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CADERNO DE SÃO PAULO

A secretária-geral adjunta 
do PS, Ana Catarina Mendes, 
considerou que as eleições eu-
ropeias de 2019 são as mais im-
portantes da história da União 
Europeia, devido ao crescimen-
to do populismo, e apelou ao 
combate à abstenção.                                                                                                                                      

“Eu julgo que estas são as 
eleições europeias mais impor-
tantes desde o início da União 
Europeia. Assistimos ao erguer 
de muros na Europa, assistimos 
ao crescimento do populismo e 
de uma xenofobia e racismo que 
não há memória desde os tem-
pos da Segunda Guerra Mundial 
e é preciso estarmos atentos, a 
democracia é frágil e só se tor-
na mais forte se pudermos todos 
nela participar”, afirmou à Lusa a 
número dois do PS. 

Por isso, justificou Ana Catari-
na Mendes, o apelo do PS vai no 

Encontro cultural no licEu

confratErnização na casa do Porto

arraial
 fEirEnsE

94.º anivErsário da a.a. PortuguEsa 

Eleições de 2019 são as mais
importantes da história da UE

sentido de apelar à participação 
nas eleições europeias como de-
monstração da força e da vivaci-
dade da própria democracia.

A secretária-geral adjunta do 
PS lembrou que o grande obje-
tivo do partido é ganhar aquele 
ato eleitoral e devolver a con-

fiança e a esperança nas institui-
ções europeias às pessoas.

A líder socialista salientou 
que há uma taxa muito elevada 
da abstenção e é preciso per-
ceber porque é que as pessoas 
se distanciam destes momentos 
eleitorais.

A Associação dos Povei-
ros de São Paulo comemo-
rou o Natal no último dia 09 
de dezembro com tudo típico 
da Póvoa de Varzim. A Tocata 
Musical Cá Te Quero que foi 
a atração deste dia, estava 
comemorando mais um ani-
versário, e ainda, o Sr. Raul 

Neves Pereira, presidente da 
Tocata comemorava mais um 
ano conjugal com a Sra. Marli 
Pereira. Confira esta reporta-
gem e outras; e ainda, a colu-
na Mundos ao Mundo do jor-
nalista Albino Castro, a coluna 
Portugal Desportivo do radia-
lista Martins Araujo. Confira.

Poveiros comemoraram o natal
receba onde estiver

“A esmagadora maioria dos 
jovens de hoje já nasceram den-
tro da Europa, que têm como um 
dado adquirido. Mas a verdade é 
que a Europa vive hoje um pro-
cesso de incerteza e num mo-
mento de incerteza que tem que 
ser reconquistada a confiança 
nas instituições europeias”.

Ana Catarina lembrou a 
ação do PS em  devolver a con-
fiança às pessoas: “Cumprimos 
os nossos compromissos euro-
peus, mas soubemos demons-
trar que era possível entregar 
às pessoas uma confiança e 
esperança nas instituições na-
cionais que as representam e 
queremos que também confiem 
numa comissão europeia mais 
progressista e num Parlamen-
to Europeu com as forças mais 
progressistas a participarem 
nesta construção europeia”.

Sucesso absoluto foi o Encontro Cultural na semana pas-
sada, no liceu Literário Português. Na foto, o presidente 

Dr. Francisco Gomes da Costa. Detalhes nas págs. 14 e 15

A família portuense reuniu-se no domingo para o seu Almoço 
Natalino. Em destaque o comendador Henrique Loureiro, 

o presidente Manuel branco, e as esposas D. Rosa Loureiro 
e a primeira-dama D. Berta Branco e D. Emília. Detalhes na 

Simplesmente ma-
ravilhoso o Arraial 

Feirense – Quinta do 
Castelo, onde a crian-
çada foi a atração 
maior encantando o 
público presente. De-
talhes na pág. 30

Um belo domingo nos 
Camponeses de 

Portugal com casa lotada 
deixando a presidente 
Rita Couto muito feliz. 
Detalhes na pág. 26

As exportações de turismo, o 
tema em destaque no boletim do 
Banco de Portugal, deverão con-
tinuar a crescer em 2019 acima 
do conjunto da economia e num 
horizonte de previsão que vai 
até 2021. O destaque vai para 
o melhor desempenho de Por-
tugal nas exportações turísticas 
face aos concorrentes do sul da 
Europa, como Espanha, Grécia 
ou Itália, e com uma subida de 
preços superior à que se verifi-
cou nestes países.

O ritmo de crescimento de-
verá ser nos próximos anos mais 
desacelerado, prevendo-se que 
possam atingir 9,3% do PIB em 
2021. Se durante 10 anos o tu-
rismo no PIB andou em torno dos 
4% (entre 1999 e 2009), o Banco 
de Portugal destaca que desde 
então houve uma subida contínua 

Portugal
cresceu 

mais que os 
concorrentes 

no turismo 

até se chegar a 7,8% em 2017.
O crescimento do turismo em 

Portugal também está longe de 
ser resultado de uma política de 
preços baixos para obter maior 
competitividade, a subida de pre-
ços no setor tem sido mais forte  
do que nos países concorrentes 
a sul da Europa e do Mediterrâ-
neo, Espanha, Itália ou Grécia.                                                                                                                   
A maior distribuição geográfica 
dos turistas face aos destinos 
mais saturados também é evi-
denciada pelo BP, que associa 
este fator a uma diminuição re-
lativa do turismo de sol e praia e 
poderá explicar os sinais de uma 
menor sazonalidade nos indica-
dores de turismo.

A Comissão Negociadora dos 
Enfermeiros não vai comparecer 
na reunião com a tutela por falta 
de propostas sobre progressões 
e o pagamento do suplemento 
aos especialistas, imprescindí-
veis para a continuidade das ne-
gociações.

Na reunião  de 5 de dezem-
bro, a Comissão afirmou ser 
imprescindível para a continui-
dade do processo negocial, que 
o Governo emitisse orientações 
sobre a justa contagem dos pon-
tos a todos os enfermeiros para 
efeitos do descongelamento das 
progressões e ao pagamento 
do suplemento remuneratório 
aos enfermeiros especialistas. 
“Esta condição imprescindível 
ao desenvolvimento do processo 
negocial foi reafirmada a 11 de 
dezembro, em carta remetida ao 
Ministério da Saúde”, dizem os 
sindicatos no comunicado.

De acordo com os sindicatos, 
o Ministério da Saúde não reme-
teu à CNESE nenhuma informa-
ção sobre as medidas conducen-
tes ao pagamento do suplemento 
remuneratório aos enfermeiros es-
pecialistas. Também não apresen-
tou qualquer orientação relativa à 
justa contagem dos pontos para 
efeitos do descongelamento das 
progressões, no sentido de con-
tabilizar 1,5 pontos até 31 de de-
zembro de 2014, de não relevar 
o reposicionamento nos 1.201 
euros para efeitos de contabiliza-
ção dos pontos, e aplicar os mes-
mos critérios aos enfermeiros com 
contrato individual de trabalho.

Para a CNESE, a decisão e 
resolução sobre estas matérias 
é de fundamental importância já 
que tem implicações nas tran-
sições de carreira, e, por isso, 
imprescindível para o desenvolvi-
mento do processo negocial.

Alugueis, pedágios e trans-
portes estão entre os bens e 
serviços cujo preço vai aumen-
tar em janeiro, podendo ainda 
haver mais subidas durante o 
ano de 2019.

As bebidas não alcoólicas 
com mais açúcar irão também 
ser penalizadas em 2019, com o 
Orçamento a colocar mais taxas 
nestes produtos, de acordo com 
o teor de açúcar que contêm. 
Os cigarros também sobem  e 
podem  chegar a custar mais 10 
cêntimos por maço. 

O valor das alugueis deverá 
aumentar 1,15% em 2019, mais 
do que os 1,12% deste ano, um 
novo máximo desde 2013, se-
gundo os números da inflação 
dos últimos 12 meses até agosto 
divulgados pelo Instituto Nacio-
nal de Estatística .

Os transportes públicos de-
verão aumentar 1,14%. Esta 
taxa tem como valor máximo a 
taxa de variação média do Índice 
de Preços no Consumidor, nos 
meses entre outubro do 2017 e 
setembro de 2018, nos termos 
dos dados publicitados pelo INE, 

Enfermeiros abandonam
negociações com o Governo  

Pão, alugueis, transportes e cigarros,
mais caros a partir de janeiro

explicou o organismo.
As taxas de Imposto sobre 

Veículos  e do Imposto Único Cir-
culação devem subir em média 
1,3%,  mas descem nos automó-
veis menos poluentes.

Os  pedágios aumentam 
0,88% em janeiro, tendo em 
conta a taxa de inflação homólo-
ga  de outubro. A Nos e a Meo já 
anunciaram que iriam aumentar 
os preços das telecomunicações 
em 2019, para acompanhar a 
atualização da inflação. A Voda-
fone não decidiu.

O preço do pão poderá su-
bir em 2019, acompanhando o 
aumento do salário mínimo e do 
valor da matéria-prima, disse à 
Lusa, o presidente da Associa-
ção dos Industriais da Panifica-
ção, Pastelaria e Similares do 
Norte. “As empresas estão a ab-
sorver os seus custos  a tornar-
se muito mais eficientes. Não sei 
qual será o papel dos empresá-
rios, mas acredito que possam 
ter que repercutir isso no preço 
dos produtos comercializados”, 
disse António Fontes, em decla-
rações à Lusa.

Noite de gala nesta segunda-feira dia 17 de dezembro, 
onde foi comemorado os 94 anos de fundação da A.A. 

Portuguesa do Rio de Janeiro. Na foto, o presidente João 
Rego, diretores e convidados. Detalhes nas págs. 8 e 9

natal 
luz nos 

camPonEsEs

A mágica do Natal está no ar e nós 
desejamos a todos os assinantes 
e amigos dias felizes ao lado de 

quem amam. Boas festas
Esta semana estamos 
Circulando  com  uma

 Edição Especial de Natal
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Almoço Natalino e Show de Márcio Gomes 
na Casa de Trás-os-Montes e Alto D’ouro

Foi num clima de muito ca-
rinho e fraternidade, o Al-
moço Natalino da Casa de 
Trás-os-Montes, com a co-
munidade luso-brasileira 
lotando o solar transmon-
tano. É muito bom em ver 
os amigos num dia muito 
especial, onde a tradição 
manda oferecer um cardá-
pio de primeira: bacalhau 
a transmontana, arroz de 
amêndoa, escalopinho 
de filet mignon, rabana-
das. A atração ficou com 
o excelente cantor Márcio 
Gomes que agitou o salão 

Confraternização 
entre amigos no 
domingo na Casa 
de Trás-os-Mon-
tes a deputada 
estadual reeleita 
delegada Martha 
Rocha, sua mãe-
zinha D. Emília, 
Dr. Bernardo, 
a fadista Maria 
Alcina, radialista 
José Chança e a 
diretora transmon-
tana a carismática 
Lucia Granito

Outro 
grande 

transmon-
tano Luís 

Augus-
to, sua 
esposa 

Glorinha, 
o casal de 

amigos 
Preciosa e 
Manuelzi-

nho

Sempre com aquela simpatia o comendador Manuel Vieira, sua 
amada esposa Fátima, com os amigos Bianchini, Barbosa, suas res-
pectivas esposas -------------- e --------------------

Gente muito bacana e querida no show do Márcio Gomes na Casa 
de Trás-os-Montes, o Prior da Ordem Terceira do Carmo Adelino Pe-
dro, esposa Isabela e o administrador da Ordem --------------------------

Mesa de destaque 
no domingo, no solar 
transmontano, Maria 
Alice Abreu, o ex-pre-
sidente Antônio Paiva, 
Antônio Cardão e Dra. 
--------------, Fátima 
Paiva e o casal Luciane 
Marquesam e esposo 
Dr. Flávio Martins – 
presidente do Conselho 
das Comunidades 
Portuguesas

Quem apare-
ceu para nossa 
alegria foi a 
nossa querida 
Tininha, sempre 
com seu sorriso. 
Na foto com os 
amigos Antô-
nio Carvalho, 
esposa Alice e 
amigos

Aniversário de 21 anos da Bernardo Eventos
Dia mágico o último domingo dia 16, onde o 

empresário Joaquim Bernardo, ao lado da 
sua esposa e seu amigos, de viagem feste-

jaram os 21 anos de sucesso da famosa empresa 
Bernardo Eventos, assistindo uma missa no Santu-
ário de Fátima, no Recreio e logo a seguir almoço 
no Restaurante A Mineira do Humaitá, junto o grupo 
de viagem que há 21 anos prestigiam o Joaquim 
Bernardo que na oportunidade também comemo-
rou o seu aniversário com seus amigos e clientes.

Num close 
Iolanda, 
Bernardo, 
Celeste e os 
gerentes do 
Restaurante 
A Mineira 
na comemo-
ração dos 
21 anos da 
empresa 
Bernardo 
Eventos

Bela imagem do grupo de amigos no Restaurante A Mineira no Hu-
maitá

Na oportunidade, o 
dinâmico Bernardo 

também comemorou 
seus 65 anos de 

vida e brinde com 
sua esposa Iolanda 

com seu grupo de 
amigos

O famoso 
grupo de 

viagem 
presti-
giando 

o amigo 
Bernardo

O cantor Márcio Gomes abrilhantou o almoço natalino da Casa Trás-os-Montes e Alto D’ouro soltando 
a voz e emocionando a todos num belo show

Momento maravilhoso deste dueto na Casa de Trás-os-Montes e 
Alto D’ouro, onde vemos a fadista Maria Alcina com seu grande 
amigo Márcio Gomes numa belissima interpletação

fazendo todo mundo can-
tar com ele suas belas 
canções. Momento lindo 
quando Márcio Gomes 
convidou sua grande ami-
ga a fadista Maria Alcina 
para cantar ao seu lado. 
Foi um momento mágico 
de o público presente que 

se emocionou e aplaudiu 
os artistas. Que domin-
go maravilhoso na Casa 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Tudo perfeito. 
Parabéns para diretoria 
transmontana pela orga-
nização do evento.
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Notas.. ...e mais

Comércio prevê o maior 
aumento de contratações 

no inicio de 2019

O fabricante do primeiro 
satélite português

Mourinho despedido do 
Manchester United

Se eStiver em Portugal na Semana de 
natal Saiba onde comPrar e Se divertir

Dos que mais pare-
cem parques de diver-
são aos mais tradicio-
nais, bem ao jeito dos 
mercados europeus que 
se afirmam como desti-
nos turísticos, de norte 
a sul do país não faltam 
opções para começar 
a fazer as compras de 
Natal. Haja tempo, di-
nheiro e bons sapatos 
para palmilhar tantos 
quilômetros, pois já está  
oficialmente inaugurada 
a ‘Volta a Portugal em 
Mercados de Natal’. A 
existir verdadeiramente, 
os que se seguem te-
riam de ser obrigatoria-
mente incluídos. Neles 
não se encontram ape-
nas as tradicionais ban-
cas de artesanato ou 
gastronomia: há cada 
vez mais opções de 
compras de presentes, 
para todas as preferên-
cias, carteiras e faixas 
etárias. Uma forma, em 

todo o caso, de fugir à 
confusão dos centros co-
merciais, apostando na 
compra do que é local, 
português e autêntico.

