, 
pretas. As mãos de certas se-
nhoras eram muito elegantes, 
de pele e dedos bem fininhos. 
Por isso, os fabricantes iam pro-
duzindo luvas de mãos e dedos 
incrivelmente estreitos, a condi-
zer com as exigências das suas 
clientes. Porém, em alguns ca-
sos, os dedos das luvas eram de 
facto demasiado apertados. Não 
falamos das de algodão, mas 
das de pele. E por serem mui-
tas e infrutíferas as tentativas 
para as calçar, era obrigatório 
recorrer a algo que as pudes-
se alargar. Referimo-nos a esta 
“tesoura” de madeira pensada 
para abrir quando fosse aperta-
da. Bastava introduzi-la na luva, 
apertar o bastante e as vezes su-
ficientes, e pronto. Aí ficavam as 
luvas à medida dos desejos da 
sua utente. No entanto, calçar e 

Peça em exposição no:

Faleceu no ultimo dia 24 de Dezembro de 2.015, 
o Sr. Armando Castro, que foi atuante na comu-
nidade e era o atual Presidente da Tertúlia do 
Fado de São Paulo. Seu corpo foi velado e se-
pultado no cemitério de Congonhas. Os muitos 
amigos, familiares e a comunidade em geral, 
deixam aqui registrados seus votos de pesar à 
família enlutada.

Nota de Falecimento

descalçar continuava a ser tare-
fa difícil e demorada. Por isso, a 
etiqueta mandava que a senho-
ra, ao contrário do homem, não 
devia descalçar as luvas para 
cumprimentar quem quer que 
fosse, ficando assim resolvida 
esta enorme dificuldade.
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Fizemos questão de registrar a surpresa entre pai e filho, che-
garem para uma festa com o mesmo tipo de camisa, e olhem 
que não foi combinado não. Trata-se dos amigos Mina e o filho 
Paulo Mina

Não entendi, porque o amigo Laurentino Vilar esta assim obser-
vando esta nota de Real, será que era falsa??? Aqui o vemos 
ao lado da esposa Sra. Maria Vilar e a amiga Norma Fabiano 
assessora do Vereador Toninho Paiva.

Um abraço aqui enviamos a estes baluartes da Casa de Portugal 
do Grande ABC, diretores e o Dpto. Feminino, que tão bem cuida 
da gastronomia daquela entidade. Não podemos esquecer do 
presidente, Sr. Carlos J. Rodrigues, o timoneiro.

Saudades, já começo a sentir do trabalho de assessoria do ami-
go Albino Vieira ao presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage. É isso 
ai, parceria e assessoria, é igual casamento. É boa enquanto 
dura. Parece que o assessor não resistiu a uma oferta de um 
contrato MILHONÁRIO, no exterior.

Este é sem duvida um grupo de bons amigos. Sr. Fernando Di-
niz, o Cônsul geral Dr. Paulo Lourenço, o Dr. Antonio de Almeida 
e Silva e o Dr. Fernando Ramalho. Feliz Ano Novo de 2.016, o 
qual passaremos juntos, se Deus assim o permitir.

Grupo dos Veteranos 
Comemoraram o fim de 2015 

Em festa esteve o Grupo Folc. Dos 
Veteranos de São Paulo, do Clube 
Português, encerrando assim mais 
um ano de muito trabalho. A come-
moração aconteceu no ultimo dia 13 
de dezembro de 2.015, nas depen-
dências do Arouca São Paulo Clube, 
a quem a diretoria dos Veteranos aqui 
agradece por tudo, na pessoa do pre-
sidente Sr. José Pinho, bem como o 
administrador do clube, Sr. Armando 
Dias da Costa. Os Veteranos de São 
Paulo comemoraram intensamente o 
fim de 2.015, ano em que comemo-
raram efusivamente seus 15 anos 
de fundação. É de salientar, que ne-
nhum rancho ou grupo folclórico do 
Brasil, que se tenha conhecimento, 
já tenha levado seus componentes a 
Portugal por 15 dias com tudo pago, 
isso mesmo tudo pago. Ninguém 
teve de pagar nada no que se refere 
a passagens, estadia, alimentação, 
hospedagem e alimentação. Já teve 
oportunidade de comemorar aniver-
sário por duas vezes com show de 

Roberto Leal e outras muitas festas 
como almoços convívios, e recepcio-
nou grupos folclóricos de Portugal e 
do Rio de Janeiro. O Grupo Folclóri-

co dos Veteranos de São Paulo, aqui 
agradecem o apoio da diretoria do 
Clube Português onde estão sedia-
dos e no decorrer de 2.015 contaram 

mais uma vez com o apoio cultural 
da Zarco Turismo, o Grupo Leograf, 
e a rede Trevo de Estacionamentos a 
quem estes aqui agradecem.

