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CADERNO DE SÃO PAULO

A Polícia Judiciária está a 
realizar buscas no organismo 
de topo do Ministério das Finan-
ças a quem cabe o controle es-
tratégico financeiro do Estado, 
a Inspecção-Geral de Finanças 
, liderada por Vítor Braz, confir-
mou o PÚBLICO junto de fontes 
ligadas à operação.

Os inspetores da Unidade 
Nacional de Combate à Cor-
rupção da PJ estão também 
na Cruz Vermelha Portuguesa, 
que, sabe o PÚBLICO, foi alvo 
de uma auditoria da IGF em 
2016 relativa a 3 anos: 2013, 
2014 e 2015.

A IGF é liderada desde 2015 
pelo inspetor-geral Vítor Braz, 
que acumula com o cargo  de 
presidente do conselho de audi-
toria da Santa Casa da Miseri-
córdia , por escolha do ministro casa de espinho está de volta

64º anos do R.F MaRia da Fonte

Festa da castanha c.p.de niteRói

n.s da conceição Festejada no viseu

conceRto da banda poRtugal

PJ faz buscas na Inspeção-Geral
de Finanças e na Cruz Vermelha

Mário Centeno.
No inquérito estão a ser in-

vestigados crimes de corrupção 
passiva, peculato e abuso de 
poder, dos quais são suspeitos 
altos responsáveis de serviços 
centrais da Administração Pú-
blica do Estado.

As diligências envolvem 50 
inspetores da Judiciária, peritos 
informáticos e financeiros do 
mesmo órgão de polícia crimi-
nal, seis procuradores e ainda 
quatro auditores.

A investigação procura apu-
rar as responsabilidades indi-

O Lar da Provedoria da Co-
munidade Portuguesa de São 
Paulo, esteve em festa no 
ultimo dia 01 de dezembro, 
com renda toda voltada para 
a manutenção do lar. Vemos 

aqui provedores na entrada fa-
zendo a recepção dos muitos 
amigos. Confira esta reporta-
gem e outras e ainda, a coluna 
Mundos ao Mundo do jornalis-
ta Albino Castro. Confira.

Missa de natal e churrasco
beneficente na provedoria

viduais dos dirigentes da ad-
ministração pública da área de 
serviços com a missão designa-
damente do controle financei-
ro e fiscal do Estado, da área 
ministerial, incluindo uma Insti-
tuição humanitária de utilidade 
pública e uma empresa privada, 
diz o comunicado da PGR.

Há indícios da prática de 
atos ilícitos em procedimentos 
concursais, em ações de fiscali-
zação que lesaram gravemente 
o Estado nos seus interesses 
financeiros, tendo como contra-
partidas benefícios individuais 
dos visados.

O gabinete de imprensa do 
ministro das Finanças não quis 
comentar as buscas, o mesmo 
tendo feito o principal responsá-
vel pela Cruz Vermelha Portu-
guesa, Francisco George. 

O ministro das Finanças, 
Mário Centeno, anunciou que 
Portugal concretizou esta se-
mana  o pagamento do total 
da dívida ao Fundo Monetário 
Internacional , com a liquidação 
de 4,7 bilhões de euros.

Numa conferência de im-
prensa no Ministério das Finan-
ças, em Lisboa, Mário Centeno 
disse que já foi concretizado  o 
pagamento total do empréstimo 
ao FMI, que chega a 28 bilhões 
de euros, salientando que as 

poupanças estimadas com o 
pagamento antecipado do que 
faltava, de 4,7 bilhões, totalizam 
cerca de 100 milhões de euros.

No total, as poupanças 
acumuladas ao longo dos últi-
mos dois anos serão de 1,16 
bilhões de euros, adiantou 
Centeno. O ministro afirmou 
ainda que o Governo mantém 
os objetivos para 2018 e 2019 
de redução da taxa  da dívida 
no PIB para 121,2% e 118,5%, 
respectivamente.

Um domingo historico, para comunidade portuguesa que vai 
poder desfrutar com convívio social da Casa de Espinho, 
apartir de janeiro na foto apresentação do G.F. Fausto Neves 
na festa de reinauguração. Detalhes na Página 15

Um sábado de muita festa na Casa do Minho, na come-
moração do 64º aniversário do R.F. Maria da Fonte De-

talhes na Página 12

Domingo em Niterói foi sensacional com a tradicional Festa da 
Castanha sucesso total na foto a primeita dama Dra. Rosa 

Guedes, Presidente Dr. Fernando Guedes, o 1º Vice Presidente 
Dr. Carlos Bartha, a Vice Presidente Zenir de Mello e Paulo re-
presentando o Rancho Folclórico. Detalhes na Página 2

Foi realizado no sábado passado, na Igreja São José o tra-
dicional concerto natalino da Banda Portugal Detalhes na 

A presidente do Sindicato 
dos Quadros Técnicos do Esta-
do , Helena Rodrigues, lamentou 
que os aumentos salariais não 
tenham sido discutidos na reu-
nião, referindo que o Governo 
adiou para a próxima semana a 
sua discussão.

“Aquilo que são estas ques-
tões tão importantes não ti-
vemos nenhum avanço nem 
foi sequer discutido”, disse a 
sindicalista à saída da reunião 
com a secretária de Estado da 
Administração e Emprego Pú-
blico, Maria de Fátima Fonseca, 
lamentando que o Governo con-
tinue a adiar este processo.

Os sindicatos esperavam que 
os aumentos salariais na função 
pública fossem de novo discuti-
dos, com esperança de que ainda 
seja possível negociar aumentos 
salariais para todos os trabalha-
dores, apesar de o Governo ter 

anunciado que a subida abrange 
só os salários mais baixos.

Na última reunião, as três es-
truturas sindicais da administra-
ção pública foram confrontadas 
com uma proposta de aumento 
do salário mais baixo praticado 
no setor, de 580 euros para 635 
euros. Segundo uma estimativa 
do Ministério das Finanças, este 
aumento vai abranger cerca de 
70 mil trabalhadores.

Segundo os últimos dados 
da Direção-Geral da Adminis-
tração e do Emprego Público , 
em setembro existiam 671 mil 
trabalhadores no Estado, isto 
significa que mais de 600 mil 
não terão atualizações salariais.                                                                                                                        
As3 estruturas sindicais da ad-
ministração pública continuam 
a exigir aumentos para todos 
os trabalhadores e não apenas 
para os que ganham salários 
mais  baixos.                                                                                                                      

Governo adia discussão dos aumentos 
salariais para uma  próxima reunião 

Portugal já fez o pagamento total do empréstimo ao FMI

O presidente do PSD, Rui Rio, disse não com-
preender a proposta do Governo,  que determina 
um salário mínimo diferente para o público e para 
o privado, defendendo que não deve haver discri-
minações. “Não compreendo. O salário mínimo, 
como o nome indica e bem, é um salário mínimo 
nacional, se é um salário mínimo nacional não po-
demos valorizar mais o trabalho no setor privado 
do que no público ou no público mais do que no 
privado”, afirmou Rui Rio.

A proposta do Governo faz com que nenhum 
funcionário público receba abaixo dos 635 euros , 
um valor que será superior ao salário mínimo, fixa-

do em 600 euros para o próximo ano.
Para o social-democrata,  “Portugal deve ter um 

salário mínimo nacional, o mais alto que puder e 
que a economia permitir, mas deve ser igual para 
todos os portugueses, independentemente de tra-
balharem no setor público ou no setor privado”. 

Rui Rio admitiu, contudo, que este aumento 
na função pública pode ser apresentado de for-
ma a ultrapassar uma “eventual inconstituciona-
lidade”, reiterando, contudo, que, independente-
mente da componente jurídica, a igualdade devia 
ser garantida, sobretudo porque em causa estão 
os salários mais baixos.

Rui Rio diz não compreender salário mínimo diferente para privado e público

Belo momento de Fé da familia visiense em destaque procis-
são  e na Casa de viseu junto  a imagem de n.s da conceição 
os anjinhos Detalhes na Página 8
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Domingo muito es-
pecial em Niterói nas 
dependências do Clube 
Português com a realiza-
ção da Festa da Casta-
nha, com o público mar-
cando presença em peso 
para saborear um deli-
cioso cardápio tendo em 
destaque entrada com 
aperitivos,sardinhas por-
tuquesas na brasa,bata-
tas cozidas, arroz branco 
e de braga , linguiças fe-
bras,galeto,batata frita,-
saladas variadas e frutas 
da estação.... distribui-
ção da rainha da festa 
as deliciosas castanhas 
servidas nas mesas e o 
saboroso Vinho Camões 
em parceria do empresá-
rio Vitor Gonçalves com 
a diretoria do C.P.N.;  Du-
rante  o evento foi reali-
zado a tradicional degus-
tação dos Vinhos Terras 
de Camões do empre-
sário Victor Gonçalves 
enfim um dia perfeito pra 
lá de animado com um 
show de muitíssimo bom 
gosto com um repertório 
maravilhoso. Não pode-
ria jamais deixar de ha-
ver homenagem a N.Sa. 
da Conceição, no tradi-
cional momento de fé da 
família luso-brasileira. 
Emfim momentos espe-
ciais, numa organização 
perfeita em todos os de-
talhes. Não deixando fal-
tar nada, mais uma vez, 
a vice-presidente social 
Zenir de Mello e o vice
-presidente Dr. Carlos 
Bartha dando um show 
de competência deixan-

Linda Festa da Castanha no
Clube Português de Niterói

Momento 
de fé da 
vice-pre-
sidente 
Zenir de 
Mello

Apresentação espetacular do Rancho Folclorico Infanto Juvenil 
José Ferreira Vaz

Explosão de alegria na Festa da Castanha,tendo em primeiro plano a primeira-dama Dra. Rosa Guedes Panorâmica da Festa da Castanha, com o Clube  Portuquês de Niteroi lotado

1.º vice-presidente Carlos Bartha, esposa a diretora Zenir de Mello, 
com os casais, ao centro Abel, Deise, Domingos, Iara sentados, em 
pé Evandro Valadão

Gente boa e amiga presente no domingo no C.P.N. do Ingá: Marinho, 
Élcio, Vitor e Araújo

Show de 
alegria das 

amigas 
Zenir de 

Mello, com 
Júlia e 

Otília

Mesa de destaque na tarde festiva, onde vemos o cantor Mário Simões, esposa Maria Simões, os ami-
gos Antônio Martins, esposa Mariluce, a primeira-dama Rosa Guedes, presidente Dr. Fernando Guedes, 
Comendador Orlando Cerveira, esposa Sra. Laura e D. Conceição Um registro do presidente Fernando Guedes, esposa Dra. Rosa Guedes com sua direto-

Num close  
Presidente 
Fernando 

Quedes  a 
vice presi-

dente Zenir  
de  mello,vi-

ce-presidente 
Anselmo 
Dias e a 

vice-presi-
dente Alice 
Gonçalves

Linda 
apresen-
tação do 
R.F. José 
Ferreira 
Vaz na 
Festa da 
Castanha 
no C.P.N.

Linda 
imagem 

do Rancho 
Folclorico 

Infanto Ju-
venil José 

Ferreira 
Vaz

do o presidente Dr. Fer-
nando Guedes e demais 
diretores felizes com mais 
um sucesso total da Fes-

ta da Castanha. O Jornal 
Portugal em Foco esteve 
presente e registra, nesta 
página, alguns flashes.
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No domingo passado a família aço-
riana esteve reunida para mais um tra-
dicional almoço natalino onde a alegria 
e descontração são as marcas deste 
encontro.

Como sempre um almoço de natal 
na Casa dos Açores, é muito bom de 
lá estar, pois a gastronomia açoriana é 
sempre especial, como há muitas fes-
tas nessa época, não conseguimos lá 
almoçar, chegamos tarde demais, mas 
ainda vimos que o povo estava anima-
do, seu futuro presidente e Leonardo 
Soares, no comando com aquela sim-

patia ao lado dos amigos da diretoria e 
pondo a casa no alto, todos juntos . 

Estavam antigos e novos açorianos , 
mas todos com vontade de se divertir . 
O  Conjunto Típicos da Beira Show deu 
aquela canja de sempre, e sempre mui-
to animada, com a participação espe-
cial  do nosso amigo o Fadista do mar 
Ramiro da Maia, deu a sua bela con-
tribuição com belos fados, e mostrou 
esta em plena forma,  em fim, quem 
lá esteve sabe que foi uma maravilha, 
parabéns a família açoriana pela linda 
confraternização.

Almoço nAtAlino dA fAmíliA AçoriAno 
emoção e descontrAção totAl

O Fadista do 
mar, Ramiro 

Damaia soltando 
a voz no domin-
go, passado na 
Casa dos Aço-

res, junto com o 
Conjuto Típicos 

da Baeira

Conjunto Típicos da Beira, totalmente em clima natalino, com a turma cada vez mais entrosada

Um time 
de primeira 
no almoço 

natalino da 
Casa dos 

Açores, 
presidente 
Leonardo 

Soares, 
o diretor 

Daniel 
Pacheco 
com ami-
gos, num 

close para 
o Portugal 
em Foco.

O diretor 
Marcelo 

Ormonde 
durante 

o almoço 
Natalino 
Açoriano 

com fami-
liares

Verdadeiro espírito natalino com alegria dos “pés de valsa” Rosemeri e Rodolfo 
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Regiões & Províncias

 Oeiras aprova orçamento 
superior a 154 milhões 

de euros para 2019

BREVES DE OEIRAS

Prioridade para a Educa-
ção, Ambiente e Sustentabili-
dade, Coesão Social, Mobili-
dade e Cultura.

O executivo aprovou no 
dia 6 de dezembro, o orça-
mento municipal para 2019 no 
valor de 154.711.640 euros, 
que corresponde a um cres-
cimento de 2,2% em relação 
ao orçamento aprovado para 
2018 (151.363.360 euros).

Assente no princípio de 
“Um Novo Ciclo de Desen-
volvimento”, traçado para 
este mandato, o executivo 
municipal liderado por Isaltino 
Morais reiterou a prioridade 
estratégia de Oeiras ser líder 
na área da Educação e ter os 
melhores alunos do país, para 
o qual está então previsto um 
orçamento de 11,59 milhões 
de euros, distribuídos pela 
Rede Educativa e Equipa-
mentos Escolares, pela Rede 
Escolar, por Oportunidades 
Educativas Iguais para Todos 
e pelo Plano de Inovação e 
Tecnologia das Escolas.

