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Portela é a camPeã do 
carnaval 2017 do rio

A vermelho e branco, do Andaraí, levou à avenida a obra do 
escritor Danti Alighieri como inspiração para  “a divina comé-
dia do carnaval”.

Salqueiro brilhou e
ficou em terceiro

Escola empolgou com com comissão de frente com voo de Alladin, 
carros alegóricos e perfume espalhado pela avenida.

Governo confiante num
crescimento de 1,5% do PIB
“Estes dados confirmam 

ainda o rigor das estimativas 
subjacentes ao Orçamento 
do Estado de 2017, reforçan-
do a convicção do Governo 
nos objetivos orçamentais e 
de crescimento para 2017”,é 
o que diz o gabinete lidera-
do por Mário Centeno, no dia 
em que o INE  confirmou que 
o PIB aumentou 1,4% em 
2016 e reviu em alta o cres-
cimento no  quarto trimestre 
para 2%.

O Governo diz que neste 
resultado do PIB “o investi-
mento teve o principal con-
tributo, com um crescimento 
de 2,6% e de 5% face ao 

Escola apresentou as Lendas dos Rios na Avenida. Com 22 títulos, 
Portela é a escola que mais vezes foi campeã no carnaval do Rio.

terceiro trimestre”, acrescen-
tando que “este reforço do 
investimento é fundamental 
para a sustentabilidade do 

crescimento econômico para 
2017”.

No Orçamento do Estado 
deste ano, o executivo lide-

rado por António Costa pre-
vê um crescimento econômi-
co de 1,5%.

São destacados ainda os 
“sinais positivos do merca-
do de trabalho” de final de 
2016, sublinhando que “o 
emprego no quarto trimestre 
de 2016 cresceu 2,4% “ e 
que no mesmo mês “a taxa 
de desemprego baixou para 
10,2%, o valor mais baixo 
desde março de 2009”.

 Já hoje o INE divulgou a 
estimativa provisória para a 
taxa de desemprego de ja-
neiro, avançando que situou-
se nos 10,2%, mantendo o 
valor de dezembro.

mocidade de Padre 
miguel vice-camPeã

Estação Primeira cantou sobre mistura de entidades religiosas 
brasileiras, dos católicos à umbanda e seus orixás.

mangueira Pede ajuda
doS SantoS e fica quarto

Entidades que se envol-
veram na eleição do atual 
secretário-geral da ONU, 
publicaram um relatório em 
que pedem a António Gu-
terres mais espaço nas Na-
ções Unidas para represen-
tantes da sociedade civil.

O relatório foi coligido 
por quatro organizações – 
Associação ONU do Reino 
Unido, Friedrich-Ebert-Stif-
ting, CIVICUS e Avaaz – que 
fundaram no ano passado o 
movimento “1 for 7 billion” 
(“Um para set mil milhões”), 
uma campanha que reuniu 
cerca de 750 organizações 
e foi uma das vozes mais 
influentes na exigência de 
maior transparência na elei-
ção para secretário-geral.

 “A ONU, acima de tudo o 
resto, tem de prestar contas 

Organizações pedem ONU
“mais inclusiva” a António Guterres

às pessoas. A longevidade e 
o mandato da ONU está am-
plamente relacionado com a 
sua capacidade de servir e 
envolver de forma ativa os 
cidadãos dos 193 Estados-
membros”, explica, em co-
municado, uma das autoras 
do relatório, a presidente do 
Movimento Africano de Ju-
ventude, Aya Chebbi.

O relatório inclui suges-
tões práticas de como Antó-
nio Guterres pode melhorar 

Portugal contava, no final do ano passado, 
com 9.414.912 eleitores  nos cadernos de re-
censeamento, cruzando o mapa agora divul-
gado com o anterior, constata-se que o país 
perdeu, entre 2015 e 2016, 51.758 eleitores.

A diminuição verifica-se  entre os eleitores 
nacionais e pode ser explicada pelo o sal-
do natural negativo do país. Em 2015 eram 
9.439. 510 e passaram a 9 387 932.

No caso de cidadãos da união europeia 
inscritos como eleitores em Portugal veri-
fica-se um aumento de 214 eleitores: eram 
12.778 em 2015 e passaram a 12 992. Uma 
baixa de 322 eleitores entre os cidadãos es-
trangeiros não europeus inscritos para votar 
em Portugal – passaram de 14 310 a 13 988.

Os dados permitem também seguir a di-
áspora, e aqui percebe-se que cada vez so-
mos mais lá fora. De 2015 para 2016 houve 
mais 13.832 portugueses inscritos para votar 
no estrangeiro, passando de 302.282 para 
316.114.

Na Europa, destaque para França, com 58 
256 portugueses registados neste país, em 
particular em Paris (30 266) e Lyon (13 041).

Fora do espaço europeu, a maior co-
munidade está no Brasil (123 804), em 
particular em S. Paulo e Rio de Janeiro. 
Segue-se Venezuela (20 028), Macau (16 
158), Canadá (14 319) Estados Unidos (13 
247), com Newark e New Bedford a liderar 
as estatísticas. 

Portugal continua a perder eleitores e cada
vez somos mais espalhados pelo mundo

Fatalidade não vai tira o 
brilho da Unidos da Tijuca

Taxa de juro 
nos créditos à 

habitação volta a 
cair  para 1,025%

 
A taxa de juro nos 

contratos de crédito à ha-
bitação voltou a cair em 
janeiro para os 1,025% 
face aos 1,028% em de-
zembro e a prestação 
média vencida mante-
ve-se nos 237 euros.                                                                                                       
No destino de financia-
mento para aquisição de 
habitação, o mais relevan-
te no crédito à habitação, 
a taxa de juro implícita 
em janeiro no conjunto de 
contratos foi 1,041%, in-
ferior em 0,002%, ao mês 
anterior, enquanto nos 
contratos celebrados nos 
últimos 3 meses passou 
de 1,857% em dezembro 
para 1,746% em janeiro.                                                                                                                                  
O valor médio da presta-
ção vencida para o con-
junto dos contratos de 
crédito à habitação situou-
se, em janeiro, em 237 
euros, valor que, nota o 
INE, “se repete pelo quin-
to mês consecutivo ”.Nos 
contratos celebrados nos 
últimos 3 meses, o va-
lor médio foi 288 euros .                                                                                                                                          
Em janeiro, o montante de 
capital médio em dívida 
para a totalidade dos con-
tratos de crédito à habi-
tação aumentou 7 euros, 
para 51.55, enquanto nos 
contratos celebrados nos 
últimos três meses foi de 
87.57 .

o multilateralismo dentro 
da organização, não ape-
nas entre os governos, mas 
também com líderes comu-
nitários, organizações da 
sociedade civil e ativistas.

O relatório, que inclui 13 
artigos escritos por autores 
de todo o mundo, congra-
tula ainda António Guterres 
pela nomeação da sua vi-
ce-secretária-geral, Amina 
Mohammed, que “ajudou 
a garantir níveis sem pre-
cedente de participação da 
sociedade civil no processo 
que culminou com a aprova-
ção da Agenda 2030.”

“Estamos a contar con-
sigo para ser o defensor 
da sociedade civil na ONU, 
e desejamos-lhe todo o 
sucesso no seu trabalho”, 
acrescentam os autores.

claSSificaÇão daS eScola do 
gruPo eSPecial do rio 2017

Portela....................................................... 269,9
Mocidade de Padre Miguel .....................  269,8
Salgueiro..................................................  269,7
Mangueira................................................  269,6
Grande Rio ..............................................  269,4
Beija Flor .................................................  269,2
Imperatriz ................................................  268,5
União da Ilha ...........................................  267,8
São Clemente ..........................................  267,4
Vila Isabel ................................................  267,4
Unidos da Tijuca .....................................  266,8
Tuiuti ........................................................  264,6 

A família Tijucana ficou 
triste com a fatalidade, mais 
tem convicção  que reali-
zou um belo desfile, mais 
as coisas acontecem.  E o 
ano que vem com certeza  
a escola voltará mais forte 
ainda,  mostrando toda sua 
garra e pujança  e fará ano 
que vem mais um grande 
carnaval, pois a diretoria 
da Escola de Samba Uni-
dos da Tijuca, e seus com-
ponentes são guerreiros e 
jamais vão desanimar pelo 
insucesso deste carnaval 
de 2017 . Força moçada  a 
Unidos da Tijuca é Grande 
e maravilhosa e vai voltar a 
brilha no carnaval de 2018 
para orgulho da comunida-
de tijucana.

Mais carnaval nas páginas 2 e 8
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Mais de 8 mil “Jovens Foliões” deram 
início ao Carnaval de Torres deste Ano

Pinóquios, cubos má-
gicos, polícias e ladrões, 
cowboys, feiticeiros, le-
gos, piratas… mais de 8 
mil “jovens foliões” abri-
ram o programa do Car-
naval de Torres que este 
ano tem como tema “Brin-
quedos e brincadeiras”.

Os estabelecimentos 
de ensino do concelho 
de Torres Vedras, 78 no 
total, convergiram para o 
centro de Torres Vedras 
onde alunos de vários 
níveis de ensino criaram 
aquele que é provavel-
mente o maior corso es-
colar do país.

Com música no pé e 
uma alegria contagian-
te, os alunos, auxiliares 
e professores mostraram 
com orgulho o trabalho 
que realizaram nas se-
manas que antecederam 
o Carnaval com as suas 
sempre originais másca-
ras.

As ruas encheram-se 
de público para assistir 
a este momento inicial 

do Carnaval de Torres 
Vedras deste ano, com 
milhares de familiares a 
apoiarem e fotografarem 
os seus meninos. Mais de 
30 mil pessoas na zona 
central de Torres Vedras.

O Carnaval em Torres 
Vedras teve inicio com a 
cerimónia de entroniza-
ção de Suas Altezas Re-
ais, os Reis do Carnaval 
de Torres., com partida 
na estação de comboios, 
o respetivo cortejo pros-
seguiu pela principal ar-
téria da cidade, a avenida 
5 de outubro, e em fren-
te ao edifício da Câmara 

Municipal teve lugar a en-
tronização dos “monarcas 
da folia”. Trata-se de um 
momento solene, de for-
te sátira, em que os reis 
receberão as Chaves da 
Cidade, das mãos do pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal. A partir de então, os 
destinos de Torres Vedras 
ficam nas mãos de Suas 
Altezas Reais, pessoas 
muito conhecidas local-
mente que se distinguem 
por serem grandes foliões 
e sempre dois homens 
por tradição – Ricardo Mi-
randa (rei) e Ricardo Ro-
drigues (rainha).

Cerca de 30 mil pessoas nos Desfiles 
do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz 

CArnAvAl eM porTugAl

No total dos quatro 
desfiles, assistiram ao 
Carnaval de Buarcos/Fi-
gueira da Foz cerca de 30 

mil pessoas. No domingo, 
foram contabilizadas 12 
mil entradas e, ontem, ou-
tras sete mil.

A cantora Romana e 
o empresário figueirense 
Carlos Queirós cumpriram 
o reinado que lhes foi con-
fiado sob os cognomes 
Rainha Liberdade e Rei 
Trampas, numa alusão 
óbvia ao novo inquilino da 
Casa Branca, desfilando 
com 1200 figurantes.

A escola de samba 
Novo Império ganhou o 
concurso da sua catego-
ria. Por seu lado, o Grupo 
Instrução e Sport conquis-
tou o primeiro lugar  dos 
grupos.

Montijo vibra com Carnaval
As principais artérias do núcleo urba-

no do Montijo registaram magnífica mol-
dura humana, com milhares de pessoas 
a assistirem ao segundo desfile do corso 
carnavalesco, que este ano regressou à 
cidade

Depois do sucesso assinalável do 
passado domingo, com as entidades 
responsáveis a estimarem a presença 
de cerca de 18 mil pessoas, voltou a re-
gistar-se uma adesão popular em força, 
com parte da zona ribeirinha, Praça da 

República e Avenida dos Pecadores re-
pletas de gente a assistir a novo desfile 
do corso, não obstante no céu cinzento 
pairar a ameaça de alguma chuva, que 
S. Pedro acabou por dispensar, para não 
estragar os festejos.

A sátira ao aeroporto para o Montijo, 
com a Caria Airlines, uma caravela qui-
nhentista, com Camões, a cidade capi-
tal da flor, entre outros temas, aliados a 
grupos de foliões a dançar, marcaram o 
regresso do Carnaval popular ao Montijo.

nem a chuva conseguiu abrandar 
ritmo Frenético do Carnaval

Está feito o 
balanço geral: 
é no centro da 
Mealhada que o 
público, as esco-
las de samba e 
os dirigentes da 
Associação do 
Carnaval da Bair-
rada (ACB) que-
rem o Carnaval. 
“Foi fantástico e 
superou as nossas 
expectativas”, de-
clarou a imprensa 
Alexandre Olivei-
ra, presidente da 
direção da ACB.

Minho afirma-se
 nos Festejos 
de Carnaval
O Minho está a desta-

car-se nos festejos de Car-
naval, com a cor e a ale-
gria a tomarem conta de 
várias localidades. A noite 
de Carnaval da cidade de 
Famalicão confirmou a ten-
dência de crescimento, com 
a animação a prolongar-se 
até de madrugada. Em Ar-
cos de Valdevez, , dois mil 
foliões desfilaram perante 
milhares de pessoas. Em 
Braga, também houve folia 
carnavalesca.

Desfiles e concursos de Máscaras 
no Carnaval de oeiras

Vários desfiles carnava-
lescos infantis e um sénior 
e um concurso de másca-
ras são as iniciativas que 
constituem o programa de 
Carnaval em Oeiras.

A União das Freguesias 
de Carnaxide de Queijas, 
em Outurela, com a 12ª 
Edição dos Desfiles Infan-
tis de Carnaval, com pa-
lhaços e balões e anima-
ção musical com Quimbé. 
E desfile de máscaras em 
Carnaxide,. Esta edição 
contoucom a participação 
de um total de cerca de 
2500 crianças provenien-
tes de 22 equipamentos 
escolares locais.