Xmas Market, assim 
se chamam os merca-
dos de Natal que este 
ano têm lugar nos cen-
tros comerciais Alameda 
Shop & Spot, no Porto, e 
Fórum Aveiro, em Aveiro. 
O mercado do centro co-
mercial do Porto, recebe 
as primeiras 8 marcas, 
ideais para quem procura 
prendas de Natal diferen-
tes e com personalidade. 
Aveiro recebe também o 
Xmas Market nas mes-
mas datas que o do Por-
to, podendo os clientes 
esperar um mercado à 
semelhança dos que se 
veem nas principais cida-
des europeias. Em con-
junto, ambos os eventos 
concentram mais de 80 
marcas exclusivamente 
portuguesas, com uma 

linha e identidade muito 
próprias.   

No Castelo de Óbidos 
preparam-se para con-
centrar todas as aten-
ções das famílias com 
a Óbidos Vila Natal, um 
dos maiores eventos do 
gênero no país. Em dois 
palcos haverá espetá-
culos de marionetes, 
malabarismos, magia e 
animação. Em paralelo, 
um sem número de di-
versões: pistas de gelo 
para adultos e crianças, 
sessões de pinturas fa-
ciais, um simulador de 
realidade aumentada, 
um carrossel tradicional, 
um trem, uma rampa de 
gelo e muitas atividades 
mais ou menos radicais. 
A não faltar, uma zona 
de gastronomia com pro-
dutos regionais e os res-
taurantes da vila.

Um presépio com fi-
guras em tamanho real 
promete animar as ruas 
da vila medieval de Mon-
saraz . A escultora Tere-
sa Martins construiu 46 
peças em ferro e rede, 
pintadas em tons pastel, 
rosa velho e lilases, e 
com caras e mãos feitas 
em cerâmica. As escultu-
ras em tamanho real, ilu-
minadas durante a noite, 
vão estar em exposição 
até dia 6 de janeiro. Um 
motivo para conhecer os 
restantes atrativos nata-
lícios de Reguengos de 
Monsaraz.

Sintra, no Palácio da 
Vila, já tem uma árvore 
de Natal com 15 metros 
de altura e 200 bolas 
penduradas, com um tú-
nel no meio para os visi-
tantes tirarem fotografias 
lá dentro. Queluz recebe 
a II edição do Mercado 
de Natal de Queluz e 
Belas, no Jardim Con-
de de Almeida Araújo. 
Peças de artesanato 
originais, do tradicional 
ao contemporâneo, são 
a principal oferta deste 
mercado, O recinto, tem 
entrada livre.

Cascais prepara-se 
para acolher o espírito 
natalício com o Christ-
mas Village, montado 
na Baía de Cascais. 
Além daquela que é a 
maior roda gigante do 
país, haverá a Casa do 
Pai Natal para animar 
as crianças, um cenário 
de bosque encantado 
com renas verdadeiras, 
um carrossel de Natal e 
uma pista de gelo, entre 
outras diversões. A pro-
gramação, que termi-
na a 1 de janeiro, inclui 
ainda um presépio hu-
mano, um mercado de 
Natal e pontos de res-
tauração.

O mercado de Natal 
Wonderland Lisboa esta 
no Parque Eduardo VII, 
animando a cidade até 
1 de janeiro. Este ano, 
com o dobro da área e 
das atrações. Uma al-
deia de Natal especial-
mente dedicada ao pú-
blico infantil e uma pista 

de gelo com mais de 800 
metros quadrados para 
patinar e fazer piruetas 
estão entre as principais 
diversões, mas também 
lá estará a roda gigante, 
com mais de 25 metros 
de altura, e o mercado 
de Natal com propostas 
para todos os gostos e 
carteiras e a entrada é 
grátis.

O Mercado Crafts & 
Design do Jardim da Es-
trela assume o espírito 
de natal. No total serão 
três fins de semana se-
guidos  dedicados às 
prendas para esta época 
do ano. Entre as bancas 
estarão peças de artesa-
nato, cerâmica, design e 
joalharia.

O Centro Cultural de 
Belém, em Lisboa, pro-
põe já há mais de uma 
década um mercado 
de Natal mais cultural 
do que os habituais, e 
este ano não é exce-
ção. Workshops e show-
cookings são algumas 
das atividades progra-

madas, num mercado 
com bancas de roupa 
vintage, discos, produ-
tos biológicos e peças 
de decoração. O Natal 
no CCB termina com a 
projeção de uma ver-
são digital restaurada de 
«Mary Poppins», o filme 
de 1964 da Disney, no 
dia 23 de dezembro, às 
16h00, com bilhetes a 7 
euros.

Um mercado de Na-
tal com bancas de arte-
sanato urbano e tradi-
cional, artigos vintage 
e produtos regionais, 
instalado na Praça do 
Bocage, no centro histó-
rico de Setúbal, promete 
atrair centenas de visi-
tantes à cidade do Sado. 
O mercado vai funcionar 
das 10h00 às 19h00, 
enquanto decorrem ani-
mações em várias ruas 
do centro . Da vasta pro-
gramação destaca-se a 
chegada da figura do Pai 
Natal ao centro da cida-
de, com lançamento de 
neve.

As empresas em Portugal antecipam que nos primei-
ros 3 meses de 2019 vão aumentar as contratações 
em 9%. Contudo, o crescimento da contratação de-
verá ser mais modesto do que o que se verificou no 
início deste ano. O setor do comércio destaca-se pe-
las melhores projeções. Os dados resultam de um 
inquérito realizado pela Manpower. “Depois de um 
ano marcado por um aumento significativo nas in-
tenções de contratação, é natural que haja uma ten-
dência de estabilização”, diz Raúl Grijalba, diretor da 
ManpowerGroup. A pesquisa contou com a resposta 
de 625 empresas e os dados não estão corrigidos por 
sazonalidade. Daí que a leitura dos números deva 
ser feita com alguma cautela. Por setores, as proje-
ções de contratação apontam para um crescimento 
de 15% no comércio e de 14% no fornecimento de 
eletricidade, gás e água. As grandes empresas de-
vem ter um maior ritmo de contratação (24%), en-

“Hoje em dia é um fabricante de satélites e está a 
construir o primeiro satélite integralmente feito em 
Portugal”, disse Ricardo Mendes, administrador da 
Tekever. O objetivo é ser um provider a nível in-
ternacional de constelações de micro-satélites.“So-
mos a empresa responsável pelo maior sistema de 
vigilância marítima da Europa, para todos os paí-
ses europeus e que utiliza a nossa tecnologia”, diz 
Ricardo Mendes. O negócio da Tekever é essen-
cialmente internacional, sobretudo, nas áreas dos 
drones e do espaço. “Os capitais são portugueses 
e uma parte muito considerável da nossa força de 
trabalho reside em Portugal, e temos escritórios na 

“O Manchester United anuncia que o treinador José 
Mourinho saiu do clube com efeitos imediatos”, revela 
o clube britânico através de um comunicado.”O clube 
gostaria de agradecer a José pelo seu trabalho durante 
o período que esteve no Manchester United e desejar-
lhe sucesso no futuro”, adiantou o Manchester através 
da sua página no Twitter. O clube ainda não revelou 
qual o sucessor do treinador, revelando apenas que ser 
anunciado até ao final da atual época. A Reuters realça 
que o inicio desta temporada não foi positivo. O Man-
chester United está em sexto na tabela de classifica-
ções, com 26 pontos conquistados em 17 jogos, depois 
de neste fim-de-semana ter perdido frente ao Liverpool 
por 3-1. O desempenho do Manchester é o pior desde 
a época de 1990-91.

quanto as médias citam   um aumento de 17% e as 
pequenas de 7%. A região mais dinâmica é o Norte, 
que prevê um aumento de 14%. Já o Sul do país 
destaca-se por ser a única região onde as projeções 
antecipam uma contração  de 3%.

Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Brasil, Dubai 
e na China”.
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A.A. Portuguesa Festejou seu
A Capela 

N. Sra. de 
Fátima com 
o presiden-

te da  A.A 
Portugue-

sa, João 
Rego, seus 

diretores, 
conselhei-

ros e convi-
dados

Missa em 
Ação de 

Graças aos 
94 anos de 

fundação 
da A.A. 

Portuguesa 
na Capela 
de N.Sra. 
de Fátima

Num desta-
que da noite, 
o Presidente 
João Rego 
e  o vice-pre-
sidente  de 
Quadra e Sa-
lão, Horácio 
Malheiros e 
esposa

Outra bela 
imagem desta 
noite festiva, 
diante do bolo 
comemorativo, 
o Presidente 
João Rego e o 
vice-presidente 
Aquático Sérgio 
Barbosa e Sa-
lete Ferraz

Mesa de Honra da Sessão Solene do 94.º aniversário da A.A. Portuguesa do Rio de Janeiro, Vereadora da Câmara Municipal do Rio de JaneiroTania Bastos, José Campos, 
(Polícia Federal) Auditor Pleno do TJD, Jonei Garcia; Dr. Luis Carlos  Varanda (0AB-Ilha), Dr.Franklin Barreto, (Presidente da O.A.B -Ilha), Fernando Menezes (Jurídico do 
Clube), Dr. Marcelo Avelino, (Jurídico do Clube) Dr. Antonio Carlos Moura (Jurídico do Clube)

A festa de 94 anos da 
Associação Atlé-
tica Portuguesa 

foi marcada por Missa de 
Ação de Graças na Capela 
de Nossa Senhora de Fáti-
ma e Sessão Solene com 
a presença de autoridades, 
diretores, conselheiros, só-
cios e torcedores.

O evento aconteceu 
na última segunda-feira, 
dia 17 de dezembro às 19 
horas nas dependências 
do Clube, com a presen-
ça do Rancho Gaúcho da 
Casa do Minho e do Ran-
cho de Veteranos Minho-
to que abrilhantaram a 
noite festiva na Associa-
ção Atlética Portuguesa 
do Rio de Janeiro.

Um dia de muita ale-
gria e de satisfação para 
o presidente João Rego e 
toda sua diretoria.

Durante a solenidade 
foram realizadas diversas 

Discursando durante a solenidade, vemos Vereadora Tânia Bastos, 
ao lado do Presidente João Rego

homenagens às autorida-
des, diretores e convida-
dos presentes à Sessão 
Solene. A cada ano que 
passa as comemorações 
festivas de aniversário da 
A.A. Portuguesa têm sido 
melhores, com a diretoria 
dando sequência de en-

 Vereadora 
Tânia Basre-
cebendo um 
placa alusiva 

ao  aniver-
sário da 

Associação 
Atlética Por-
tuguesa das 
mãos do vi-

ce-presidente 
social Nilton 

Campbell

Preferindo 
seu belo 
discurso 

podemos ver 
o vice-pre-
sidente de 

futebol Mar-
celo Barros

grandecimento do clube, 
para comemorar os bons 
tempos e viver a expec-
tativa de se firmar de 
vez no cenário regional, 
como a quinta força do 
Estado e conseguir aces-
so a Série C do Campeo-
nato Brasileiro.

Durante o evento foi 
realizado um desfile com 
os jogadores apresentan-
do os novos uniformes e 
patrocinadores para pró-
xima temporada 2019. 
Na sequência da noite 
festiva o presidente João 
Rego discursou falando 

da sua satisfação em es-
tar à frente deste grande 
clube que é a A.A. Portu-
guesa do Rio de Janei-
ro. Também discursou o 
vice-presidente Marcelo 
Barros.

Encerrada a soleni-
dade foram realizadas 

as apresentações dos 
Ranchos Gaúcho da 
Casa do Minho e Vete-
ranos da Casa do Mi-
nho. Em seguida feitas 
homenagens e trocas 
de lembranças com os 
componentes dos ran-
chos.

Outro belo 
momento da 
noite com o 
Presidente 

João Rego, 
homenagean-

do .a equipe 
de Futmesa, 

(Pedro Carlos, 
Horácio, An-
tônio pela vi-

tória na Copa 
Sulamericana 

de Futebol 
de Mesa por 

equipe

Presidente 
da Associa-
ção Atlética 
Portuguesa 
do Rio de 
Janeiro, 
durante o 
dircurso co-
memorativo 
de 94 anos 
de fundação 
do clube
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94.º Aniversário de Fundação

Logo a seguir ao ato religioso, vemos o padre Gilvan, com dois 
componentes da Tocata Portuguesa

Uma linda noite de 
folclore proporcionada 
por esses amantes do 
Folclore que divulga as 
tradições portuguesa 
do Rio de Janeiro.

Como é tradicional, 
finalizando com chave 
de ouro, foi realizado 
o famoso parabéns pra 
você em homenagem 
ao 94.º aniversário de 
fundação deste clube 
tão amado e querido 
na Ilha do Governador, 
a Associação Atlética 
Portuguesa, que cada 
dia que passa dá mais 
orgulho aos seus tor-
cedores, dirigentes e a 
comunidade portugue-
sa do Rio de Janeiro. 
Na oportunidade a dire-
toria do Jornal Portugal 
em Foco parabeniza o 
Presidente João Rego 
e toda sua diretoria 
pela linda festa reali-
zada em homenagem 
aos 94 anos da histó-
ria deste querido clu-
be.