A área do Ambiente e Sus-
tentabilidade é também defi-
nida como prioritária, com um 
orçamento de 15,62 milhões 
para a valorização e Gestão 
Sustentável do Território e 
12,94 milhões de euros para 
a Qualidade de Vida e Am-
biente Sustentável, no qual 
se pretende um concelho lim-
po, com eficiência energética, 
num território requalificado.

Quanto à Habitação e Co-
esão Social, o orçamento pre-
visto é de 9,96 milhões de eu-
ros, estabelecendo-se como 
prioridade mais e melhor 
habitação, desenvolvimento 
comunitário, responsabilida-
de social corporativa e uma 
política de jovens felizes.

As políticas sociais per-
manecem como vetor es-
tratégico central de toda a 
ação governativa, que tem, 
em Oeiras, as pessoas como 
prioridade.

Para a área da Mobilidade 

e Acessibilidades estão pre-
vistos 6,99 milhões de euros, 
com grande impacto na cons-
trução de novas vias, refor-
mulação de infraestruturas vi-
árias, transportes inovadores, 
mais oferta de estacionamen-
to e na mobilidade suave.

Oeiras quer também as-
sumir-se como uma Cidade 
Cultural e para isso estão 
destinados 3,83 milhões de 
euros, com o objetivo de tor-
nar Oeiras Capital Europeia 
da Cultura em 2027.

Ter um território conecta-
do e inteligente, desenvolver 
ações para atração de inves-
timento empresarial, organi-
zar e captar grandes eventos 
para promoção turística, ter 
um concelho seguro e com 
uma cidadania de proximida-
de são outros dos princípios 
prioritários sobre os quais as-
senta a estratégia deste exe-
cutivo para o próximo ano.

O orçamento municipal 
reparte-se em duas tipolo-
gias: Receita e Despesa, e 
estas por natureza, Capital e 
Corrente.

Do valor orçamental, es-
tima-se que 98,1% tenha ori-
gem em Receita Corrente e 
1,9% em Receita de Capital, 
valores que resultam numa 
variação positiva face a 2018. 
Quanto à Despesa, repre-
senta 74% a nível Corrente e 
26% a nível Capital.

As Grandes Opções do 
Plano para 2019 enquadram-
se no Plano de Desenvol-
vimento Estratégico para o 
mandato 2017/2021, de acor-
do com uma governança mu-
nicipal que orienta a sua ação 
no sentido de transformar o 
concelho numa referência de 
gestão territorial e municipal 
na adoção das melhores prá-
ticas e na criteriosa aplicação 
dos recursos disponíveis, 
para assim poder melhorar a 
satisfação das necessidades, 
expetativas e aspirações dos 
cidadãos.

Oeiras transmite reuniões 
da Assembleia Municipal em 

direto no Youtube

As reuniões da Assem-
bleia Municipal de Oeiras po-
dem ser acompanhadas em 
direto, com som e imagem, 
através da Internet. Para isso, 
só é necessário aceder ao ca-
nal da Assembleia Municipal 
de Oeiras no Youtube e se-
lecionar o vídeo com a trans-

missão.
Recorda-se que, as pró-

ximas reuniões ocorrem nos 
dias 10 e 17 de dezembro.  

Para além da transmis-
são em direto, as gravações 
das reuniões da Assembleia 
vão estar também disponíveis 
para visualização neste canal.

Independentemente dos 
gostos pessoais, prefe-
rências ou convicções de 
diversa ordem, a verdade 
inegável é que ninguém 
consegue ficar alheio ao 
Natal. Logo que entra o 
mês de dezembro, o Natal 
envolve-nos com a pressão 
comercial armada de todo 
o argumentário emocio-
nal que nos empurra para 
o consumo desmesurado, 
como se das prendas mate-
riais dependesse a felicida-
de de quem gostamos.

Mas por outro lado, em 
compensação, é aqui que 

Câmara promove Natal Clássico
ÉvOrA

póvOA de vArziM

s.jOãO dA MAdeirA

óbidOs

muitos dos afetos emergem 
da sua longa hibernação 
anual: porque é também o 
tempo em que mais se fala 

de solidariedade, de ajuda, 
de união, de amizade, de 
confraternização.

É neste espírito que a 

A Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, na sequên-
cia de candidatura apresenta-
da, foi distinguida com o ga-
lardão ECOXXI 2018.

A cerimônia de entrega 
dos galardões realizou-se na 
passada quinta-feira, dia 29 
de novembro, no Cine-Teatro 
de Estarreja, e contou com 
a presença da Vereadora do 
Pelouro do Ambiente da Câ-
mara Municipal da Póvoa de 
Varzim, Sílvia Costa, para re-
ceber a distinção.

O ECOXXI é uma inicia-
tiva da Associação Bandeira 
Azul da Europa de âmbito 
nacional, que procura reco-
nhecer as boas práticas de 
sustentabilidade desenvolvi-

das ao nível dos municípios, 
valorizando um conjunto de 
aspectos considerados fun-
damentais à construção do 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, alicerçados em dois pila-
res: a educação no sentido da 
sustentabilidade e a qualida-
de ambiental.

Composto por 21 indica-
dores de sustentabilidade 
local, este Programa pre-
tende avaliar a prestação 
dos municípios em torno de 
alguns temas considerados 
chave: Educação Ambien-
tal para o Desenvolvimento 
Sustentável; Sociedade Civil; 
Instituições; Conservação da 
Natureza; Ar; Água; Energia; 
Resíduos; Mobilidade; Ruído; 

As iluminações de Na-
tal em S. João foram ligadas 
nesta passada sexta-feira, 7 
de dezembro, às 21h00. Esta 
inauguração, que incluiu um 
momento musical, esteve 
marcada para a Praça Luís 

Ribeiro, junto à tenda que 
acolhe uma parte importante 
da programação preparada 
pela Câmara Municipal para 
assinalar a quadra.

O brilho dessas luzes es-
teve presente em diversos 

póvoa de varzim distinguido com galardão eCOXXi 2018

pai Natal chega a s. joão da Madeira

São, ao todo, mais de 
1800 presépios, de 85 
expositores, que irão es-
tar expostos na edição de 
2018 da Grande Exposi-
ção de Presépios da vila 
das Gaeiras. Este ano, 
uma das novidades é a 
exposição de “presépios, 
feitos por famílias cristãs, 
da Terra Santa, em ma-
deira de oliveira”, anun-
cia a Junta de Freguesia 
das Gaeiras, organizadora 
desta mostra.

12.ª Grande exposição de presépios das Gaeiras

Câmara Municipal de Évora 
leva a efeito mais uma edi-
ção do Natal Clássico. Tam-
bém aqui se torna evidente 
o espírito de colaboração 
entre a Autarquia, as Juntas 
de Freguesia e os agentes 
culturais do Concelho que 
nos trazem um conjunto de 
iniciativas, prometendo re-
meter-nos para o espírito 
mais clássico do Natal. A 
música, o teatro, a dança, 
a tradição do Cante Alente-
jano, vão estar em diversos 
espaços oferecendo a todos 
nós presentes imateriais de 
elevada qualidade.

pontos do concelho, nome-
adamente nos bairros de 
habitação social, reforçando 
uma medida introduzida em 
2017 e que passa a ser uma 
das grandes marcas do Na-
tal sanjoanense.

Uma das principais novida-
des deste ano é a iluminação 
da Avenida da Liberdade, o 
que não acontecia anterior-
mente. Assim, aquela que é 
uma das principais vias de 
acesso ao centro cívico de 
S. João da Madeira vai estar 
decorada com luzes natalícias 
entre a zona da ponte e a ro-
tunda junto à Casa da Criati-
vidade.

Papai Noel chegou no do-
mingo à tarde

Também neste fim-de-se-
mana, S. João da Madeira 
recebeu o Papai Noel, cuja 
chegada esteve agendada 
para domingo, às 15h00, 
igualmente na Praça Luís Ri-
beiro. Este foi um momento 
muito aguardado, em espe-
cial pelos mais novos, para 
quem não faltou surpresas e 
atividades diversas, dentro do 
espírito da quadra.

A Casa do Papai Noel, lo-
calizada na tenda instalada na 
Praça Luís Ribeiro, este pre-
parada para acolher o ilustre 
visitante, que também estará 
presente nos fins-de sema-
na seguintes até ao final do 
programa de animação desta 
quadra, a 24 de dezembro.

Agricultura; Turismo e Orde-
namento do Território.

Ao Município poveiro foi, 
ainda, atribuído um prêmio – 
por sorteio – por um dos par-
ceiros da iniciativa, a betwein, 
que consiste na apresenta-

ção musical do projeto de 
Educação Ambiental “O Pla-
neta Limpo do Filipe Pinto”, 
com a presença do músico 
Filipe Pinto para tocar quatro 
músicas e sessão de autó-
grafos, no valor de 1.500,00€.

A autarquia adianta que 
“a grande diversidade de 
materiais tem sido, ao lon-
go dos últimos 11 anos, a 
grande referência da nossa 
exposição”, acrescentando 
que “algumas das peças 
têm um tamanho fora do 
comum, principalmente os 
presépios em escultura de 
madeira”. Para enriquecer 
a iniciativa, foram convida-
das, para participar nesta 
mostra, “várias entidades, 
entre centros de formação 

profissional, escolas e o 
centro de educação espe-
cial”, revela a organização.

A Grande Exposição de 
Presépios inaugurada dia 
8 de Dezembro, às 15h00. 
A mostra fica patente até 
ao dia 30 de Dezembro e 
poderá ser visitada, dia-
riamente, das 14h30 às 
18h00. Entradas livres.

O evento conta com 
o apoio do Município de 
Óbidos e Óbidos Criativa, 
E.M..
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Regiões & Províncias
Mangualde

felgueiras

sabugal

Em Mangualde, a época 
natalícia já arrancou e será 
celebrada até dia 6 de janei-
ro. Não faltarão propostas 
de animação e confraterni-
zação. O Município de Man-
gualde garante diversão para 
todos e para todas as idades. 
Animação de rua, horas do 
conto, música, concertos de 
Natal e de Ano Novo e muito 
mais, preencherão a Biblio-
teca Municipal Dr. Alexandre 
Alves, o Complexo e a Igreja 
Paroquial de Mangualde e a 
freguesia Chãs de Tavares, 
durante este período. À ani-
mação esperada, juntar-se
-ão a tradição e a solidarie-
dade, tão habituais entre as 
gentes de Mangualde.

O naTal É Para TOdOs
O grande debate da Re-

gião Viseu-Lafões sobre 
“Bandas Filarmônicas: da 
rua para os palcos” foi à pri-
meira das ações de toda a 
programação deste Natal. O 
evento aconteceu no dia 1 de 
dezembro, pelas 16h00, e foi 
organizado e moderado pela 
investigadora Margarida Car-
doso. O Natal é, sem dúvida, 
uma época para ser vivida 

É naTal eM Mangualde

intensamente e os menores 
fazem-no muito bem. Nas 
tardes dos dias 3 a 5 de de-
zembro, ouviram-se Contos 
de Natal, na Biblioteca Muni-
cipal Dr. Alexandre Alves.

Esta sexta-feira, dia 7 de 
dezembro, pelas 17h00 fo-
ram ligadas as Iluminações 
de Natal.

Mas também haverá tem-
po para partilha de experiên-
cias. No dia 11 de dezembro, 
os voluntários inscritos no 
Banco Local de Voluntariado 
visitarão o Centro de Dia e 
Lar de Santana da Azinha – 
Guarda: será um dia de inter-
câmbio de boas práticas.

Não faltará música nes-
te Natal: o Ensino Articulado 

da Música, o Agrupamento 
de Escolas de Mangualde, o 
Centro de Estudos Musicais 
Nancy, a Sinfonia de Tava-
res, o Coro da Casa do Pes-
soal dos HUC, o IAM, a Igreja 
Evangélica e a Orquestra Po-
ema, protagonizarão fantásti-
cos momentos musicais.

Ainda integrado nesta pro-
gramação, de 10 a 14 de de-
zembro, a Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves, terá 
patente a exposição “Pontos 
e Encontros” e, no dia 20 de 
dezembro, pelas 21h00, aco-
lherá uma sessão com o es-
critor José Rodrigues.

Nos dias 15, 16, 22 e 23 
de dezembro, das 14:30h às 
17h, haverá muita Animação 

de Natal no Largo Dr. Couto. 
E o Encontro de Cantadores 
de Janeiras e Reis, pela Ina-
tel, encerra as festividades 
no dia 6 de janeiro, pelas 
15h00, na Igreja Paroquial de 
Mangualde.

“POr uM sOrrisO”
E porque Natal também 

é sinônimo de entreajuda, o 
Município de Mangualde volta 
a promover a campanha “Por 
um Sorriso”, uma campanha 
solidária de recolha de brin-
quedos que pretende fomen-
tar o espírito de entreajuda 
e tornar o Natal de todas as 
crianças do concelho mais 
feliz. A ação acontece de 3 a 
14 de dezembro e tem como 
destinatárias as crianças das 
famílias mais desfavorecidas 
do concelho que estejam si-
nalizadas no âmbito da Ação 
Social. Imbuída de espírito na-
talício, a restante comunidade 
pode, através de um gesto so-
lidário, alegrar o Natal destas 
crianças e respectivas famí-
lias. De segunda a sexta-feira, 
entre as 9h00 e as 17h00, os 
brinquedos podem ser entre-
gues no átrio da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde.

A aldeia de Cabeça, no 
concelho de Seia, vai trans-
formar-se em “Aldeia Natal” 
pelo sexto ano consecutivo 
e oferecer aos visitantes 
uma festa genuína onde 
“não há lugar para o Papai 
Noel”.

Entre o dia 15 de dezem-
bro e 6 de janeiro de 2019, 
a localidade oferece aos 
visitantes “uma festa genu-
ína e sustentável, inspirada 
nos valores e simplicidade 
do Natal na montanha”, se-
gundo a organização.