Por sua vez, a União 
das Freguesias de Algés, 
Linda-a-Velha e Cruz Que-

brada – Dafundo com a 
celebração do Carnaval no 
dia 24 de fevereiro, com 
um desfile de máscaras 
infantil da parte da manhã, 
na Rotunda das Sereias 
(junto ao centro comercial 
Central Park) com destino 
ao Jardim das Amendoei-
ras (Palácio dos Acipres-

tes) e, à tarde, teve o Car-
naval Sénior, no Ginásio 
dos Bombeiros Voluntários 
do Dafundo, que contará 
com animação de Fernan-
do Correia, lanche partilha-
do e Desfile de Máscaras. 
E n o sábado, , teve lugar 
um Concurso de Máscaras 
para crianças

Castelo Branco: o Corso de 
Carnaval em Imagens

As associações e fre-
guesias do concelho de 
Castelo Branco protagoni-
zaram mais um corso de 
Carnaval, que percorreu as 
ruas do centro da cidade.

Castelo Branco vol-
tou a brincar ao Carnaval 
com dois dias de festa 
marcados pelos desfiles.

As escolas e associa-
ções que apoiam crian-
ças e jovens no concelho 
foram, como é tradição, 
quem inaugurou os fes-
tejos, enchendo de cor a 
avenida Nuno Álvares e 
o centro cívico da cidade.

No domingo o “sam-

bódromo” mudou-se para 
a avenida Humberto Del-
gado e o passeio verde, 
com as associações de 

bairro e das freguesias.
Aqui o concurso ditou 

como melhor grupo in-
fantil a União de Fregue-

sias de Ninho do Açor e 
Sobral do Campo e rei e 
rainha do Carnaval a As-
sociação Juvenil Ribeiro 
das Perdizes. O melhor 
carro alegórico foi o da 
Associação do Bairro do 
Cansado, com a Associa-
ção Juvenil Ribeiro das 
Perdizes em segundo e 
a Associação da Carapa-
lha em terceiro.

O melhor grupo foi o 
da Associação Juvenil 
Ribeiro das Perdizes, 
seguindo-se no pódio o 
Cansado e as Palmeiras.

O melhor mascarado 
individual foi Mário Silva.



AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A - B. da Tijuca 

Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROUCA – 
A partir das 12h30 – Aberto ao público.

CASA DA VILA DA FEIRA E TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195
Tijuca - Tel.:- 2293-1542

MARÇO – 5 – Domingo – 12h. Almoço Social. No Salão 
Nobre. Cardápio variado. Música ao vivo com o Conjunto 
Som e Vozes.
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos domin-
gos poderão utilizar o estacionamento da Igreja dos Capu-
chinhos na Rua Haddock Lobo, 266 pagando ape-nas R$ 
5,00 – Uma tarifa super especial.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341

Tel.: 2273-1897
MARÇO – 5 – Domingo – 12:30h. Almoço dos Aniver-
sariantes. Adesão: R$ 60,00 (bebidas não inclusas). Car-
dápio: Churrasco, sardinha portuguesa assada, sala-das, 
empadão e acompanhamentos. Sobremesa: banana as-
sada com canela e açúcar e o bolo dos ani-versariantes. 
Atrações: Banda T.B. Show e apresentação do rancho Fol-
clórico Benvinda Maria da Casa das Beiras.
MARÇO – 8 – Quarta-feira – 12h. Almoço das Quartas. 
Almoço por adesão e bebidas não inclusas.
MARÇO – 10 – Sexta-feira – 13h. Almoço Dançante 
Sandra e Lourdes. Com bingo e dançarinos.
MARÇO – 11 – Sábado – 20h. Noite do Dance Bem (As 
músicas que marcaram época) com os DJs Rui Taveira, 
Marcinho (Sul Amé-rica Paradiso FM – Programa festa e 
Paulo Roberto (Sound Factory) aniversário do DJ Rui Ta-
veira e do programa Dance Bem – Globo FM). Adesão: R$ 
30,00 no dia e antecipado R$ 20,00. Venda de petiscos de 
bebidas / Sorteio de brindes.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca

Tel.: 2284-7346 – Fax: 2568-3185
MARÇO – 5 – Domingo – 12h. “Almoço Show José 
Amaro”. Cardápio: churrasco completo, acompanha-
mentos, saladas diversas, grão de bico com bacalhau, 
frutas. Atração Vinda de Portugal: José Amaro. Atração: 
Amigos do Alto Minho. Dançarinos para damas. Valor da 
entrada: R$ 70,00.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho

Tel.: 2225-1820 - MARÇO – 7 – Terça-feira
Retorno das atividades do clube.

MARÇO – 11 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – Quin-
ta de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, 
regada à sardinha portuguesa, febras, drumete de fran-
go e linguiça assados na brasa. Delicie-se também com 
batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os 
tradicionais caldo verde e broa de milho. Tudo isso acom
-panhados de 3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos. 
Para animar a festa os Conjuntos Ami-gos do Alto Minho 
e Josevaldo e principalmente nosso tradicional folclore 
minhoto ao som dos bum-bos e gigantones e as marchas 
luminosas de Lisboa.
MARÇO – 12 - Domingo – 10h. Missa 93.º aniversário 
da Casa do Minho.
MARÇO – 17 – Sexta-feira – 20h. Jantar de aniversario  
da Casa do Minho. com o cantor romãntico Mario Si-
mões acompanhado pela Banda TB Show.  Para saborear: 
bolinho de bacalhau – Caldo verde – Bacalhau a Narcisa. 
Para beber: vinhos portugueses – cerveja – refrigerante – 
água. Sobremesa: doces portugueses.
MARÇO – 19 – Domingo – 12h. Festa gaúcha – Cos-
telada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio de 
Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com o grupo 
Marcas do sul e música ao vivo para dançar animando a 
festa. Pula-pula grátis para as crianças.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca

Tel.:/Fax: (021) 2568-2018
MARÇO – 5 – Domingo – 12:30h. Almoço Social. Aperi-
tivos: bolinho de bacalhau e batidas tropicais. Menu: chur-
rasco completo com todos os acompanhamentos, sardi-
nhas portuguesas na brasa, tripas à moda do Porto, salada 
de bacalhau com feijão fradinho e saladas diversas. Apre-
sentação musical Conjunto Josevaldo. 

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
MARÇO – 11 – Sábado – 21h. Baile de Aniversário – 
57 anos. Grande show contra Orquestra Big Band Tupy. 
Incluído: almoço – bebida – Open Bar. Traje esporte fino.
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NOTAS.. ...E MAIS

Benvinda Maria
e joaquiM Marques Mendes

sede própria:
Rua Evaristo da Veiga, 47, Grupo 1007  Centro - Rio 
de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2220.1083 / 2220.1033 (fax)

direTor presidenTe:
(In memorian) - Joaquim Marques Mendes

dep. CoM. e assoCiaTivo:
(In memorian) - Benvinda Maria

direTor responsÁveL:
Joaquim F. Marques Mendes

represenTanTe
eM porTuGaL:

Alfredo R. Cabrita Figueiredo - Av. Elias 
Garcia,51B-1º. Esquerdo - Queluz. Portugal – 

Telefax: (351) 21.435.3560

iMpressÃo: 
A Tribuna Niterói, Rua Prof. Heitor Carrilho, 350
Niterói,Centro . . RJ - (21) 2719.1886

disTriBuidor:
FoLha diriGida
Rua do Riachuelo, 114
responsÁveL inTerino - eM sÃo 
pauLo

Armando Torrão  - Rua Dr. Francisco José Longo, 
135 Chacara Inglesa - São Paulo - (11) 5581.2991 | 
5589.3309 - Email: artorrao@uol.com.br

exeMpLar - avuLso:
R$ 3,00 – rio de janeiro
R$ 3,00 – outros estados

assinaTuras:
novas: Semestral: r$110,00 | Anual: r$190,00
renovações: Semestral: r$100,00 | Anual: r$180,00 

uM jornaL para o BrasiL e porTuGaL
jornaL  porTuGaL eM FoCo LTda

PORTUGAL
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VIAGEM NUM DOS TESOUROS
MAIS REMOTOS DO PAÍS

PSD quer que “toda a verdade seja apurada” 
sobre os “offshore”
Em declarações aos jornalistas no final da reunião do gru-
po parlamentar do PSD, Luís Montenegro classificou como 
“uma insinuação, indigna de um responsável governativo” a 
afirmação feita  por António Costa de que “teria havido res-
ponsabilidade política do anterior governo” a propósito de 
uma eventual transferência de capitais para paraísos fiscais. 
“Queremos que toda a verdade seja apurada, não tememos 
nada, não temos o temor que PS, PCP e BE têm a propósito 
da Caixa Geral de Depósitos”, criticou Montenegro.
BE acredita que bancos “nunca vão pagar” 
empréstimo ao Novo Banco
O líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, não está 
descansado com as garantias dadas pelo primeiro-ministro 
quanto ao Novo Banco e antecipa que os bancos “nunca 
vão pagar” o empréstimo feito pelo Estado para o Novo 
Banco. “Todos nós já percebemos que esse dinheiro é di-
nheiro que se perdeu que colocámos para pagar um buraco 
que era privado”. Em 2014, o banco que resultou do fim do 
BES recebeu 4.900 milhões de euros, dos quais 3.900 mi-
lhões foram emprestados pelo Estado. Questionado sobre 
se ficou descansado com a garantia deixada por António 
Costa no debate quinzenal,  onde o chefe do Governo as-
segurou que “o Estado em caso algum perderá os 3.900 
milhões de euros ou qualquer parcela desse valor” -, Pedro 
Filipe Soares mostrou-se descrente.”Até que o Governo 
nos prove que está a receber esse dinheiro nós não vemos 
nenhum cêntimo de volta. Até pelo contrário”, alertou.
Portugal entre os países da UE com maior percenta-
gem de alunos a aprender duas línguas
Na União Europeia  58,8% dos estudantes no ensino se-
cundário aprendem duas línguas, com o inglês com 97,3%. 
O francês é a segunda língua com  33,8% dos estudantes. 
Só há um país onde 100% dos alunos aprendem duas lín-
guas: o alemão e o francês, o Luxemburgo. O segundo país 
que maior percentagem de alunos tem a aprender duas lín-
guas é a Finlândia, com 98,4%. Portugal surge em décimo 
lugar, com 86,8% dos alunos a aprenderem duas línguas. 
O  inglês 93,9% seguida pelo francês com 66,6%.
Grupo Jerónimo Martins lucrou mais 78% no
ano passado
A Jerónimo Martins, uma das maiores empresas da bolsa 
portuguesa, obteve em 2016 um lucro de 593 milhões de 
euros, mais 78% do que o resultado alcançado em 2015, 
informou a companhia em comunicado à Comissão do Mer-

cado de Valores Mobiliários. O crescimento  veio  do au-
mento das vendas do grupo, que cresceram 6,5%, para 
14,6 bilhões de euros. Os custos operacionais subiram 
5,3%, para 2,25 bilhões de euros. O conselho de admi-
nistração da Jerónimo Martins, que controla as redes 
de supermercados Pingo Doce (Portugal), Biedronka 
(Polónia) e Ara (Colômbia), indicou ter entrado em 2017 
determinado a “continuar a crescer de forma rentável e 
sustentável”.
Remessas de emigrantes portugueses
subiram 0,8% 
As remessas dos emigrantes portugueses aumentaram 
0,8%, para 3.343 milhões de euros, enquanto o dinhei-
ro enviado pelos estrangeiros a trabalhar em Portugal 
subiu 2,16%, para 533,9. Os emigrantes em França li-
deraram as remessas em volume, tendo enviado para 
Portugal 1.122,6 milhões de euros no ano passado, o 
que revela uma subida de 8,7% face aos 1.033,1 mi-
lhões de euros enviados em 2015. A Suíça, de onde 
os emigrantes portugueses enviaram 697,2 milhões de 
euros no ano passado, registou uma queda de 18,1% 
nas remessas, já que em 2015 tinha sido a origem de 
851,2 milhões de euros.
PSD propõe fim da municipalização da
Carris e STCP
O PSD vai apresentar esta sexta-feira, 2 projetos de 
resolução para a cessação da vigência dos decretos
-lei da municipalização da Carris e da STCP, disse o 
vice-presidente social-democrata Luís Leite Ramos. O 
debate de hoje, uma apreciação parlamentar, foi pedi-
do pelo PCP, que apoia o Governo de António Costa, 
mas tinha dúvidas quanto à municipalização da Carris 
e da STCP. A apresentação de propostas de alteração 
não obrigaria a uma votação em plenário, passando a 
discussão para a comissão parlamentar, cenário que foi 
modificado com a iniciativa do PSD. O PSD e o CDS 
são contra a municipalização das duas empresas, o BE 
e o PS são a favor. O PCP tinha reservas quanto às 
duas soluções.
Emirates vem a Portugal recrutar pilotos
A Emirates vai realizar um “roadshow” em Portugal para 
recrutar pilotos “comerciais experientes e tecnicamen-
te especializados, para operar na sua extensa rede de 
rotas internacionais”  O recrutamento será realizado en-
tre os dias 1 e 2 de Março no Hotel Radisson Blu, em 
Lisboa.. 

Vida associatiVa

Este é um dos concelhos 
mais remotos do país, todo co-
lado a Espanha, a bordar-se ao 
Douro. De comida suculenta 
e bom vinho, mas também de 
muita descoberta, de paisagens 
arrebatadoras e da boa índole 
do seu povo. Deixemos as gran-
diosidades do Douro para de-
pois e comecemos mesmo no 
centro da vila. É tudo pequeno, 
a parecer quase uma maquete 
para quem vai com os olhos 
habituados às cidades grandes, 
mas arrumado e mimoso. Em 
redor, tudo montanhas verdes. 
«Aqui vive-se muito bem, temos 
tudo, o que nos falta é gente», 
dizem, desta ou de outras ma-
neiras, muitos freixenistas, as-
sim se chamam os nativos.

Percorrer a terra é um pas-
seio por ruas estreitas e casas 
modestas, com flores à porta e 
as janelas manuelinas que a fa-
zem reclamar-se a vila mais ma-
nuelina de Portugal. Começar 
pela  Praça Jorge Álvares, onde 
se encontra a estátua deste na-
vegador ali nascido, o primeiro 
explorador europeu a chegar 
à China por mar, fez 500 anos 
em 2013. Encontra-se ao lado a 
Torre do Galo, a igreja matriz e 
um freixo de espada à cinta. É 
mesmo uma árvore na qual foi 
colocada um grosso cinturão de 
ferro com uma espada, que ser-
ve de ícone ao concelho. Este 
terá ganho o nome mercê de 
um fidalgo que escolheu des-
cansar à sombra de um freixo, 
e pendurado a arma. Só não se 
sabe que fidalgo, se um nobre 
visigodo, se outro português ou 
ainda, também há esta versão, 
se o próprio rei D. Dinis, que por 
ali passou no encalço do filho 
Afonso Sanches.