Os Atletas da A.A. 
Portuguesa do Rio de 
Janeiro, exibindo os 
belissimos uniformes 
e patrocinadores para 
a próxima temporada 
de 2019, Uniforme de 
Goleiro 1 - Ruan Sou-
za, Uniforme Goleiro 
2 - Edson Kolln, Unifor-
me 4 - Zaqueiro André 
Santos, Uniforme 3 - 
Volante Muniz, Unifor-
me 2 -   Meia-atacante 
Romarinho, Uniforme 
1 Meio-campo Rodrigo 
Andrade 

O diretores da Casa do Minho J. Maciel e o Folclorista Paulo confra-
ternizando-se com o presidente João Rego Exibição muito especial do Rancho Gaúcho da Casa do Minho

Um verdadeiro espetáculo foi apresentação do Rancho Gaúcho da 
Casa do Minho

Belíssima 
imagem do 
presidente da 
A.A. Portu-
guesa, João 
Rego, com 
os compo-
nentes do 
Rancho Gaú-
cho da Casa 
do Minho

A Tocata do Rancho Folclórico dos Veteranos da Casa do Minho 
iniciando a apresentação

Quem sabe não esquece nunca, cada vez o R.F. Veteranos da 
Casa do Minho

Presidente 
João Rego 

homena-
geando os 

componen-
tes do R.F. 
Veteranos 

da Casa do 
Minho

O tradicional para-
béns num momento 
de muita emoção 
com o presidente da 
Associação Atlética 
Portuguesa do Rio de 
Janeiro, João Rego, 
ladeado pelas autori-
dades e convidados, 
na Sessão Solene de 
94 anos de Fundação 
deste querido Clube 
que a cada dia cresce 
mais e mais, dando 
orgulho aos seus di-
retores, conselheiros 
e torcedores. Viva a 
nossa Lusa Carioca
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Economia

Os emigrantes portugue-
ses enviaram, no ano passa-
do, 3.555 milhões de euros em 
remessas, o valor mais alto de 
sempre, correspondendo a 
1,8% do PIB nacional.

Isto numa altura em que 
se mantém a tendência de 
descida, sustentada, de tra-
balhadores para o exterior, 
depois do pico de emigração 
em plena crise econômica. 
Isso confirma o Relatório da 
Emigração 2017, apresenta-
do  pelo ministro dos Negó-

Remessas de emigrantes
atingem valor mais alto de sempre

cios Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva.

De acordo com aque-
le documento, trata-se do 
valor mais alto de sempre, 
sendo a primeira vez que é 
ultrapassada a barreira dos 
3.500 milhões de euros . Fei-
tas as contas, as remessas 
de emigrantes portugueses 
em 2017 aumentaram 6,3% . 
Sendo que as estimativas do 
Observatório da Emigração 
apontam para a saída de 90 
mil portugueses para o exte-

Uma mensagem positiva, 
de confiança em Portugal, foi 
a que foi transmitida em Pena-
fiel, onde decorre o III Encontro 
de Investidores da Diáspora, 
um evento organizado pela 
Secretaria de Estado das Co-
munidades Portuguesas, atra-
vés do Gabinete de Apoio ao 
Investidor da Diáspora, e pela 
Comunidade Intermunicipal  
do Tâmega e Sousa.

Mais de 600 empresários de 
35 países participam no encon-
tro, com o objetivo de fornecer 
aos empresários portugueses 
no estrangeiro o acesso a infor-
mação em áreas-chave sobre 
as políticas públicas em Portu-
gal,  no plano dos mecanismos 
institucionais de apoio ao inves-
timento e de facilitar o estabe-
lecimento de redes de contato 
entre os empresários portugue-
ses no estrangeiro e aqueles 
que exercem a sua atividade 
em Portugal.

Na sessão de abertura do 
evento, Augusto Santos Silva, 
ministro dos Negócios Estran-
geiros, destacou a importância 
das comunidades portuguesas 
no estrangeiro, um dos mais 
poderosos recursos que o país 
tem. “Um quarto da população 
nascida em Portugal, 2,3 mi-
lhões, reside fora de Portugal e 
é um elemento a ter em conta”, 
referindo ainda a necessidade 
de o Governo olhar para a sua 
dimensão e para as suas ne-
cessidades, criando políticas 
que os apoiem, quer em termos 
sociais, quer em termos fiscais.

“As 37 aeronaves, que 
chegam em 2019, têm já 
financiamento garantido, 
inclusivamente as que 
chegarão em 2020. Isso 
mostra o sinal de credibi-
lidade da TAP”, referiu o 
responsável,  em Lisboa, 
acrescentando que os no-
vos aviões têm uma eco-
nomia de custo brutal.

“Nos A320 permite-se 
uma poupança de com-
bustível de 20% e nos 
A330 uma poupança de 
10%. Se analisarmos a 
poupança por lugar dá 
mais ou menos 15% a 
menos no combustível. 
No orçamento para o ano 
que vem são quase 3 mi-
lhões de euros na des-
pesa com combustível”, 
contabilizou o responsá-
vel da TAP, que recebeu 
6 aviões Airbus novos 
este ano .

Para o ano, a TAP in-
dicou que serão anuncia-
dos mais destinos, dos 40 
projetados para um perí-
odo de cinco anos. Este 
ano, foram divulgados 14 
novos destinos como Wa-
shington e Boston para 
começo em junho.

Em 15 dias e, para 
cada um desses destinos 
norte-americanos, foram 
já vendidos 5 mil bilhetes, 
informou David Neele-
man, acionista  do con-
sórcio Atlantic Gateway.

No encontro com jor-
nalistas, o responsável 
precisou que a ligação 
entre Lisboa e São Fran-
cisco, também nos Es-
tados Unidos, começará 
em 10 de junho e serão 
realizados cinco voos 
semanais. A bordo serão 
disponibilizadas mensa-
gens escritas gratuitas, 
através de ligação de in-
ternet sem fios.

O presidente da TAP, 
Antonoaldo Neves, indi-
cou que a empresa che-
gará este ano a uma mar-
ca histórica de 16 milhões 
de passageiros e que em 
2019 o crescimento será 
entre os 10 e os 15%.

Questionado sobre a 
paz social na empresa, 
Antonoaldo Neves recor-
dou faltar apenas chegar 
a acordo com o sindicato 
dos tripulantes de cabi-
ne, com quem tem havido 
compromissos pontuais 
em diversos temas. “Dis-
cutimos frequentemente 
dias de folga, questões 
laborais e temos uma 
agenda aberta. Não vejo 
porque não haja paz so-
cial. Temos acordos de 
cinco anos com os restan-
tes sindicatos”, admitindo 
que houve, no passado, 
motivos de contestação 
por não haver tripulação 
para voar. “Mas, hoje, 
há dias em que temos 
100 tripulantes em assis-
tência. Resolvemos pro-
blemas históricos, como 
questões das grávidas, e 
estamos a promover cen-
tenas de chefes de cabi-
ne e o caminho é positi-
vo”, disse.

Portugal com 3.ª me-
nor taxa de inflação da 
UE em novembro e úni-
ca subida mensal A taxa 
de inflação anual, em 
novembro, foi de 1,9% 
na zona euro e 2,0% na 
União Europeia, com Por-
tugal a registar a terceira 
menor (0,9%) e a única 
subida mensal, segundo 
o Eurostat. De acordo 
com o gabinete estatís-
tico europeu, na zona 
euro, a taxa de inflação 
anual de 1,9% compa-
ra-se com a de 2,2% de 
outubro e a de 1,5% de 
novembro de 2017.

Na União Europeia, 
a inflação anual recuou 
para os 2,0% na varia-
ção em cadeia (2,2% em 
outubro), mas os preços 
aumentaram face ao mês 
homólogo (1,8%). As me-
nores taxas de inflação 
foram registadas, em no-
vembro, na Dinamarca 
(0,7%), na Irlanda (0,8%) 
e em Portugal (0,9%) e 
as mais altas na Estô-
nia, Hungria e Romênia 
(3,2% cada).

TAP estima poupança de 30 
milhões de euros em 2019 

com renovação da frota

rior no ano passado, menos 
dez mil do que em 2016.

De referir que 59,6% das 
divisas enviadas para o nos-
so país têm origem na União 
Europeia, com destaque 
para a França, com um ter-
ço do total e que continua a 
subir, se bem que de forma 
menos expressiva. A Fran-
ça continua a ser o país do 
Mundo onde reside um maior 
número de emigrantes nasci-
dos em Portugal,  620 mil. 
Segue-se, então, a Suíça, 
com 797 milhões de euros 
enviados, mais 14,3% face a 
2016; e o Reino Unido, com 
350 milhões de euros.

Reino Unido que apesar 
da acentuação da retração 
da emigração, continua a ser 
o principal destino dos por-
tugueses que deixam o nos-
so país em busca de novas 
oportunidades. No ano pas-
sado, o número de entradas 
de portugueses naquele ter-
ritório caiu 26%, 5 vezes su-

perior à ocorrida no ano an-
terior, devido ao efeito Brexit, 
lê-se no documento. Mesmo 
assim, entraram no Reino 
Unido quase 23 mil portu-
gueses em 2017, totalizando 
agora 139 mil os residentes 
nascidos em Portugal . Se-
guiu-se a Alemanha, com 18 
mil; e a França, com 11 mil.

Em termos acumulados, 
são 2.267 milhões os emi-
grantes nascidos em Portu-
gal espalhados pelo Mundo. 
E se em 1990 cerca de meta-
de estavam na Europa, essa 
proporção atinge hoje os 
dois terços. Aliás, de acordo 
com o “Relatório Emigração 
2017”, o nosso país “conti-
nua a ser, em termos acumu-
lados, o país da União Eu-
ropeia com mais emigrantes 
em proporção da população 
residente”. Em 2017, a taxa 
de emigração portuguesa 
era de 22%, sendo, assim, 
o 13.º país do mundo com 
mais emigrantes.

Comunidades portuguesas no estrangeiro 
são poderoso recurso do país

“O número de portugueses 
e lusodescendentes espalha-
dos pelo mundo ultrapassa  os 
5 milhões de pessoas,  meta-
de da população residente em 
Portugal”, declarou o ministro, 
acrescentando que Portugal 
está presente em 178 dos 193 
países que fazem parte das 
Nações Unidas. “Isto dá uma 
dimensão muito grande às co-
munidades portuguesas que 
residem no estrangeiro e torna 
a relação com estas comunida-
des num eixo central da políti-
ca pública”.

Nesse sentido, o Gover-
no tem desenvolvido políticas 
de apoio aos emigrantes, nos 
países onde estão instaladas, 
ou para aqueles que querem 
regressar a Portugal, com pro-
jetos de incentivos fiscais e me-
didas de apoio ao investimento, 
caso da “Linha Regressar Ve-
nezuela” que vai apoiar o re-
gresso a Portugal de cidadãos 
luso-venezuelanos que preten-

dam investir no país.
“Não estamos a começar do 

zero. Não estamos agora a cap-
tar investimento para os nossos 
empresários”, afirmou Augusto 
Santos Silva, destacando o tra-
balho já feito pelo Poder Central 
nesse sentido. Também Pedro 
Siza Vieira, ministro Adjunto e 
da Economia, referiu a impor-
tância da diáspora para a pro-
moção do país e da sua eco-
nomia. “Os emigrantes podem 
ser um fator de valorização do 
país no investimento que aqui 
podem realizar”, referiu, desta-
cando não só o investimento, 
mas como os recursos e o ta-
lento, essenciais para o “bom 
momento” que a economia por-
tuguesa atravessa.

Atualmente, com 5,5 mi-
lhões de portugueses e luso-
descendentes instalados em 
178 países do mundo, Portugal 
apresenta-se, para José Antó-
nio Barros, presidente da As-
sembleia Geral da AEP, como 

um país que merece a confian-
ça dos investidores. “Portugal 
tem estabilidade social e po-
lítica e dá segurança a quem 
aqui quer investir”, declarou, 
acrescentando que apesar de 
ter havido uma queda de 10% 
no investimento entre 2000 e 
2014 e de a média portuguesa 
estar ainda abaixo da média da 
União Europeia, “investir é um 
desígnio nacional que o país 
tem”. “Os estrangeiros têm con-
fiança em Portugal”, frisou.

Durante a sessão, as ex-
portações foram apontadas 
como um fator de crescimento 
da economia local, a par com 
a oferta qualificada e o setor 
do turismo, que tem angariado 
para Portugal prêmios interna-
cionais que contribuem para a 
sua imagem no mundo.

Também a fiscalização 
tem sido, segundo Helena Al-
ves Borges, Diretora Geral da 
Autoridade Tributária e Adu-
aneira, preponderante para o 
investimento. “Damos confian-
ça e segurança para os inves-
tidores investirem em Portugal. 
Trabalhamos não apenas para 
atrair investimento, mas traba-
lhamos para o manter em Por-
tugal, através de um sistema 
fiscal simples, estável e previ-
sível”, declarou.

O III Encontro de Investido-
res da Diáspora continua este 
sábado em Penafiel, com pai-
néis informativos, apresenta-
ção de projetos e propostas e 
momentos com intervenções 
de empresários.
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Política

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, almoçou com 
as forças portuguesas na 
missão da NATO em Cabul, 
Afeganistão, para manifestar 
o reconhecimento do país 
pelo sacrifício dos militares 
perante uma  ameaça par-
ticularmente difícil. “É uma 
missão particularmente difí-
cil, que nós não ignoramos, 
e peço-vos que nunca igno-
rem que é de elevado risco 
e onde a ameaça é efetiva, 
permanente e que surge no 
momento inesperado. Nunca 
descurem a segurança, que 
o inimigo pode estar onde 
nós menos esperamos”, pe-
diu António Costa. 

Na visita, para desejar 
as boas-festas aos militares 
portugueses que vão passar 
a quadra de Natal longe das 
famílias, António Costa foi 
acompanhado pelo ministro 
da Defesa Nacional, João 

A presidente do CDS, 
Assunção Cristas, desa-
fiou o Governo a investir  
em estradas, ferrovias e 
pontes em situação críti-
ca, que testemunham o 
país preso por arames 
que o CDS vai denunciar 
durante 15 dias.

“É nosso dever ques-
tionar o Governo sobre 
os pontos críticos nas 
infraestruturas do país, 
para que possa atuar 
preventivamente, e em 
alguns casos que já es-
tão identificados, que 
seja célere nas obras e 
nos investimentos que 
têm de ser feitos”, afir-
mou Assunção Cristas 
no inicio da iniciativa 
“País preso por arames”. 
Cristas escolheu o Itine-
rário Principal 6, que liga 
Óbidos a Peniche, para 
apontar um dos pontos 
críticos que o CSD vai 
mostrar ao país durante 
15 dias, denunciando 
a ausência de obras e 
pedaços com fissuras, 
onde o piso caiu e que 
está inviabilizado há 
um ano, à espera de re-
paração.

Até ao final do ano, 

o CDS vai fazer, de nor-
te a sul do país, a si-
nalização de estradas, 
ferrovias e pontes, si-
nalizadas como pontos 
críticos, demonstrativas 
das escolhas de um 
Governo de carga fis-
cal máxima e de inves-
timento público mínimo. 
“Poderíamos estar na 
Ponte 25 de abril, ou 
na ferrovia em Santa-
rém, ou na Guarda, ou 
em Amarante, porque 
temos muitas situações 
sinalizadas em todo 
o país e é preciso de-
monstrar que temos um 
país preso por arames, 
porque foram as esco-
lhas deste Governo, e 
é bom que o Governo 
se responsabilize e que 
atue preventivamente”, 
afirmou .