A Câmara Municipal de 
Seia refere, em nota envia-
da, que, “depois da experi-
ência francamente positiva 
dos anos anteriores, que 
levou milhares de pessoas 
à aldeia, os habitantes da 
Cabeça estão empenha-
dos nos preparativos para 
acolher a sexta edição” do 
evento natalício, “traba-
lhando diária e voluntaria-
mente na concepção dos 
enfeites que vão decorar a 
aldeia nesta época natalí-
cia”.

“Giestas, videiras, pi-
nheiros (resultante de 
limpezas e desbastes flo-
restais no Parque Natural 
da Serra da Estrela) e lã 
das ovelhas bordaleiras 
da Serra da Estrela são os 
materiais usados para as 
estrelas, candelabros, gri-
naldas naturais e corações 
que cobrem as fachadas 
do casario típico em xisto”, 
acrescenta.

A fonte refere que a “Al-
deia Natal” apresenta “um 
cenário único no país, que 
convida os visitantes a per-
correr as pitorescas ruas” 
que ostentam “uma deco-
ração simples e ecológica, 
mas muito criativa”.

“Neste conceito, onde 
não há lugar para o Pai 
Natal, encontramos uma 
aldeia autêntica em que os 
habitantes abrem as portas 
das suas casas, transfor-
mando a aldeia e as suas 
ruas numa verdadeira Al-

deia de Natal”, sublinha.
Segundo a nota, a visita 

à aldeia é complementada 
com tasquinhas de produ-
tos regionais, artesanato, 
animação de rua e experi-
ências inspiradas na histó-
ria, saberes e sabores da 
Serra da Estrela.

Tradições como a missa 
do galo e a fogueira de Na-
tal e oficinas de cozinha no 
forno comunitário são algu-
mas das atividades habitu-
ais a realizar.

Um concerto de Natal 
com o grupo Figo Maduro 
e outro com “Balancé da 
Cabeça” fazem também 
parte do programa do even-
to, que tem como princípio 
orientador o respeito pelas 
tradições e pela natureza.

A iniciativa contempla 
ainda um desfile de moda 
inspirado no burel (um te-
cido produzido de forma 
artesanal na Serra da Es-
trela), ações de sensibili-
zação para a preservação 
da floresta e a recupera-
ção de animais selvagens, 
passeios fotográficos para 
a descoberta da aldeia e 
percursos pedestres inter-
pretativos, entre outros.

Será ainda organizado 
o 2.º Trail da Aldeia Natal, 
no dia 16, que inclui um 
percurso de 14 quilômetros 
que dá a conhecer os so-
calcos da aldeia de Cabeça 
e de Casal do Rei.

O projeto “Cabeça, Al-
deia Natal” resulta de uma 
parceria entre o Conselho 
Diretivo dos Baldios da Ca-
beça, a Associação de De-
senvolvimento Integrado da 
Rede das Aldeias de Mon-
tanha (ADIRAM) e o muni-
cípio de Seia.

A iniciativa integra o Pla-
no de Animação da EEC 
PROVERE iNature, cofi-
nanciado pelo Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER), através 
do Centro 2020 - Programa 
Operacional Regional do 
Centro.

Cabeça: a “aldeia natal” em 
seia onde o Pai natal não entra

seia

Tem 1.100 metros qua-
drados e 500 toneladas de 
troncos castanheiros. Inau-
guração está marcada para 
sexta-feira.

A Câmara Municipal do 
Sabugal inaugurou a época 
natalícia com um presépio 
gigante com cerca de 1.100 
metros quadrados de área 
e produzido com mais de 
500 toneladas de troncos 
castanheiros.

O presépio pode ser vi-
sitado no largo da Fonte, no 
centro da cidade, pertencen-
te ao distrito da Guarda, a 
partir da passada sexta-feira.

De acordo com o presi-
dente da Câmara, António 
Robalo, “para a recriação 
estão a ser usados elemen-
tos recolhidos na natureza, 
como troncos de castanhei-
ros, heras e musgos, entre 
outros, que servirão de base 
à construção efetuada a 
uma escala onde os visitan-
tes têm a percepção de fa-
zer parte do presépio, como 
sendo elementos ou perso-
nagens do mesmo”.

O projeto intitula-se “Maior 
Presépio Natural”, assim de-
signado pelos seus promoto-
res, e estará aberto ao públi-

A ideia de negócio “Resi-
pel” desenvolvida em Felguei-
ras, em setembro deste ano, 
no âmbito da B.Box Business 
in a Box – Tâmega e Sousa 
e as empresas de Felgueiras 
“Carité Calçados, Lda.” e a 
Hearts, Lda, esta dedicada à 
inovação na produção artesa-
nal de bordados e que integra 
o Roteiro de Turismo Empre-

sarial de Felgueiras, foram 
distinguidas no âmbito da 
3.ª edição do “Concurso Tâ-
mega Sousa Empreendedor 
– Onde as ideias se concre-
tizam!”. A distinção aconteceu 
durante o Fórum para a Com-
petitividade do Tâmega e 
Sousa – Território e Dinâmica 
Empreendedora, no dia 30 de 
novembro, no Auditório Muni-

cipal de Cinfães, onde marca-
ram presença cerca de duas 
centenas de participantes.

A ideia com futuro Resi-
pel, a Carité Calçados, Lda. e 
a Teatro móvel foram as ven-
cedoras do concurso: na Ca-
tegoria 1 – Ideias com futuro, 
na Categoria 2 – Empresas 
com futuro e na Categoria 3 
– Inovação social com futuro, 

respetivamente. A Destilaria 
Nova e a Naru conquistaram 
a segunda e terceira clas-
sificação, respectivamente, 
na Categoria 1 – Ideias com 
futuro; as empresas Hearts, 
Lda. e Metalúrgica do Fojo, 
Lda., a segunda e terceira 
classificação, respetivamen-
te, na Categoria 2 – Empresa 
com futuro; e os projetos Es-

cola de Futsal Os Afonsinhos 
e Revolução das Minhocas, 
a segunda e terceira classi-
ficação, respectivamente, na 
Categoria 3 – Inovação social 
com futuro.

De salientar, pelo interes-
se para a estratégia de eco-
nomia circular do Município 
de Felgueiras, que a ideia 
“Resipel”, primeira classifica-

da na categoria ideias com 
futuro, visa reutilizar os resí-
duos da indústria do calçado 
em Felgueiras. Nesta orienta-
ção procura a criação de um 
sistema logístico que conecte 
as empresas do calçado às 
transformadoras, potenciali-
zando a reinserção dos resí-
duos no mercado como uma 
nova matéria-prima.

ideias de negócios e empresas de felgueiras distinguidas

Celebra o natal com presépio natural gigante
co durante um mês, entre 7 
de dezembro e 6 de janeiro, 
das 08h30 às 23h00.

A inauguração esteve mar-
cada para passada sexta-fei-
ra, às 17h00, altura em que foi 
acesa a iluminação de natal, a 
par de uma atuação da Ópera 
Intermezzo e de um espetácu-
lo de patinagem no gelo.

Ao longo do mês, os visi-
tantes terão acesso a duas 
exposições, uma de outros 
presépios no museu local e 
a exposição “Natal Fantásti-
co, Reutilize o Plástico”, uma 
mostra de trabalhos de alu-
nos das escolas do concelho 
e de instituições particulares 
de solidariedade social.

A autarquia do Sabugal 
também abre as portas do 
Mercadinho de Natal, “uma 
montra para exposição e 
venda de produtos e de arte-
sanato local”, como refere um 
comunicado enviado.

Para além de uma pista 
de gelo ecológica para os 
visitantes, a animação con-
templará pinturas faciais e 
modelagem de balões, es-
petáculos de magia e várias 
sessões da “Hora do Conto”.

O programa natalício in-
cluirá diversas iniciativas, 

nomeadamente atuações do 
Conservatório de Música da 
Guarda e da Sociedade Filar-
mônica Bendadense (dia 8), 
do Grupo de Percussão de 
Valhelhas (dia 9) e do Grupo 
de Bombos Trocadalho do 
Carilho (15), a atuação do 
Rancho Folclórico de Sorte-
lha (16), a um Sarau Cultural 
e à apresentação da peça 
“Uma Noite de Natal”, pelo 
Grupo de Teatro Carrap’Ar-
te (16), demonstração de 
hip-hop (22), a atuação do 
Rancho Folclórico do Sabu-
gal (22) e por fim a atuação a 
Sociedade Filarmónica Ben-
dadense (23).

A tradicional fogueira de 
Natal será ateada às 16h30 
de 24 de dezembro.

A programação abrange 
ainda passeios de burro, a 
26 e 27 deste mês, espe-
táculos do Grupo Coral de 
Maçainhas e do Grupo de 
Teatro Anel de Pedra (29), a 
atuação do Grupo de Percus-
são de Valhelhas (30) e um 
Concerto de Reis na véspera 
do dia de reis, a 5 de janeiro.

A iniciativa encerra com 
a atuação dos Cavaquinhos 
da Bendada no dia 6 do pró-
ximo mês.

A autarquia do Sabugal 
recomenda aos visitantes e 
aos habitantes a realizarem 
as suas compras de Natal no 
comércio tradicional, de for-
ma a contrariar a tendência 
de desaparecimento destes 
estabelecimentos.



6 Portugal em FocoRio de Janeiro, 13 a 19 de dezembro de 2018

Economia

O ministro do Trabalho 
disse  que o Governo  cum-
priu o seu programa ao ele-
var o salário mínimo para 
600 euros, justificando que 
não foi mais longe por falta 
de consenso entre as con-
federações patronais e sin-
dicais. “Não houve nenhum 
consenso em ter uma subida 
mais elevada e, na inexis-
tência do consenso e tendo 
a atenção que o Governo 
preza também a previsibili-
dade para todos os agentes 
econômicos, a decisão que 
tomou foi ser fiel ao seu pro-
grama”, disse  Vieira da Sil-
va na reunião que concluiu 
a discussão sobre o salário 
mínimo.

As centrais sindicais re-
clamavam subidas superio-
res ao previsto no programa 

Salário mínimo fica em 600 euros
por falta de acordo entre parceiros

do Governo,  a UGT  615 e 
a CGTP 650 euros-, mas as 
confederações patronais de-
fendiam que a atualização 
não deveria ir além dos 600 
euros.

Segundo o ministro, o 
compromisso do Governo foi 
cumprido, sendo o aumento 

do salário mínimo dos mais 
significativos que houve 
numa legislatura, de 14% em 
termos reais. 

Vieira da Silva destacou 
ainda que o processo acon-
tece num contexto em que 
todas as críticas que lhe fo-
ram feitas de grande parte 

A Grow to Green (G2G) 
fabrica câmaras de cresci-
mento para a produção agrí-
cola em ambiente fechado 
que permitem controlar com 
precisão as variáveis de que 
depende o crescimento de 
uma planta, temperatura, hu-
midade, vento, iluminação e 
nutrição. Daqui vão resultar 
vegetais com menos 99,4% 
de bactérias e sem qualquer 
percentagem de contamina-
ção biológica, pesticidas e 
outros químicos, garante a 
empresa.

Para plantar uma alface, pri-
meiro recolhe a semente  e co-
loca  num meio de crescimento 
com minerais e nutrientes para 
alimentar a planta. Depois, a 
semente é colocada numa das 
nove prateleiras dentro dessas 
câmaras e submetida aos ele-
mentos de que depende para 
crescer. Como está em am-
biente fechado, longe da pos-
sibilidade de ser fustigada pela 

Mais de duas dezenas 
de ligações ferroviárias, 
entre Intercidades e Alfa
-Pendulares, serão supri-
midas nos dias 24, 25 e 31 
de dezembro e 01 de janei-
ro de 2019 devido à fraca 
procura.

“Nos dias 24 e 31 de 
dezembro não circulam os 
trens dos horários do final 
da tarde e princípio da noite, 
enquanto que nos dias 25 
de dezembro e 01 janeiro, 
não circulam os do início da 
manhã”, informação presta-
da pela CP à agência Lusa.

“À semelhança do que 
se verifica todos anos, no 
período de Natal e Ano 
Novo, a CP efetua um ajus-
tamento à oferta em todos 
os seus serviços, uma vez 
que os dias 24, 25 e 31 de 
dezembro são caracteriza-
dos por uma procura resi-
dual, em alguns horários 
e serviços, e inexistente 
noutros, própria das festas 

natalícias”.
De acordo com informa-

ção disponível , nos dias 
24 e 31 vão ser suprimidos 
oito trens (Alfa Pendular e 
Intercidades) com destino 
e origem em Lisboa, Guar-
da, Braga, Covilhã, Porto e 
Guimarães entre as 18 ho-
ras e as 21.30 horas.

Nos dias 25 de dezem-
bro e 01 de janeiro vão ser 
suprimidas 11 ligações com 
origem e destino em Braga, 
Lisboa, Guimarães, Porto, 
Guarda e Covilhã entre as 06 
horas e as 08.15 horas.Nos 
internacionais,  as ligações a 
Madrid, Hendaye e Irun.

“As ligações vão ser 
reforçadas nas datas e ho-
rários anteriores e poste-
riores às noites das festas, 
nos serviços de longo cur-
so. Nos serviços urbanos, 
não só nos períodos referi-
dos acima, como também, 
por exemplo, na noite de 
ano novo”.

CP tira trens no Natal e Ano 
Novo devido à baixa procura

das forças de política à direi-
ta e de muitos comentaristas 
e até de organizações inter-
nacionais foram desmenti-
das pela realidade.

A proposta apresentada 
pelo ministro coincidiu com as 
reuniões que decorreram no 
Ministério das Finanças com 
os sindicatos da administra-
ção pública, onde foi apresen-
tada uma proposta de aumen-
to da remuneração mínima no 
Estado para 635 euros.