Hoje em dia, o freixo arma-
do é uma das graças da vila e 
passa-se por ele a caminho da 
torre de menagem, o que resta 
do antigo castelo, deitado abai-
xo na década de 1830, perdida 
a sua função defensiva. Na vila, 
lamenta-se a demolição da-
quele que foi um dos primeiros 
castelos transmontanos, mas a 
sua curiosa torre heptagonal, a 
Torre do Galo, é visitável. Dessa 
torre sineira, a vista vale a pena, 
ora sobre os telhados de Freixo 

até à capela da Senhora dos 
Montes Ermos, ora sobre os 
montes até Espanha. Conhe-
cer a Igreja Matriz, em estilo 
manuelino, de uma delicadeza 
arquitetônica que se estranha 
em terra tão pequena, em Frei-
xo todos se gabam de ter ali 
uma espécie de Mosteiro dos 
Jerónimos. No interior, impres-
siona o contraste entre a impo-
nência do granito, com as be-
las nervuras de pedra do teto, 
e os altares em talha dourada. 
No altar principal, estão cenas 
da Paixão de Cristo, de um au-
tor que presume da escola de 
Grão Vasco, e que é um dos 
tesouros da vila. O cenário é, 
de todas as perspectivas, de 
grande beleza. Num altar late-
ral, encontra-se uma daquelas 
cômicas ocorrências da arte 
sacra: São Mateus, cobrador 
de impostos, tem posto um par 
de óculos escuros.

Há 10 lugares com vistas de 
parar a respiração, ora ao nível 
do Douro, como na praia fluvial 
da Congida , ora no alto de uma 
das arribas do Parque do Dou-
ro Internacional. O Miradouro 
do Penedo Durão é o mais em-
blemático, com a sua vista de 
550 metros de altura sobre o 
rio a serpentear e a possibilida-
de de avistar grifos, águias-re-
ais e outras aves de rapina. É 
uma vista tão arrebatadora que 
custa desviar dela, mas o mira-
douro está feito para que nos 
deixemos ficar e é ao mesmo 
tempo um parque de merendas.                                                                                                                        
Na vila, carne, vinho, azeitonas 
e azeite, as doces laranjas do 

Mazouco, enchidos e até uma 
cerveja artesanal, feita de lúpu-
lo ali cultivado. Diego Ledesma, 
espanhol dali da beira, chegou 
há quase 30 anos e continua a 
preencher boa fatia dessa ofer-
ta, com muita gente a indicar o 
seu Cinta d’Ouro como o melhor 
restaurante local. No mesmo 
edifício, há ainda um café, uma 
hospedaria e uma pequena loja 
de produtos locais.

Quando lhe perguntamos 
o que cozinha ali, este homem 
gentil, não hesita: «Gastrono-
mia da raia, o que é bom de um 
lado e o que é bom do outro.» 
Isto resume especialidades 
como salada de perdiz, presa de 
porco na brasa com mostarda e 
mel, vitela estufada com amên-
doas, e, por ser muito procura-
do por espanhóis, três pratos de 
bacalhau. Há ainda petiscos à 
base de produtos locais, como 
cogumelos, espargos, alheiras 
e queijos. E nas sobremesas, 
tarte com as amêndoas da Terra 
Quente e uma novidade imper-
dível: um gelado de laranja em 
cama de azeite, com telha de 
amêndoa. Não há outros vinhos 
além dos da terra entre aqueles 
que serve José Araújo no Zona 
Verde, restaurante onde vão 
comer todos os dias quer resi-
dentes, quer espanhóis, serve 
uma comida honesta, à base 
das carnes transmontanas e 
ainda bacalhau, com alguns 
pratos de inspiração italiana. À 
noite, o Zona Verde é também 
um bar. Não se pode ir a contar 
com grande sofisticação, mas o 
ambiente é animado . A Quin-

ta de Maritávora está lá desde 
1870 na mesma família, tendo 
sido fundada por José Junquei-
ro Júnior, pai do poeta Guerra 
Junqueiro.Manuel Gomes da 
Mota, que ainda gere a peque-
na empresa, com 15 hectares 
de vinha e 35 hectares de olival, 
naquela que deve ser  «prova-
velmente a mais pequena ade-
ga do Douro». E ninguém diga 
que esteve em Freixo se não fez 
o passeio de barco pelo Parque 
Natural do Douro Internacional, 
com partida do cais da Congida. 
São cerca de duas horas de ce-
nários de encantar, neste canal 
bravio que separa Portugal e 
Espanha. O passeio é uma pro-
moção conjunta de Freixo de 
Espada à Cinta e do município 
espanhol de Vilvestre, e apenas 
não se realiza entre novembro 
e março. 

Nesse caminho, pode-se 
entrar em mais dois lugares que 
ajudam a revelar a alma de Frei-
xo, sendo um deles o Museu 
da Seda e do Território, lugar 
dedicado à história do conce-
lho desde o início da ocupação 
humana e ainda à tradição da 
seda, com artesãs a trabalhar 
ao vivo, extraindo dos casu-
los os filamentos da seda. Há 
ainda um espaço evocativo do 
poeta Guerra Junqueiro, que ali 
nasceu em 1850, criado na sua 
casa natal

Se Freixo é ou não a vila 
mais manuelina de Portugal, 
não há como saber em rigor. 
Mas é intrigante como uma pe-
quena povoação do interior re-
moto de Portugal, muito isolada 
nos tempos do florescimento do 
manuelino, ostenta tantas mar-
cas deste estilo artístico. A ex-
plicação reside no refúgio que 
muitos judeus espanhóis, em 
fuga da Inquisição, ali encon-
traram.Foram estas famílias, 
maioritariamente comerciantes, 
que tiveram os meios financei-
ros para pagar aos mestres pe-
dreiros que dominavam a arte. 
Pelas ruas de Freixo, há jane-
las e portadas manuelinas das 
composições mais simples às 
mais detalhadas e, no posto de 
turismo, pode recolher-se um 
mapa para as percorrer a todas.

Não perca 
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 Em fevereiro, comemo-
raram-se os 553 anos de 
Bragança Cidade. Ao longo 
de três dias, houve ativida-
des e iniciativas para todos 
os gostos. Só durante o fim 
de semana, houve a inau-
guração das exposições de 
Souto Moura e Graça Mo-
rais, concertos, atividades 
desportivas como a dança, 

kart bikes e uma torre mul-
tiatividades do Exército e 
voos de balão de ar quente.

No domingo, vários gru-
pos subiram ao palco da 
Praça da Sé, terminando 
o dia com o muito público 
presente a cantar os Para-
béns a Bragança, a comer 
o bolo confeccionado por 
8 pasteleiros da cidade e a 

Alijó

AlfândegA dA fé

brAgAnçA

Aniversário da Capital do nordeste
com iniciativas para Todos os gostos

Foi organizada, no mes 
de Fevereiro, uma montaria 
em Agrobom, Alfândega da 
Fé, pela Associação Flo-
restal de Trás-os-Montes 
(AFTM). Sensivelmente, 
300 pessoas, entre caça-

dores e acompanhantes, 
vieram de vários pontos do 
país e do estrangeiro como, 
por exemplo, da Dinamar-
ca, Luxemburgo e Suíça.

Numa mancha de 720 
hectares, bem cuidada, sob 

Abatidos 35 javalis por Terras

beber champanhe.
“Foi um convite da câ-

mara municipal, que envol-
ve todos os produtores de 
pastelaria de Bragança que 
aceitaram participar. Cons-
truiu-se uma frase, um slo-
gan, divididos pelos bolos 
equivalentes ao número de 
pastelarias e cada um fez 
o melhor que sabe e como 
sabe para que os briganti-
nos retirem algum prazer 
desta festa”, explicou Jo-
ana Serra, a representar a 
Pastelaria Delícias, à qual 
calhou a parte do bolo que 
faz alusão ao castelo.

No terceiro e último dia 
das festividades, 20 de fe-
vereiro, de acordo com a 
autarquia, “o principal dia 
das Comemorações dos 
553 anos de Bragança Ci-
dade”, teve lugar, pelas 18 

horas, a inauguração do 
Centro de Interpretação da 
Cultura Sefardita do Nor-
deste Transmontano.

Depois, já no Teatro 
Municipal de Bragança, 
decorreu a Sessão Sole-
ne Comemorativa pelas 
21 horas, durante a qual 
o Município de Bragança 
prestou homenagem aos 
atletas Pizzi, do Sport Lis-
boa e Benfica, a Ricardo 
Vilela, ciclista na Manzana 
Postobon Team, Colômbia, 
e a uma investigadora do 
Politécnico, Isabel Ferrei-
ra, com entrega da Meda-
lha Municipal de Mérito.

Duas médicas na Unida-
de Local de Saúde do Nor-
deste, Prudência Vaz e Tere-
sa Ramos, foram, também, 
agraciadas com o Prêmio 
“Município de Bragança”.

o ponto de vista de gestão 
cinegética, foram colocados 
179 postos de caça. “Esta 
mancha tem uma gestão ci-
negética cuidada e respon-
sável baseada sempre na 
sustentabilidade do javali e 
numa exploração racional 
daquilo que é um recurso 
natural endógeno e selva-
gem”, garantiu o presiden-
te da AFTM, acrescentan-
do que esta mancha foi 
trabalhada durante “dois 
meses e meio mais inten-
samente e contou com 22 
dias de campo”.

“Nesta mancha, que 
apenas é monteada quan-
do reúne condições, foram 
monitorizados cerca de 60 
javalis e foram abatidos 

35”, referiu António Coe-
lho, destacando o “balanço 
extremamente positivo” e 
como “tendo tudo decorri-
do “dentro daquilo que era 
previsto”.

“Houve muito cuidado 
na marcação das armadas 
e a mancha esteve duran-
te dois anos intocável, nem 
se caçou caça maior nem 
menor, o que fez com que 
tivéssemos este resulta-
do excepcional, tendo em 
conta aquilo que foram os 
portes dos animais, quase 
todos eram adultos, e isto 
é um resultado de um tra-
balho apurado e atento da 
AFTM nestes dois anos que 
dedicamos a esta mancha”, 
explicou o responsável.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa presidiu, à Sessão Ofi-
cial de Abertura do 18º 
Correntes d’Escritas, no 
Casino da Póvoa.

Recordando a sua parti-
cipação em 2008, na Con-
ferência de Abertura do 
Correntes, e, agora, como 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
explicou “essa presença 
em diferentes momentos e 
diversas qualidades”: “sou, 
acima de tudo, um Profes-

sor, um jurista, mas também 
o homem dos livros, leitor, 
autor e até, episodicamen-
te, editor”. Reconheceu 
ainda “ter contribuído para 
que os livros tivessem um 
espaço de divulgação na 
televisão portuguesa” e “ser 
sensível ao enraizamento 
local deste festival”.

O Professor referiu que 
“participar num evento que 
promove o livro, a leitura e o 
encontro com os escritores 
é-me natural e mais tempo 

póvoA

Marcelo rebelo reconheceu estatuto 
do Correntes como principal festival

por cá me demoraria”, acres-
centando que “uma das ca-
racterísticas do Correntes 
d’Escritas é a sua faceta 
ecumênica”.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa transmitiu que apesar 
de se poder dizer que esta 
edição seria a da maiorida-
de, esta “já foi alcançada há 
muito com a durabilidade de 
um projeto que pela quali-
dade alcançou o estatuto de 
principal festival literário por-
tuguês”. Reconheceu que há 
outros festivais mas “basta 
falar com os escritores para 
perceber que o Correntes 
d’Escritas ganhou um lugar 
muito especial no calendário 
literário” e, por “todos estes 
anos de sucesso”, o Presi-
dente da República deu os 
parabéns aos responsáveis.

Referindo-se à progra-
mação do evento em geral, 
o Professor destacou o en-
contro dos escritores com 
alunos das escolas: “é es-
sencial o papel das escolas. 
Quando pensamos em livro 
e leitura não podemos deixar 

de pensar na escola”, dei-
xando ainda uma saudação 
muito especial aos profes-
sores pelo seu papel, “fun-
damental para a sociedade 
portuguesa”.

Dos mais de 80 convi-
dados, Marcelo Rebelo de 
Sousa fez “três menções 
especiais”: ao conferencista 
de abertura, Francisco Pinto 
Balsemão; ao homenageado 
do mais recente número da 
Revista, Eugénio Lisboa; e 
ao Ministro da Cultura, Luís 
Filipe Castro Mendes.

O Chefe de Estado termi-
nou felicitando a todos por 
“estes 18 anos e pelos mais 
que hão-de vir. Felicito como 
leitor, como amante de livros 
e como Presidente da Repú-
blica Portuguesa”.

O Presidente da Câma-
ra Municipal da Póvoa de 
Varzim, Aires Pereira, con-
sidera que “a literatura é a 
via especialmente adequa-
da para o progresso moral 
e para a elevação social de 
cada um e da comunidade a 
que pertencemos”.

A Câmara Municipal de 
Alijó associou-se, no dia 18 
de fevereiro, à homenagem 
realizada ao Prof. Doutor 
João Manuel Cotelo Neiva 
comemorando o centenário 
de tão ilustre figura do pano-
rama científico nacional.

Nascido no Porto, mas 
com raízes familiares muito 
profundas em São Mamede 
de Ribatua, local que adotou 
e que visitava frequentemen-
te, tornando-se mesmo um 
benemérito daquela fregue-
sia ao doar terrenos e outros 
bens à comunidade local.

O Prof. Doutor João Ma-
nuel Cotelo Neiva realizou 

inúmeros trabalhos, tanto em 
Portugal continental, como 
em Goa, Angola ou Moçam-
bique, contribuindo desta 
forma para promover e im-
por a dignificação da função 
do geólogo em Portugal. Foi 
ainda Reitor da Universidade 
de Coimbra.

A cerimónia, iniciada no 
Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Alijó, teve mo-
mentos de grande emoção 
em São Mamede de Riba-
tua. Aqui foi celebrada uma 
missa seguida de visita ao 
cemitério e descerramento 
de um memorial alusivo à 
efeméride.