De entre as várias de-
zenas de situações que 
o CDS irá denunciar até 
ao final do ano, a Ponte 
25 de Abril, em Lisboa, é 
uma das preocupações, 
com problemas identi-
ficados “desde 2015” e 
em relação aos quais o 
Governo “não fez abso-
lutamente nada”, disse.

António Costa agradece o sacrifício
das tropas portuguesas em Cabul

Gomes Cravinho, e pelo che-
fe do Estado-Maior-General 
das Forças Armadas, al-
mirante Silva Ribeiro, que 
distribuíram relógios como 
presente.

Além dos relógios, Antó-
nio Costa ofereceu uma ca-
misa da seleção, autografa-
da pelo treinador Fernando 
Santos, que o represen-

tante nacional mais antigo 
no teatro de operações do 
Afeganistão, coronel Raul 
Matias, guardou para ex-
por na casa de Portugal na 
base militar.

A força portuguesa inclui 
148 militares como Força de 
Reação Rápida na proteção 
do aeroporto Hamid Karzai, 
mais 23 que prestam con-

Uma pesquisa da Axima-
ge, para o Correio da Manhã, 
revela que mais de um quar-
to dos inquiridos não afasta 
a hipótese de vir a votar num 
partido considerado de extre-
ma-direita.

À pergunta: “Se em Portu-
gal surgisse um novo partido 
a falar alto contra imigrantes 
ilegais e contra a corrupção, 
o eleitorado das restantes 
formações políticas mudaria 
o sentido de voto?”, cerca de 
27% dos inquiridos respon-
deram que “sim”, “de certe-
za”, ou “talvez”.

Por outro lado, a gran-
de maioria dos inquiridos, 
63,1%, rejeitou a ideia de 
vir a dar o voto a um partido 
considerado populista.

No mesmo inquérito, é 
revelado que o PS vence-

Um em cada quatro portugueses 
admite votar na extrema-direita 

em pesquisa 

Um convite personaliza-
do, ou seja: um telefonema. 
Era isso que Maria de Be-
lém achava importante,  e 
que não aconteceu. Portan-
to, a ex-ministra da Saúde 
decidiu não comparecer na 
cerimônia em que o Gover-
no apresentou a sua nova 
Lei de Bases da Saúde, pro-
posta de lei que entretanto 
já deu entrada na Assem-
bleia da República. Não lhe 
foi suficiente o convite que 
lhe chegou por um e-mail 
enviado pela secretaria-ge-

ral do ministério da Saúde.                                                                                                                            
Maria de Belém, liderou uma 
comissão, nomeada pelo 
anterior ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernan-
des, que preparou uma ante 
proposta de nova Lei de 
Bases da Saúde. Foi essa 
a base de trabalho para se 
chegar à proposta que o Go-
verno agora formalizou.

“Para uma cerimônia 
como estas, na qual se-
ria apresentada uma Lei 
de Bases na qual tive uma 
participação tão ativa, jus-

tificar-se-ia um convite per-
sonalizado. Não tendo exis-
tido, não era necessário que 
lá estivesse presente”, disse 
a ex-ministra da Saúde .

Num recado direto à atu-
al ministra da Saúde, Mar-
ta Temido, Maria de Belém 
salientaria que “os procedi-
mentos em sociedade são 
muito importantes”. Porque 
“há uma prática não es-
crita” para casos destes: 
“Quando algum ministro de 
uma determinada área quer 
convidar ex-ministros, nor-

malmente faz um contato 
pessoal, se tem realmente 
interesse em que ele esteja 
presente.”

Quanto à substância da 
proposta do Governo, a ex-
ministra considerou que é 
uma lei técnica mas não um 
projeto como era o nosso, 
com uma filosofia para a 
área da Saúde. Também cri-
ticou no texto governamen-
tal a ausência de medidas 
de incentivo para que os 
médicos exerçam em exclu-
sividade no SNS.

Maria de Belém irritada
com ministra da Saúde

CDS mostra país preso por 
arames e desafia Governo a 
investir nos pontos críticos

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda disse  que o 
partido se vai bater no parla-
mento para ver reconhecido 
o estatuto de desgaste rá-
pido aos cidadãos com tra-
balho noturno ou atividade 
por turnos. “Agora, no parla-
mento, temos um outro de-
bate a fazer, que é o debate 
para reconhecer como de 
desgaste rápido o trabalho 
noturno e por turnos. Tanta 
gente neste país trabalha 
por turnos, tanta gente nes-
te país trabalha à noite”, afir-
mou Catarina Martins, con-
siderando que aquele tipo 
de atividade “faz tão mal à 
saúde de cada um, de cada 
uma, à família e à capacida-

BE quer estatuto de desgaste rápido 
para trabalhadores por turno e noturnos

ria. Ainda que PSD e CDS 
se juntassem, os votos des-
tes dois partidos não teriam 
peso suficiente para retirar 
António Costa do poder.

A abstenção, segundo a 
sondagem, também voltou 
a subir em dezembro, tendo 
chegado aos 33,4%.

O ministro Mário Cente-
no, é considerado pelos in-
quiridos como o melhor mi-
nistro, tendo reunido 29,4% 
das preferências. No outro 
extremo, é Tiago Brandão 
Rodrigues quem fica pior 
classificado. No geral, a po-
pularidade de todos os titu-
lares políticos baixou, nem 
o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
escapou à tendência de 
descida, tendo ficado abaixo 
dos 17 valores.

sultoria e assessoria ao trei-
no de militares afegãos em 
artilharia, e 15 elementos 
nacionais destacados, em 
funções no quartel-general. 
Não há uma única missão 
que não digam sempre que 
os soldados portugueses são 
do melhor”, enalteceu, reafir-
mando o compromisso do 
governo com a participação 
em missões internacionais 
no âmbito das organizações 
nas quais Portugal se insere, 
ONU, Nato e União Euro-
peia, disse António Costa .

“Em declarações à Lusa, 
depois de ser recebido pelo 
comandante da Resolut Su-
pport, o general norte-ame-
ricano Miller, disse valorizar 
“muito o esforço que os mili-
tares estão a fazer em nome 
do país” para que o país pos-
sa cumprir as suas “obriga-
ções internacionais no qua-
dro da defesa coletiva”.

de de nos organizarmos”.
“O que foi aprovado ago-

ra no Orçamento do Esta-
do é um passo de gigante, 
alguém com 50 anos, que 
trabalha nas pedreiras há 
30 anos, pode reformar-se a 
partir dos 50 anos. Foi pos-
sível reconhecer-se o des-
gaste rápido da profissão 
e os anos que trabalharam 
tiverem o reconhecimento 
devido para o acesso à re-
forma mais cedo”.

Elogiando a luta dos tra-
balhadores das pedreiras, 
como um exemplo para o 
país, que começou numa pe-
tição enviada ao parlamen-
to, referiu que foi graças a 
isso que também foi possível 

aprovar o mesmo estatuto de 
desgaste rápido para os tra-
balhadores das minas à su-
perfície, uma luta com muitos 
anos, recordou. “A vossa luta 

quando traz dignidade para 
uns traz para todos. É essa 
a grande lição. É isso que o 
nosso país tem de ver nessa 
luta extraordinária”, referiu.  
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 Nova vida para o 
Rossio de Porto Salvo

BREVES DE OEIRAS

Porto Salvo vai beneficiar 
de um programa de investi-
mento de 10 milhões de eu-
ros, que integra melhorias na 
área da saúde, cultura, e es-
paços comerciais.

O programa funcional 
para o Rossio de Porto Salvo, 
foi aprovado pelo presidente 
da Câmara de Oeiras, Isalti-
no Morais, contemplando um 
Centro de Saúde, uma área 
comercial e um centro de di-
namização de espetáculos. 

O novo Centro de Saúde, 
já negociado com o Governo, 
será um equipamento funda-
mental – com 1400 m2 – que 
servirá a população local, es-
tando localizado mesmo no 
coração de Porto Salvo.

No mesmo local será 
também instalada a sede da 
Junta de Freguesia de Porto 
Salvo, com 500m2. 

Além disso, o Rossio irá 

ainda beneficiar de uma área 
comercial com 800m2 e um 
parque de estacionamento 
coberto para 300 viaturas.

Na cobertura, irá nascer 
uma grande praça que ser-
virá de ponto de encontro e 
realização de espetáculos e 
de atividades culturais, inter-
ligadas em simultâneo com a 
dinamização cultural prevista 
para as praças a construir em 
Algés (antiga Praça de Tou-
ros, recentemente adquirida 
pela autarquia por 1.7 milhões 
de euros), em Oeiras, em Lin-
da-a-Velha e em Caxias.

Cumpre-se assim um dos 
objetivos prometidos para este 
Novo Ciclo de Desenvolvi-
mento: criar Novas Centralida-
des – Praças, com condições 
para a dinamização da vida ur-
bana local, onde o centro não 
é um lugar, mas uma rede de 
lugares.

Oeiras atribui mais 5.900 
euros a organismos juvenis

O programa “Oeiras Soli-
dária” foi reconhecido na ca-
tegoria de Domínio Social, do 
concurso “Os Melhores Muni-
cípios para Viver” (M2V), uma 
iniciativa promovida desde 
2008 pelo INTEC – Instituto de 
Tecnologia Comportamental.

Este concurso pretende 
fomentar a Qualidade de Vida 
dos municípios portugueses, 
premiando projetos nas áre-
as de intervenção Ambiental, 
Económico e Social.

Esta plataforma é consti-
tuída por cerca de 140 enti-
dades, tendo como principais 
atividades:

• Intermediação do apoio 
entre entidades locais. • Pro-
jetos integrados entre enti-

dades de diferentes setores, 
nomeadamente empresas 
e organizações da econo-
mia social. • Organização 
de reuniões, apresentações, 
conferências, ações de sen-
sibilização e sessões de 
trabalho entre parceiros e 
diferentes agentes locais. • 
Organização de intercâmbios 
de profissionais para troca de 
serviços e competências. • 
Campanhas como a de “Re-
colha de Material Escolar”, 
“Natal” ou “Apoio Animal”. • 
Gere uma Bolsa de Partilha 
de conhecimento, bens, equi-
pamentos, serviços e volun-
tariado •Desenvolvimento e 
implementação de um Plano 
formativo. 

A programação Natal com 
Arte continuou este fim de se-
mana, animar o Montijo. Para 
além do Mercado de Natal 
em plena Praça da Repúbli-
ca, há concertos nas igrejas e 
muita animação infantil.

Para os mais novos, os 
eventos iniciou-se, às 10h00, 
na Praça da República, com a 
animação de rua pela Orques-
tra de Percussão Batucando, 
seguindo-se mais uma Hora 
do Conto com “Uma história 
de Natal” e o Atelier “Natal é 
tempo de… vem brincar com 
as palavras”.

Ainda no dia 15 de de-
zembro, a Comissão da 
Baixa do Montijo promoveu 
um conjunto de workshops 
sobre arte floral, benefícios 
do chá, moda e cosmética 
na Praça da República, en-
tre as 15h00 e as 17h00. 
No mesmo local, mas no 
domingo foram promovidos 
mais dos workshops, sobre 
moda infantil e às  o tema foi 
segurança e eficiência ener-
gética.

No dia 16 de dezembro, 
a animação infantil arrancou 
na Praça da República às, 

Mais um fim de semana de Natal com Arte
MONtijO

LAMego

Viseu

PoiAres

com o grupo Anau a Rufar 
e com o workshop “A Magia 
do Natal”, onde as crianças 
podem criar algo muito es-
pecial e natalício. na parte 
da tarde, às 15h00, o espe-
táculo de magia e ventrilo-
quia “O Mágico Palhaço”.

Para além destes even-
tos, o Pai Natal vai mante-
ve-se na Praça da República 
para entreter os mais novos. 
A Casinha do Pai Natal fun-
cionou durante a semana 
(10 a 14 e 17 a 21 de dezem-
bro), das 10h00 às 13h00 e 
das 14h00 às 17h00, e aos 
fins de semana (15, 16 e 22 

de dezembro) das 10h00 às 
22h00, com exceção do dia 
23 de dezembro em que en-
cerrará às 19h00.

Decorre, ainda, até 23 de 
dezembro, às sextas-feiras, 
sábados e domingos, o Mer-
cado de Natal onde pode en-
contrar peças de artesanato 
e produtos de degustação e, 
quem sabe, aproveitar para 
comprar alguns presentes 
de Natal tipicamente portu-
gueses. O Mercado de Natal 
vai funcionar das 10h00 às 
22h00, com exceção do dia 
23 de dezembro em que en-
cerrará às 19h00.

O espírito natalício está a 
reinar na cidade ao longo des-
ta quadra tão especial.

A câmara quer marcar a 
diferença junto das famílias 
do concelho e por isso está a 
dinamizar a campanha “Natal, 
Comércio Tradicional”. Este 
ano, a segunda edição do 
concurso “Montras de Natal”, 
atraiu a adesão de 78 lojas 
de rua, uma subida assinalá-
vel em comparação com as 
54 verificadas na edição de 
estreia. A competição decorre 
em estabelecimentos comer-
ciais de vários ramos de ati-
vidade que ambicionam ser 
eleitos a montra mais bonita.

Em simultâneo, a autar-
quia organiza o primeiro sor-
teio de vouchers de compras 
que, posteriormente, os con-
sumidores poderão gastar 

em nove estabelecimentos 
comerciais aderentes. A cam-
panha “Neste Natal Compre 
no Comércio Local” estará em 
vigor até ao dia 6 de janeiro. 
Atendendo a que o montante 
de vouchers oferecidos pelos 
lojistas foi superior ao valor 
previsto, o município decidiu 
aumentar o valor dos prémios 
a sortear.

Assim, haverá três prê-
mios de 250 euros, 100 euros 
e 60 euros que serão sorte-
ados a 10 de janeiro. Até lá, 
as pessoas, depois de efetu-
arem as suas compras, pode-
rão colocar os cupões atribu-
ídos nas tômbolas instaladas 
na Loja Interativa de Turismo, 
no Teatro Ribeiro Conceição 
e nos Paços do Concelho. 
Nas compras entre 10 e 20 
euros é oferecido um cupão, 

Campanha “Natal, Comércio Tradicional”

Neste Natal, “apadrinhar” rima com “famílias felizes”

Durante o mês de dezembro todos os caminhos vão 
dar à aldeia de Poiares, no concelho de Peso da Régua. 
Com 100 figurantes, o Presépio Vivo de Poiares celebra, 
pela oitava vez, a festa do Natal, num ambiente mágico, 
único e simbólico que leva todos os visitantes a viajar no 
tempo e a conhecer uma realidade distante, mas presen-
te no dia a dia dos mais crentes

Presépio Vivo de Poiares 
recria 40 cenas bíblicas

Outros eventos
Ao Natal com Arte na 

Praça da República junta-se 
a V Gala da Academia de Ar-
tes da Sociedade Filarmóni-
ca 1.º de Dezembro, no dia 
15 de dezembro, às 21h00, 
no Cinema-Teatro Joaquim 
d’ Almeida.