“Temos de ter em aten-
ção que aqueles segmentos 
de trabalhadores da admi-
nistração pública não tive-
ram ao longo de todos estes 
anos nem uma atualização, 
nem sequer beneficiaram 
da recuperação que outros 
trabalhadores da administra-
ção beneficiara m com o fim 

A empresa portuguesa que
quer tornar a comida mais limpa

poluição ou pelo mau tempo, 
ela não vai precisar de quími-
cos para sobreviver a esses 
ataques. Além disso, dentro da 
câmara, as condições de lumi-
nosidade, de vento, de tem-
peratura e humidade vão ser 
todas equilibradas de modo a 
garantir o crescimento saudá-
vel da alface.

Para o consumidor isso traz 
uma vantagem imediata: estu-
dos da G2G, sugerem que as 
alfaces nascidas através deste 

método podem ter um prazo 
de validade maior do que uma 
alface criada de forma tradicio-
nal e do que uma alface em-
balada, como as vendidas nos 
supermercado.

Os responsáveis pelo 
projeto explicam que isso 
acontece por causa do tra-
tamento que a alface sofre 
depois de colhida. No caso 
das embaladas, depois de 
serem tiradas da terra, elas 
passam por um banho de 

água para as livrar de im-
purezas. Depois, são secas 
através de centrifugação.
Esses movimentos enfraque-
cem as células que consti-
tuem as folhas das alfaces, 
fazendo com que o vegetal 
se deteriore mais depressa. 
Mas como as alfaces criadas 
através destas câmaras são 
mais limpas, elas não preci-
sam de passar por proces-
sos como esses e, portanto, 
duram mais tempo.

Este método de produção 
permite ter várias colheitas 
ao longo do ano,  a empre-
sa contabiliza mais de doze 
anualmente,  de alimentos 
que, no passado, por não 
serem da época, não podiam 
chegar à mesa do consumi-
dor. A agricultura já não tem 
de depender da estação do 
ano porque o clima que dá 
acesso aos vegetais de épo-
ca podem ser mimetizados 
dentro da câmara.

A Organização das Nações 
Unidas estima que a popula-
ção mundial irá aumentar em 
2,5 mil milhões (chegando aos 
9,5 mil milhões de pessoas) 
até 2050. Para que todas es-
sas pessoas tenham acesso a 
comida de qualidade é preciso 
aumentar a produção de calo-
rias em 69%.

E há mais dois aspetos 
que dão importância a projetos 
como este. Um é o que cres-
cente cuidado com a saúde: a 
Grow to Green diz que méto-
dos como estes permitem às 
pessoas controlarem melhor 
o que comem e como essa 
comida foi produzida, mesmo 
que isso signifique pagar um 
pouco mais por um produto.

Outro é a preocupação 
ambiental: neste momento, 
de acordo com a Organização 
das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura, mais 
de 4.900 milhões de hectares 
de terra no planeta são usados 
para agricultura. Mas muitos 
deles resultaram da fustigação 
de grandes espaços florestais, 
como a Floresta Amazónica, e 
consomem demasiada água.

Neste momento, os pro-

dutos da Grow to Green — 
como alfaces, rúculas e ervas 
aromáticas — já estão à ven-
da, disponíveis para o públi-
co. Desde abril deste ano que 
a Grow to Green que está à 
venda, na Manteigaria Silva, 
uma salada portuguesa pron-
ta a comer constituída por um 
trio de alfaces lisas e frisadas, 
presunto pata negra obtido a 
partir de pernil de porco ibé-
rico sujeito a cura natural e 
envelhecimento em cave du-
rante 24 meses; e queijo da 
ilha de São Jorge com cura 
de quatro meses. De acordo 
com a Grow to Green, essa 
salada tem 250 calorias e 
está disponíveis nas lojas na 
Baixa de Lisboa e no Merca-
do da Ribeira.

Além disso, durante este 
verão, a Grow to Green tam-
bém colocou oito produtos à 
venda num supermercado In-
termarché em Lagos. Esses 
produtos podem ser encon-
trados num expositor com o 
símbolo da empresa. E fazem 
desta cadeia de supermerca-
dos a primeira a comercializar 
este tipo de vegetais em toda a 
Península Ibérica.

A produção de alfaces no interior
das câmaras. Créditos: Grow to Green

O Governo enviou ao re-
gulador um despacho que 
aprova a transferência de 
mais 189 milhões de euros 
para o sistema elétrico, o  
despacho foi enviado pelo 
Governo à Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energé-
ticos  em 30 de novembro, 
noticia a edição do Expres-
so, que acrescenta que há 
já um documento da ERSE 
que prevê que as tarifas afi-
nal baixem 3,5% em janeiro 

Tarifas da luz devem baixar 3,5%
a partir de janeiro para as famílias                                                                                     

para as famílias em Portugal 
continental. Esta diminuição 
representa para as famílias 
portuguesas que estão em 
mercado regulado uma pou-
pança média de 1,5 euros 
por mês.

A ERSE tem até 15 de 
dezembro para divulgar as 
tarifas para o próximo ano, 
sendo que a proposta do re-
gulador energético divulgada 
em 15 de outubro previa que 
as tarifas de eletricidade no 

mercado regulado subissem 
0,1% para os consumidores 
domésticos a partir de 01 de 
janeiro de 2019.

Esta revisão da evolução 
das tarifas resulta do Gover-
no ter reforçado para dois 
terços a receita da Contribui-
ção Extraordinária do Setor 
Energética  que será afeta 
à redução do déficit tarifá-
rio, ou seja, o dobro do que 
antes estava definido. Em 
2018, o preço da eletricidade 

recuou 0,2% face ao ano an-
terior, naquela que foi a pri-
meira descida desde 2000.
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Política

O primeiro-ministro por-
tuguês afirmou em  Mar-
rocos, que começou um 
novo período na governa-
ção global das migrações, 
saudando calorosamente 
a adoção do pacto global 
para a migração, docu-
mento que coloca os mi-
grantes no centro da coo-
peração internacional.                                                                                                                                  

“Com esperança, o dia 
de hoje marca o início de 
um novo período no gover-
no global das migrações, 
orientado pela promoção 
da paz e da segurança, 
tolerância, respeito pelos 
direitos humanos e pelo 
desenvolvimento susten-
tável”, disse. “O Pacto 
Global para uma Migra-
ção Segura, Ordenada 
e Regular, cuja adoção 
saudamos calorosamen-
te, é, em primeiro lugar, 
um compromisso político 
voltado para as pessoas, 
colocando os migrantes 

O secretário-geral do 
PCP pediu o reforço da 
votação no partido nas 
legislativas de 2019, su-
blinhando que essa é a 
única forma de continuar 
a impedir que o PS im-
ponha as suas políticas. 
Num discurso marcado 
pela enumeração de me-
didas que permitiram a 
reposição e valorização 
de direitos das pesso-
as, que atribuiu ao PCP 
(sem nunca se referir ao 
BE, o outro partido que 
assegura a maioria par-
lamentar que sustenta o 
Governo socialista), Je-
rónimo alertou que este 
caminho não encontra 
estrada para ser percor-
rida na extensão que se 
exige por opção do PS. 
“O que se alcançou, é 
bom que os trabalha-
dores e o povo tenham 
disso a consciência, foi 
porque o PS não tinha 
votos suficientes para 
impor a política que ao 
longo de quatro déca-
das fez sozinho ou com 
o PSD e o CDS, não 
sendo capaz de afirmar 
o que pretendia”, disse.  
O líder comunista deixou 
mesmo um lema para 
ajudar a convencer os 

que reconhecem e até 
agradecem o trabalho do 
partido, mas não votam 
na CDU  por não conse-
guirem vencer a barreira 
do preconceito, afirman-
do que o voto é sempre 
útil para quem o recebe, 
mas no PCP é útil para 
quem o dá. Jerónimo de 
Sousa desafiou a que se 
procure no programa do 
PS e no do Governo so-
cialista as medidas que 
permitiram a reposição e 
conquista de direitos, ci-
tando, de uma canção, a 
frase ‘bem procuro, mas 
não encontro’, para afir-
mar que, “se essas me-
didas foram concretiza-
das, não é porque o PS 
quisesse, mas porque foi 
obrigado a aceitar as po-
sições e as propostas do 
PCP”. Para ele, era pos-
sível ir mais longe, mas 
o Governo socialista é 
incapaz” de o fazer em 
resultado das suas op-
ções de classe, em con-
vergência com o PSD e 
o CDS em eixos estrutu-
rantes da política de di-
reita, e por “se submeter 
aos interesses do grande 
capital e às imposições 
da União Europeia e do 
euro”.

Costa saúda pacto para novo período 
na governação global das migrações

no centro da cooperação 
internacional”. Na mes-
ma intervenção, o primei-
ro-ministro manifestou o 
apoio de Portugal aos ob-
jetivos traçados pelo pac-
to global, bem como as 
medidas concretas para 
aplicar esses mesmos 
objetivos, incluindo “as 
referências transversais à 
defesa dos direitos huma-
nos em todas as circuns-
tâncias e especialmente 
para aqueles que são 
particularmente vulnerá-
veis”. “São estes os prin-
cípios que tentamos im-
plementar no nosso país”, 
declarou António Costa, 
indicando que Portugal 
tem “consistentemente 
defendido a plena inte-
gração dos migrantes nas 
sociedades de acolhimen-
to”, e  a sua intervenção 
com as palavras de outro 
português, o diretor-geral 
da Organização Interna-

cional para as Migrações, 
António Vitorino.

“Nenhuma estratégia, 
política ou instrumento 
destinado a governar a 
migração, pode ser eficaz 
enquanto ignorarmos que 
as migrações têm um ros-
to, que os migrantes são 
seres humanos altamente 
vulneráveis, particular-

A coordenadora do BE 
acusou o PS de querer 
recuar nos acordos à es-
querda na habitação, ten-
do a direita como muleta 
no parlamento, e defendeu 
que é urgente uma regula-
ção de preços. “São borlas 
em IRS para os senhorios 
ou é regular o preço das 
casas, para que seja pos-
sível viver com dignidade 
no nosso país. Essa é a 
escolha que está em cima 
da mesa”, afirmou Catarina 
Martins. Perante autarcas 
e militantes do BE da área 
de Lisboa, Catarina Martins 
acrescentou: “E devo dizer-
vos que o PS parece com 

Bloco acusa PS de querer 
recuar nos acordos à 

esquerda na habitação

Em declarações aos jor-
nalistas, no parlamento, o 
deputado Duarte Marques 
disse que o partido vê com 
grande preocupação o que 
se passa  com a Liga dos 
Bombeiros, que deixou de 
participar na estrutura da 
Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, em ruptura 
com o executivo contra os 
diplomas aprovados pelo 
sobre as estruturas de co-
mando. Depois do apelo ao 
bom senso, para que não 
seja colocado em causa o 
socorro dos portugueses, o 
que Duarte Marques disse 
estar garantido, o deputado 
social-democrata criticou o 
ministro Eduardo Cabrita. 
Para o PSD, o ministro, ao 
longo dos últimos meses, 

PSD acusa ministro de arrogância na 
forma como destratou os bombeiros

tem destratado e desres-
peitado os bombeiros e 
desrespeitado o parlamen-
to dado que a reforma da 
Proteção Civil está a ser 
escondida do parlamento. 

Uma reforma, onde todos 
os partidos tanto se empe-
nharam em colaborar, em 
propor, em defender. Se-
gundo Duarte Marques,” 
este protesto é um  sinal de 

Jerónimo pede reforço da votação 
no PCP para impedir que PS 
imponha as suas políticas

desrespeito do ministro da 
e de arrogância política pe-
rante os bombeiros de Por-
tugal”.  O presidente da Liga 
dos Bombeiros Portugue-
ses, Jaime Soares, anunciou  
que os bombeiros deixavam 
de participar na estrutura da 
Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil, o que motivou 
uma reação acusatória do 
ministro da tutela, Eduardo 
Cabrita, que classificou a de-
cisão como “absolutamente 
irresponsável”.

Este conflito já levou o 
presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
para que todos os interve-
nientes evitem afirmações 
públicas que dificultem o di-
álogo neste domínio muito 
sensível da Proteção Civil.

muita vontade de recuar 
nos acordos à esquerda. E 
a direita tem sempre muita 
vontade de fazer de muleta 
ao PS quando ele recua”. 
“Foi assim com o Banif, foi 
assim com a legislação do 
trabalho. Pode bem ser as-
sim que se preparam para 
fazer na habitação”, consi-
derou.

Neste contexto, segun-
do Catarina Martins, é por 
isso necessário o compro-
misso e a determinação do 
BE, no parlamento e em to-
dos os concelhos do país, 
para garantir o direito à 
habitação, que é um direito 
fundamental. 

mente mulheres e crian-
ças migrantes, e que são 
frequentemente vítimas 
de crimes internacionais”, 
concluiu. O número de 
migrantes no mundo está 
atualmente estimado em 
258 milhões, o que repre-
senta 3,4% da população 
mundial. 

A líder do CDS-PP, As-
sunção Cristas, conside-
rou as diferenças entre o 
governo e os bombeiros é 
mais um caso de incom-
petência e é muito preo-
cupante. “Este é mais um 
caso em que o governo 

Cristas diz que diferenças com bombeiros é 
mais um caso de incompetência 

mostra incompetência, 
incapacidade e arrogân-
cia, o que depois dificulta 
muito a vida e encontrar 
as soluções para o nosso 
país”, sustentou Assunção 
Cristas, em Leiria.

A presidente do CDS

-PP considerou ainda mui-
to preocupante a falta de 
entendimento entre as 2  
partes, reforçando que a 
falta de diálogo mostra a 
incompetência do gover-
no a gerir um diálogo que 
seja fluído e que vá ao 

encontro das respostas 
que são necessárias. Du-
rante cerca de uma hora, 
Assunção Cristas expli-
cou aos alunos do CCMI 
como funciona o Parla-
mento e qual a importân-
cia da política, dos de-
putados e das eleições. 
Respondendo a uma das 
perguntas sobre a ex-
ploração de petróleo no 
país, a líder do CDS-PP 
admitiu que não se deve 
negar à partida algo que 
não se conhece. “É preci-
so verificar o que temos, 
estudar e comparar com 
as alternativas. Podemos 
perceber que não vale a 
pena ou entender que os 
riscos ambientais podem 
ser minimizados e estes 
recursos podem ter uma 
sustentabilidade para o 
país e contribuir para re-
forçar o estado social.”    
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N. S. da CoNCeição é feStejada Na CaSa de ViSeu
Com homenagens fes-

tivas e religiosas, a dire-
toria da Casa de Viseu 
festejou, no passado do-
mingo, o dia de sua pa-
droeira, Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição.