Cotelo Neiva
Homenageado
no Centenário
do seu
Nascimento

Rua Senador Dantas, 118 
– Centro  – Rio de Janeiro – 
Tel.: 22205445 2533-3044

liceu literário 
português

Rio de Janeiro, 02 de março de 2017

Senhor (a) Conselheiro (a)

De acordo com o artigo 36º do Estatuto, te-
nho a honra de convidar V.Sa. para reunião do 
Conselho Deliberativo, que será realizada no 
próximo dia 15 de março de 2017, às 17:00 
horas, em nossa Sede Social, com a seguinte 
“Ordem do Dia”:

1) Apreciar e aprovar o Balanço e o Rela-
tório de atividades referentes ao exercício 
de 2016;

2) Eleger a Diretoria, a Mesa do Conselho 
Deliberativo e o Conselho Fiscal, para o 
biênio 2017/2019 – (01/04/17 a 31/03/19);

3) Tratar de assuntos de interesse da insti-
tuição.
Agradecendo antecipadamente por sua 
presença, subscrevo-me

Atenciosamente,

Maria leda de Moraes Chini
presidente do Conselho deliberativo
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Carregal do sal

lamego

As máscaras e os trajes 
dos caretos, bem como os 
“testamentos” que serão 
lidos em praça pública, 
estão há várias sema-
nas a ser preparados 
em Lazarim com grande 
secretismo, só sendo 
dados a conhecer no dia 
do Entrudo.

 “Isto é um bocado in-
cógnito, porque eles não 
se mostram muito. Que-
rem mostrar a novida-
de no dia do Carnaval”, 
disse à agência Lusa 
o presidente da Junta 
de Freguesia de Laza-
rim, Adérito Vaz, quando 
questionado sobre quan-
tas máscaras de madeira 
de amieiro vão sair este 
ano à rua nesta vila do 
concelho de Lamego.

Em 2016, foram nove 
os artesãos criadores de 
máscaras que desfilaram 
na terça-feira de Carna-
val, aos quais se somam 
as mulheres que fazem os 
trajes (de materiais como 
palha, fitas coloridas ou 
peles) que compõem o fi-
gurino dos caretos.

Segundo Adérito Vaz, 
a cerca de uma semana 

secretismo na Preparação 
do Carnaval de lazarim 

do Carnaval, há “muita 
gente a trabalhar” não 
só nas máscaras e nos 
trajes, mas também nos 
“testamentos” que serão 
lidos por grupos rivais: os 
rapazes solteiros e as ra-
parigas solteiras.

“Ninguém dá a cara, 
ninguém sabe quem faz. 
Isso então é que é mesmo 
segredo completo”, frisou, 
contando que na noite de 
segunda para terça-feira 
os solteiros não dormem 
para ficarem “toda a noite 
a afinar” os testamentos e 
os seus versos picantes.

Se nos testamentos 
só podem participar os 
solteiros, todos os que 
queiram podem ser ca-
retos. No ano passado, 
saíram à rua 48.

“Antigamente, eram 
só homens que saíam 
mascarados. Hoje, no 
dia de Carnaval, mais de 
60% são mulheres, de to-
das as idades”, estimou 
Adérito Vaz.

Ao início da tarde de 
terça-feira de Carnaval, o 
grupo de bombos dá uma 
volta ao povo e os caretos 
vão aparecendo.

dança dos Cus
espera 16 mil foliões

A tradição está de volta a 
Cabanas de Viriato, no con-
celho de Carregal do Sal, 
com mais uma edição da 
Dança dos Cus, que arranca 
oficialmente amanhã, apesar 
de no passado fim-de-sema-
na já ter decorrido o baile do 
chapéu, no Salão Lagarto, 
da Sociedade Filarmônica de 

Cabanas de Viriato. A Ten-
da Louca vai servir de palco 
para o início oficial do Carna-
val, com a atuação de um dj a 
partir das 23h00 de amanhã. 
No sábado terá lugar o jan-
tar de mascarados na Tenda 
Louca, para o qual já há 350 
inscrições, e a animação es-
tará a cargo dos LP Music.

ovar

estarreja

nazaré

O programa do 65.º Car-
naval de Ovar começou no 
sábado com um espetáculo 
gratuito que envolveu qua-
se 200 participantes e que 
terminou com a queima pú-
blica de uma figura com oito 
metros de altura, em sinal 
de “purificação coletiva”.

A produção intitula-se 
“(Re)Nascimento do Entru-
do” e resulta de um con-
vite que a autarquia local 
dirigiu à companhia Trigo 
Limpo Teatro ACERT, que 
para o efeito abriu o es-
petáculo à participação da 
comunidade local e a en-
volveu depois na definição 
do enredo, na criação da 
banda sonora, na produ-

Carnaval Iniciou-se-sábado com
Espetáculo de Purificação pelo fogo

ção de mais de 20 peças 
de grande formato e na en-
cenação de toda a história 
perante o público.

“Procurámos envolver 
não só quem já integrava 
grupos de Carnaval, mas 
também cidadãos anôni-

Milhares de foliões sairam à rua 
em Nazaré para celebrar o Carna-
val, a começar pelos mais peque-
nos. ‘A Cor da Amizade’, com letra 
de Paulo Oliveira, música e arran-
jos de Paulo Oliveira, Diogo Rodri-
gues e João Coelho, interpretada 
por Paulo Oliveira, com coro de 
Madalena Bento, Margarida Freire, 
Laura Ferreira e Mariana Valverde, 
é o tema da marcha oficial do Car-
naval da Criança. O primeiro desfi-

le saiu à rua de Valado dos Frades, 
por volta das 10h00, e contou com 
a participação dos alunos do Cen-
tro Escolar e do Centro Social. Os 
alunos das escolas de ensino bá-
sico de Famalicão e Centro Social 
desfilaram às 15h00, naquela vila, 
à mesma hora em que sairam os 
alunos do Centro Escolar da Naza-
ré e Confraria, com a colaboração 
da Escola Profissional da Nazaré, 
na Marginal.

‘Agarrá Bossa’ dá Mote ao Carnaval na Nazaré

mos, externos, e depois 
destacámos uns e outros 
para diferentes áreas, de 
forma a cruzar pessoas 
que não estavam habitu-
adas a trabalhar juntas”, 
declarou o coordenador da 
produção, Pompeu José.

“Disso resultou um es-
pecáculo que tem o mar 
como personagem colec-
tiva e que a certa altura 
evolui para um dilúvio - o 
que funcionará como opor-
tunidade para, no final, ate-
armos fogo ao casal repre-
sentado pela peça de oito 
metros, num gesto simbó-
lico de purificação em que 
queimamos todas as nos-
sas mágoas”, explicou

A Câmara de Estarreja 
e o AICEP - Agência para o 
Investimento e Comércio Ex-
terno de Portugal assinaram, 
ontem, um protocolo de cola-
boração que visa consolidar e 

dinamizar acções de apoio ao 
desenvolvimento económico 
e empresarial do concelho 
estarrejense. O edil, Diaman-
tino Sabina, explicou que, no 
fundo, é “o formalizar de um 

acordo que tem vindo a acon-
tecer há alguns anos”. “O AI-
CEP é um parceiro estratégi-
co para o que pretendemos 
para o nosso parque empre-
sarial”. “Mal tomámos posse 

procurámos estreitar relações 
institu¬cionais com o AICEP 
de quem recebemos, de ime-
diato, uma grande recepti-
vidade, tendo si¬do, desde 
logo, muito bem promovidos 

no estrangeiro”, lembrou. Dia-
mantino Sabina desvendou 
que “grande parte das empre-
sas que procuram Portugal 
para se instalarem, passam 
por Estarreja e, embora não 

fiquem cá todas, ficam en-
cantadas com a modernidade 
do nosso parque empresarial, 
pois possui condições de últi-
ma geração, muito atractivas 
para qualquer empresário”.

municipio e aICeP Unem-se para apoiar Parque empresarial

trás-os-montes

Foi apresentada pela 
Imprensa Nacional da 
Casa da Moeda em Lisboa 
uma moeda de coleção 
em homenagem aos Care-
tos de Podence com o va-
lor comercial de 2,5 euros 
e cuja emissão acontecerá 
já na Primavera.

 A Imprensa Nacional 
da Casa da Moeda apre-
sentou uma moeda de 
coleção dedicada aos Ca-
retos de Trás-os-Montes, 
mais precisamente aos 
Caretos de Podence. Os 
protagonistas das festivi-
dades de inverno foram a 
simbologia escolhida para 
integrar a moeda que terá 
um valor comercial de 2,5 
euros. As moedas come-
morativas de 2017 foram 
apresentadas na área fa-
bril da Casa da Moeda, 
sendo que a sua emissão 
ocorrerá na Primavera.

A presença dos Care-
tos de Podence na cerimô-

Caretos de trás-os-montes com 
direito a moeda Comemorativa

nia foi, para o presidente 
do Conselho de Adminis-
tração da Casa da Moeda, 
“a cereja no topo do bolo”. 
“As pessoas ficaram es-
pantadas e maravilhadas”, 
considerou o Rui Carp, ga-
rantindo que a moeda será 
lançada, posteriormente, 
em Podence. O respon-
sável justificou, ainda, a 

escolha dos caretos pela 
tradição ancestral do car-
naval de Podence com a 
necessidade de “fazer com 
que toda a população, não 
só colecionadores, pos-
sam ter à disposição uma 
recordação e uma memó-
ria de um patrimônio cultu-
ral, que neste caso são os 
Caretos de Podence”.

Esta apresentação, que 
decorreu na quinta-feira 
passada, 16 de fevereiro, 
um dia depois da elevação 
do Entrudo Chocalheiro a 
Patrimônio Imaterial de Por-
tugal, cimentou o que o au-
tarca macedense evidencia 
como “as figuras maiores 
das festas de inverno em 
Trás-os-Montes”. “É o que 
a classificação nos quer di-
zer e o destaque com que 
surgem num momento de 
relevo como é este da Casa 
da Moeda, confirmam isso 
mesmo”, acrescentou Du-
arte Moreno.

Também para o presi-
dente da Associação dos 
Caretos de Podence, Antó-
nio Carneiro, “o lançamen-
to da moeda é mais um 
reconhecimento para uma 
tradição que está mais 
viva, que é uma patrimônio 
agora classificado e que 
cada vez mais atrai pesso-
as a Terras de Cavaleiros”.
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“O objetivo do banco é 
reduzir até 350 trabalhado-
res até ao final do primeiro 
semestre”, disse  Rui Geral-
des, porta-voz da Comissão 
Nacional de Trabalhadores 
do Novo Banco, no final do 
encontro com o presidente 
da instituição financeira, An-
tónio Ramalho, sublinhan-
do que esta medida consta 
do plano de reestruturação 
aprovado por Bruxelas em 
novembro de 2015.

“Na altura, o Governo 
acordou com Bruxelas um 
plano com metas relativas à 
redução dos custos opera-
cionais, dos postos de traba-
lho e dos balcões. Nenhuma 
comissão de trabalhadores 

Novo Banco vai Cortar mais 350 
Postos de Trabalho até Junho

fica satisfeita com a redução 
de trabalhadores, mas foi 
algo imposto por Bruxelas 
e sempre defendemos que, 
face a esta imposição, devia 
haver um processo de resci-
sões voluntárias”, salientou 

o responsável. 
“É uma solução menos 

dolorosa do que o demis-
são  coletiva”, acrescentou 
Rui Geraldes, elogiando a 
postura que a administra-
ção liderada por António 

A Câmara de Cascais, o 
Grupo Luz Saúde, a Univer-
sidade Católica Portuguesa 
e a Universidade de Maas-
tricht assinaram  um acordo 
para a criação do primeiro 
curso privado de Medicina 
em Portugal.

O Campus de Cascais 
da Faculdade de Ciências 
da Saúde da Universidade 
Católica Portuguesa será 
um “projeto internacional 
de Medicina, único em 
Portugal”.

Baseado no modelo de 
ensino que a Universidade 

de Maastricht tem vindo a 
desenvolver há 50 anos o 
curso será  lecionado em 
inglês.

“Com a instalação de 
mais um campus universitá-
rio no concelho, Cascais afir-
ma-se, uma vez mais, como 
polo agregador de ensino, 
conhecimento e inovação “.             

Na cerimônia, no Centro 
Cultural de Cascais, contou 
com a presença do secretá-
rio de Estado da Saúde, Ma-
nuel Delgado, do presiden-
te da Câmara Municipal de 
Cascais, Carlos Carreiras, 

Acordo sobre Primeira Faculdade
Privada de Medicina já esta Assinado

da reitora da Universidade 
Católica Portuguesa, Isabel 
Capeloa Gil, do diretor da 
Faculdade de Medicina da 

Universidade de Maastricht, 
Albert J. J. A. Scherpbier, e 
da CEO do Grupo Luz Saú-
de, Isabel Vaz.

A Jerónimo Martins vai in-
vestir este ano 700 milhões 
de euros na Polônia, Portu-
gal e Colômbia. Para o mer-
cado nacional a cadeia dona 
do Pingo Doce e do Recheio 
guardou uma fatia de 150 
milhões de euros. “Investi-
mos mais de 1 bilhão de eu-
ros em Portugal nos últimos 
5 anos”, refere Pedro Soares 
dos Santos, presidente da 
Jerónimo Martins, durante a 
apresentação das contas de 
2016 da companhia.

O ano passado, global-
mente, a JM investiu 482 
milhões de euros, dos quais 
cerca de 150 milhões no 
mercado nacional. “E ao 
contrário do que é dito, con-
tinuamos a ser um grande 
contribuinte no pagamento 
de impostos”, disse  Pedro 
Soares dos Santos. 

Este ano a JM vai inau-
gurar em maio um novo cen-
tro de logística em Alfena/

Pingo Doce vai Investir 
150 Milhões em Portugal

Valongo, criando 400 postos 
de trabalho, e segue  com 
a construção de um novo 
centro logístico em Lisboa. 
A Polônia, onde o grupo tem 
a cadeia Biedronka, a JM vai 
investir 400 milhões de eu-
ros, para sustentar o plano 
de expansão neste mercado 
da Europa do Leste, que já 
representa 66,9% dos 14,6 
bilhões de euros de vendas 
da companhia o ano passa-
do. Um novo centro logístico, 
bem como a abertura de 100 
lojas são os planos para este 
mercado em 2017. 