Aqui os componentes, familiares e amigos dos Veteranos.

Prestigiando a este convívio de confraternização lá esteve a diretoria da 
Rede Trevo de Estacionamentos liderada pelo Sr. Amilcar Ferreira, patroci-
nador dos Veteranos.

Homenagem da diretora dos Veteranos, homenageou o administrador do 
Arouca Sr. Armando Dias da Costa.

IMPORTANTE
 INFORMATIVO SOBRE AS ELEIÇÕES 

PARA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL
À semelhança do que foi feito nas 
últimas eleições, o Consulado Geral 
de Portugal colocou em funciona-
mento, desde o dia 15 de dezembro, 
os seguintes serviços específicos 
de atendimento para dúvidas relati-
vas ao processo eleitoral:
- Uma linha telefônica exclusiva 
para dúvidas, em horário de expe-
diente: (11) 3084-1868
- Um endereço eletrônico exclusi-
vo para dúvidas: eleicoes@spaulo.
dgaccp.pt
As eleições presidenciais serão re-
alizadas presencialmente nos dias 
23 e 24 de janeiro nas instalações 

do Consulado Geral, na Rua Cana-
dá, 324, Jardim América.
Além destes canais, o Consulado 
utilizará seu site, redes sociais e as 
notificações via seu aplicativo em 
iOS e Android para informar sobre 
as próximas eleições presidenciais.
Em breve, serão instalados banners 
com apelo à votação nas princi-
pais associações e agremiações 
luso-brasileiras de São Paulo, onde 
constarão as datas da votação e os 
canais de acesso ao Consulado. 
Vale lembrar que São Paulo tem o 
maior colégio eleitoral português 
fora do país.

Amigos em Confraternização
Na Churrascaria Nova Chimarrão
Estiveram reunidos no ultimo 
dia 23 de Dezembro de 2.015, 
no restaurante e Churrascaria 
Novo Chimarrão, bons amigos 
em sua maioria diretores da As-
sociação dos Poveiros de São 
Paulo, bem como amigos da 

Vemos reunidos os proprietários da casa Sr. José e Sr. Carlos 
Fernandes, o presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage, os diretores 
Laurentino Vilar, Isaias dos Santos, Manuel Martins da Costa, Sr. 
Joaquim Alves da Silva e ainda Sr. Manuel do Juvêncio, o maestro 
vindo de Portugal Sr. Antonio Costa e o assessor dos Poveiros Sr. 
Albino Vieira.

associação. Ali foram atendi-
dos pelos irmãos Carlos e Jose 
Fernandes, proprietários do res-
taurante, claro com aquele aten-
dimento nota DEZ, como rece-
bem os muitos clientes diários 
daquela casa.
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Dragões Anunciam Acordo 
de 457,5 Milhões com a PT

O FC Porto anunciou a venda, por 457,5 mi-
lhões de euros, dos direitos de transmissão dos 
jogos disputados em casa à PT, que será tam-
bém o patrocinador principal das camisas do 
clube. O acordo é válido por dez anos. A notícia 
da iminência do negócio tinha sido avançada 
por A BOLA.

Em comunicado enviado à Comissão do Mer-
cado de Valores Mobiliários pouco depois da 
meia noite, a SAD do FC Porto informa que o 
acordo envolve “os direitos de transmissão tele-
visiva dos jogos disputados pela equipe princi-
pal de futebol, na qualidade de visitado, na Pri-
meira Liga, bem como o direito de exploração 
comercial de espaços publicitários do Estádio 
do Dragão”. Aqui, acordo é válido por um pe-
ríodo de dez épocas desportivas mas apenas 
com início em 1 de Julho de 2018 - nessa altura 
expira o contrato com a Sport TV.