A programação dos 
festejos iniciou-se logo 
pela manhã com uma pro-
cissão pelas ruas da Vila 
da Penha. Componentes 
do Rancho Folclórico da 
Casa de Viseu acompa-
nharam o cortejo portando 
os seus estandartes, ao 
lado de diretores, associa-
dos e fiéis que se uniram à 

Magnífica apresentação do R.F. da Casa de Viseu Cada apresentação é um show dessa turma que encanta ao público

Momento da entrega do título de Sócio Honorário ao escritor Jorge dos 
S. Marques realizada pelo presidente visiense Alcídio Morgado, ao lado 
do diretor Raul Vale

Presidente Alcídio Morgado com os amigos Custódio Paiva, e Antônio 
Paiva e a ganhadora  do bingo

Durante o convívio visiense o escritor do livro Quinta das Ro-
sas Jorge Marques  senhora  Eunice ochao presidente Alcídio 
Morgado

Mesa
do pre-
sidente 

da casa 
de Viseu 

Alcídio 
Morgado, 

esposa 
Márcia, 

filhas 
Carol, 

-Juliana,e 
cunhada 

Ivone

Sempre 
presente na 
Vida Social 

da Casa 
de Viseu, o 
empresário 
Nelson de 

Almeida da 
Comercial 
Beirão da 

Serra e es-
posa Sônia

Quem esteve no almoço em homenagem a N.Sra. da Conceição foi o dinâmico 
empresário José Paiva – diretor da Rio Paiva Pneus, esposa Dona Úrsula e os 
amigos, José Carlos e Candido.

Mais amigos presentes na Casa de Viseu, Ernesto Boaventura,  Teresa 
Brito, D. Lurdes Paiva esposo Custódio Paiva, Luzia, e Fátima Paiva num 
close com a Sra. Márcia Morgado

Outro grande baluarte da comunidade portuguesa pre-
sente na Casa de Viseu Comendador Henrique Loureiro 
e esposa Rosa Loureiro

O presidente Alcido Morgado com sua esposa Mácia Morgado e 
componentes do Rancho da Casa do Distrito de Viseu, todos na 
missa

Componentes e público acompanhado a prossição em louvor a Nos-
sa Senhora da Conceição pela ruas da Vila da Penha

Andor de Nossa Senhora da Conceição quando dava inicio a Pro-
cissão

longa fila de pessoas du-
rante a caminhada. Os an-
dores com as imagens de 
Nossa Senhora Aparecida 
e Nossa Senhora de Fáti-
ma, São Sebastião, Nos-
sa Senhora da Conceição, 
foram ricamente orna-
mentadas com palmas 
brancas e diversas flores, 
azuis, rosas e amarelas, 
dando um ar de graça 
para associados e amigos 
presentes neste ato de fé. 
Após a procissão foi reali-
zada uma Missa em Ação 
de Graças nesta data em 
que se louva a Padroeira 

da Casa de Viseu, N. Sra. 
da Conceição, sempre um 
lindo momento nesta que-
rida Casa.

Uma grande confrater-
nização aconteceu entre 
todos os convidados e 
associados visienses com 
um grande almoço: chur-
rasco completo com pica-
nha, sardinha portuguesa, 
arroz de bacalhau, frutas 
a vontade, caldo verde 
e castanha portuguesa, 
música e folclore, onde 
o destaque foi o Conjun-
to Amigos do Alto Minho 
e a atração internacional 
Augusto Canário e seus 
Amigos, que “presenteou” 
à tarde com um magnífico 
concerto e recebeu muitos 
aplausos e o carinho dos 
presentes, Foi realmente, 
um grande show.

Durante a tarde, ainda 
se contou com vários lei-
lões e a apresentação de 
Ranchos da Casa de Vi-
seu, colorindo e encantan-
do todos os visienses que 
prestigiaram a sua Casa e 
a sua Padroeira.

Abençoada por Nossa 
Senhora da Conceição, a 
Casa de Viseu seguirá por 
mais um ano de sucessos.

Missa celebrada no salão da Casa de Viseu
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Em festa esteve no ultimo dia 01 
de dezembro de 2.018, o Lar da 
Provedoria da Comunidade Por-
tuguesa. Foi realizado alí mais 
um alegre convívio. O Presidente 
da Provedoria Sr. Oscar Ferrão e 
sua esposa Sra. Emilia Morgado e 
demais diretores, recepcionaram 
a todos com aquela fidalguia que 
lhes é peculiar. O dia começou 
com a celebração de uma missa, 
tendo como celebrante o Padre 
Antônio de Lima da Paróquia Nos-
sa Senhora da Piedade. Os pre-
sentes bem como os internos no 
lar foram homenageados com uma 
brilhante exibição do Rancho Pe-
dro Homem de Mello, não faltou ao 
final da exibição o tradicional vira 
livre com a participação de todos. 
Na seqüencia tivemos o churrasco, 
que contou com o apoio e presen-
ça de muitos amigos. O Presiden-
te no uso da palavra agradeceu a 
presença de todos e o apoio dos 

doadores como rede da Carnes 
Tennessee, Olmos, o Raul das 
Linguiças, o Presidente da Casa 
Ilha da Madeira Sr. José Manuel 
Bettencourt que lá estava com al-
guns membros de sua equipe, ao 
Cais do Porto, à incansável Teresa 
Morgado e sua equipe, o Toninho 
das Flores, o Dr. Manuel Magno 
Presidente do Conselho da Co-
munidade, o Sr. Nelson Claro que 
doou todo o pão consumido naque-
le dia, agradeceu do Cônsul Geral 
Dr. Paulo Nascimento, o Cônsul 
Adjunto Dr. Hugo Gravanita. O Dr. 
Manuel Magno também no uso da 
palavra disse: “Todos os senhores 
ao estarem aqui presentes dão o 
exemplo de benemerência à toda a 
comunidade”. Apesar da chuva tor-
rencial do dia anterior, este chur-
rasco a exemplo dos anteriores foi 
realizado em meio ao espaço com 
mesas, distribuídos pela relva na-
quele belíssimo e aconchegante 

Provedoria da Comunidade Portuguesa 
Realizou mais um Churrasco

Servindo o almoço vemos a Sra. Teresa Morgado, a Ma-
ria Cristina e a Karina Cardoso.

A Dra. Lucia Kalaf, o Dr. Paulo Porto, a Sra. Helenice e o 
Presidente da Provedoria Sr. Oscar Ferrão.

Dr. Paulo Porto, Sr. Oscar Ferrão, Dr. Hugo Gravanita, 
Dr. Paulo Nascimento e o Dr. Manuel Magno.

O Presidente da Provedoria Sr. Oscar  Ferrão, quando fazia 
uso da palavra, o Padre Antônio de Lima e os cô-celebrantes.

Sempre Prestigiando as festas portuguesas vemos a 
Sra. Helenice Medeiros Martins da Silva e o Cônsul Ge-
ral de Portugal em São Paulo Dr. Paulo Nascimento.

Dr. Paulo Almeida, Dr. Fernando Ramalho, Sr. José Ma-
nuel Bettencourt e o Sr. Júlio Miranda.

Dr. André Pinto de Sousa, a filha Sra. Roseli de Sousa, 
a filha Sra. Eliana Clara, o Sr. Paulo Falado e a Sra. Neli 
Gamboa Machado.

Sempre prestigiando a Provedoria vemos o Sr. Luís Doracenzi a esposa 
Dra. Sirley Doracenzi, o Sr. José Abílio Fernandes, a Sra. Maria Odete, o Sr. 
Humberto Lago e a Sra. Jucelei, o Sr. Fernando Madureira e a Sra. Julce. 

O Dr. Fernando Ramalho, Sr. Oscar Ferrão, Dr. Paulo Almeida, Sra. Teresa 
Morgado e o Sr. Alberto Andrade.

Na churrasqueira vemos o Toninho das Flores, o Raul e ainda do Cais do 
Porto a Lenira, o filho Mateus, a Branquinha, a proprietária Teresa Morgado 
e o Sr. José Manuel Bettencourt.

espaço, que é a Provedoria. Na 
seqüencia procedeu-se ao sorteio 
de uma diária no Resort Monte das 

Oliveiras numa gentileza de seu 
diretor Sr. Adriano Jerônimo, cuja 
ganhadora foi a Sra. Meire Amo-

rim.  Também fez uso da palavra o 
Sr. Albino Diniz Dias da Silva que 
é um dos internos. Foi mais um 

aprazível momento de convívio, di-
versão e lazer para a comunidade 
e os idosos da Provedoria.

Fotos: Meire Amorim

 #A #GENTE #MORRE #E #TUDO #FICA #AÍ!!!
Eu adorei esse texto, vai ser o meu de 
cabeceira
A GENTE MORRE e fica tudo aí, os pla-
nos a longo prazo e as tarefas de casa, 
as dívidas com o banco, as parcelas do 
carro novo que a gente comprou pra ter 
status. A GENTE MORRE sem sequer 
guardar as comidas na geladeira, tudo 
apodrece, a roupa fica no varal.
A GENTE MORRE, se dissolve e some 
toda a importância que pensávamos que 
tínhamos, a vida continua, as pessoas 
superam e seguem suas rotinas normal-
mente. A GENTE MORRE e todos os 
grandes problemas que achávamos que 
tínhamos se transformam em um imenso 

vazio, não existem problemas. 
Os problemas moram dentro de nós. As 
coisas têm a energia que colocamos 
nelas e exercem em nós a influência 
que permitimos. A GENTE MORRE e o 
mundo continua caótico, como se a nos-
sa presença ou ausência não fizesse a 
menor diferença. Na verdade, não faz. 
Somos pequenos, porém, prepotentes. 
Vivemos nos esquecendo de que a morte 
anda sempre à espreita.
A GENTE MORRE, pois é. É bem assim: 
Piscou, morreu.
O cachorro é doado e se apega aos 
novos donos. Os viúvos se casam no-
vamente, fazem sexo, andam de mãos 

dadas e vão ao cinema.
A GENTE MORRE e somos rapidamente 
substituídos no cargo que ocupávamos 
na empresa. As coisas que sequer em-
prestávamos são doadas, algumas jo-
gadas fora. Quando menos se espera, 
A GENTE MORRE. Aliás, quem espera 
morrer? Se a gente esperasse pela mor-
te, talvez a gente vivesse melhor. Talvez 
a gente colocasse nossa melhor roupa 
hoje, fizesse amor hoje,
talvez a gente comesse a sobremesa an-
tes do almoço. Talvez a gente esperasse 
menos dos outros, se a gente esperas-
se pela morte, talvez a gente perdoasse 
mais, risse mais, saísse a tarde para 

ver o mar, talvez a gente quisesse mais 
tempo e menos dinheiro. Quem sabe, a 
gente entendesse que não vale a pena se 
entristecer com as coisas banais, ouvis-
se mais música e dançasse mesmo sem 
saber. O tempo voa. A partir do momen-
to que a gente nasce, começa a viagem 
veloz com destino ao fim - e ainda há 
aqueles que vivem com pressa!  Sem se 
dar o presente de reparar que cada dia a 
mais é um dia a menos, porque A GENTE 
MORRE o tempo todo, aos poucos e um 
pouco mais a cada segundo que passa. 
O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO COM O 
POUCO TEMPO QUE TE RESTA? 
(Para A Sua Reflexão!)
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Os dois mortos de Santa Helena
Nascido na ilha francesa da 

Córsega, no coração do 
Mediterrâneo ocidental, de família 
oriunda da nobreza rural italiana, 
Napoleão, que tem sobrenome pe-
ninsular, Bonaparte, viveu apenas 
52 anos (de 1769 a 1821) e foi der-
rotado, implacavelmente, em duas 
ocasiões, em 1813, com a queda de 
Paris, depois da fracassada invasão 
à Rússia, e, dois anos mais tarde, 
na localidade belga de Waterloo, 
após ser aplastado pela Inglaterra 
e a Prússia – nação que deu ori-
gem à contemporânea Alemanha e 
cujos históricos territórios, ao longo 
do Mar Báltico, de Danzica (atual 
Gdansk) a Königsberg (rebatizada 
para Kaliningrado), seriam anexa-
dos, respectivamente, à Polônia e 
Rússia no final da Segunda Guer-
ra (1940 – 1945). Mas Napoleão 
Bonaparte, apesar da debacle nos 
campos de batalha, foi, sem dúvida, 
a maior personalidade do século 
XIX em todo o mundo. Um herói, 
para os gauleses, tão grande quan-
to os dois máximos vultos de sua 
História. Como o primeiro Rei dos 
francos, Clovis, morto no ano 511, 
e o Imperador Carlos Magno (742 – 
814), baluarte da Europa cristã que 
conteve o avanço da espada do Islã. 
Preso, primeiramente, na italiana 
ilha de Elba, pertencente à Região 
da Toscana, o General de Ajaccio, 
cidade corsa onde nasceu, escapa-
ria em rocambolesca fuga e, poste-
riormente, amargaria o desterro de 
seis anos, prisioneiro dos ingleses, 
ao Sul do Atlântico, entre Angola e a 
Bahia, porém, mais próxima à costa 
africana do que ao litoral brasilei-
ro, na ilha de Santa Helena. Onde 
ficaria até morrer. O território está 
há 200 anos sob controle de Lon-
dres, entretanto, foi descoberto em 
1501, pelo navegador galego João 
da Nova (1460 – 1509), natural de 
Orense, à serviço do Rei de Portu-
gal, Dom Manuel I (1469 – 1521), O 

Venturoso.