O ciclo “Uma Igreja, Um 
Concerto” também prosse-
gue este fim de semana, com 
mais quatro espetáculos. No 
dia 15 de dezembro, o Grupo 
Coral do Montijo oferece dois 
concertos: o primeiro na Igre-
ja de Nossa Senhora de Fá-
tima, em Pegões, às 15h00, 
e o segundo na Igreja Matriz 
do Divino Espírito Santo, no 
Montijo, às 21h30.

Neste último local, no dia 
16 de dezembro, às 16h00 
vai atuar o Coro Polifónico 
da Sociedade Filarmónica 
1.º de Dezembro, dirigido 
pelo Maestro João Branco.

Já o Coro e Orquestra 
do Conservatório Regional 
de Artes do Montijo atua-
rão, no dia 17 de dezembro, 
às 21h00, também na Igre-
ja Matriz do Divino Espírito 
Santo, no Montijo.

A ideia não é nova, mas o 
número crescente de famílias 
a precisarem de ajuda obriga 
o Centro Social e Paroquial 
da Vera Cruz a reativar, mais 
uma vez, o projeto “Campa-
nha Apadrinhamento”. Este 
ano, e de acordo com a dire-
tora geral da instituição, Pau-
la Hipólito, têm 64 famílias em 
apadrinhamento. “O que não 
significa que o número não 
possa aumentar. A cada dia 
chegam situações dramáti-
cas e os gestores de família 

podem ter necessidade de 
conseguir mais um cabaz”, 
de forma a levar mais um 
“pouco de conforto e dignida-
de a uma família que acaba 
de chegar ou que só agora 
decidiu manifestar a sua ne-
cessidade”, disse. Esta res-
ponsável realçou, ainda, que 
só depois de realizada uma 
avaliação à família candida-
ta é que é aprovada ou não 
a sua entrada na campanha, 
de forma a acautelar critérios 
com a máxima justiça. 

enquanto que nas compras 
de valor superior são dados 
dois cupões. 

Como complemento, a 
partir do dia 14, será orga-
nizado ainda o “Mercado de 
Natal”, este ano erguido, pela 

primeira vez, num dos locais 
mais belos e históricos da ci-
dade de Lamego - o Largo da 
Sé-, onde os produtos expos-
tos constituirão sugestões de 
presentes originais e de gran-
de beleza. 

O Município de Oeiras 
volta a atribuir um subsí-
dio financeiro destinado a 
apoiar as Associações e 
Organismos Juvenis que re-
alizam atividades regulares 
destinadas aos jovens no 
concelho, tendo disponibi-
lizado 5.900€ para apoio à 
viabilização dos seus Pla-
nos de Atividades anuais 
em 2018.

Recorde-se que esta 
autarquia já tinha atribuído 
este ano, em julho, compar-
ticipações financeiras às 16 
associações e organismos 
juvenis que atempadamen-
te enviaram as respetivas 

declarações de não dívida, 
quer às finanças quer à se-
gurança social, no montante 
de 35.400€.

O apoio agora aprovado 
pelo Executivo Municipal, 
dirige-se às restantes as-
sociações e organismos ju-
venis que só recentemente 
enviaram a documentação 
solicitada.

Deste modo, em 2018 
o Município de Oeiras dis-
ponibilizou às Associações 
e Organismos Juvenis do 
concelho apoio financeiro no 
total de 41.300€, destinado 
a apoiar a viabilização dos 
seus planos anuais.

oeiras vence concurso 
‘Melhores Municípios para Viver’
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Oliveira dO HOspital

MOnteMOr-O-velHO

tOrre de MOncOrvO

Uma parte das decorações natalícias no espa-
ço público de Oliveira do Hospital vai ser feita por 
equipas de munícipes, que se estão a organizar, 
para participar no concurso que a autarquia lança 
todos os anos, desde 2014.

As candidaturas para o designado “3R_NA-
TAL_Ambiental 2018” serão “um contributo para 
a defesa do ambiente, pretendendo fomentar a 
adoção de comportamentos ambientalmente res-
ponsáveis por parte dos participantes e, em simul-
tâneo, incentivar a correspondente criatividade e 
expressão artística”, referem os serviços munici-
pais.

Podem inscrever-se no concurso turmas de 
alunos do concelho, de todos os níveis de ensino, 
mas também Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social (IPSS), coletividades e associações.

ObjetOs recicladOs nas 
decOrações de natal da cidade

A Câmara de Viana do 
Castelo decidiu, este ano, ab-
dicar da iluminação da maior 
árvore de Natal natural da 
Europa, que brilhou durante 
mais de 20 anos, para pre-
servar um “exemplar classifi-
cado, patrimônio da cidade”.

“A araucária excelsa é 
uma árvore classificada e te-
mos tido, nos últimos anos, 
muita dificuldade em encon-
trar formas de conseguir de-
corá-la sem que os ramos 
sofram com isso. Este ano, 
excepcionalmente, não va-
mos avançar com iluminação 
na árvore”, afirmou a verea-
dora da Culta.

Maria José Guerreiro, 
que falava em conferência 
de imprensa para apresen-
tar o programa “Sentidos de 
Viana” 2018/2019, num in-
vestimento de 120 mil euros 
e com quase uma centena de 
iniciativas, explicou que a de-
cisão foi tomada por motivos 
“ambientais”.

“Temos de pensar do pon-
to de vista ambiental. É um 
patrimônio natural que temos 
na nossa cidade assim como 
outros que temos de cuidar”, 
referiu.

Com mais de 50 metros 
de altura, a araucária excelsa 
foi, durante mais de 20 anos, 
iluminada com milhares de 
luzes, sendo vista em toda a 
cidade, num perímetro de vá-
rios quilômetros.

A instalação da decoração 
era assegurada, manualmen-
te, apesar das fragilidades 
que o exemplar já apresen-
tava.

Como “alternativa”, Maria 
José Guerreiro adiantou que, 
tal como já aconteceu no ano 
passado, última vez que que 
as luzes natalícias se acen-
deram araucária excelsa, 
será instalada uma árvore de 
Natal artificial na Praça da Li-
berdade.

A responsável adiantou 
que, este ano, o município vai 
investir 60 mil euros, mais 10 
mil euros do que o ano pas-
sado, na iluminação de Natal 
de 20 artérias do centro histó-
rico. As luzes de Natal serão 
ligadas no dia 7 de dezem-
bro, a partir das 20:30h.

Do programa “Sentidos 
de Viana”, Maria José Guer-
reiro destacou, entre outros, 
a confecção, pela segunda 
vez, de um bolo-rei gigante, 
de maior dimensão do que o 
confeccionado no ano passa-
do, montado ao ar livre, com 

paMpilHOsa da serra

a forma original e com 40 me-
tros de perímetro.

Revelou a aposta num 
bolo-rei de maior dimensão, 
confeccionado pelas pastela-
rias do concelho, cujo número 
irá revelar proximamente, de-
terminou a mudança de local, 
este ano a Praça da Repú-
blica, ex-líbris da cidade, no 
passado dia 08 de dezembro, 
a partir das 16h00minh.

Maria José Guerreiro real-
çou ainda, no dia 31 de de-
zembro, entre 22h00minh e 
as 24h00minh, o concerto de 
passagem do ano, com Mar-
ta Ren no centro cultural da 
cidade, seguido de uma ses-
são de fogo-de-artifício.

Anteriormente, a festa de 
passagem de ano incluía a 
animação, noite dentro, ga-
rantida por vários bares da 
cidade, que este ano não se 
vai realizar, segundo Maria 
José Guerreiro, por “falta de 
disponibilidade” dos empre-
sários dos estabelecimentos 
de diversão noturna.

Na véspera deste Natal, a 
tradição vai voltar a cumprir-
se em pleno centro de Viana 
do Castelo com a banana e o 
cálice de moscatel. O costu-
me foi realizado durante 60 
anos pela casa Riolanda, si-
tuada naquela zona da cida-
de, entretanto encerrada por 
morte da proprietária.

Apesar de se chamar casa 
Riolanda a designação de 
Bananeiro foi atribuída pelo 
fato de comercializar, duran-
te muitos anos, as melhores 
bananas da cidade. No inte-
rior, a loja tinha um pequeno 
balcão onde servia bebidas, 
entre elas, o moscatel.

A tradição da banana e 
do cálice de moscatel foi re-
lançado, em 2016, pelo San-
ta Luzia Futebol Clube, num 
convívio que junta várias cen-
tenas de pessoas.

Concertos solidários, te-
atro, dança, ‘workshops’, 
mostras e feiras de produtos 
locais, tertúlias, exposições, 
oficinas sobre vários temas 
para adultos e para as crian-
ças e atividades desportivas 
são outras das propostas do 
programa municipal.

As iniciativas, que vão de-
senrolar-se a partir do dia 01 
de dezembro e até dia 04 de 
janeiro de 2018, pretendem 
“divulgar o que de melhor o 
concelho tem para oferecer” 
nas mais diversas áreas e 
contribuir para a dinamização 
da economia local.

cabeça: a “aldeia natal” em 
seia onde o pai natal não entra

viana dO castelO

No âmbito das Festas da 
Boa Nova, o município de 
Torre de Moncorvo criou um 
local destinado aos mais no-
vos que está a ter um enorme 
sucesso.

Aqui as crianças podem 
vivenciar várias experiências 
como visitar o Pai-Natal, es-
crever-lhe uma carta, divertir-
se nos carrosséis e roda gi-
gante e participar num atelier 
de pinturas faciais.

O espaço criança está 
situado na Praça Francisco 
Meireles juntamente com o 
mercado de natal. Os visi-
tantes podem adquirir neste 
mercado vários produtos en-
dógenos, presentes de natal 
elaborados com materiais re-
ciclados e doçaria tradicional 
de Torre de Moncorvo.

O Castelo Mágico con-
centra toda a magia de Natal 
num espaço histórico. Até ao 
dia 30 deste mês, todos os 
caminhos da fantasia e do 
convívio familiar conduzem 
ao castelo de Montemor-o-
Velho. No recinto encontram-
se cerca de uma dezena de 
atrações fixas (entre as quais 
o “Planetário” e o “Explorató-
rio”) e animação ambulante 

com artistas do Chapitô.
A neve artificial é uma das 

zonas preferidas dos mais 
novos. As mascotes “Nico”, 
“Abade João” e “Infanta 
Dona Teresa” e o Pai Natal 
juntam-se à festa da magia 
no castelo dos sonhos. Os 
espectáculos são diários. O 
recinto encontra-se aberto 
das 10h às 20h, de quinta-
feira a domingo.

O preço dos bilhetes va-
ria entre os três e os seis eu-
ros. As crianças até aos dois 
anos não pagam entrada. Ao 
abrigo de uma parceria entre 
as duas autarquias, o bilhete 
do Castelo Mágico tem des-
conto no presépio humano 
do castelo de Penela, e vice-
versa. Por um máximo de eu-
ros, tem-se acesso aos dois 
eventos natalícios.

este ano cai neve no castelo de Montemor-o-velho com a magia de natal

Festas da boa nova com espaço 
criança e Mercado de natal

O Mercado de Natal e 
o espaço criança estão em 
funcionamento até dia 26 de 
dezembro, nos dias úteis da 
13h00 às 19h30, no dia 16 de-
zembro das 10h00 às 21h00, 

dias 21, 22 e 23 de dezembro 
das 10h00 às 22h00, no dia 
24 de dezembro das 10h00 
às 17h00 e no dia 25 de de-
zembro das 15h00 às 18h00.

As festas de Natal tiveram 

início no sábado com uma 
parada de Natal, que contou 
com a participação dos alunos 
dos jardins-de-infância e pri-
meiro ciclo do concelho e do 
Centro Social e Paroquial de 
Torre de Moncorvo. Os mais 
novos percorreram as ruas da 
vila, desde o centro escolar 
até à Praça Francisco Meire-
les, em grande animação. No 
decorrer da manhã os mais 
novos aproveitaram para usu-
fruir do espaço criança, e vi-
sitar os restantes espaços de 
natal como o espaço pinheiri-
nho, que teve a colaboração 
de todas as turmas do agru-
pamento de escolas e Centro 
Paroquial de Torre de Moncor-
vo, e o espaço presépio em 
colaboração com as juntas de 
freguesia do concelho.

O tradicional natal serrano da pampilhosa 
da serra enche corações a partir de amanhã

“Um Natal de afetos e de 
amizade, vivido com o cora-
ção”, é como o presidente da 
Câmara Municipal da Pam-
pilhosa da Serra, José Brito, 
classifica tudo aquilo que se 
vai passar no centro da vila, 
nos dois próximos fins de 
semana alargados, numa 
iniciativa designada “Inspira 
Natal”.

Aproveitando parte das 
instalações do quartel dos 
bombeiros do concelho – a 
que é acoplada uma tenda 
gigante transparente – foi 

criado um espaço, que é 
inaugurado amanhã, onde os 
visitantes são convidados a 
“saborear e reviver o tradicio-
nal natal serrano”.

O ambiente criado pela 
decoração própria da época 
(onde impera o artesanato), 
bem como a fogueira comu-
nitária, os aromas e sabores 
da gastronomia, a música, a 
dança e os cantares tradicio-
nais, criam “um especial con-
forto que só a envolvência 
serrana deste interior do país 
consegue transmitir”.



ELIDIO LOPES
Corretor de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com as Melhores Seguradoras
Atendemos os Nossos Clientes 24hs inclusive

Sábados, Domingos e Feriados
Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 98105-7346 - Email:elidiolopes@bol.com.br

Feliz Natal e Boas Festas
Ao final de mais um ano, desejamos a todos nossos clientes, amigos e parceiros um Natal pleno de harmonia 

e um Ano Novo repleto de novas conquistas. Que 2019 seja de sucesso, vitórias e realizações.



Eu vim ao mun-
do numa noite 
fria e eis que 

nasci em uma pobre 
manjedoura, pois 
não havia lugar para 
mim na hospedaria.