Já a partir de Janeiro, a PT/Meo ficará com o 
“estatuto de patrocinador principal do FC Porto, 

com o direito de colocar publicidade na parte 
frontal das camisas da equipe principal de fu-
tebol e por um período de sete épocas e meia”.

A operadora televisiva fica ainda com o direi-
to de transmissão do Porto Canal, “pelo perío-
do de 12 épocas e meia”, também a partir de 
janeiro.

Luís Filipe Vieira Destaca Grande Vontade de 
ter Jovens da Formação na Equipe Principal

Após receber o prêmio de 
Melhor Academia do Ano, 
atribuído na 7.ª edição do 
Globe Soccer Awards, no 
Dubai, o presidente do Ben-

fica fez questão de dedicar 
a distinção a todos os benfi-
quistas e destacar a grande 
vontade de ter jovens joga-
dores da formação na equi-

pe principal do clube.
“Quero agradecer à or-

ganização e dizer que este 
é um prêmio pelo forte in-
vestimento que fizemos na 
formação e um prêmio para 
a grande vontade de ter na 
nossa equipe principal mui-
tos jovens da nossa forma-
ção, algo que já não aconte-
cia há décadas”, referiu Luís 
Filipe Vieira, salientando:

“O Benfica hoje tem gran-
des talentos pelo trabalho 
árduo e pela competência 
dos nossos treinadores. 
Cada vez mais vamos in-
vestir mais na inovação, 
conjugado com o capital hu-
mano.”

“Unidos Vamos ter Mais 
Alegrias” - Bruno de Carvalho

O presidente do Sporting também se 
dirigiu aos adeptos no treino do plantel 
realizado este sábado no Estádio de Al-
valade.

“Que entremos em 2016 cada vez mais 
fortes, unidos e solidários. O Sporting 
sabe por onde está a ir e com vocês atin-
girá objetivos. Obrigado por serem o 12.º 
jogador. Unidos vamos ter mais alegrias”, 
afirmou Bruno de Carvalho.

LEÕES “ADMITEM” 32 MILHÕES DE 
EUROS PELOS DIREITOS TELEVISIVOS

TVI 24 revela valor exigido 
por Bruno de Carvalho

Enquanto Benfica e FC 
Porto já definiram o futuro 
relativamente aos direitos 
de transmissão televisivos 
(e também ao patrocínio na 
camisa), o Sporting ainda 
está a estudar as opções 
existentes no mercado. De 
acordo com informações 
recolhidas por Record, à 
estrutura diretiva dos leões 
não está preocupada com 
os mais diretos rivais, mas 
uma coisa é certa: o clube 
não vai ceder os direitos 
televisivos por valores que 
não sejam considerados 
justos por Bruno de Carva-
lho e companhia.

De acordo com informação 
avançada pela TVI 24, Bruno 
de Carvalho terá pedido ini-
cialmente 35 milhões de eu-
ros por época - baixou para 
os 32 -, mas tanto a NOS 
como a MEO ofereceram um 
valor substancialmente mais 

baixo: 25 milhões de euros 
por temporada. De resto, 
avança a mesma fonte, NOS 
e MEO estarão até a ser 
pressionadas por Benfica e 
FC Porto no sentido de não 
pagarem tanto quanto paga-
ram a águias e dragões.
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Desde que abandonou 
o Chelsea, há duas se-
manas, o nome de José 
Mourinho tem sido apon-
tado a vários emblemas 
europeus, como Real Ma-
drid e Manchester United, 
ainda assim, Jorge Men-
des, agente do treinador 
português, referiu que 
ainda não há nenhuma 
proposta concreta.

“Mourinho é o melhor 

“Mourinho? Agora está no Brasil Quando
Voltar…Vamos ver” - Jorge Mendes

treinador do mundo e tem 
de permanecer tranquilo. 
A meu ver, não se deve 
preocupar. Neste momen-
to, está no Brasil e quan-
do regressar vamos ver o 
que acontece”, afirmou o 
empresário.

“Não fala de Inglaterra, 
Itália ou Espanha, mas só 
vamos tratar disso no mo-
mento adequado”, acres-
centou.

O motivo que levou A BOLA a atribuir a Fernan-
do Santos este prêmio foram às sete vitórias con-
secutivas de Portugal na qualificação para a fase 
final do Europeu de França, recorde português em 
jogo oficiais.