Os portugueses durante sé-
culos XVI ao XVIII utilizaram 

Santa Helena como escala técnica 
no itinerário entre Goa, na Índia, e 
Salvador, na Bahia, rumo a Lisboa. 
Pouco conhecida dos brasileiros, e 
mesmo de muitos lusitanos, a ilha na 
qual Napoleão Bonaparte passou os 
seus últimos anos tem uma área de 

quase 122 quilômetros quadrados – 
sete vezes menor, portanto, que São 
Tomé, parte da República de São 
Tomé e Príncipe, com 845, e seis da 
Madeira, com 741.  É menor, inclusi-
ve, do que a baiana ilha de Itaparica, 
diante de Salvador, destino de vera-
neio de soteropolitanos, com 146. 
Pertence ao território ultramarino in-
glês que reúne ainda as ilhas de As-
censão e Tristão da Cunha – ambas 
antigas possessões portuguesas. O 
que pouquíssimos também sabem 
é que, três séculos antes de ser o 
cenário angustiante dos derradeiros 
anos de Napoleão Bonaparte, no 
vilarejo central de Longwood, San-
ta Helena foi lugar de padecimento 
de seu primeiro habitante, o solda-
do lusitano Fernão Lopes, que viveu 
isolado da civilização, por decisão 

própria, depois do cativeiro de 10 
anos, nas prisões de Goa, imposto 
pelo César do Oriente, Afonso de 
Albuquerque (1452 – 1515), segun-
do Vice-Rei do Império Português 
do Oriente, por crime de ‘apostasia’, 
isto é, ter renegado o Catolicismo 
e se convertido ao Islã. A morte de 
Albuquerque, o legendário Leão 
dos Mares, possibilitou a liberdade 
de Fernão Lopes, que, após jurar a 
reconversão à fé Católica, obteve 
permissão para regressar a Lisboa. 
Contudo, quando a embarcação que 
o levava atracou em Santa Helena, 
enamorou-se pela ilha e resolveu 
permanecer lá, na região onde hoje 
está a capital, Jamestown, às mar-
gens do Atlântico, voltada para a 
costa brasileira. Fernão Lopes só 
retornaria uma única vez à Europa. 
Chegou a ser recebido, na Corte de 
Lisboa, pelo Rei Dom João III (1502 – 
1557), O Piedoso, filho primogênito 
de Dom Manuel I, e, em Roma, pelo 
Papa Clemente VII (1478 – 1534), 
membro do notável clã dos Medici, 
senhores do Grão-Ducado de Flo-
rença, que o concedeu audiência e 
o perdoou do pecado de ‘apostasia’. 
O Papa ficou impressionado com o 
fervor do português e deu-lhe auto-
rização para voltar a Santa Helena, 
onde faleceria em 1545, sozinho, 
como um asceta.

O túmulo de Fernão Lopes 
continua em Santa Helena. 

Já os restos mortais de Napoleão 
Bonaparte, Imperador dos france-
ses de 1804 a 1814, foram traslados 
para Paris, em 1840, por determi-
nação do soberano compatriota, 
Rei Luis Felipe I (1773 – 1850), do 
ramo dinástico dos Orleans, e, atu-
almente, se encontram na Igreja da 
Cúpula dos Inválidos, no Musée de 
l’Armée, na célebre Place des Inva-
lides. Duas trajetórias militares tão 
distintas, porém, com desfecho na 
mesma ilha, em meio ao Atlântico, 
entre as Áfricas e a América do Sul.

O Conselho da Comunidade Informa:
A pedido do Ministério da Adminis-
tração Interna de Portugal, leva-se 
ao conhecimento de todos, que 
na sequência das alterações à Lei 
eleitoral (Lei n.º 47/2018, de 13 de 
agosto), os cidadãos portugueses 
residentes no estrangeiro já se en-
contram abrangidos pelo recensea-
mento automático, sendo identifica-
dos pela morada que disponibilizam 
no seu Cartão de Cidadão. Os titu-

lares de Bilhete de Identidade – BI, 
não necessitam de realizar qualquer 
diligência adicional, mas apenas 
consultar a página web da Admi-
nistração Eleitoral (AE) – www.por-
taldoeleitor.pt – para confirmação 
de que estão bem inscritos e veri-
ficação dos cadernos eleitorais no 
decorrer do próximo mês de março 
de 2019. Mais se informa que a Ad-
ministração Eleitoral irá enviar, de 

acordo com o presente na lei, uma 
notificação aos portugueses resi-
dentes no estrangeiro (diretamente 
para a morada dos mesmos). O teor 
desta comunicação pode ser con-
sultado no documento anexo. Caso 
tenham conhecimento de algum 
erro ou omissão na informação, fa-
vor comunicar o mesmo à compe-
tente autoridade portuguesa (recen-
seamento@sg.mai.gov.pt).

Dia 13.12.2018
Faria aniversario neste dia o falecido amigo Sr. Laurentino Vilar 
( um dos fundadores da Associação dos Poveiros de São Paulo; 
e comemorando os seus 21 anos de casamento neste ano de 
2018, temos os amigos Fernanda Rachas e Renato Reis.
Dia 14.12.2018
Dr. Antonio de Almeida e Silva (Ex-Presidente do Conselho da Co-
munidade); Dra. Maria Manuela Braga; Fernando Teixeira Azeve-
do; Duarte Cardoso Ferreira; Zito de Malta.
Dia 15.12.2018
Sra. Maria do Rosário Delgado Cardoso (esposa do falecido 
amigo Sr. Bernardo Cardoso Supermercado Jaraguá); João 
Borges; Francisco de Almeida Godinho. 
Dia 16.12.2018
Sra. Maria de Fátima Borges (esposa Sr. Raimundo do Oregon 
Hamburger); Raul da Silva dos Ramos (o Raulzinho do Grupo 

Folclórico da Portuguesa de Desportos); Cláudia Mendes Tor-
res (Filha do casal Manuel Torres e Carmen Mendes Torres da 
Cascatinha Pães e doces); aniversario de casamento dos ami-
gos Sra. Alegria Bezerra e o Sr. Emiliano Bezerra.
Dia 17.12.2018
Wilson Miguel da Silva (ex- R. F. Aldeias da Nossa Terra do Arou-
ca São Paulo Clube); Felipe Pessoa; Aniversário do radialista e 
nosso colaborador Sr. Martins Araújo; aniversário de casamento 
do Sr. Jorge Rosmaninho e Sra. Ângela Rosmaninho; aniversá-
rio de casamento dos amigos Rui Gonçalves (vice presidente do 
SAMPAPÃO e Padaria Portugália) e a Sra. Magna Gonçalves.
Dia 18.12.2018
Francisco Antonio Fernandes ( que toca na banda do Roberto 
Leal e do programa a Praça do SBT).
Dia 19.12.2018
Camila Martins (filha D. Maria Isabel e Sr. João da Casa de Brunhosinho).

Dia 14.12.2018
Amigos comemoram o Natal     
O Sr. Lino Lage (11 - 985945146) pre-
sidente da Associação dos Poveiros, a 
exemplo de anos anteriores, lidera um 
grupo de amigos, que se juntam na épo-
ca natalina para uma grande confraterni-
zação. O jantar será um festival de culi-
nária portuguesa, regada pelo bom vinho 
português e a participação é por adesão. 
Esse encontro acontecerá no restaurante 
Adega Cais do Porto dentro da Portugue-
sa de Desportos, Rua Comendador Nes-
tor Pereira, 33 - Canindé, São Paulo fone 
(11) 3228-2627, a partir das 19 horas.

Governo Português Condecora Luso-Brasileiros
Foi no ultimo dia 21 de novembro de 
2.018, nas dependências do Con-
sulado Geral de Portugal em São 
Paulo, que ilustres luso-brasileiros 
foram condecorados pelo Governo 
Português, das mãos do Digníssimo 

Embaixador de Portugal no Brasil 
Dr. Jorge Cabral. Receberam a Or-
dem de Mérito Grau de Comendador 
o Sr. Jose Renato Natalini, Saulo de 
Castro Abreu Filho, Carlos Ernesto 
Cabral de Melo, Antônio Monteiro 

Filho (Vereador Toninho Paiva), e 
recebeu a Ordem de Mérito Grau de 
Mérito Cultural a Provedoria da Co-
munidade Portuguesa de São Paulo 
na pessoa do seu presidente Sr. Os-
car Ferrão.

Foto o Digníssimo Embaixador Dr. Jorge Cabral e o ho-
menageado Vereador Toinho Paiva.

O Cônsul Geral de Portugal em São Paulo Foco,  a Sra. 
Teresa Morgado, e o Vereador Toninho Paiva.

Dr. Antônio de Almeida e Silva, o Dr. Manuel Magno Pre-
sidente do Conselho da Comunidade, o Vereador Toni-
nho Paiva e o Dr. David Fonte. Vereador Toninho Paiva e o Dr. Fernando Ramalho.

Cada vez mais cheia de brasileiros, 
Universidade do Algarve participa 

da ExpoPós em São Paulo
Uma das faculdades portuguesas 
que mais recebem alunos brasilei-
ros, a Universidade do Algarve (UAlg) 
busca estreitar ainda mais os laços 
com estudantes do Brasil com a par-
ticipação na ExpoPós, maior feira de 
ensino superior da América Latina, 
que aconteceu em São Paulo nos 
últimos dias 24 e 25 de novembro. A 
UAlg contou com um stand em que 
os estudantes interessados em in-
gressar no ensino superior português 
poderam tirar dúvidas e conhecer os 
cursos oferecidos. O stand também 
contou com alunos e ex-alunos bra-
sileiros da Universidade, que compar-
tilharam suas experiências com todos 
os presentes. O público também pode 
descobrir mais sobre a universidade 
e a região com o seminário “Algar-
ve, Portugal - Estudar onde é bom 
viver”, que aconteceu no dia 25. A 
universidade do Sul de Portugal tem 
sido presença constate em eventos 
do setor de educação no Brasil, ten-
do participado também do Salão do 
Estudante e da própria ExpoPós no 
primeiro semestre.  “Os estudantes 
brasileiros representam nossa maior 

comunidade internacional. O interes-
se tem crescido a cada ano, e nosso 
objetivo é estar cada vez mais pró-
ximo desse público”, aponta André 
Botelheiro, coordenador de comuni-
cação da instituição, que esteve pre-
sente na feira. Recentemente, a UAlg 
realizou também um curso de verão 
gratuito voltado para alunos do ensino 
médio do Brasil que desejam estudar 
em Portugal – o Summer Campus. 40 
estudantes brasileiros frequentaram 
mais de duas dezenas de cursos, em 
diversas áreas de estudo, conhecen-
do melhor não apenas a Universida-
de, mas todos os atrativos do Algarve. 
“Estamos em uma região privilegiada, 
com um clima mais agradável ao bra-
sileiro, as melhores praias do país e a 
tranquilidade e segurança que todos 
buscam quando pensam em estudar 
fora”, completa André Botelheiro.
Candidaturas via ENEM
Os brasileiros que desejam ingres-
sar na Universidade do Algarve por 
meio do Exame Nacional do Ensino 
Médio devem ficar atentos aos prazos 
de processo seletivo. A primeira fase 
de apresentação de candidaturas 

acontece entre 3 de dezembro e 31 
de janeiro. A UAlg exige um mínimo 
de 500 pontos na prova de redação 
e pelo menos 475 pontos em cada 
uma das restantes provas. A taxa de 
candidatura é de 50 euros (cerca de 
R$ 212,00) e são mais de 40 cursos 
disponíveis
Os diplomas conferidos pela UAlg 
são válidos e reconhecidos em todos 
os países da União Européia, permi-
tindo realizar uma pós-graduação em 
qualquer universidade da Europa. A 
anuidade para o ano letivo de 2019/20 
varia entre 3.000 e 4.000 euros, po-
dendo ser paga até ao máximo de 8 
mensalidades. Existem 65 bolsas de 
anuidade reduzida para os candida-
tos seriados com as melhores classi-
ficações.
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O campeão em título 
FC Porto reforçou esta 
passada sexta-feira a lide-
rança da I Liga portugue-
sa de futebol, ao receber 
e bater o Portimonense 
por 4x1, depois de estar 
a perder, no encontro de 
abertura da 12.ª jornada.

O maliano Marega, aos 
23 e 64 minutos, o brasi-
leiro Soares, aos 57, e o 
argelino Brahimi, aos 59, 
apontaram os tentos dos 

FC Porto dá a volta ao Portimonense 
e reForça liderança da i liga

sporting vence desportivo das aves e 
segura segundo lugar da i liga

No Estádio D. Afonso Henriques, 
o Vitória esteve por duas vezes em 
vantagem, com gols de grande pe-
nalidade de André André (17 e 43 
minutos), mas o Rio Ave igualou 
através de Carlos Vinicius, também 
de pênalti (22), e Gabrielzinho (53), 
antes de Pedro Henrique fazer o gol 
do triunfo (87).

Com quatro vitórias e três em-
pates nas últimas sete jornadas, a 
equipe de Luís Castro isolou-se no 
quinto lugar, com 21 pontos, mais 
três do que os vila-condenses, que 
somaram a terceira derrota seguida 
no campeonato.

vitória de guimarães bate rio ave 
e isola-se no quinto lugar da i liga

No Estádio do Bonfim, o avançado brasileiro Jonas fez o seu 
quarto gol na Liga, aos 17 minutos, e deu ao Benfica a terceira 
vitória seguida no campeonato, que permite aos ‘encarnados’ 
alcançar os 26 pontos, permanecendo a quatro do líder FC Porto 
e a um do Sporting de Braga.

Benfica vence em setúbal 
e mantém distância para 
o Futebol Clube do Porto 

‘azuis e brancos’, depois 
de o também brasileiro 
Vítor Tormena colocar os 
algarvios na frente, aos 
nove.

Na classificação, o FC 
Porto, que somou o 11.º 
triunfo consecutivo em to-
das as competições, pas-
sou a somar 30 pontos, 
contra 25 do Sporting, 24 
do Sporting de Braga e 23 
do Benfica, que ainda não 
atuaram na ronda 12.

O Sporting somou a quarta vitó-
ria seguida na I Liga de futebol, ao 
derrotar em casa o Desportivo das 
Aves, por 4x1, na 12.ª jornada, e 
conservou o segundo lugar, a dois 
pontos do FC Porto.

Na estreia de Marcel Keizer em 
jogos no Estádio José Alvalade, o 
Sporting viu-se a perder, após um 
gol de Rodrigo Defendi (17 minu-
tos), mas deu a volta e somou a 
quarta vitória sob o comando do 
treinador holandês, segunda no 
campeonato.