Mesmo diante das 
circunstâncias que o 
mundo me ofereceu, 
recebi um profundo 
amor de Maria e José, 
meus pais, que antes 
do meu nascimento 
prepararam tudo para 
a minha chegada.

O tempo foi pas-
sando e fui crescen-
do em sabedoria e 
humildade, e fiz a mi-
nha opção em buscar 
as coisas do Pai.

Em virtude desta 
minha escolha, vieram 
muitas coisas boas. 
Realizei curas, mila-
gres, prodígios. Com 
isso, muitas pessoas 
mudaram de vida, se 
converteram, passa-
ram a crer em Deus e 

Vim pra ficar na tua casa
recado de Jesus

suas vidas se modifica-
ram. Mas ao aceitar os 
planos do Criador em 
minha história, apare-

ceram as dificuldades, 
tribulações e sofrimen-
tos que me levaram à 
morte na cruz.

Apesar de tudo o 
que passei, se fosse 
necessário, faria tudo 
novamente. Pois o Pai 

jamais me abandonou, 
e me ensinou que o 
significado do amor 
está em dar a vida por 

amor ao próximo, e 
é perdendo que se 
ganha a eternidade.

E esta é minha his-
tória que se comemo-
ra todo ano, recordan-
do o menino que veio 
salvar o que estava 
perdido. E você pode 
se tomar um Salvador 
de Almas, acolhen-
do a estas palavras e 
deixando que eu entre 
em seu coração.

“Eis que estou à 
porta e bato; se al-
guém ouvir a minha 
voz, e abrir a porta, 
entrarei em sua casa 
e com ele cearei, e 
ele comigo.” Ap 3,20. 

“Não temas; de 
agora em diante se-
rás pescador de ho-
mens.” Lc 5,10

Um Santo Natal 
e que Jesus e Maria 
abençoem você e 
sua família.

E que venha um Ano 
Novo cheio de paz.
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CADERNO ESPECIAL DE NATAL 2018

Estr. Venancio Pereira Veloso, 1400,
Chacaras Rio Petrópolis, Duque de Caxias (21) 2560-4288 - (21) 2590-1350

desejamos prosperidade, sucesso
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em 2019 aos nossos clientes e amigos
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No último dia 10 de de-
zembro diversos seg-
mentos da comunida-

de luso-brasileira estiveram, 
presentes no Encontro Cultu-
ral. Foi um dia muito especial 
para o presidente do Liceu 
Literário Português, Dr. Fran-
cisco Gomes da Costa e sua 
diretoria.

No ano em que celebra o 
sesquicentenário da funda-
ção do Liceu Literário Portu-
guês, também foi assinalada 
a histórica criação da Asso-

encontro cultural no

ciação Luis de Camões, que 
integra o Real Gabinete Por-
tuguês de Leitura, o Liceu 
Literário Português, a Real e 
Benemérita Sociedade Por-
tuguesa Caixa de Socorros 
D. Pedro V e o Camões-Ins-
tituto da Cooperação e da 
Língua IP. Prestou também 
uma homenagem afetiva aos 
seus ilustres mestres nona-
genários; Rosalvo do Valle 
(in Memoriam), Maximiano 
de Carvalho e Silva e Evanil-
do Bechara, em reconheci-
mento aos valiosos serviços 
prestados à cultura do mun-
do lusófono.

A abertura do evento es-
teve a cargo do Presidente 
do Liceu Literário Português, 
Dr. Francisco Gomes da Cos-
ta, que realizou um discurso 
magnifico, falando dos 150 
anos de uma voz Lusofônica. 
A seguir discursou Dr. Luis 
Faro Ramos, presidente do 
Camões – Instituto da Coo-
peração e da Lingua, cujo o 
tema foi: Os Novos Rumos da 
Lusofônia.

Após  abertura, falou-se do 
Sesquicentenário do Liceu Li-
terário Português, com os se-
guintes Expositores: o Liceu 
e os estudos historiográficos, 
Prof. Dr. Arno Wehling: o Li-
ceu e os estudos Literários, 

Profª. Drª. Gilda Santos, o Li-
ceu e os estudos linguísticos, 
Prof. Dr. Evanildo Bechara  e  
e como mediadora, profª Drª 
Edila Vianna da Silva.

Após os expositores rea-
lizarem suas palestras, por 
sinal excelentes, foi feito um 
intervalo para um cafezinho e 
logo a seguir deu prossegui-
mento ao evento de homena-
gem  aos nonagenários: em 
louvor a Rosalvo do Valle (in-
memoriam) Prof. Dr. Carlos 
Eduardo Falcão Uchôa, em 
louvor a Maximiano de Car-
valho e Silva profª Drª Nilda 
dos Santos Cabral, em louvor 
a Evanildo Bechara, prof. Dr. 
Ricardo Cavalieri. 

Logo a seguir ao Encon-
tro Cultural foi oferecido aos 
convidados presentes um de-
licioso coquetel, onde os par-
ticipantes do evento puderam 
confraternizar num momento 
de total descontração quan-
do também foram realizados 
lançamentos de alguns livros. 
Enfim, um dia perfeito nesta 
instituição. O nosso Liceu Li-
terário Português, finalizando 
o ano de 2018, festejando os 
seus 150 anos e os 90 anos 
de três mestres. Parabéns 
a todos os que estiveram 
presentes nesse belíssimo 
acontecimento.

Sr.ª Alexandra Pinho, Conselheira Cultural da Embaixada de Portugal em Brasília,  Dr. Luís Faro Ramos, presidente do Camões Instituto de Cooperação e da Lingua, 
o Dr. Jaime Van Zeller Leitão  Cônsul-Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Drª Teresa Macedo, Diretora Institucional da Associação Luis de Camões 

No encontro cultura da esquerda para direita Professor Dr. Evalnildo Cavalcante Bechara, Professora Dra. Gilda Santos, Pro-
fessor Dr. Arno Wehling (IHGB), Professora Dra. Edila Vianna da Silva

Durante o evento vemos Professor Dr. Carlos Eduardo Falcão Uchôa, Prefossor Dr. Ricardo Stavola Cavaliere, Dra. Nilda 
dos Santos Cabral   

Presi-
dente do 
Camões 

Institu-
to de 

Coopera-
ção e da 

Língua 
IP. Dr. 

Luís Faro 
Ramos, 

proferin-
do seu 

discurso

Presi-
dente do 
Liceu Dr. 
Francisco 
Gomes da 
Costa com 
o - Profº. 
Carlos 
Eduardo 
Falcão 
Uchôa

Logo a 
seguir  ao 
evento foi 
oferecido 
um coque-
tel e lan-
çamento 
de alguns 
livros. 
Belíssima 
imagem do 
Encontro 
Cultural. 
Em  desta-
que, auto-
ridades e 
convidado

Assistência 
do encontro 
Cultural 
no Liceu 
Literário 
Português
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Liceu Literário Português

Exmo. Senhor Doutor 
Jaime Leitão – Cônsul Ge-
ral de Portugal no Rio de 
Janeiro

Exmo. Senhor Doutor 
Luís Faro Ramos – Presi-
dente do Camões Instituto 
da Cooperação e da Língua

Exma. Senhora Alexan-
dra Pinho – Conselheira 
Cultural da Embaixada de 
Portugal no Brasil

Exma. Senhora Embai-
xadora Teresa de Macedo 
– Representante do Ca-
mões Instituto da Coope-
ração e da Língua na As-
sociação Luis de Camões 

Senhores Homenageados
Senhores Conferencis-

tas e Professores
Minhas Senhoras e 

meus Senhores

Neste início de tarde, 
em que celebramos os 150 
anos de fundação do Liceu 
Literário Português, temos 
três grandes motivos, en-
tre outros, para manifestar 
a nossa alegria.

O primeiro deles é a 
evocação da trajetória his-
tórica do Liceu. Criado em 
10 de setembro de 1868 
com a finalidade precípua 
de proporcionar aos emi-
grantes portugueses um 
nível melhor de alfabeti-
zação e de instrução, bem 
como de lhes oferecer a 
aprendizagem de um ofí-
cio ou de uma arte.

O Liceu foi-se adap-
tando a novas realidades 
emergentes, sempre na 
área do ensino e do co-
nhecimento e não se ate-
ve somente aos emigran-
tes portugueses, pois as 
suas portas se abriram a 
todos, desde o Imperador 
Pedro II. que vinha assis-
tir, por curiosidade, às au-
las de “Arte Náutica”, aos 
jovens mais pobres da ci-
dade e que, depois da jor-
nada de trabalho, vinham 
aprender no “Colégio do 
Liceu Literário” as noções 
de contabilidade ou, nos 
cursos do “Mobral”, as 
primeiras letras. Durante 
décadas, os cursos su-
pletivos do 1º e 2º graus, 
ou então os cursos profis-
sionalizantes, deram ao 
Liceu uma dimensão iné-
dita: porque sendo uma 
entidade privada oferecia, 
como mantenedora, o en-
sino gratuitamente, como 
se fora uma escola públi-

discurso do Presidente dr. Francisco gomes da costa

ca, financiada pelo Estado.  
Já na década de 40, de-

pois de ter tido destruída a 
sua sede por um incêndio, 
os seus dirigentes, liderados 
pelo Comendador José Rai-
nho, pensaram não apenas 
na construção deste mag-
nífico edifício, no coração 
do Rio, para desenvolver as 
suas atividades, mas tam-
bém em transformar a institui-
ção numa “Universidade do 
povo”. O edifício construiu-se 
e se o sonho da Universida-
de não se concretizou, nem, 
por isso, as ações do Liceu 
deixaram de ganhar outras 
dimensões. Começou a mi-
nistrar para alunos de nível 
universitário os cursos de cul-
tura portuguesa.

O melhor da intelectuali-
dade d’aquém e d’além-mar 
passou pelo Instituto Afrânio 
Peixoto, que alcançou o má-
ximo de prestígio durante os 
anos em que teve à sua fren-
te o grande brasileiro e amigo 
de Portugal, o magnífico reitor 
Pedro Calmon. Ao lado das 
aulas curriculares, realizava-
se aqui dentro, com mestres 
de alto valor intelectual, tanto 
do Brasil como de Portugal, 
um extraordinário trabalho de 
difusão da cultura portuguesa 
e da cultura brasileira em vá-
rios quadrantes, desde a Lite-
ratura à Antropologia, desde 
a História à Sociologia, desde 
as Artes à Religião.

Mais tarde, já no início da 
década de 90, o Liceu saiu 
de um patamar e deu partida 
para a criação e o funciona-
mento de dois novos Institu-
tos: o de Língua Portuguesa, 
para cuja direção foram con-
vidados os professores Silvio 
Elia, Gladstone Chaves de 
Melo, Evanildo Bechara, Ma-

ximiano de Carvalho e Anto-
nio Basílio Rodrigues, e o da 
História Luso-Brasileira, que 
ficou sob a coordenação do 
Prof. Arno Wehling, presiden-
te do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro.

Era a retomada, por parte 
da Instituição, de um velho 
sonho: queremos um Liceu 
que sem perder seu caráter fi-
lantrópico nos cursos de nível 
médio,  projete-se cada vez 
mais na especialização pós
-universitária e que perma-
neça para sempre fiel ao seu 
traçado lusíada. Os campos 
escolhidos – a Língua Portu-
guesa e a História Luso-Bra-
sileira são valores comuns da 
lusofonia. Quanto maior for a 
nossa contribuição para a ex-
celência do ensino do idioma 
pátrio e para a pesquisa da 
História depurada das distor-
ções ideológicas e sem com-
plexos por termos construído 
o mesmo passado, mais o 
Liceu Literário Português se 
firmará como autêntica matriz 
luso-brasileira e marco de or-
gulho da nossa comunidade.

O Instituto de Língua Por-
tuguesa vem desenvolvendo 
durante estes anos um tra-
balho verdadeiramente notá-
vel: promoveu centenas de 
cursos e inúmeros congres-
sos alguns internacionais, 
com especialistas e mestres 
universitários; criou a revista 
“Confluência” distribuída e 
agora consultada no site do 
Liceu pelos principais cen-
tros de estudos linguísticos 
de todo o mundo; editou vá-
rios volumes sobre questões 
ligadas à gramática e à lexi-
cografia; converteu-se num 
ponto de referência em estu-
dos da Língua Portuguesa e 
mantém contatos permanen-

tes com professores e espe-
cialistas de diversos países.

Em 2004 o reconhecimen-
to por parte do Ministério da 
Educação do Brasil do curso 
de pós - graduação “latu-sen-
so” em Língua Portuguesa e 
o início do referido curso no 
seio do Instituto, com uma 
plêiade de professores, re-
presentou para nós uma con-
quista muito importante, que 
honra a instituição e enobre-
ce os portugueses do Brasil 
em suas ações coletivas.

O Liceu nada cobra dos 
alunos inscritos - como em 
tudo que realiza e promo-
ve - e o que pretende é que 
se transforme, cada um dos 
alunos, ao longo de sua vida 
profissional, num amante e 
defensor da Língua de Ca-
mões e de Machado de Assis. 

Também mantendo o es-
pírito dos fundadores do Li-
ceu, em 2012, foi adquirido o 
Colégio Sagres, fundado em 
1938, com longa e reconheci-
da tradição nas atividades de 
ensino e que ministra o siste-
ma completo da educação bá-
sica: educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio.

Festejamos estes 150 
anos com alegria e orgulho. 
Com alegria, por vermos os 
horizontes do Liceu cada 
vez mais ampliados e neles 
o nome de Portugal a ga-
nhar contorno de maior lu-
minosidade; e orgulho por-
que, em sequência àqueles 
que souberam dar ao Liceu, 
por seu trabalho e por sua 
entrega, muito de sua vida, 
também nós procuramos 
seguir- lhes o exemplo e 
tornar maiores e mais fe-
cundos os destinos desta 
instituição, patrimônio sa-
grado do Brasil e Portugal.

O segundo grande motivo 
para nossa satisfação desta 
tarde é a homenagem a três 
ilustres nonagenários e dos 
mais representativos Filólo-
gos e estudiosos das litera-
turas portuguesa e brasileira, 
Evanildo Bechara, Maximia-
no de Carvalho e Rosalvo do 
Valle (in memoriam) e que no 
decorrer de seus magistérios 
e de suas vidas, tanto têm en-
riquecido as investigações e 
normas sobre a Língua Portu-
guesa. Teremos oportunidade 
de ouvir alguns Mestres que 
se dispuseram a vir tratar dos 
aspectos mais importantes da 
vida e obra destes três filólo-
gos. Tributar-lhes a nossa pro-
funda gratidão por tudo o que 

tem feito e pela colaboração 
que tem dado ao Liceu Lite-
rário Português é o mínimo 
que podemos fazer. 