A BOLA elege Fernando Santos 
como o Homem do Ano

Walter González vai 
ser reforço do Arouca. 
A notícia avançada esta 
terça-feira pela A empre-
sa lusa

O avançado para-
guaio de 20 anos chega 
por empréstimo do Olim-
pia para a próxima épo-
ca e meia, e será apre-
sentado esta noite, num 
jantar de Natal Gonzá-
lez é produto da forma-

ção do Olimpia e joga 
preferencialmente como 
avançado, alargando 
as opções atacantes de 
Lito Vidigal. 

O paraguaio é o se-
gundo reforço de inverno 
do Arouca, depois do an-
golano Mateus. 

Entretanto, o Arouca 
já oficializou nas redes 
sociais a contratação do 
jogador.

Arouca: Reforço Walter González Apresentado esta Terça-feira

“Sport” fala que o brasileiro é a 
nova obsessão de Florentino

 Florentino Pérez estará a tentar há 
alguns meses estabelecer contatos 
com Neymar, com vista à contratação 
do brasileiro de 23 anos para o Real 
Madrid. A notícia é avançada este do-
mingo pelo diário catalão “Sport”, que 
faz primeira página com o assunto. 

Segundo jornal afeto ao Barcelona, 
Neymar é a nova obsessão de Floren-
tino, que está disposto a fazer quase 
tudo para contar com o brasileiro, que 
tem contrato até 2018. O presidente do 
Real Madrid tem, segundo o “Sport”, 
contatado o pai de Neymar de forma 
constante, com vista a marcar uma 
reunião, mas todas as solicitações te-

Neymar Aliciado pelo Real Madrid? Catalães Dizem que Sim

Jorge Jesus não fecha 
a porta ao FC Porto. O 
técnico do Sporting ad-
mitiu a boa relação que 
mantém com Pinto da 
Costa, embora saiba dife-
renciar as coisas.

“Estou a treinar o Spor-
ting, apaixonado pelo 
projeto do Sporting. Pin-
to da Costa? Sou amigo 
de longa data desde os 
meus tempos de treinador 
no Felgueiras. Temos um 
bom relacionamento, res-
peitamo-nos como adver-
sários mas a amizade não 
tem nada a ver. Quando 
duas pessoas percebem 

em que lugar estão… O 
presidente do FC Por-
to defende os interesses 
dele e eu vou defender os 
do clube que estou a trei-
nar”, comentou à TVI.

Jesus lembrou depois 
que é profissional e, caso 
surja um projeto convin-
cente, pode aceitá-lo: “Sou 
profissional de futebol, a 
minha paixão é o futebol. 
As equipes que me abram 
portas para poder trabalhar 
e que eu ache que têm um 
projeto desportivo dentro 
do que é a minha carrei-
ra… Não fecho portas a 
ninguém, como é óbvio”.

rão sido alegadamente recusadas. 
Para Florentino, Neymar seria abrir 

de uma nova página do projeto des-
portivo e financeiro do Real Madrid... 
Pós Ronaldo. O “Sport” lembra que 
o Real Madrid desejou a contratação 
de Neymar quando o brasileiro estava 
no Santos e assegura que, para Flo-
rentino, é uma derrota pessoal ver o 
avançado da canarinha vestido com a 
camisa blaugrana. 

O jornal catalão assegura ainda 
que Neymar não cometerá a mesma 
“traição” que Luís Figo protagonizou 
no passado, não só por questões des-
portivas, mas também por ter mais de 
50 pessoas a gerirem diariamente a 
sua imagem.

Jesus: “Treinar o FC Porto?
não fecho portas a ninguém”



Friganso
realizou sua tradicional Festa natalina

Com a chegada do final de 
ano, as grandes empresas, 
visando uma confraterniza-
ção entre diretores e funcio-
nários, realizam suas festas 
natalinas, sempre com muita 
animação e alegria, foi o caso 
da empresa Friganso.