Bas Dost marcou por duas vezes 

O Sporting de Braga venceu o Tondela por 1x0, em jogo 
disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela, da 12.ª jor-
nada da I Liga portuguesa de futebol.

Um gol de Wilson Eduardo, aos 31 minutos, deu a vitória 
aos bracarenses, que se colocam no segundo lugar da Liga, 
a três pontos do FC Porto, mas com mais um jogo do que o 
Sporting (3.º), que recebe no domingo o Desportivo das Aves.

O Tondela ocupa o 15.º lugar na classificação, com nove 
pontos, os mesmos de Boavista (16.º) e Feirense (17.º), que 
têm menos um jogo.

sporting de Braga vence em 
tondela e é vice-líder provisório

(40 e 48), a primeira de grande pe-
nalidade, e passou para o topo da 
lista de marcadores da Liga, com 
oito gols, enquanto Nani (45+1) e 
Diaby (59) fizeram os restantes ten-
tos, o último já depois de o Sporting 
estar reduzido a 10, por expulsão de 
Acuña (57).

O Sporting, que fez 17 gols nos 
quatro jogos de Marcel Keizer, pas-
sou a somar 28 pontos e manteve a 
segunda posição, atrás do FC Porto, 
e com um ponto de vantagem sobre 
o Sporting de Braga e dois em rela-
ção ao Benfica.
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Foi comemoração 
do 64º aniversário 
do Maria da Fonte. 
Que bela festa! Casa 
cheia, até diríamos 
lotada, com um com-
ponente interessante, 
quem servia a comi-
da  às mesas eram 
os componentes do 
Rancho. Boa ideia. 
Isso trouxe intimidade 
entre o público e os 
aniversariantes. 

64º Aniversário do Rancho Maria da Fonte
Mas não foi só isso 

houve também um 
show de fado com 
a Karina Duque Es-
trada  acompanhado 
pelo Vitor Lopes ,e 
naquela noite a Casa 
Portuguesa ainda 
teve a participação do 
Patrikc na sanfona, 
que  ficou bem inte-
ressante. Ela tem um 
jeitinho de cantar bra-
sileiro mas com uma 

bela voz , e o Vitor Lo-
pes também cantou 
como sempre bem. 

Mas falando sobre 
o show que o Rancho 
Maria da Fonte deu 
naquela noite , temos 
que nos lembrar da 
qualidade dos elemen-
tos que participam do 
grupo, todos de alta 
nivel, o que traz atu-
ações maravilhosas 
como a de sábado. 
Não muito longa, mas 
num tempo interes-
sante, precisão, fir-
meza e alegria, com 
músicas muito interes-
santes  e difíceis, mas 

muito bem dançadas . 
O presidente Agos-

tinho dos Santos foi 
ao palco para os pa-
rabéns, e para home-
nagear, entre outros, 
as meninas de Vianna 
do Castelo  a Musa 
das festas de Vian-
na a Maria João  e 
a  Mariana, que vie-
ram  especialmente 
para este aniversá-
rio, e outras também 
aos que ajudaram na 
montagem da festa. 
Muito justo. Para-
béns cantado por to-
dos e depois aquele 
bolinho delicioso.

Presidente Agostinho parabenizando os componentes do RF Maria 
da Fonte pelos 64 anos de história e recebendo a musa Maria João

Que show do Maria da Fonte no seu aniversário

Um ver-
dadeiro 
espetá-

culo a 
apresen-
tação do 
Maria da 

Fonte

Uma apresentação inesquecível

Mesa do presidente Agostinho com os amigos Pezinho, esposa Roseni
Marcando presença na Casa do Minho, o empresário José Leite da 
Casa Coqueiro e amigos

Mesa  do  diretor da Casa do Minho, Joaquim Fernandes, Victor Lo-
pes, a fadista Karina e demais amigos.

Bela 
apresen-
tação 
do Fado  
com Kari-
na Duque 
Estrada 
e Victor 
Lopes

Um verdadeiro delírio a apresentação do RF Maria da Fonte
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Com o português Antonio Guterres ocu-
pando o cargo mais importante, a Secreta-
ria Geral, a ONU, celebra esta semana, em 
diferentes países, o 70º aniversário da De-
claração Universal dos Direitos Humanos, 
a grande reação da comunidade de nações 
diante das atrocidades praticadas durante a 
Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, te-
mos pouco a comemorar, começando pelas 
centenas de milhões de seres humanos víti-
mas da miséria, da fome, das perseguições 
e da falta de igualdade e de oportunidades.

No Brasil, não estamos melhor: 55 mi-
lhões de irmãos ainda vivem abaixo da li-
nha de extrema pobreza. A distribuição de 
renda ainda é uma das mais vergonhosas 
do mundo. O preconceito e a discriminação 
continuam uma cruel realidade. Além disso, 
somos afrontados pelo feminicídio, o estu-
pro, a violência doméstica praticada contra 
a mulher. A covardia e o horror contra a co-
munidade LGBTI é outra grave mancha na 
situação do país. Sem deixar de falar no 
antissemitismo, no racismo, na odiosa dife-
renciação pela cor da pele. Duro dizer, mas 
o Brasil ainda se destaca na relação dos 
países que estão longe de respeitar os Di-
reitos Humanos.

Pouco a 
comemorar

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

Simplesmente espetacular
o Cantinho das Concertinas

Quem esteve visitando a Aldeia Portuguesa do Cadeg foi o empresário Manuel 
Capão, do Restaurante Garota de Ipanema. Na foto com o amigo Fernando Cer-
deira e o Carlinhos, idealizador da Aldeia

Está cada sábado me-
lhor o encontro da comuni-
dade portuguesa no Canti-
nho das Concertinas, onde 
acontece a famosa Aldeia 
Portuguesa. Um verdadei-
ro pedacinho de Portugal 
que já virou patrimônio do 
Rio de Janeiro; um lugar 
simples, mais muito acon-
chegante e carismático, 
onde a gastronomia desta-
ca-se não faltando o baila-
rico com o Conjunto Cláu-
dio Santos. Tudo perfeito e 
com a chegada das festas 
de fim de ano. Está imper-
dível. Vem!

Cláudio 
Santos e 

Amigos 
marcando 

o ritmo 
musical 

na Aldeia 
Portugue-

sa
É sempre uma grande confraternização os sábados com o 
Cantinho das Concertinas do nosso Carlinhos que, ao lado 
dos seus colaboradores, recebe a todos com carinho
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Domingo dos Aniversariantes 
na Casa de Trás-os-Montes

Num close para o Jornal Portugal em Foco o vice-presi-
dente transmontano Ismael Loureiro e a diretora  Maria 
Angela

Clima de muita 
alegria e confrater-
nização entre a di-
retoria, associados e 
amigos que sempre 
estão prestigiando 
as programações da 
Casa de Trás-os-
Montes e Alto Dou-
ro. Neste domingo a 
pedida foi o almoço 
em homenagem aos 
aniversariantes, com 
cardápio de muito 
bom gosto, aquele 
churras com costela 
suína, empadão de 
frango e um delicio-
so bolo festivo. As 
atrações da tarde 
tiveram o Conjun-
to Cláudio Santos e 
Amigos, logo a se-
guir adentrou ao sa-
lão o maravilho G.F. 
Guerra Junqueiro 

Um do-
mingo de 

folclore na 
Casa de 
Trás-os-

Montes e 
Alto Douro 

com a 
apresenta-

ção do G.F. 
Guerra 

Junqueiro

Sempre prestigiando as nossas Casas Regionais, o empresário Joaquim Bernardo da 
empresa Bernardo Eventos com sua querida esposa  a simpatica d. Iolanda e seu grupo 
de amigos sempre firme e forte festejando mas um aniversáro

que brindou o pú-
blico com mais uma 
linda apresentação. 

Um domingo perfei-
to na Rua Melo Ma-
tos.

sempre 
agitando 
o salão 

das casas 
regionais, 
o conjun-
to laudio 
Santos e 
amigos
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Com início às 13:00 horas no 
último domingo dia 09 de dezem-
bro de 2018, foi realizado o almo-
ço de reinauguração da Casa de 
Espinho e Aniversário do Rancho 
Folclórico Fausto Neves. Casa 
cheia, público animado ao som 
do Conjunto Vilacondenses, com 
a presença do padre Alberto, pá-
roco da Paróquia São Rafael Ar-
canjo, que deu as bênçãos pela 
data. Com surpresa para todos 
foi desfraldada a placa comemo-
rativa do evento e que dá nome 

ao Salão Nobre Fernando dos 
Santos Morais (Fernandão) junto 
com toda a sua família. Tivemos 
leilões e sorteios diversos.

Para abrilhantar ainda mais a 
tarde tivemos apresentação de 
folclore do Rancho Folclórico Ar-
mando Leça da Casa do Porto e 
do Grupo Folclórico Fausto Ne-
ves da Casa de Espinho; ainda 
tivemos diversas homenagens a 
ex-presidentes e personalidades 
que muito ajudaram a Casa de 
Espinho.

ReinauguRada a Casa de espinho

Momento 
da pro-
cissão da 
Padroeira 
Nossa 
Senhora 
D’Ajuda 
com os 
compo-
nentes 
Roberto, 
Luís 
Felipe, 
Matheus 
e Henri-
que

Grande amigo da Casa de Espinho 
Manuel Coelho

Apresentação do R.F. Armando Leça que abrilhantou a festa de inauguração da Casa 
de Espinho

Grupo Folclórico Fausto Neves da Casa de Espinho aniversariante do dia com sua ma-
drinha, a fadista Maria Alcina

O sempre dinâmico diretor financeiro Maril-
do Rocha

Presidente Fábio da Cruz com a família do nosso eterno ensaiador Fernando 
dos Santos Morais (Fernandão), que agora da nome ao salão, Thales, Fer-
nanda, D. Lourdes, Robson (atual ensaiador do Fausto Neves) e Leila

Registro seminarista Matheus, padre Alber-
to, padre Igor, presidente Fábio da Cruz, 
diretora de patrimônio Rosa da Costa, vice
-presidente Elisabete antes da bênção



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
Vou eNtRaR Numa IGReJINHa

BeIJaR oS PéS de JeSuS
PedIR  ao meNINo deuS

PRÁ HumaNIdade maIS LuZHumaNIda-
de maIS LuZ

PaRa JoVeNS e IdoSoS
amoR PaRa o muNdo INteIRo
e muIta PaZ, eNtRe oS PoVoS 

feLIZ NataL.

Quem SaI aoS SeuS...

feSta da caStaNHa, 
SuceSSo totaL

GeNte aLeGRe da comuNIdade

A minha querida amiga irmã, Lucia Granito, muito feliz ao lado 
de seu amado marido Sr. Orlando. No próximo dia  16 de De-
zembro, Lucia Granito festejará seu aniversário na Casa de 
Trás-os-Montes, no Almoço Natalino, onde se apresentará o 
cantor das  multidões, Márcio Gomes. Obrigada pelo convite, 
estarei lá. MUITAS BENÇÃOS, FELIZ NATAL.

amIZade eteRNa

O meu querido amigo, ex-presidente da Casa da Vila da Fei-
ra e famoso radialista,  Antônio Simões, sempre dando exem-
plo de patriotismo a todos que o cercam. Na foto Antônio Si-
mões  com seu filho, também radialista Simões Jr., beijando 
a  Bandeira Portuguesa. Que Deus os ilumine por tanto amor 
a Portugal. ABRAÇOS FADISTAS, FELIZ NATAL.

Não pude estar presente, mas o meu informante é competente 
e da melhor qualidade. Parabéns para toda a diretoria do Clube 
Português de Niterói, que realizaram mais uma Festa da Casta-
nha da melhor qualidade, ambiente como sempre, muito amável 
e amigo, como vemos neste lindo cenário fotográfico, Sr. comen-
dador Orlando Cerveira e sua senhora D. Laura Cerveira, um 
casal que dispensa comentários, nota 10 e se é pouco, nota mil 
para o distinto casal, desejo um Santo Natal, extensivo a toda a 
diretoria e a comunidade de Niterói, com nosso abraço.

caSa de eSPINHo eSta de VoLta

BaNda PoRtuGaL Na  IGReJa São JoSé

caSaL ILumINado!

LINda famíLIa em PaSSa QuatRo

LINda famíLIa tRaNSmoNtaNa

LINda meSa No HoteL RecaNto daS HoRtêNSIaS

feLIZ NataL.

Ex-diretor do Grupo Folclórico Tricanas de Ovar, do qual 
eu fui madrinha. Américo Saraiva, meu afilhado e amigo 
está atualmente no Rancho do Arouca, onde é muito es-
timado, assim como pela comunidade inteira. ABRAÇOS 
FADISTAS FELIZ NATAL.

eXemPLo famILIaR

Em mais um Convívio Social da nossa comunidade, uma du-
pla a quem tiro o meu chapéu, Sr. Nelson - diretor da Comercial 
Beirão da Serra e o empresário comendador Henrique Loureiro, 
gente de luta e sempre de muita atividade. Neste bate papo,ou 
falam de negócios ou da nossa comunidade, mas sempre para 
somar, pois são pessoas de muita estima. Parabéns e um Santo 
Natal são os meus votos e da família Portugal em Foco.

améRIco SaRaIVa SemPRe 
Bem acomPaNHado

A grande folclorista D. Odete do Clube Camponeses 
de Portugal, almoçando muito feliz numa mesa farta, 
na companhia de amigos, Fernandinha da Casa Trás
-os-Montes, Simão, Márcio juntos com a Presidente 
do Clube, Rita Couto, muito feliz pelo grande sucesso 
alcançado na gestão do tão querido clube. ABRAÇOS 
FADISTAS FELIZ NATAL.