O Metro de Lisboa em-
pregava 1.381 trabalhadores 
em 2015, o valor mais baixo 
desde 1975, apesar de a linha 
ter mais do que triplicado em 
extensão e de os passageiros 
terem aumentado 65% . Os 
números são da base de da-
dos estatísticos online Porda-
ta, da Fundação Manuel dos 
Santos, que no seu sétimo 
aniversário, lançou um novo 
conjunto de informação sobre 

Portugal, dedicado aos trans-
portes. Uma das conclusões 
da Pordata é que o número 
de passageiros do metro de 
Lisboa foi em 2015 (142.704) 
“quatro vezes superior” ao que 
era em 1967. “Em contraparti-
da, o número de funcionários 
não chegou a duplicar neste 
período. O número de funcio-
nários, que já foi superior a 
2.000 [em 2002], é hoje menor 
que 1.400, o valor mais baixo 

observado desde 1975”.
No entanto, o número de 

passageiros registrou um pico 
em 2005, quando foram trans-
portados 185.444 , caindo de-
pois até 135.012 passageiros 
em 2014 e recuperando no 
ano seguinte. Já quanto ao 
transporte ferroviário, os da-
dos da Pordata demonstram 
que “existem hoje menos 
1.000 Km de linhas do que no 
início dos anos 1970” e que 

“quase um terço das linhas de 
caminho-de-ferro está desati-
vado. Em 1991 eram apenas 
12%”. Em 1970, eram 3.563 
Km  de linha ferroviária em 
exploração, 21 anos depois 
eram 3.117 Km e em 2015 
eram apenas 2.546 Km. Em 
1991, tinham sido desativados 
429 Km de linha e, em 2015, 
essa extensão mais do que 
duplicou, para 1.075 Km de 
ferrovias desativadas. 

Os contribuintes que vão 
ser abrangidos pela declara-
ção automática de IRS po-
dem receber o reembolso do 
imposto em 15 dias, adiantou 
o secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, Rocha An-
drade, na  apresentação do 
balanço do programa Sim-
plex+. Vão ser cerca de 1,8 
milhões os contribuintes que, 
este ano, não terão de se pre-

ocupar em preencher a decla-
ração habitual de impostos.

 “O processamento do 
reembolso demorará menos 
do que um mês. Esperamos 
que para o universo que tem 
acesso ao IRS automático e 
que faça esta validação da 
declaração, o prazo do reem-
bolso seja cerca de metade 
ou menos do prazo médio 
que hoje em dia existe para os 

reembolsos”, afirmou o secre-
tário de Estado. O prazo para 
reembolso costuma ser de 30 
dias, mas, no ano passado, foi 
ligeiramente maior: 36 dias.

 Para o ano, o Governo 
estima que a medida abranja 
cerca de 5 milhões de con-
tribuintes. A partir de abril, a 
declaração automática  que já 
não é preciso preencher nem 
esperar pela validação cen-

tral, chega aos trabalhadores 
que, no ano passado, tenham 
sido contratados por conta de 
outrem ou que sejam pensio-
nistas. A ideia é depois alargar 
aos trabalhadores com filhos.

Quem quiser optar pela 
tributação conjunta – com 
o cônjuge ou parceiro/a em 
união de fato, pode fazê-lo, 
como já era possível na de-
claração habitual.

Há 40 anos que o Metro de Lisboa
não Tinha tão Poucos Trabalhadores

Governo Espera Devolver o IRS aos Contribuintes em 15 dias

Ramalho tem tido para com 
as estruturas representa-
tivas dos trabalhadores 
desde que tomou posse.                                                                                                                                   
“Compreendemos esta op-
ção do banco, que assim se 
precavê para algumas situ-
ações que poderiam surgir. 
Imagine que todos os tra-
balhadores de uma agência 
específica queriam aderir ao 
programa, tal não podia ser 
aceite pelo banco”, comen-
tou Rui Geraldes.                                                                                                                                       

Quanto aos balcões, o 
Novo Banco precisa de en-
cerrar mais 70 agências para 
cumprir o objetivo de ter 550 
balcões na atividade domés-
tica no final da primeira me-
tade do ano.

Portugueses Doaram 14 mil 
Medicamentos a Instituições 

de Solidariedade 
Os portugueses doaram 

14 mil medicamentos e produ-
tos de saúde, num valor esti-
mado em 56.000 euros, a  100 
instituições de solidariedade 
social, no âmbito da recolha 
de medicamentos promovida 
pelo Banco Farmacêutico. 

A IX jornada de recolha 
de medicamentos, contou 
com a participação de 220 
farmácias de 16 distritos do 
país, de 600 voluntários e de 
milhares de portugueses.

A porta-voz do Banco 
Farmacêutico, Ana Formigal, 
fez um balanço muito positi-
vo da iniciativa que recolheu 
mais 3.500 medicamentos 
face ao ano anterior. Tam-
bém aumentou o número de 
farmácias aderentes (mais 
56), o número de voluntá-
rios (mais 100), o número de 
instituições apoiadas (mais 
10). “Estamos muito felizes 
porque, mais uma vez, se 
comprovou a generosidade 
dos portugueses e de todos 
os intervenientes neste pro-
cesso”, que se traduziu num 
“resultado histórico”, disse                                                                  

Pela primeira vez, salientou, 
“alcançamos uma recolha 
de 14 mil medicamentos e 
outros produtos de saúde” 
com os quais “vamos con-
seguir ajudar muita gente e 
isso é muito positivo”, frisou. 
Esta recolha vai beneficiar 
os utentes de 100 Institui-
ções Particulares de Solida-
riedade Social  com valência 
de apoio na área da saúde.. 
Segundo Ana Formigal, mui-
tos dos medicamentos doa-
dos são “bastantes caros” e 
pouco acessíveis às pesso-
as mais carenciadas. “Hou-
ve pedidos para doação por 
parte das IPSS de produtos 
relativamente baratos, des-
de um euro, mas de fato há 
produto de sete, oito, nove, 
dez e mais euros que as 
pessoas mais carenciadas 
não conseguem lá chegar”. 
Desde 2009, ano em que a 
iniciativa decorreu pela pri-
meira vez , o Banco Farma-
cêutico ajudou instituições 
de solidariedade social com 
74.000 medicamentos e pro-
dutos de saúde. 
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Cavaco Silva garantiu que 
“a maior parte das reuniões” 
com o ex-primeiro-ministro 
José Sócrates foram “cor-
diais, de respeito mútuo e de 
grande cooperação institucio-
nal”. Em entrevista  à RTP3, 
o ex-Presidente da República 
tentou dissipar as acusações 
de que revelara no seu livro 
Quintas-Feiras e Outros Dias 
apenas situações desagradá-
veis com o ex-primeiro-minis-
tro. Cavaco destacou apenas 
duas “reuniões difíceis”: uma 
logo a seguir à sua tomada de 
posse, no segundo mandato, 
sobre o PEC IV, em que disse 
a Sócrates que tinha sido uma 
“deslealdade” e uma “violação 
da Constituição” não o ter in-
formado; e antes das eleições 
de 2009, sobre as alegadas 
escutas em Belém.

No livro escreveu que o 
caso das escutas se tratou de 

Cavaco vai avaliar a
“geringonça” num próximo livro

uma “intriga política insidiosa, 
criada e alimentada por se-
tores do PS com a participa-
ção ativa de alguns órgãos 
de comunicação” para o en-
volverem na campanha das 
legislativas de 2009”. José 
Sócrates respondeu, numa 
carta publicada pelo DN, acu-
sando o ex-Chefe do Estado 
de conceber e executar uma 

“conjura baseada numa his-
tória falsa, por forma a deitar 
abaixo um governo legítimo 
em funções”. Questionado 
sobre porque não desmentiu 
logo na altura a notícia que 
considerou “uma historieta 
de verão para atrair leitores, 
absurda e sem o mínimo fun-
damento”, para travar as es-
peculações”, justificou com o 

O PSD questionou o 
Governo sobre os “atrasos 
significativos”, até um ano, 
na atribuição das pensões 
de sobrevivência, em espe-
cial no Centro Nacional de 
Pensões.

Numa pergunta escrita 
ao ministro do Trabalho, 
Solidariedade e Seguran-
ça Social e entregue no 
parlamento, o PSD alerta 
que recebeu “informações 
e reclamações” de “atrasos 
significativos das pensões 
de sobrevivência, em espe-

PSD questiona atrasos
na atribuição de pensões 

de sobrevivência
cial no Centro Nacional de 
Pensões”.

Segundo fonte da ban-
cada do PSD, o tempo 
médio de atribuição desta 
pensão - atribuída a viú-
vas - era de cerca de seis 
meses, mas agora chega a 
atingir um ano.

Um grupo de deputados 
do PSD, encabeçados por 
Adão Silva, pretende saber 
o que vai fazer o executivo 
para corrigir “atrasos tão le-
sivos” de beneficiários das 
pensões de sobrevivência.

As posições dos grupos 
parlamentares foram trans-
mitidas aos responsáveis 
da petição “Também Somos 
Portugueses”, entregue na 
Assembleia da República há 
um mês, durante uma audi-
ção no âmbito da comissão 
parlamentar de Assuntos 
Constitucionais, Direitos, Li-
berdades e Garantias.

O deputado do PSD Car-
los Alberto Gonçalves con-
siderou que “o que está em 
causa é a necessidade de 
diminuir obstáculos, uniformi-
zar a metodologia de voto e 
dar a todos os eleitores con-
dições para poderem votar, 
por mais isolados que este-
jam no mundo”.

Lara Martinho, do PS , 
recordou que o programa 
do Governo prevê “o alarga-
mento da possibilidade de 
voto antecipado” e adiantou 
que, dentro de 3 meses, se-
rão identificados os locais no 
mundo para instalar novas 
mesas , o que “contribui para 
aumentar o direito de voto”.

Do BE Sandra Cunha 
concordou com a necessi-
dade de o recenseamento 
ser automático para os emi-
grantes, que atualmente têm 
de voltar a recensear-se 
presencialmente nos consu-
lados quando alteram a mo-
rada no cartão de cidadão, 
mas alertou que o voto onli-
ne levanta questões como o 

Partidos defendem voto
mais fácil para emigrantes

“Ao contrário desta maio-
ria de esquerda que utili-
za recursos parlamentares 
inadmissíveis em demo-
cracia para impedir a des-
coberta de toda a verdade, 
ao contrário desta esquerda 
unida que oprime os direitos 
da oposição no parlamento, 
e isso é grave, é muito gra-
ve , deste lado na há medo 
nenhum de descobrir a ver-
dade, de inquirir, de ouvir 
as respostas”, afirmou As-
sunção Cristas.

No debate quinzenal 
com o primeiro-ministro no 
parlamento, a líder centris-
ta anunciou que terá uma 
audiência com o Presidente 
da República, na sexta-fei-
ra, para “denunciar o que 
se passa” na Assembleia da 
República quanto aos direi-
tos das minorias na comis-
são de inquérito da Caixa 

Cristas acusa maioria
de esquerda de oprimir

direitos da oposição
Geral de Depósitos.

Sobre as transferências 
para paraísos fiscais sem 
análise da Autoridade Tri-
butária, quando o secretá-
rio de Estado dos Assuntos 
Fiscais no Governo PSD/
CDS-PP foi o centrista Pau-
lo Núncio, Assunção Cris-
tas acusou o Governo de 
‘plantar’ notícias nos jornais 
e de ainda de não ter auto-
ridade porque excluiu 3 ter-
ritórios da lista de ‘offsho-
re’: as ilhas Man e Jersey e 
o Uruguai.

Na resposta, o primei-
ro-ministro, António Costa, 
disse que esses territórios 
saíram da lista porque a 
Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimen-
to Econômico os passou 
a considerar “cumpridores 
ou excecionalmente in-
cumpridores”.

fato de estar de “férias com 
um jipe cheio de diplomas 
para analisar” e não querer 
“alimentar notícias que pre-
tendem criar fatos políticos”.

Quando lhe perguntaram 
porque sempre promovera 
apenas o diálogo entre o PS, 
o PSD e CDS, deixando de 
fora o PCP e o BE, respon-
deu que José Sócrates sem-
pre lhe garantira que nunca 
governaria com partidos da 
“extrema-esquerda”. Desde 
logo, explicou, “porque eram 
partidos contra a União Euro-
peia e a NATO. “Era a tradi-
ção haver sempre um diálogo 
entre estes partidos”, disse. 
Cavaco Silva não quis fazer 
quaisquer comentários sobre 
a atual situação política nem 
sobre a governação da “ge-
ringonça”, prometendo essa 
avaliação para um próximo 
volume literário.

secretismo, “uma vez que é 
sempre possível aceder ao 
rasto desse voto”, além de 
não ser possível garantir que 
a pessoa que vota é o eleitor.                                                                                                                               
O comunista António Filipe 
também apoiou a ideia de 
que o recenseamento deve 
ter “o caráter oficioso e o 
automatismo possível” e de-
fendeu “um grande esforço 
na multiplicação de locais de 
voto, desde que sejam garan-
tidas as possibilidades de fis-
calização do ato eleitoral, de 
forma a evitar que as pesso-
as que queiram votar tenham 
de se deslocar centenas de 
quilômetros”.

Opinião diferente teve 
Carlos Páscoa  (PSD, eleito 
pelo círculo de fora da Euro-
pa), que alertou que o pro-
blema de eventual falta de 
segurança no voto digital é o 
mesmo que já existe para o 
voto por correspondência - a 
única forma de votar para a 
Assembleia da República.

O deputado comentou 
também que a dificuldade 
de recenseamento e de voto 
é muito mais grave para os 
emigrantes que estão fora do 
território europeu, dadas as 
grandes distâncias que é ne-

cessário percorrer para irem 
aos consulados.

A petição, com mais de 4 mil 
assinaturas, recolhidas “des-
de Andorra até ao Vietnam”, 
segundo os seus promotores, 
defende que o recenseamento 
eleitoral seja automático quan-
do é emitido o Cartão de Cida-
dão ou quando é uma feita uma 
alteração de morada, e advoga 
o recenseamento via postal ou 
pela Internet.

Os emigrantes sugerem 
também a introdução do voto 
digital como alternativa ao 
voto presencial e por corres-
pondência.

O voto nas eleições pre-
sidenciais e europeias é pre-
sencial nos consulados, en-
quanto nas legislativas é por 
correspondência.