Por fim o último grande 
motivo para nossa satisfa-
ção é a honra de ter nesta 
solenidade o Presidente 
do Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua 
- Embaixador Luís Faro 
Ramos para assinalar a já 
histórica criação da Asso-
ciação Luis de Camões, 
que tem por objetivo zelar 
pela proteção, preserva-
ção e valorização do patri-
mônio material e imaterial 
que compõe o  acervo cul-
tural, social, educacional 
e histórico lusitano agre-
gado ao Real Gabinete 
Português de Leitura, ao 
Liceu Literário Português 
e à Real e Benemérita So-
ciedade Portuguesa  Cai-
xa de Socorros D. Pedro 
V. Também é associado 
além das  três Instituições, 
o Camões Instituto de Co-
operação e da Língua.

Estamos confiantes que 
a Associação Luis de Ca-
mões fortalecerá o futuro 
das gerações luso-brasilei-
ras, que certamente man-
terão a chama da lusitani-
dade a unir duas Pátrias 
e dois povos irmãos pelo 
sangue e pela história.

Quero desde logo regis-
trar o reconhecimento da 
direção do Liceu Literário 
Português, e o meu próprio, 
de forma especial, a todos 
os Mestres e Professores 
que se dignaram participar 
deste Evento Cultural.

Um agradecimento es-
pecial ao Embaixador Luis 
Faro Ramos por ter aceita-
do o convite para vir assi-
nalar a criação da Associa-
ção e apresentar a Senhora 
Embaixadora Maria Teresa 
de Macedo representante 
do Camões na Associa-
ção e a quem desejamos o 
maior dos sucessos.

Também agradecer a 
presença do Sr. Doutor Jai-
me Leitão – Cônsul Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro; 
da Sra. Doutora Alexandra 
Pinho –Conselheira Cultu-
ral da Embaixada de Por-
tugal no Brasil; das demais 
Autoridades, dos Srs. Pre-
sidentes das Associações 
Luso-Brasileiras e de todos 
os que aqui vieram celebrar 
conosco o aniversário do Li-
ceu Literário Português.

Registro fotográfico 
no Encontro Cultural 
no Liceu Literário Por-
tuguês, Presidente Dr. 
Francisco Gomes da 
Costa, Sr.ª Alexandra 
Pinho, Conselheira 
Cultural da Embai-
xada de Portugal 
em Brasilia, Dr. Luís 
Faro Ramos, presi-
dente do Camões
-Instituto  de Coo-
peração da Língua,  
Drª Teresa Macedo, 
Diretora Institucional 
da Associação Luis de 
Camões, Joana Vas-
concelos, do Camões 
Instituto de Coopera-
ção e da Lingua de 
Lisboa, Dr. Ricardo 
Coelho, do Pinheiro 
Neto Advogados

Presidente do Liceu Literário Português Dr. Francisco Gomes da Costa, durante 
seu discurso no Encontro Cultural
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Arouca Barra Clube
Casa dos Açores
Casa das Beiras
Casa de Espinho
Casa do Minho
Casa do Porto
Casa dos Poveiros
Casa de Viseu
Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria
Casa de Trás-os-Montes e Alto D’ouro
Casa Unidos de Portugal (Alcantâra)
Casa de Portugal do Rio de Janeiro
Casa de Portugal  de Petrópolis
Casa de Portugal  de Teresópolis
Casa de Portugal de Volta Redonda
Clube de Regatas Vasco da Gama
Clube Recreativo Português de Jacarepaguá
Clube Social Camponeses de Portugal
Clube Português de Niterói
Associação Atlética Portuguesa

Orfeão Português
Orfeão Portugal
Grupo Folclórico de Danças e Cantares 
   S. Rafael Arcanjo
Real e Benemérita Sociedade Portuguesa
de Beneficência do Rio de Janeiro
Clube Ginástico Português
Real Gabinete Português de Leitura
Liceu Literário Português
    - Banda Portugal
    - Colégio Sagres
Real e Benemérita Sociedade Portuguesa
Caixa de Socorros D. Pedro V
    - Lar D. Pedro V
Obra Portuguesa de Assistência
Câmara Portuguesa de Comércio e 
Indústria do Rio de Janeiro
Centro da Comunidade Luso- Brasileira do 
Rio de Janeiro

FELIZ NATAL! PRÓSPERO ANO NOVO!
ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS

E LUSO-BRASILEIRAS

As Associações luso-brasileiras, 
desejam um Feliz Natal e que o ano
de 2019 seja um ano de paz, saúde,

prosperidade e muito sucesso
na vida de todos!
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Em clima de muita festa, ani-
mação e harmonia, a Associa-
ção dos Poveiros de São Pau-
lo, realizaram no ultimo dia 09 
de dezembro 2018, sua Con-
fraternização de Natal, já se 
despedindo do ano de 2.018. 
A Associação dos Poveiros 
tem motivos para comemorar a 
chegada do ano de 2.018, um 
ano de muito trabalho e reali-
zações. O almoço foi composto 
das tradicionais iguarias nata-
linas como o delicioso pernil, 
o maravilhoso leitão, o sabo-

roso peru tudo típico de uma 
mesa poveira, no sistema sel-
f-service. Estiveram reunidos 
associados, amigos poveiros 
e não poveiros neste salutar 
convívio. Entre as muitas so-
bremesas, tivemos diversos e 
deliciosos doces como rabana-
das, aletrias, e também “Bolos 
Rei” e panetones gentilmente 
oferecidos pela Ofner, na pes-
soa do diretor amigo e poveiro 
Sr. Américo Martins da Costa. 
Nesse dia também tivemos a 
comemoração de dois aniver-

sários, ou seja, 40 anos de ca-
sado do Sr. Raul Neves Pereira 
com a Sra. Marli Pereira, e ain-
da os 3 anos de existência da 
Tocata Musical Cá Te Quero, 
a qual o Sr. Raul é fundador e 
presidente, com direito a bolo 
e o tradicional “Parabéns a 
Você”. O Sr. Raul agradeceu à 
Sra. Euvira Pompílio madrinha 
da Tocata Musical e saudou 
sua querida esposa Sra. Marli. 
O Presidente da entidade no 
uso da palavra agradeceu a 
presença de todos, aos apoia-

dores e amigos em geral e em 
companhia da neta Isabela 
procedeu ao sorteio de várias 
prendas, algumas trazidas re-
centemente de Portugal pela 
Sra. Helena Barroso. A Tocata 
Musical Cá Te Quero com seu 
vasto repertorio de chulas, vi-
ras e canções, cuidou da ani-
mação desta tarde, lotando a 
pista de dança, fazendo ali um 
grande show. Confira mais de-
talhes no site www.portugalem-
foco.com.br ou pelo facebook/
Portugal em foco

Confraternização de Natal dos Poveiros
E Aniversario da Tocata Musical Cá Te Quero

Comemorando seus 3 anos de fundação vemos a Tocata Musical Cá Te 
Quero e seu fundador Sr. Raul Neves Pereira.

O Presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage, a esposa Sra. Alice Lage a filha 
Adriana e a neta Isabela, e ainda a Sra. Helena o esposo Sr. Justino Barro-
so, o Sr. Joaquim L. Marinho Alves e a Sra. Odete Costa Simões.

O Presidente Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage, os aniversariantes Sr. 
Raul Neves Pereira e a Sra. Marli Pereira, e ainda a madrinha da Tocata 
Musica Cá Te Quero Sra. Euvira Pompílio. Sr. Lino Lage com o auxilio da belíssima neta Isabela durante os sorteios.

Brasileiro é escolhido 
para trilhar campanha de promoção de Portugal
O Turismo de Portugal apre-
sentou os cinco novos filmes 
que fazem parte da campanha 
de promoção internacional do 
país. Dirigida a 21 mercados 
internacionais, ela tem como 
objetivo posicionar o destino 
como um dos principais do 
verão europeu e estender tam-
bém essa atmosfera para o ano 
inteiro. Guga Bruno, brasileiro, 
é um dos vencedores que pro-
duziu o cover que trilha o filme 
“Portugal. The Sun”. Além de 
trilhar os vídeos da campanha, 
os vencedores vão tocar em 
um dos maiores festivais de 
verão da Europa, realizado em 
Portugal e ainda serão premia-
dos com uma viagem ao país, 
incluindo hospedagem para 
duas pessoas em um hotel 5 
estrelas, a ser realizada em 
2019. Os cinco vencedores dos 
vídeos promocionais foram es-
colhidos a partir de um desafio 
lançado em agosto deste ano 
pelo Turismo de Portugal, em 
que bandas nacionais e inter-

nacionais tiveram a chance de 
desenvolver um cover de uma 
das músicas do grupo nor-
te-americano, “Portugal. The 
Man”. A campanha marca uma 
nova abordagem na promoção 
do país. Por um lado, através 
da música e da dança preten-
de-se reforçar a experiência 
turística em Portugal. E por 
outro, juntamente com a ban-
da norte-americana “Portugal. 
The Man”, dar vida a uma idéia 
original: convidar as pessoas 
de outros países a criarem ver-
sões de “Live in the Moment”, 
um dos grandes hits da banda, 
proporcionando maior engaja-
mento com as pessoas, apro-
veitando os segmentos natu-
reza, o mar e a gastronomia. 
As inscrições contaram com 
aproximadamente 300 artistas 
de mais de 20 países. O maior 
número de inscritos era do 
Reino Unido, França, Estados 
Unidos, Espanha e do Brasil. 
As cinco melhores versões fo-
ram escolhidas pelos próprios 

integrantes da banda “Portu-
gal. The Man”. Os temas cria-
ram o ambiente sonoro certo 
para as cinco mensagens que 
se pretende transmitir sobre o 
turismo de Portugal. A nature-
za, oceanos e a gastronomia. 
O resultado pode ser visto nos 
filmes Portugal. The Sun; Por-
tugal.The Flavour; Portugal. 
The Ocean e Portugal. The 
Nature. Os vencedores são 
Guga Bruno (Brasil), NelsØnn 

(Alemanha), Maria Rui (Alema-
nha), Brady O’Keefe (Estados 
Unidos da América) e Here 
Come the Mummies (Estados 
Unidos da América). Estas ver-
sões serviram de trilha sonora 
para os novos filmes “Portugal. 
The Ocean”, “Portugal. The 
Nature”, “Portugal. The Mu-
sic, “Portugal. The Flavours” e 
“Portugal. The Sun”. Assista os 
filmes clicando no link 
http://bit.ly/2F08Yem
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Santa Maria de Jerusalém
Não existe em todo planeta 

metrópole tão amada e ve-
nerada quanto a mítica Jerusalém, 
elevada a capital do Reino de Israel, 
no século X antes de Jesus Cristo, 
por um dos maiores vultos da Bíblia, 
o Rei David, vencedor do duelo con-
tra o gigante filisteu Golias. Foi ele 
quem ordenou que seu filho, o Rei 
Salomão, erguesse, no centro da Ci-
dade Santa, o monumental Templo 
para preservar a Arca da Aliança, 
contendo as tábuas dos 10 Manda-
mentos revelados por Deus a Moi-
sés durante a exaustiva travessia 
do Deserto do Sinai, há 3.500 anos, 
reconduzindo à sagrada Sion os ju-
deus escravizados no Egito dos Fa-
raós. A grandiosa obra se tornaria 
símbolo da nação fundada há quase 
seis mil anos por Abraão, pai das 
vertentes religiosas do monoteísmo, 
porém, foi, tragicamente, destruída 
duas vezes: a primeira, por Nabuco-
donosor, no ano 536 antes de Jesus 
Cristo, levando os judeus ao cativei-
ro na sua legendária Babilônia dos 
Jardins Suspensos, no atual Iraque, 
e, na segunda, pelo Imperador Ro-
mano Tito, no ano 70 de nossa Era 
comum, que decretou a expulsão 
dos habitantes de Israel, dando iní-
cio à dramática diáspora na Europa, 
Norte da África e na Ásia. Amarga-
riam interminável exílio de quase 
dois mil anos, marcado por odiosos 
massacres, ocorridos, principal-
mente, na Península Ibérica, entre 
as idades Média e Moderna, bem 
como na Polônia, Ucrânia e na Rús-
sia, nos quais eram praticados os 
hediondos ‘pogroms’, e, por último, 
durante a Segunda Guerra (1940 – 
1945), na Alemanha ‘nationalso-
zialist’ de Adolf Hitler (1889 – 1945).

A diáspora imposta por Tito 
só teria fim, a rigor, com a 

reconstituição da pátria judaica, 
em 1948, num traçado que, inicial-
mente, excluía o ‘Muro das Lamen-
tações’ de Jerusalém e, ainda hoje, 
permanecem fora cidades bíblicas, 
como Belém, terra natal de David e 

de Jesus Cristo, Nablus, cujo nome 
em hebraico é Sichem, e Hebron, 
onde estariam sepultados os patriar-
cas judaicos, inclusive, Abraão, lou-
vado, igualmente, pelo Cristianismo 
e, desde o século VII, pelo Islã, no 
qual é chamado, em língua árabe, 
de Ibrahim. E, por isso, a contem-
porânea Israel se bate há décadas 
para que os países com os quais 
mantém relações diplomáticas re-
conheçam a cidade escolhida por 

David como capital – e não Tel Aviv, 
criada em 1909, pelos judeus que 
tinham começado a ‘Aliá’, ou seja, 
a Lei do Retorno aos territórios do 
Velho Testamento. Só recentemen-
te o Presidente dos Estados Unidos, 
o nova-iorquino Donald Trump, de 
72 anos, anunciou a transferência 
da sua embaixada para Jerusalém – 
sendo seguido pelo presidente elei-
to do Brasil, o paulista Jair Bolsona-
ro, de 63 anos. Ambos causaram 
estupor, porque a cidade, embora 
tenha origem judaica, é reivindicada 
por todos que professam o monote-
ísmo. Meticulosamente concebida 
com alvas pedras, como em muitas 
regiões do vizinho Líbano, antiga 
Fenícia, fornecedora dos soberbos 
troncos de cedros para a constru-
ção dos dois templos, a cosmopolita 
Jerusalém, recortada por ladeiras 

e os labirintos dos mercados, com 
inúmeras sinagogas, igrejas e mes-
quitas, é considerada divina, pelos 
cristãos, por ter sido o lugar de pre-
gação e martírio na cruz de Nosso 
Senhor, e, pelos islamitas, pois, do 
alto de suas muralhas, o Profeta 
Mohamed teria subido ao Céu. Esse 
conflito atravessou a Idade Média. 
A Santa Sé, para a defesa dos sí-
tios consagrados pelo Catolicismo, 
convocou as Cruzadas, que por 200 
anos, do final do primeiro Milênio ao 
século XII, retomaram a localidade. 
Mas os cristãos perderam o con-
trole de Jerusalém, na batalha das 
batalhas, com a derrota diante do 
comandante maometano curdo, Sa-
ladino (1138 – 1193), natural da ira-
quiana Tikrit, próxima a Babilônia e 
Bagdá. Os muçulmanos mantiveram 
a guarda dos bairros históricos até 
a Guerra dos Seis Dias, em junho 
de 1967, quando Israel recuperou o 
‘Muro das Lamentações’ e as áreas 
ao redor do Templo, que estavam 
ocupados pela Jordânia.