A linda jovem Pie-
tra, filha do casal, 
Elisabete Soares 
Rodrigues e Asd-
rúbal Rodrigues, 
está estudando 
em Portugal, para 
alegria de seus 
queridos avós Ma-
ria Soares e Cesar 
Soares. Pietra 
adora a Vila de 
Arouca e é a  joia 
rara de seus avós 
que amam a sua 
companhia. MUI-
TAS BENÇÃOS, 
FELIZ NATAL

A imagem Feliz do Natal está representada nesta foto em 
que a Dra. Rosa Guedes está recebendo as bênçãos de 
Papai Noel, o presente eterno da felicidade e alegria no 
coração, realizações profissionais junto com seu esposo 
Dr. Fernando Guedes e ajudar aos mais necessitados. 
MUITAS BENÇÃOS, FELIZ NATAL.

Neste lindo cenário fotográfico, uma fa-
mília que enaltece os bons princípios 
luso-brasileiros, sempre atuando nos 
bons acontecimentos da nossa comu-
nidade, à esquerda o grande transmon-
tano Luiz Augusto, sua esposa Dona 
Gloria, Dona Fatima e seu marido, Sr. 
Pacheco, na retaguarda, vemos o Sr. 
Ernesto Boaventura, sempre atencioso 
com os amigos. Aproveitando o ensejo, 
como estamos perto, o desejo um San-
to Natal para este estimado quinteto e 
também, em nome de toda a família 
Jornal Portugal em Foco. 

PeLo Que coNHeço, uma 
duPLa VISIeNSe daS fINaS

GeNte ILumINada e feLIZ

O meu grande amigo Carlos do Carmo, 
sempre que vem ao Brasil faz questão de 
me convidar para os lugares onde vai atu-
ar. Carlos do Carmo, além de ter atuado 
muitas vezes na Desgarrada e atuamos 
juntos no Canecão e no Clube do nosso 
coração Vasco da Gama. Fez também 
o prefácio do livro de autoria de Igor Lo-
pes, Maria Alcina a Força Infinita do Fado. 
Neste encontro de amigos irmãos, Carlos 
faz questão de afirmar que eu sou a im-
peratriz do fado no Brasil. Palavras dele. 
MUITAS BENÇÃOS, FELIZ NATAL.

O  grande amigo da comunidade, Conego Abílio Vasconce-
los, abençoado por Nossa Senhora de Fátima, linda em suas 
mãos na Igreja de Santa Teresinha em Botafogo na companhia 
do querido casal, Sra. Eva Vider e o Sr. Deputado Monárquico 
pelo Minho Portugal. MUITAS BENÇÃOS, FELIZ NATAL. 

Parabenizo o Presidente  da 
Casa de Espinho, Sr. Fabio da 
Cruz Monteiro,  toda sua Direto-
ria, que depois de alguns anos 
parados nas atividade Luso 
Brasileira, estão de volta, como 
vemos na foto, Rancho da Casa 
Fausto Neves, fizeram sua apre-
sentação na esperança e para a 
alegria de todos, que volte com 
muita garra para alegrar todos 
que gostam de relembrar os 
bons Princípios  e Culturais da 
Pátria Mãe, abraços amigos  e 
boa sorte. 

Sábado passado, na Igreja São José, um 
belo conserto alusivo ao Santo Natal, uma 
data muito especial, também Dia de Nos-
sa Senhora da Conceição - Padroeira de 
Portugal, data que mexeu com os brios dos 
músicos da Banda Portugal, com o público 
presente e muito mais, com o Maestro Sr. 
José Soares que vive a música e com sua 
postura parece flutuar. Parabéns amigo 
Maestro, musico que começou desde mui-
to jovem nas lindas Terras de São Pedro 
do Sul, nós do mesmo lugar e amigos de 
infância lhe presto esta homenagem, muito 
merecida. Que Deus lhe dê um Santo Na-
tal junto de sua estimada família, Com um 
abraço grande e muita saúde.

Por falta de espaço, deixei de pu-
blicar na semana passada. Tra-
tando-se de pessoas amigas da 
comunidade e frequentadores da 
Vida Associativa Luso-Brasileira, 
com muito prazer faço este registro 
da semana maravilhosa passada 
em Passa Quatro, Minas Gerais, 
como vemos neste lindo cenário fo-
tográfico dos casais: Dona Jandira, 
Sr. Aníbal, Dona Maria Amélia, Sr. 
José Ferreira, Dona Lídia Leitão e 
Sr. Joaquim Leitão, para todos. Pa-
rabéns e muita saúde.

Amor e carinho nunca foi demais para minha alegria a família 
em pauta são um exemplo como vemos Sr. Isidro sentado 
um pouco prejudicado pela saúde, sua esposa D. Estela, o fi-
lho Isidrinho, e a nora D. Mônica. Não mediram esforços para 
lhes proporcionar alegria. Parabéns e obrigado pelo carinho 
nos convidando para participar do visual fotográfico que, para 
mim e Idália, foi um prazer. Feliz Natal grandes amigos
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No último dia 8 de 
dezembro foi realiza-
do na Igreja de São 
José no centro do Rio 
o tradicional Concerto 
Natalino com a Banda 
Portugal. O evento teve 

ConCerto natalino Com a Banda Portugal

início com missa que 
contou com a presença 
de membros da Irman-
dade do glorioso pa-
triarca São José. Logo 
a seguir teve início o 
concerto com um belís-

simo programa musical 
com a Banda Portugal 
que sob a regência do 
amestro José Soares e 
do professor Carlos So-
ares (no sax alto). Hi-
nos Nacionais de Portu-

gal, do Brasil. Cantares 
de Romaria n.º 7 – Ilídio 
Costa. Guarani – Frag-
mento de Protofonia – 
C. Gomes. Com te par-
tiro – Francesco Sartori. 
Jesus Alegria dos Ho-
mens – Bach. Hino 

N.S. de Copacabana 
– Adaptação para ban-
da Carlos Soares. Ale-
luia – Handel. Cristmas 
Concerto – Robert Smi-
th. Hino de São José 
– Irmã Miria Kolling. A 
Banda Portugal é filiada 

a ASMAM-RJ.
Um dia maravilhoso 

para os apreciadores do 
musical instrumental. 
Parabéns ao maestro 
Soares e os integrantes 
da Banda Portugal pela 
apresentação.

Missa da 
Irman-
dade do 
glorioso 
patriarca 
São José

Aspec-
to da 
Banda 
Portu-
gal no 
interior 
da be-
líssima 
Igreja 
de São 
José

Devotos 
da irman-

dade do 
glorioso 

patriarca 
São José 

durante 
o ato 

religioso

Maestro 
José 

Soares na 
regência 

da Banda 
Portu-
gal no 

Concerto 
Natalício 

2018
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Leila Monassa 

Torta de espinafres, 
sem massa

3 ovos - 125 g de farinha - 500 ml leite 
- 100 g de queijo ralado - sal - pimenta 
do reino moída - noz moscada moída 
- orégano - 200 g de bacon em cubos 
- 150 g de espinafre congelado - 200 g 
de cogumelos frescos

• Numa taça bata  os ovos com garfo.
• Acrescente a farinha, bata e acres-
cente o leite aos poucos. Junte o queijo 
ralado e tempere com sal.
• Cozinhe os espinafres caso sejam 
frescos ou congelados em água e sal.
• Escorra bem, e segue num pano.
Numa frigideira bem quente aqueça o 
bacon, para soltar a gordura. Escorra a 
gordura e junte os cogumelos frescos, 
deixando fritar mais um pouco com o 
bacon.
• Unte um pirex redondo (forre com 
papel manteiga, caso queira desenfor-
mar), e disponha o recheio: bacon e 
cogumelos e espinafre.
• Coloque o creme por cima e ajeite a 
superfície.
• Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC 
durante 40 minutos, ou até a superfície 
dourar. Esperar 10 minutos caso queira 
desenformar.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 11h. Festa Natal 
Luz do Arouca Barra Clube. A festa inicia com uma 
Missa na Capela da Rainha Santa Mafalda. 13h. 
Abertura da Ceia Natalina com pratos especiais da 
culinária do Arouca. Grande festa de confraterniza-
ção da diretoria do Arouca e seus sócios e convida-
dos. Apresentação do Auto de Natal com os compo-
nentes d Rancho Folclórico do Arouca Barra Clube. 
A animação ficará a cargo do cantor Marco Vivan e 
sua Banda.
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao público. 
O melhor da culinária portuguesa “Cantinho de Por-
tugal no coração da Barra da Tijuca”.
  
CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. Arraial Fei-
rense – Quinta do Castelo. Apresentação especial 
Grupo Folclórico Almeida Garrett. Desconto de 50% 
para folclorista. Apresentar documento com foto 
comprovando a participação em um grupo Folcló-
rico. Conjunto Cláudio Santos & Amigos. Cardápio 
típico: Sardinha portuguesa, frango na brasa, batata 
cozida e frita, caldo verde. Doces e bebidas a parte. 
Valor R$40,00 (por pessoa).
 
CASA DE TRÁS-OS-MONTES 

E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 

DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. “Almoço Nata-
lino”. Cardápio: Bacalhau a Transmontana, arroz de 
amêndoa, escalopinho de filé mignon, rabanadas, 
aletria e frutas. Atrações: Márcio Gomes e Amigos 
do Alto Minho. Dançarinos para damas. Valor da en-
trada: R$95,00.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
DEZEMBRO – 14 – Sexta-feira – 20h. Fado do En-
canto. Fado com Karina Duque Estrada e Victor Lo-
pez. Lotação limitada.

DEZEMBRO – 23 – Domingo - Início do recesso 
de Natal.
JANEIRO – 8 – Terça-feira - Retorno das ativida-
des do Clube.

RESTAURANTE COSTA VERDE
Aberto de Terça à Sexta para jantar (18 a 01)
Sábados – Feijoada completa – Self-service

Domingos – Cozido à Portuguesa
Servimos à La Carte – Sáb. e Dom. (12 às 17h)

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

casadoporto@gmail.com
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 13h. Almoço Na-
talino da Casa do Porto. Atração musical: Trio 
Jose-valdo. (Entrada) bolinhos de bacalhau e 
aperitivos tropicais. (Pratos principais) bacalhau 
ao forno em postas, presunto, peru e tender as-
sados, farofa brasileira. Sobremesas natalinas: 
Aletria e muito mais do Natal, rabanadas e frutas 
da época.

CLUBE SOCIAL  CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – Duque
 de Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964

What Sapp 21 96482-4312
www.camponesesdeportugal.com.br

DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. Natal Luz 
“Bendita seja a data que une a todo mundo numa 
conspiração de amor”. Cardápio: bacalhau no for-
no com batata, chester, pernil, tender e carnes e 
buffet. Atrações: Papai Noel, Rancho Folclórico 
Camponeses de Portugal e Rogério com a Banda 
Típicos da Beira. Nossa tradicional mesa de 10 
metros com iguarias de Natal. Bingo. Uma linda 
cesta de Natal com bacalhau, azeite português e 
muito mais... Convite: R$70,00 por pessoa. Reser-
ve já sua mesa. Abertura: 12h. Almoço: 12h30min. 
No valor da entrada: comidas, mesa de iguarias e 
show inclusos. Bebidas a parte. Aceitamos cartões 
de crédito e débito.



HPV e o câncer 
Em outubro comentamos sobre a conscienti-

zação a respeito do câncer de mama. Agora tal-
vez seja o momento de jogar luz em outra doença 
cercada por boatos e desinformação: o HPV, sigla 
de Papiloma Vírus Humano. O vírus é transmitido 
com muita facilidade e acaba infectando oito em 
cada dez mulheres ao redor do mundo em algum 
momento de sua vida. Existem mais de 100 tipos 
diferentes de HPV e, apesar de a maioria das in-
fecções regredirem espontaneamente, trata-se de 
um risco muito grande ignorar uma doença que 
pode desencadear diversos tipos de câncer.

No Brasil, cerca de cinco mil mulheres morrem 
todos os anos vítimas de câncer no colo do útero. 
Essa lamentável estatística poderia ser evitada, 
pois 99% dos casos desse tipo de câncer são cau-
sados pelo HPV. Além disso, o vírus também é res-
ponsável por cerca de 90% dos casos de câncer 
anal, 75% dos casos de câncer de vagina e 70% 
dos casos de câncer na vulva. Como podemos ver, 
estamos falando de um vírus perigosíssimo.

Apesar de já existir uma vacina, que no Brasil é 
distribuída gratuitamente pelo SUS para meninas 
de 9 a 13 anos de idade, muitos pais preferem não 
vacinar suas filhas acreditando em boatos. Para 
acabar com isso, é sempre importante ressaltar 
que a vacina é segura e eficaz. Quem diz isso não 
é apenas o pediatra Paulo Pinheiro, mas diver-
sas organizações como a Sociedade Brasileira de 
Imunizações, a de Pediatria, a de infectologia e de 
ginecologia-obstetrícia. Já o movimento contrário 
à vacinação é insuflado apenas pela internet, em 
comunidades em que pais e mães associam diver-
sas doenças de suas filhas à vacina, mesmo sem 
nenhuma comprovação causal.

Como sempre, o recomendável é procurar seu 
médico de confiança e tirar dúvidas. Não acredite 
em boatos e vamos vacinar nossas filhas e netas.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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Que Show do Rancho Folclorico Benvida Maria no paroquial da Igre-
ja Nossa Senhora da Conceição

Registro do 
R.F Benvida 
Maria, da 
Casa das 
Beiras, com 
o Padre Luiz 
André da Pa-
roquia N.Sra 
da Conceição 
de Nilópolis

A Tocata do 
R.F Benvinda 
Maria é uma 

atração onde 
chega

No Último fim de semana num 
convite feito pela querida Ana 
Maria, num pedido do padre Luiz 
André  da Paróquia de Nossa Se-
nhora da Conceição de Nilópolis, 
o R.F. Benvinda Maria participou 
das atividades em Louvor a Nos-
sa Senhora da Conceição

Uma bela  apresentação em 
homenagem à Padroeira de Por-
tugal, o Rancho Folclórico Ben-
vinda Maria da Casa das Beiras, 
brilhou mais uma vez encerrando 
as atividades de 2018 com chave 
de ouro!

Com garra, entusiasmo e 
alegria deram brilho à noite de 
sábado. O público, com simpatia 
e admiração, corresponderam e 
também dançaram animados.

SHOW DO R.F. BENVINDA MARIA EM NILÓPOLIS