Os peticionários aplaudem 
a possibilidade de alargamen-
to das mesas de voto, mas 
admitem que mesmo assim 
será impossível chegar a to-
dos os emigrantes, pelo que 
insistem na possibilidade de o 
cidadão escolher como votar.

O parlamento vai ainda 
recolher pareceres do Gover-
no sobre estas propostas, an-
tes de a petição ser debatida 
no plenário.

O objeto da nova comis-
são de inquérito à Caixa Ge-
ral de Depósitos , anunciada 
por PSD e CDS-PP, será 
apreciar a contratação, ges-
tão e saída do anterior pre-
sidente do banco, António 
Domingues. De acordo com 
o requerimento apresentado, 
são 3 as alíneas que os de-
putados querem ver esclare-
cidas, todas em torno da an-

terior administração da CGD, 
sem referência direta às co-
municações entre António 
Domingues e o ministro das 
Finanças, Mário Centeno.                                                     
PSD e CDS-PP sublinharam 
que parte da função dos de-
putados passa por escruti-
nar o Governo e uma nova 
comissão de inquérito sobre 
a CGD e a anterior adminis-
tração é, para ambos os par-

tidos, “inevitável”. “Fazemos 
este trabalho de escrutínio 
e fiscalização da ação do 
Governo e, tal não é só um 
direito, como uma obriga-
ção dos parlamentares, em 
particular dos partidos da 
oposição”, disse o líder par-
lamentar social-democrata, 
Luís Montenegro, após co-
nhecido o objeto da nova co-
missão de inquérito proposta 

por PSD e CDS-PP. Depois, 
o líder da bancada centris-
ta, Nuno Magalhães, definiu 
esta comissão de inquérito 
como “essencial e inevitável” 
para a “descoberta da verda-
de” em torno da contratação 
e respetiva gestão da ante-
rior administração da Caixa, 
liderada por António Domin-
gues, e das suas relações 
com o executivo.

Nova comissão de inquérito à CGD quer esclarecer contratação de Domingues
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Momentos Marcantes na Sapucaí

Acidentes não tiram o Brilho do Desfile 
das Escolas na Marquês de Sapucaí

Salgueiro, Beija-Flor, 
Imperatriz, Portela e 
Mangueira se destaca-
ram na Marquês de Sa-
pucaí.

O desfile da Portela 
foi um dos grandes des-
taques na Sapucaí. 

Acidentes na Sapu-
caí, que deixaram fe-
ridos, prejudicaram a 
evolução dos desfiles e 
tiraram parte do brilho e 
da alegria do espetáculo 
das escolas de samba. 
Mas cinco agremiações 
fizeram apresentações 
com cara de campeo-
nato: Salgueiro, Beija-
Flor, Imperatriz, Portela 
e Mangueira. Na segun-
da-feira, os destaques 
foram as duas últimas, 
que fecharam o carna-
val carioca com bons 
sambas e passagens 
memoráveis.

A Mangueira buscou 
com fé e disposição 
conquistar o bicampeo-
nato e o enredo “Só com 
a ajuda do santo”, origi-
nado do tributo prestado 
em 2016 à cantora Maria 
Bethânia e à sua religio-
sidade, foi bem tradu-
zido pelo carnavalesco 
Leandro Vieira. Ele criou 
impactantes alegorias, 
como o abre-alas, com 
alusão à arte sacra, e 
o segundo carro, “Viva 
São João”.

Sob a inspiração do 
clássico samba de Pau-
linho da Viola “Foi um 
rio que passou em mi-
nha vida”, a Portela, em 
ano inspirado do carna-
valesco Paulo Barros, 
considerado um dos 
inovadores do carnaval 
carioca da atualidade, 
mostrou uma sequên-
cia de alegorias de for-
tíssimo apelo visual e 
que usaram recursos 
tecnológicos surpreen-
dentes.

A Tijuca, atual vice-
campeã, viveu um dra-
ma há muito não visto no 
Grupo Especial. A agre-
miação levou à Marquês 
de Sapucaí a história da 
música americana com 
o enredo “Música na 
alma, inspiração de uma 
nação”, e tinha alegorias 
e fantasias divertidas, 
que remetiam a diversos 
estilos musicais, como o 
blues, o country e o hi-
p-hop. Entretanto, o que 
ficará na lembrança é a 
imagem triste do desa-
bamento de parte do se-
gundo carro e do choro 
de decepção de seus in-
tegrantes, acostumados 
aos bons resultados da 
escola.

Antes da Tijuca, cru-
zaram a avenida União 
da Ilha, São Clemente e 
Mocidade. A Ilha carna-
valizou tradições e ritos 
de povos bantos e fez 

ros alegóricos ricos e 
compostos por enormes 
esculturas articuladas, o 
que a credenciou para 
sonhar com o desfile 
das campeãs, do qual 
está fora desde 2003.

As novas regras da 
Liga Independente das 
Escolas de Samba (Lie-
sa) resultaram em des-
files mais dinâmicos, 
como se queria. As alas 
fluíram melhor e o me-
nor números de paradas 

nas cabines dos jurados 
para as performances 
das comissões de frente 
e casais de mestre-sala 
e porta-bandeira foram 
um ganho.

No entanto, a redução 
do tempo de desfiles de 
82 para 75 minutos fez 
com que algumas es-
colas corressem para 
fechar a tempo, como 
o Tuiuti, a Grande Rio, 
a Beija-Flor, a Ilha e a 
Unidos da Tijuca.

um desfile bonito; no en-
tanto, teve dificuldades 
técnicas com o penúlti-
mo carro. A apresenta-
ção da São Clemente 
foi leve a bem acabada, 
ambientada na corte do 
rei francês Luis XIV e 
com o bom gosto e ca-
pricho característicos 
da carnavalesca Rosa 
Magalhães. A Mocida-
de cantou o Marrocos e 
suas riquezas, com um 
samba melódico e car-

Portela

Unidos da Tijuca

Mangueira

Imperatriz

Beija-Flor

Grande Rio

Salgueiro

União da Ilha Mocidade São Clemente

Curtindo a Sapucaí, Luis Ramalhoto, José Carlos e um 
Amigo 

Descon-
tração total 
o camarote 

da Unidos da 
Tijuca, com 

o Presidente 
Fernando 

Horta,  Dire-
tor da TAP 

para America 
do Sul Mário 
Carvalho e o 
Diretor, José 

Paredes 

Numa explosão de alegria na Passarela do Samba o 
Presidente da Unidos da Tijuca Fernando Horta e esposa 
Fártima Horta num close para o Jornal Portugal em Foco

Comunidade portuguesa e amigo, prestigiando o ca-
marote da Unidos da Tijuca

O dinamico empresário Luis Augusto, desfilando pela sua 
querida Escola Unidos da Tijuca

A comunidade Portuguesa, mais uma vez, marcou presen-
ça, em peso, no sambódromo, durante o carnaval carioca de 
2017, tanto nos camarotes ou desfilando nas Escolas de Sam-
ba, Unidos da Tijuca, Mocidade de Padre Miguel e com certeza, 
nosso carnaval já faz parte da vida da nossa Comunidade Por-
tuguesa, um show de felicidade, harmonia e muita amizade e 
nos camarotes da Marquês de Sapucaí era nítido a exuberância 
e simplicidade de todos que compareceram extravasando sua 
alegria e satisfação ao lado dos familiares e amigos, nestes três 
dias de folia e o Jornal Portugal em Foco se fez presente neste 
momento e traz em suas páginas a cobertura completa desta 
festa maravilhosa, uma das mais lindas que o nosso povo reali-
za com muita competência e prazer.
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Ainda dá tempo, junte-se a

Numatur Turismo na 5ª 
Viagem do Descobrimento

Ao Hotel Mira Serra

Em comemoração aos 517 anos no Descobrimento do Brasil e Dia da 
Comunidade Luso Brasileira, a Numatur te levará para um passeio 

delicioso na Serra da Mantiqueira.

Será durante o feriado de Tiradentes, 
de 21 a 23 de Abril, ficaremos hospe-
dados no Mira Serra Parque Hotel, lo-
calizado em Passa Quatro e teremos 
diversas atividades inclusas, além 
de um show exclusivo Numatur com 
Roberto Leal, agora só falta você! A 
Numatur possui 2 unidades em São 
Paulo, a matriz  na Praça do Carmo, 
71, loja 27, Santo André fone (11) 
4994.4000 e sua filial está localiza-
da na Praça Oscar da Silva, 113, no 
Bairro de Vila Guilherme, fone (011) 
2901.6600. O Mira Serra Parque Ho-
tel, recém inaugurado, onde o bom 
gosto esta presente em cada canto e 

detalhe, é sem duvida um verdadei-
ro tesouro para você e sua família. 
Conta com um atendimento diferen-
ciado e acolhedor, onde imperam a 
gentileza e simpatia, características 
do povo mineiro. Seus apartamentos 
são abastecidos com água mineral e 
suítes que esbanjam conforto, belas 
vistas das montanhas da Serra da 
Mantiqueira, bom gosto e todos os 
itens que tornam sua estadia ines-
quecível. O Mira Serra Parque Hotel 
está localizado à Rua Capitão Nico-
lau Motta, 629 Passa Quatro- Minas 
Gerais Fone (035) 3371.5050 
www.hotelmiraserra.com.br

Festa da Vindima Lotou Casa de Portugal de Campinas
Sensacional foi a realização da 
primeira festa de 2.017 da Casa 
de Portugal de Campinas, agora 
presidida pelo Sr. José dos Santos 
Antonio o conhecido Jota Santos do 
City Bar. É de se ressaltar que duas 
semanas antes do evento já não 
havia mais convites a venda, tal a 
receptividade da comunidade Luso-

Campineira. Aos presentes foi ser-
vido neste dia 12 de fevereiro, um 
almoço tendo como prato principal 
o delicioso bacalhau ali preparado, 
além ainda de outros pratos e sala-
das e acompanhamentos. A festivi-
dade contou com o apoio de Gráfica 
Dizart, Estância D´Oliveira e Nico 
Paneteria. A animação dessa gran-

de festa esteve a cargo da tocata do 
Grupo Folclórico da Casa de Portu-
gal de Campinas que na continuida-
de se exibiu. O grupo da casa agora 
esta sendo ensaiado pelo conheci-
do folclorista Luis dos Santos que 
também é um exímio sanfoneiro. 
Este foi homenageado pelo empre-
sário do cantor Roberto Leal o Sr. 

José de Sá. É que o Lusinho como 
é conhecido teve uma importante 
participação na gravação do novo 
CD do Roberto Leal o “Arrebenta a 
Festa” e nada quis receber pelo tra-
balho. Assim foi homenageado com 
merecimento. Não faltou nesta tar-
de muito vira livre para os presentes 
poderem dançar a valer.

Vemos o Sr. Adelino da Ponte ex-presidente da entidade.

O presidente Sr. Jota Santos e o instante da homenagem pelo Sr. José de 
Sá ao Luisinho e ainda vemos o vice presidente Sr. Pedro Peixoto.

Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Campinas durante sua atuação.  

O novo presidente Sr. Jota Santos e o vice presidente Sr. Pedro Peixoto 
também diretor do grupo folclórico da casa.

Expectativa da rede é, em cinco anos, 
saltar de 23 para 54 lojas próprias na 
Grande São Paulo Empresa lança o mo-
delo Ofner To Go com opções de sandu-
íches feitos com ingredientes seleciona-
dos e saladas no novo cardápio
O ano de 2017 começou a todo vapor 
na Ofner. A rede anuncia a abertura de 
três novas unidades na cidade de São 
Paulo. As unidades ficarão localizadas 
nos Shoppings Morumbi, Pátio Paulista 
e Anália Franco, e têm previsão de aber-
tura em fevereiro.
A grande novidade para as novas lojas 
será o lançamento de um novo modelo 
de negócios, denominado Ofner To Go, 
onde será possível degustar na loja ou 
levar para casa / escritório opções de 
sanduíches feitos com ingredientes se-
lecionados, saladas e parfait.
As lojas contarão com maquinários de 
alta tecnologia, divisão por setores – 

pâtisserie, salgado, gelato, doces, es-
trutura modernizada, mobiliário diferen-
ciados e layout inovador. “Nossos novos 
pontos de vendas foram selecionados 
após diversos estudos estratégicos, que 
avaliaram o público alvo e também a 
relevância para a marca. O cenário que 
prevemos para esse ano é promissor. 
Esperamos fechar 2017 com 27 lojas 
e, em até cinco anos, termos 54 lojas 
próprias na Grande São Paulo.”, afirma 
Fernando Costa, diretor Comercial da 
Ofner.
As novas unidades já estão com o novo 
conceito da marca de que “Não há lugar 
como a Ofner” e têm como propósito 
oferecer pequenas recompensas diá-
rias aos seus clientes. Os espaços são 
amplos, contam com layout simétrico, 
possuem uma boa exposição dos produ-
tos e embalagens, além de contar com 
uma área de circulação confortável para 

os clientes. “A ideia é criar um ambiente 
aconchegante, com decoração moderna 
e de extremo bom gosto.”, completa o 
diretor.
OFNER NOS EUA
Em 2017, a Ofner também irá ampliar 

seu projeto de exportação, que iniciou 
em 2016 com panettones. Neste ano, 
outras categorias de produtos chegarão 
aos EUA para que, em 2018, a primeira 
loja física internacional será inaugurada 
na cidade de Nova York.