E, para comemorar mais 
um ano de grande sucesso 
no mercado, a diretoria reu-
niu no dia 12 de dezembro 
seus diretores, Norberto, 
Euclides e colaboradores no 
campo de futebol sintético, 
na Casa do Gol, situado em 
São João de Meriti para uma 
super confraternização e 
para festejar, mais uma vez, 
seu sucesso e seu empenho 
na distribuição de produtos 
de alta qualidade no merca-
do do Rio de Janeiro, como 
presunto cozido, bacon, ham-
búrguer, linguiça calabresa, 
carne moída, presunto tenro, 
apresuntado, salsichão. O 
que não faltou foi animação 
ao convívio, ainda mais com 
o dia ensolarado, em pleno 
verão carioca, com calor e 
alegria, apesar de que cada 
um, à sua maneira deve ter 
agradecido a Deus por estes 
momentos de felicidade, en-
tre amigos, pois a amizade é 
uma das maiores virtudes e 
nobreza do homem, na certe-
za de que podemos sempre 
contar com ela, nos bons e 
maus momentos. Os direto-
res da Friganso comemora-
ram, em grande estilo de vida, 

com uma festa para cerca de 
400 pessoas. Na oportunida-
de, o diretor da empresa Sr. 
Norberto Milagres falou sobre 
a crise, otimista, apesar do 
cenário de incertezas que vi-
vemos. Com certeza, um dos 
momentos corporativos mais 
aguardados no final de ano 
é a festa de confraternização 
da empresa Friganso. Com 
muita alegria e satisfação, 
a Friganso recebeu a atriz 
Franciely  Freduzeski que 
apresentou beleza e simpatia 
e atração musical do evento 
ficou com os Grupos Pirraça, 
Exatamente e o Sertanejo 
Melk Santana. Os diretores 
da Friganso fizeram questão 
de fazer um churrasco com 
muito samba no pé e show 
da Escola de Samba Matriz 

de São João e as passistas 
da Grande Rio. Foi, sem dú-
vida, um belo momento vivido 
por todos que estiveram pre-
sentes.

A diretoria da Friganso 
agradece,  mais uma vez, 
aos seus clientes pela prefe-
rência e aos colaboradores 
pelo empenho que dedicam à 
empresa e a seus fornecedo-
res pela parceria firme de um 
trabalho cada vez mais pro-
missor, em prol do consumi-
dor final. E desejou um bom 
Natal a todos, na certeza de 
que aqueles ali presentes es-
tiveram reunidos com doses 
transbordantes de emoção, 
formando uma corrente po-
sitiva para receber o ano de 
2016, que logo abrirá as suas 
portas.

A bateria 
da Escola 
de Samba, 
Matriz de 
São João 
de Meriti, 
deu o tom 
festivo da 
belíssima 
confrater-
nização da 
Friganso

Num destaque na Casa do Gol, em São João de Meriti, na festa 
da Friganso, o diretor Norberto Milagres, Reginaldo – Delegado de 
Polícia, Wesley e Delmir – Delegado de Polícia

Durante o evento vemos o diretor, Euclides Milagres com sua mãe, 
D. Adelina e o Sr. Francisco Milagres

Explosão 
de alegria 
do diretor 
Norberto Mi-
lagres, com 
os amigos 
Dr. Adriano 
(Delegado de 
Polícia), Mar-
celo Simão 
(Deputado 
Estadual), 
com as belís-
simas passis-
tas da Escola 
de Samba 
Grande Rio

Panorâmica da família Friganso, reunida nesta linda festa

Norberto Milagres, numa alegria só, envolvido pelo carinho dos colaboradores da Friganso e seus 
familiares

O diretor Norberto Milagres, num registro fotográfico, com a atriz Franciely Freduzeski e colabo-
radores da Friganso

Bela imagem do Raphael Milagres ao lado do Dr. Adriano (Dele-
gado de Polícia), equipe de vendas, família Friganso e um grupo 
de amigos

Momento de total harmonia e felicidade do empresário, Norberto Milagres e a família Milagres, Janete 
(esposa), Telma (irmã), Ritinha Milagres (irmã), Rita (cunhada) e Adelina (mãe)

Uma verdadeira confraternização da família Friganso (diretores da 
empresa, funcionários e amigos)

O empresário Norberto Milagres, transbordando felicidade ao lado 
dos colaboradores da empresa Friganso

Foram momentos especiais para toda a família Friganso, Norberto, 
Valinho, Valéria, Sr. Francisco (tio), Fabrício, Mariana Milagres (so-
brinha), Ezequiel (vendedor) entre outros

Outro belo 
instante, 
o diretor 
Norberto 
Milagres 

com 
familiares 
e colabo-

radores da 
Friganso
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