INAUGURA TRÊS LOJAS EM SÃO PAULO
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QUIM 
BARREIROS 

VEM AÍ

Dia 17/03/2017 JANTAR DA UNEPA ÀS 21 HORAS
No Clube de Regatas Vasco da Gama

Local: Avenida Saldanha dá gama 33/35 Ponta da Praia - Santos. Informações 
no clube (013) 3261-1784, informações na Unepa com Jô (013) 32227767 

Dia 18.03 NO ANIVERSARIO DA CASA DE PORTUGAL DE CAMPINAS
Informações e convites Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campinas 

fone (19) 3252.5752
Dia 19.03 ANIVERSARIO DA CASA DE PORTUGAL DO GRANDE ABC
Informações R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo André – São Paulo - 

fones (011) 4436.0223 – 4438.0188 

Faça sua reserva aqui no  Portugal em Foco

Quando Darwin descobriu Cabo Verde
As nove ilhas do ensolarado 

arquipélago de Cabo Verde, 
distante cerca de 570 quilômetros 
da costa ocidental da África, à altu-
ra da Mauritânia e o Senegal, quase 
a mesma distância entre o Rio de 
Janeiro e Curitiba, eram territórios 
completamente desabitadas, quan-
do lá chegaram os descobridores, 
em 1456, comandados pelo ex-
plorador português Diogo Gomes 
(1420 – 1502), originário de uma fa-
mília de Sintra – enviado do mestre 
dos mestres da legendária Escola 
de Sagres, o iluminado Infante Dom 
Henrique de Avis 
(1394 – 1460), gênio 
idealizador das gran-
des navegações na 
Idade Moderna. Cabo 
Verde se tornaria ra-
pidamente vital para 
a Coroa de Lisboa e, 
ainda no século XV, 
foi o ponto de referên-
cia do Papa Alexan-
dre VI (1431 – 1503), 
nome usado por Ro-
drigo Borgia, espa-
nhol da Província de Valencia, ao 
estabelecer as fronteiras meridio-
nais do planeta, em 1494, durante 
o histórico Tratado de Tordesilhas, 
assinado pelo Rei de Portugal, 
Dom João II (1455 – 1495), o míti-
co Príncipe Perfeito, e a Rainha de 
Castela, Isabel I (1451 – 1504), La 
Catolica. Os dois reinos ibéricos, a 
rigor, partilharam, com a benção do 
Santo Padre, todas as terras ao Sul 
da Europa. Três séculos mais tarde, 
há 185 anos, também o autor da cé-
lebre Teoria da Evolução, o natura-
lista inglês Charles Darwin (1809 – 
1882), às vésperas de completar 23 
anos, teria Cabo Verde como foco 
nos estudos que revolucionaram 
o conhecimento da humanidade 
sobre a origem das espécies. For-
mam o arquipélago as ilhas: Boa 

Vista, Brava, Maio, Sal, São Nico-
lau, Fogo, Santo Antão, Santiago e 
São Vicente. Darwin visitou Santia-
go, a maior delas, e, sob o intenso 
mormaço, descobriu 210 espécies, 
incluindo 123 invertebrados e 42 
plantas e algas.

Ele chegou a bordo do na-
vio britânico Beagle, com o 

formato de caravela, no dia 16 de 
janeiro de 1832, no pequeno cais 
da cidade de Praia, capital de San-
tiago e da atual República de Cabo 
Verde -  independente desde 1975 
de Lisboa. A embarcação de Da-

rwin daria nome ao 
Estreito de Beagle, 
que separa, no extre-
mo Sul das Américas, 
a Argentina do Chile. 
O Beagle tinha como 
missão dar a volta ao 
mundo e prestar apoio 
às pesquisas do natu-
ralista. Permaneceu 
ancorado por 23 dias 
nas águas de Praia e 
Darwin, cujo retrato 
quando jovem ilustra 

a coluna, visitaria, montado a cava-
lo, as localidades santiaguenses de 
Ribeirão Grande e São Domingos. 
Deslumbrou-se com a vegetação 
tropical, embora com vastas áreas 
inóspitas, porque estava habituado 
ao cenário das florestas e campos 
do Reino Unido, integrado, para 
além da Inglaterra, por Escócia e 
País de Gales, bem como, à época, 
toda a vizinha Irlanda. Darwin fez 
observações sobre a ‘visão desola-
dora’, a partir de Praia, nos escritos 
publicados em 1839, com o título 
de Diário e Anotações, cobrindo 
todo o longo itinerário percorrido no 
périplo. O diário começa justamen-
te em Praia. Após as descobertas 
cabo-verdianas, seguiu rumo à 
Terra do Fogo, na Argentina, com 
duas escalas no Brasil – primeiro, 

na Bahia, no porto de Salvador, 
prosseguindo em direção ao Rio de 
Janeiro, capital do País, onde Dom 
Pedro II (1825 – 1891), O Magnâni-
mo, já havia sido coroado, porém, 
por ser menor de idade, a nação 
estava sob a Regência de três par-
lamentares liderados pelo Senador 
carioca Francisco de Lima e Silva 
(1785 – 1853). Foi igualmente de-
soladora a visão de Darwin sobre 
Salvador, com escravos africanos 
por todos os lados, e mesmo do 
Rio de Janeiro, que fora capital do 
Império Português de 1808 a 1821 
– quando muitos negros passaram 
a viver livremente nas encostas dos 
morros da metrópole. O Beagle fez 
escala na Patagônia, na Argentina, 
e nas britânicas Ilhas Falklands 
– reivindicadas por Buenos Aires 
como Malvinas.           

Darwin conheceu também as 
Ilhas Galápagos, perten-

centes ao Equador, toda a costa 
ocidental da América do Sul, do 
Chile ao Peru, esticando a viagem 
através da Oceania, tendo visita-
do a Austrália e a Nova Zelândia. 
Faria um novo stop em Praia antes 
de retornar à Inglaterra, o que só 
aconteceria em dois de outubro de 
1836, após um total de quatro anos 
e nove meses de ausência – dois 
terços do tempo em terra e um 
navegando. O trabalho a bordo do 
Beagle lhe permitiu estudar tanto 
as propriedades geológicas quanto 
a multiplicidade de organismos e 
fósseis. Colecionou objetos petri-
ficados e observou, por onde pas-
sou, inúmeras espécies vegetais 
e animais. Causam polêmicas até 
hoje as descobertas da origem das 
espécies, publicadas pela primeira 
vez em 1859, porque ‘questiona-
riam’ a criação divina do universo. 
Cabo Verde foi, como no Tratado 
de Tordesilhas, o divisor de águas 
do naturalista.

Rui Patrício
Vai ter estátua de bronze em Leiria.
O goleiro da Seleção Portuguesa 
de Futebol Rui Patrício, ira ter uma 
estátua de bronze em Leiria, sua 
terra natal, anunciou o presidente 
da Câmara, Raul Castro. Segundo o 
autarca, o município que já atribuiu a 
medalha de ouro da cidade ao atle-
ta, foi contatado pelo empresário 
emigrante em Paris, Carlos Matos, 
com a proposta para a oferta de uma 
estátua em bronze a Rui Patrício, 
que ficará pronta agora em março 
de 2017, e será colocada à entrada 
da zona desportiva. O goleiro do 
Sporting contribuiu para que Portu-
gal fosse campeão Europeu, o que 
permitiu que os emigrantes passas-
sem a ser olhados na França como 
portugueses de primeira mão. Des-
de que Portugal venceu o Europeu, o 
empresário revela que os portugue-
ses deixaram a ser olhados como se 
só existissem mulheres de limpeza, 
pedreiros e porteiros. O empresário 
acrescentou que a vitória da sele-
ção nacional, foi dupla. Uma como 
português, e outra como emigrante. 
“Talvez tenha sido a melhor coisa 

que aconteceu aos emigrantes, pois 
os portugueses debatem-se com di-
ficuldades de interação com as co-
munidades onde estão inseridos e, 
muitas vezes, com arrogância do ou-
tro lado. O fato de termos sido cam-
peões europeus acabou por nos dar 
um estatuto de igualdade, que mui-
tos não gostariam que tivesse acon-
tecido”. Carlos Matos revelou ainda 
que a estátua é também o resultado 
de uma aposta que fez no dia da fi-
nal com o seu irmão, Vitor  Matos, ex 
presidente da Junta de Regueira de 
Pontes, em Leiria, amigo dos pais do 
jogador. “Prometi vendo o jogo que 
se Portugal fosse campeão europeu 
eu faria uma estátua ao rapaz, mas 
nunca pensei que Portugal ganhas-
se, pois a equipe estava com placa-
res apertados”. Agora vai pagar a 
aposta. A estátua terá cerca de qua-
tro metros de altura, e dois metros 
de base. A imagem será esculpida 
por Celestino Alves, de Cantanhe-
de, será a defesa de Rui Patrício 
fez em resposta ao cabeceamento 
de Antoine Grizmann, no jogo final, 

curiosamente um jogador com as-
cendência portuguesa. Raul Castro 
adiantou que o empresário quis mar-
car a diferença das homenagens de 
outros municípios . Por esse motivo 
propôs a estátua ao melhor goleiro 
do Euro-2016. Quando fez o contato 
desta homenagem, o jogador ficou 
30 segundos calado e depois mos-
trou estar extremamente sensibiliza-
do. O presidente da Câmara disse 
ainda que ele sempre será motivo de 
orgulho aos leirenses e que contri-
buiu decisivamente para que Portu-
gal fosse pela primeira vez Campeão 
Europeu de Futebol, batendo por 1 
x 0  a anfitriã França. Homenagem 
merecida ao melhor guarda redes do 
Euro 2016, levando Portugal a ser 
Campeão da Europa.

Caros Amigos continuem 
ligados no programa “PORTU-
GAL DENTRO DE NÓS”, no ar 
das 17 às 18 horas pela Rádio 

Trianon AM 740, e aos do-
mingos das 11 às 12,30 horas 
também pela Trianon AM 740, 
o Programa “Heróis do Mar”, 

com a apresentação de Martins 
Araujo e Adriana Cambaúva.

Frase da Semana:
No Brasil, quem tem ética parece anormal. (Mário Covas)
Você sabia?
O barulho que ouvimos quando colocamos uma concha junto ao nosso ouvido não é o oceano, 
mas sim o som do sangue correndo nas veias da orelha.
Frase de Para - choque:
“O homem mais importante na vida de uma mulher não é o primeiro, mas sim aquele que não deixa 
existir o próximo.”

Programe-se
Dia 05.03.2017 Almoço Convívio 
na Casa do Minho; Dia 09.03 Ses-
são Solene dos 38 anos do Arouca 
a partir das 20,30 horas entrada 
gratuita; Dia 11.03 Grande Noite de 
Fados nos Poveiros, e jantar a par-
tir das 20 horas tendo como atra-
ção Ciça Marinho e Tiago Filipe 
acompanhados por Wallace Olivei-
ra à guitarra e à viola por Sergio 
Borges; Adega da Lusa, não per-
ca esta grande festa popular, com 
entrada gratuita na Portuguesa de 
Desportos; Festa da Vindima na 
Casa de Portugal de Praia Gran-
de, comidas típicas, e seu grupo 
fará a demonstração da colheita 
e pisa das uvas e se exibira; Dia 
12.03 Almoço Comemorativo aos 
38 anos do Arouca bacalhoada a 
moda de Arouca em comemoração 
aos 38 anos da pujante entidade e 
animação do Rancho Folclórico do 
Arouca São Paulo Clube; Dia 17.03 
Quim Barreiros no jantar da Unepa 
em Santos no Clube de Regatas 
Vasco da Gama; Dia 18.03 Quim 
Barreiros no Aniversario da Casa 
de Portugal de Campinas Teremos 
jantar seguido de grande show do 
maior cantor popular de Portugal, 
Quim Barreiros; Dia 19.03 Quim 
Barreiros nos 32 anos da Casa de 
Portugal do ABC Teremos a benção 
do Padre Antonio Maria, almoço ba-
calhoada a moda da casa e grande 
show com o cantor Quim Barreiros; 

Arraial Madeirense na Casa Ilha da 
Madeira com comidas típicas e exi-
bição dos seus grupos; Dia 26.03 
Esporte Clube Lusitano comemora 
85 anos Teremos almoço e musica 
para dançar. (Confira mais detalhes 
destes eventos em nossa agenda 
semanal)
Enfim
Passado o carnaval, vamos a luta. 
Vamos iniciar mais um ano de mui-
to trabalho. Sim porque no Brasil, o 
ano só começa depois do carnaval.
Quero aqui
Deixar meu abraço e votos de bre-
ves melhoras ao amigo de todas as 
horas, o Sr. João Aurélio de Abreu, 
nosso chefinho da Zarco Turismo. 
Este depois de amargar, (mas era 
para o seu bem), vários dias no 
hospital ficando até na UTI, já se 
encontra em casa em recuperação.
Gostei
De ver e ouvir atuar na ultima vindi-
ma, o Grupo Folclórico da Casa de 
Portugal de São Paulo. Este sempre 
ensaiado e dirigido por anos a fio 
pelo timoneiro Sr. Ernesto Lemos, 
se exibe muito bem ensaiado, e com 
bastantes pares. É um entre os pou-
cos que consegue se manter sem-
pre no mesmo patamar, sem aque-
las habituais reviravoltas e picuinhas 
que normalmente acontecem nos 
grupos, aqui por São Paulo. 
Só acho
Que faz falta àquela brilhante toca-
ta, também uma voz feminina.

Brilhante
E muito concorrido foi o ultimo al-
moço da Portuguesa de Desportos, 
preparado pelo social agora tendo a 
frente o amigo Orlandinho Pires. O 
almoço que teve como prato princi-
pal Cabrito e Vitela, estava demais 
muito bem preparado, acredito eu 
que pela equipe do Restaurante 
Cruzador do Sr. Manuel Abade. 
Recentemente
Um nosso amigo foi empossado 
como presidente de uma entidade. 
Após a realização do primeiro almo-
ço da entidade, tendo esse amigo 
como presidente que é “expert” em 
preparar um bom bacalhau ouviu de 
alguns, que nunca haviam sabore-
ado um bacalhau como aquele na-
quela casa. Eu fui ate gentil nessa 
colocação, porque o que chegaram 
a dizer mesmo é que nunca haviam 
saboreado bacalhau naquela casa, 
pode???. Devia mesmo ser ruim o 
bacalhau ali preparado antes...
Bom Gourmet
O almoço que teremos no dia 26.03 
para comemorar mais um aniver-
sario do Esporte Clube Recreativo 
Lusitano, o almoço será preparado 
pelo mestre cuca Sr. Antonio Lou-
reiro da Comunidade Gebelinense 
mais conhecido por Toninho Gebe-
lim. Isso aí, quem sabe sabe.
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

Dia 02.03.2017
Antônio Manuel Graça Moreira (Vi-
drolândia).
Dia 03.03.2017
Sra. Rosa Maria R. Ferreira (filha do Sr. 
Antônio Rodrigues Ferreira e da Sra. Patro-
cínia de Jesus Ferreira – ex-presidente do 
Elos Sul); Helena Puga.
Dia 04.03.2017
ZARCO TURISMO Comemora neste 
ano de 2017 seus 21 anos de fundação, 
nossos parabéns a direção; José Luiz; 
Julia (filha do casal Cléo e Artur e Neta 
dos amigos José Boleiro e Adélia).
Dia 05.03.2017
Sra. Maria Tereza Freitas (esposa do fale-
cido amigo Sr. Evaristo Teixeira, da ex-Mai-
son Blanche); Jéssica dos Santos (neta Sr. 
Deferial Caldeira e Sra. Luiza); nosso amigo 
e assinante Coronel Gerson Rezende; Car-
los Felgueiras (o Carlão das Tintas); Sra. 
Wilma Oliveira (Esposa do falecido amigo 
Sr. Fernando Henriques de Oliveira do Elos 
Sul, Arouca e casa de Portugal).
Dia 06.03.2017
Gustavo Abrantes de Carvalho; Vera Lucia (filha 
do casal amigo Sr. Deferial Caldeira e Sra. Luiza).
Dia 07.03.2017
Antonio Moreira Ferreira (o conhecido Quim 
cantador da Tocata Musical Cá Te Quero e 
do Grupo dos Veteranos); Ana Luiza Torres 
(filha do Luis e Assunção); Diego Ferracini 
(esposo da Renata Doppler ela integrante do 
Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello); 
Pathy do Rancho Pedro Homem de Mello. 
h
É o DIA INTERNACIONAL DA MULHER, a 
todas as senhoras da comunidade nossos 
parabéns pelo seu dia; Armindo Louzada 
(Louzada e Louzada); Sr. Fernando Azevedo 
(Diretor presidente da Empresa Arrifana); Sr. 
Carlos Teixeira (da Manhattan Pães e Doces).

Dia 05.03.2017
Almoço Convívio na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo estará neste dia realizan-
do mais um almoço convívio tendo como prato principal 
o delicioso bacalhau além de outras iguarias da culinária 
portuguesa, saladas e vários acompanhamentos. A ani-
mação estará a cargo de seu rancho que atuará. Convi-
tes e reservas com a diretoria e componentes. Local Rua 
Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 011 - 98155.8187
Dia 09.03.2017
Sessão Solene dos 38 anos do Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará nesta noite realizando 
após as 20,30 horas em sua sede, uma concorrida sessão 
solene com presença de autoridades do Brasil e de Por-
tugal comemorativa aos 38 anos de fundação do Arouca 
São Paulo Clube. Ao final será servido um coquetel aos 

presentes com entrada gratuita. Informações a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou 
pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988
Dia 11.03.2017
Grande Noite de Fados nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo estará nesta 
noite realizando em sua sede a partir das 20 horas, uma 
grande noite de fados, com jantar. Teremos à entrada 
bolinhos de bacalhau e alheira e o para jantar teremos 
bacalhau. O show estará a cargo de Ciça Marinho e 
Tiago Filipe que serão acompanhados por Wallace 
Oliveira à guitarra e à viola por Sergio Borges.Tere-
mos muitos fados, canções, folclore, desgarradas num 
grande show. Informações e reserva de convites fones 
2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 
V. Maria - São Paulo e-mail contato@poveirossp.com.br
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Jonas chegou ao SL Ben-
fica em 2014, depois de qua-
tro anos ao serviço do Valen-
cia, de Espanha. Em 99 jogos 
de águia ao peito, marcou 76 
golos. Foi campeão nas duas 
primeiras épocas ao serviço 
do SL Benfica (para além 
de ter vencido, igualmente, 
uma Supertaça e duas Taças 
da Liga) e sagrou-se melhor 
marcador do campeonato na 
época passada, com 32 gols.

Depois de alguma espe-
culação relativamente à sua 
transferência para o futebol 
chinês, a verdade é que o 
jogador brasileiro acabou por 
permanecer na Luz e vê ago-
ra o seu contrato renovado 
até 2019, ficando ligado ao 

Jonas Renova com o Benfica até 2019
SL Benfica até aos 35 anos.

Em declarações ao site 
do clube, Jonas revelou-se 
“muito feliz por ficar num clu-
be com que” está “bastante 
identificado”. E prosseguiu: 
“estou contente e isso vê-se 
dentro de campo. Sempre 
que visto a camisola para 
defender o Benfica é uma 
alegria imensa. Estou satis-
feito por ampliar o meu con-
trato até 2019. Espero con-
tinuar a conquistar muitos 
títulos. Quero, ainda, agra-
decer o carinho dos adeptos, 
a confiança do presidente e 
de todas as pessoas”, disse 
o avançado brasileiro, a res-
peito da ampliação da sua 
ligação ao clube da Luz.

Ninguém como os Jogadores Sente 
Quando o Campo é Inclinado

Através da publicação 
Dragões Diário, o FC Porto 
voltou a atacar as arbitra-
gens. Em causa, o derby 
no Bessa: “Um jogo em que 
nossa a equipe lutou contra 
a sucessiva violência dos 
jogadores do Boavista e 
contra um trio de arbitragem 
que voltou a ter a infelicida-
de de julgar sempre contra a 
nossa equipa, mesmo quan-
do os lances não ofereciam 
qualquer dúvida.”

A ‘newsletter’ prossegue 
com os seguintes exemplos: 
“Maxi Pereira deve entrar 
para o Guiness por ter sido 
expulso por acumulação de 
penáltis. Sofreu dois, ne-
nhum foi assinalado e num 
deles ainda viu cartão ama-
relo por suposta simulação. 
Corona saiu lesionado de-
pois de uma entrada violenta 

indignação absoluta, porque 
ninguém como os jogado-
res sente quando o campo 
é inclinado. O FC Porto está 
naturalmente preocupado, 
porque tem de haver uma 
explicação para o árbitro 
Fábio Veríssimo ter mostra-
do tanto medo de assinalar 
faltas relevantes a favor do 

FC Porto”, lê-se ainda, de-
nunciando a “coação grave 
e reiterada” a que os árbitros 
estão sujeitos. 

A rematar, os dragões jus-
tificam a ausência de Nuno 
Espírito Santo, expulso ao in-
tervalo, na coletiva de impren-
sa após o jogo: “Única forma 
de evitar castigos pesados.”

de Talocha, numa jogada de 
perigo iminente para a bali-
za do Boavista. Para mostrar 
um simples amarelo devia 
ter deixado a jogada seguir, 
interrompendo como inter-
rompeu e tendo em conta 
que se tratava de um lance 
violento, deveria mostrar 
cartão vermelho.”

Os dragões prosseguem 
considerando “inaceitáveis 
este género de arbitragens”.

“Na sexta-feira à noite, 
no Estádio da Luz, a ver-
dade desportiva foi gros-
seiramente adulterada pelo 
árbitro Nuno Almeida e no 
domingo no Bessa só uma 
equipe à Porto impediu Fá-
bio Veríssimo de tirar pontos 
à nossa equipa. No final do 
jogo e apesar da satisfação 
pela vitória, o ambiente no 
balneário do FC Porto era de 

Leões Apresentam 46,5 Milhões de Euros de Lucro
O Sporting comunicou à 

CMVM as contas referentes 
ao período entre 1 de Julho 
e 31 de dezembro de 2016 e 
revelaram que apresentaram 
um lucro de 46.521 milhões 
de euros.

Comunicado:
“A Sporting SAD fechou 

os primeiros seis meses do 
ano com um volume de ne-
gócios de 122.885 milhares 
de euros, o maior de sempre 
mesmo considerando ape-
nas seis meses de activida-
de, situação esta suportada 
por um crescimento susten-
tado de todas as linhas de 

receita e com as
duas maiores vendas 

de jogadores de sempre, 
João Mário por 40 milhões 
de euros e Slimani por 30 
milhões de euros, podendo 
estes valores subir median-
te objetivos. Este volume de 
negócios permitiu atingir um 

resultado positivo no período 
de 46.521 milhares de euros. 
Relativamente à posição fi-
nanceira importa destacar 
o aumento significativo dos 
Capitais Próprios à data de 
31 de Dezembro de 2016, o 
qual ascende a 21.381 mi-
lhares de euros positivos.”



Esportes
Luís Figo, antigo inter-

nacional português, afir-
mou, esta quinta-feira, 
que, embora não sentindo 
um especial apreço pelos 
bancos, não descarta trei-
nar a Seleção no futuro.

“Se calhar gostava de 
experimentar treinar a mi-
nha Seleção ou assim do 
gênero, mas também não 
me chama muito o poder 
estar no campo e treinar, 
porque sei perfeitamente 
que podes ser bom treina-
dor e não ter resultados”, 
afirmou Figo, que deixou 
ainda elogios a Zidane e 
Luis Enrique.

“No Real Madrid é sem-

“Se calhar gostava de experimentar 
treinar a minha Seleção” - Figo

pre difícil porque o clube pro-
cura resultados imediatos. O 
Real está melhor que nunca 
desde que entrou Zidane. E 
Luis Enrique está a fazer um 
trabalho fenomenal, imple-
mentou a sua filosofia, me-

teu o seu cunho pessoal... 
Está num clube rival mas 
desejo-lhe o melhor como 
a todos os que são meus 
amigos”, finalizou, em en-
trevista à página oficial da 
liga espanhola.

Cristiano Ronaldo é a principal 
referência futebolistica na China

DE RESTAURANTES

Sindicato dos Jogadores vai 
investir até 1,5 milhões de 

euros no complexo de Odivelas
O Sindicato dos Jogado-

res Profissionais de Futebol 
(SJPF) e a Câmara Municipal 
de Odivelas assinaram esta 
quinta-feira, nos Paços do 
Concelho, o protocolo de coo-
peração relativo à cedência do 
espaço do Complexo Desporti-
vo das Colinas do Cruzeiro ao 
SJPF. A cedência é válida por 
30 anos e prevê um investi-
mento até 1,5 milhões de euros

Presidente do SJPF, Joa-
quim Evangelista

“O sindicato precisava de 
um espaço desta natureza. 
Este é um projeto desporti-
vo de cariz social, formativo e 
educativo, com grande intera-
ção com a comunidade. Não 
somos nem queremos ser um 

“Este quartel-general vem 
dar resposta às necessidades 
de uma urbanização carente 
de espaços desportivos e de 
lazer. É um projeto de forma-
ção, educação e integração 
social, e que vai fazer com que 
Odivelas se distinga no plano 
nacional ao nível do futebol”.

Questionado, no final, so-
bre os direitos que o Odivelas 
FC reclama sobre os terrenos 
há vários anos, Joaquim Evan-
gelista afirmou estar “de cons-
ciência tranquila” e “sempre 
aberto ao diálogo”, lembrando 
que “vai ganhar vida um espa-
ço que estava morto”. E garan-
tiu ainda que “o SJPF abando-
na as instalações se um dia for 
dada razão ao Odivelas FC”

O internacional português 
Cristiano Ronaldo e o Man-
chester United são as refe-
rências futebolísticas mais 
influentes na China, face ao 
seu impacto na internet, se-
gundo indica a agência de 
comunicação digital Mailman.

O estudo designado ‘The 
red card’ (o cartão verme-
lho) analisa a estratégia di-
gital dos principais clubes, 
equipes e campeonatos eu-
ropeus num país em que o 
futebol não é o principal es-
porte, mas em que ocupa a 
cada temporada um interes-
se maior.

As referências do jogador 
português e do Manchester 
United, treinado por José 
Mourinho, surgem na sequ-
ência dos dados no weibo, o 
equivalente chinês ao twitter, 
e do Wechat – que também 
inclui seguidores, análogo ao 
Whatsapp, entre outras apli-
cações.

As conclusões foram re-
tiradas de dados recolhidos 
entre 01 de setembro e 31 
de dezembro do último ano, 
com Cristiano Ronaldo a ser 
o jogador ‘mais importante’, 
seguido de Mesut Ozil, Ga-
reth Bale, Anthony Martial e 
Wayne Rooney.

Este último, jogador dos 
‘red devils’, tem gerado mui-
to ‘ruído’ na China, com os 
rumores de que poderia ser 
uma contratação de peso 
para a liga chinesa, apostada 
em trazer futebolistas estran-
geiros de renome.

Entre os clubes, nos 
quais o Manchester United é 
‘rei’, Bayern Munique, Arse-
nal, Liverpool e Manchester 
City surgem também com 
grande nível de influência, 
mas no que diz respeito às 
ligas a germânica é a quem 
tem maior impacto digital.

De acordo com o relatório 
da Mailman, tal deve-se ao 
fato de a Bundesliga ter feito 
um esforço para ter emissões 
em direto nas plataformas 
chinesas, com o objetivo de 
aumentar fortemente os seus 
seguidores.

Na opinião de Andrew 
Collins, diretor da Mailman, 
este relatório, que tem a sua 
sexta edição, vem mostrar 
“uma mudança de estraté-
gia” dos clubes e ligas, tendo 
em conta que a China é “uma 
prioridade número um” fora 
dos seus mercados internos.

clube de futebol. A porta esta-
rá aberta a todas as pessoas e 
todos os agentes desportivos”.

Presidente da CM Odivelas, 
Hugo Martins

Ingresso para o Portugal-Suécia 
à venda a partir de 3 de março
Os bilhetes para o jogo de preparação en-

tre Portugal e Suécia, a disputar no Estádio do 
Marítimo, no Funchal, a 28 de março, poderão 
ser adquiridos a partir do dia 3 do próximo mês.

A venda decorrerá exclusivamente nas bi-
lheteiras do estádio e os ingressos terão pre-
ços de 20 euros, para as arquibancadas de 
superior, e 25 euros, para as arquibancadas 
centrais.

A receita líquida do encontro, que assinala 
a estreia de Cristiano Ronaldo na Madeira com 
a camisa da equipe das quinas, reverte para 
uma entidade de responsabilidade social ma-
deirense, ainda a definir.

Ariesen vence
segunda etapa 

da Volta ao 
Alentejo

O ciclista holandês da 
Metec-TKH, Johim Ariesen 
venceu a segunda etapa da 
Volta ao Alentejo, onde o es-
panhol da Movistar Carlos 
Barbero conquistou a camisa 
amarela ao ser o segundo a 
cortar a meta.

Ariesen foi o mais forte no 
final dos 171,3 quilômetros 
entre Monforte e Portel, ba-
tendo ao `sprint´ Barbero e o 
norte-americano Colin Joy-
ce, respectivamente segun-
do e terceiro na tirada, com 
as mesmas 3.50.22 horas do 
vencedor. 