Maria, Nossa Senhora, nas-
ceu justamente no centro 

hierosolimita – gentílico de Jerusa-
lém. A imagem de sofrimento, no 
calvário de seu filho, está imortali-
zada em precioso ícone no altar da 
Igreja do Santo Sepulcro – e ilustra 
a coluna. A poucos metros dali, na 
Via Dolorosa, encontra-se a Igreja 
de Sant’Ana, dedicada a sua mãe 
– exatamente na casa em que Ma-
ria veio ao mundo. Tive o privilégio 
de visitar pela primeira vez as duas 
igrejas, no final do verão de 1982, 
após passar mais de dois meses 
como enviado especial da revista 
semanal Istoé a Beirute, sempre sob 
bombardeio, durante a Guerra do Lí-
bano (1975 – 1990). Neste Natal de 
2018, sob inspiração de Nossa Se-
nhora de Jerusalém, rogamos para 
que a Terra Santa deixe de ser o 
epicentro das discórdias. Que possa 
ser, como indica o seu próprio nome, 
de origem hebraica, a cidade da paz 
de todos os povos e religiões!

Sócios do SPORTING 
Mantêm Bruno de Carvalho suspenso

Os associados do Sporting de-
cidiram manter a suspensão de 
um ano de sócio aplicada a Bru-
no de Carvalho na Assembléia 
Geral realizada no ultimo sábado 
no Pavilhão João Rocha. Cerca 
de 68% dos votantes declaram-
se a favor da manutenção da 
suspensão. Uma decisão que 
só permite que o ex-presidente 
leonino volte a candidatar-se à 
liderança do clube de Alvalade 
em 2026.  Segundo os estatu-
tos, só podem ser candidatos à 
presidência sócios que paguem 
quotas de forma ininterrupta nos 
últimos cinco anos, logo, fica 
afastado do próximo ato eleitoral 
em 2022. A suspensão tem efei-
to a partir de 2 de agosto último.  
Os sócios mantiveram também 
a expulsão de Elsa Judas e Trin-

dade Barros. Bruno de Carvalho 
desta vez prometeu e cumpriu. 
Disse que não ia à assembléia, 
mandou a irmã ler um texto onde 
apelava ao sentimento e regres-
sava à tese da cabala. O núme-
ro de votantes não entusiasmou. 
Cerca de quatro mil, muito longe 
dos 14 mil da assembléia desti-
tutiva e dos 22 mil que elegeram 
Frederico Varandas no passado 
dia 8 de setembro. 
Percebia-se também que o tema 
Bruno de Carvalho já não entu-
siasmava os sportinguistas. Era 
um capítulo fechado que mui-
tos apenas queriam que fosse 
definitivamente selado. O ex-
dirigente tem outro processo 
pendente no Conselho Fiscal 
e Disciplinar que pode levar à 
sua expulsão de sócio. “Errei”, 

disse o ex-presidente Bruno de 
Carvalho, dirigiu-se aos sócios, 
através da mensagem lida por 
sua irmã, Alexandra. O ex-presi-
dente puxa dos galões da ‘obra 
feita’ e admite que nem tudo foi 
perfeito.  “Eu errei. Cometi o 
erro de ter sido voluntarista na 
defesa do Sporting. Foi uma de-
fesa cega e intransigente”, dis-
se, lembrando que nunca esteve 
agarrado ao poder. “Cegos de 
convicção, e com as melhores 
intenções”, disse, acrescentan-
do: “Aprendi.” 

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 
22,30 às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Dia 20.12.2018
Sr. Amândio Valdemar Meirinhos; 
Manuel Grilo Correia Botelho; Fer-
nando Gaspar Dias; Dra. Eliane Tei-
xeira Torre; o casal de amigos Maria 
Pires Pinto e Armando Pinto, come-
moram 50 anos de feliz união em 
2018; Sr. Mauro Bordon (Ex-Con-
selho Fiscal da Casa de Portugal de 
Campinas).
Dia 22.12.2018
Maria (esposa do Zé Picanha do 
Rancho da Casa do Minho de SP); 
Luis Carlos Germanio (Integrante 
do rancho Folcl. Pedro Homem de 
Mello); Rozania (ex-Integrante dos 
Veteranos). 
Dia 23.12.2018  
Leda Gomes Oliveira (esposa Ade-
rito Magalhães); Sra. Ana Petito 
Vieira (esposa Sr. Manuel Petito da 
Funchal Pescados); Claudia da Fon-
te (filha do casal amigo Sra. Eunice 
e Dr. David da Fonte); Patrícia Spi-
nola. 

Dia 24.12.2018
Francisco do Sacramento Doutel 
Lopes (Transportes Cruz de Malta); 
Antonio Cristovam (Capucho); Natá-
lia Paiva; Norma Fabiano (querida 
amiga e assessora do vereador To-
ninho Paiva).
Dia 25.12.2018
Andréa Guedes dos Santos (filha do 

Casal Bela e Manuel dos Santos); 
Sra. Rosalina Spinola (esposa do Sr. 
José Stanislau Spínola da Pizzaria 
Macedo); Dra. Gilvaneide Spinelli (ex-
Transportes Cruz de Malta), Sr. João 
Teixeira (da Manhattan Pães e doces). 
Dia 26.12.2018
Comemora aniversario a amiga Emy 
Uehara (da Uehara Imóveis).

O dia do nosso nascimento não 
é, e nem pode ser um dia comum. 
É um dia de se comemorar a 
vida, portanto é especial, é o seu 
aniversário. E foi o que fez o Sr. 
Oscar Ferrão atual presidente da 
proe4vdoria da Comunidade Por-
tuguesa. Este reuniu familiares 
e amigos no restaurante Adega 
Cais do Porto no ultimo dia 24 de 
Novembro de 2018, para um co-
quetel seguido de almoço, com 
fados e canções na voz de Gloria 
de Lurdes. Entre os ilustres convi-
dados destacamos o Cônsul Ge-

ral de Portugal em São Paulo Dr. 
Paulo Nascimento, o presidente 
do Conselho da Comunidade Dr. 
Manuel Magno e o ex-presidente 
Dr. Antonio de Almeida e Silva 
que foi seu companheiro de esco-
la. O aniversariante nasceu a 17 
de novembro de 1.948, é casado 
com a Sra. Emília Morgado, tem 
os filhos Rodrigo, Karina e a Giu-
lia, e comercialmente é presiden-
te da Rede de Estacionamentos 
Rede Park, há 30 anos no merca-
do e considerada uma das maio-
res no ramo. Desde que assumiu 

a presidência da Provedoria, seu 
lema tem sido a vocação de ser-
vir e ajudar, fazendo um belíssimo 
trabalho a frente daquela institui-
ção que tem o carinho, e apoio 
de toda a comunidade. No uso 
da palavra agradeceu a presença 
dos muitos familiares e amigos, 
e disse que cada um dos que 
ali estava, faziam parte de um 
pedacinho do seu coração. Este 
exaltou também o Cais do Porto 
e a Teresa Morgado. Não faltou o 
tradicional bolo comemorativo e o 
“Parabéns a você”.

Oscar Ferrão
Comemorou 7 Décadas Bem Vividas

Aqui o aniversariante Sr. Oscar ferrão com todos os seus 
familiares presentes.

Sr. Oscar Ferrão a esposa Sra. Emília Morgado, do Cais do Porto 
a Sra. Teresa Morgado, Dr. Manuel Magno, Dr. Paulo Porto, Dr. 
Fernando Ramalho, Dr. Paulo Almeida, e o Dr. Paulo Esteves.

Sr. Oscar Ferrão junto ao Cônsul Geral 
de Portugal em São Paulo Dr. Paulo Nas-
cimento e o adjunto Dr. Hugo Gravanita.

Sr. Oscar Ferrão o aniversariante 
aqui com o amigo de infância Dr. 
Antonio de Almeida e Silva.

Sr. Oscar Ferrão com familiares no 
“Parabéns a Você”.

Estivemos recentemente, 
presentes ao tradicional al-
moço da Comunidade Luso 
Paulista, o conhecido e ini-
gualável “Almoço das Quin-
tas” na Casa de Portugal. Um 
almoço com mais de 67 anos, 
que reúne semanalmente 
amigos, empresários, diri-
gentes associativos, e quem 
quiser apreciar o melhor ba-
calhau acompanhado de um 

bom vinho, ou seja, para sa-
borear as delícias da culiná-
ria portuguesa ali preparada 
e servida pelo Buffet “O Mar-
quês”. Neste dia, o “Almoço 
das Quintas” recebeu ilustres 
visitantes como a Sra. Alice 
Marto, proprietária e chef 
do famoso “Restaurante Tia 
Alice” na Cidade de Fátima 
em Portugal, e foi homena-
geada com a Medalha do 

Mérito Comendador Pereira 
Queiroz, pelo vice presidente 
Dr. Paulo Machado e na pre-
sença do presidente do Con-
selho Deliberativo da casa, 
Dr. Antônio Almeida e Silva. 
Entre os presentes inúmeros 
clientes e fãs brasileiros que 
já testemunharam a excelen-
te qualidade e atendimento 
do Restaurante Tia Alice em 
Fátima.

Sra. Alice Marto do Restaurante Tia Alice em Fátima
Homenageada na Casa de Portugal

Instante da homenagem pelo vice presidente da Casa de 
Portugal Dr. Paulo Machado e o Presidente do Conselho 
Deliberativo  Dr. Antonio de Almeida e Silva à Sra. Alice 
Marto.

A homenageada Sra. Alice Marto, a filha Sra. Maria de 
Fátima Marto Clemente, o Dr. Paulo Machado e os ami-
gos Dr. Carlos Carreira a esposa Dra. Marilene Carrei-
ra e a Sra. Elizabeth Soares.
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AS ASSOCIAÇÕES LUSO BRASILEIRAS ABAIXO DESEJAM A TODA A COMUNIDADE EM GERAL SEUS 
VOTOS DE BOAS FESTAS, DESEJANDO QUE EM 2019 POSSAMOS TODOS CONTINUAR JUNTOS.
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Estamos a poucos dias do Natal, maior sím-
bolo de amor e fraternidade cristã. Às vésperas 
de um Ano Novo cheio de expectativas com 
relação aos governos que assumem em nos-
so estado e em nosso país. Me associo a este 
momento e penso que é a hora perfeita para, 
junto com a esperança de tempos melhores, 
fazermos uma reflexão sobre os nossos er-
ros e acertos. Costumamos ser muito críticos 
em relação aos defeitos alheios e, por vezes, 
esquecemos de analisar os nossos próprios 
equívocos. Este, portanto, é um ótimo momen-
to para assumir alguns compromissos. Como, 
por exemplo, o de tentar ao máximo ajudar os 
que têm menos que nós; nos esforçar para es-
quecer os nossos próprios problemas e pensar 
no bem comum; refletir se não podemos man-
ter com outras pessoas as relações de amor 
e fraternidade que temos com nossa família e 
com nossos amigos.

 Vivemos, sem dúvida, tempos muito difí-
ceis. A crise econômica está gerando efeitos 
perversos no dia a dia de todos nós, com a 
perda ou enfraquecimento de valores como a 
generosidade e a solidariedade; a crise moral, 
que envolve parte da classe dirigente e con-
tamina a sociedade, exige que as pessoas de 
bem reajam. Este, portanto, é o meu desejo 
de Natal: que não nos deixemos envolver pelo 
pessimismo e nos mobilizemos para construir 
uma sociedade melhor. Que o seu Natal seja 
de encontro, solidariedade e muito amor na fa-
mília. 

Esperança de 
mudança

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Natal luz Nos CampoNeses foi liNdo

Durante o 
natal Luz 
nos Cam-
poneses 
destaque 
para a 
presiden-
te Rita 
Couto e 
o diretor 
Manuel 
Coelho

A comuni-
dade luso
-brasileira 
prestigiou 
em peso 
o Natal 
luz

A presi-
dente Rita 
Couto 
com seu 
irmão 
Antonio 
Couto e 
o amigo 
Albino

Um domingo maravilhoso em 
Caxias, na belíssima sede dos 
Camponeses de Portugal, com 

a realização do tradicional Natal Luz. Como 
sempre tudo perfeito, um cardápio de mui-
to bom gosto, bacalhau ao forno, chester, 
pernil e tender. A animação foi do Conjun-

to Típicos da Beira. Uma 
linda mesa cm mais de 10 
metros, iguarias natalinas, 
bingo e Papai Noel fazendo 
a festa da criançada. Apre-
sentação especial do R.F. 
Camponeses de Portugal 
com mais um lindo show. 
Parabéns presidente Rita 
Couto e sua diretoria pela 
linda festa.

Um show a gastronomia com uma mesa de 10 metros 
com iguarias de Natal

Depar-
tamento 

Feminino 
sempre mui-

to atuante, 
onde vemos  
no comando 
da D. Auro-
ra, demais 
senhoras

Thierry 
Becú,  com 
sua esposo 

a Presi-
dente Rita 
Couto,Luis 
do rancho, 

dando 
aquele apoio 
no Natal dos 

Campone-
ses

Panorâmica da decoração do Natal Luz nos Camponeses
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Fado do Encanto no Minho
Na sexta-feira passada foi reali-

zado o Fado do Encanto finalizan-
do com chave de ouro a programa-
ção da Casa do Minho. Uma noite 
muitíssimo agradável, onde os 
amantes do fado tiveram mais uma 

oportunidade de assistirem mais 
um show da fadista Karina, o mes-
tre da guitarra, o português Victor 
Lopez e mais uma vez o público 
marcou presença mostrando o su-
cesso da noite de fado do encanto.

Voz suave do fado com Karina Duque Estrada acompanhada pelo guitarrista Victor Lopez

Gente boa 
e amiga, 
prestigiando 
sempre a 
Casa do Mi-
nho na Noite 
de Fado

Mais uma 
noite de 

sucesso da 
dupla Victor 

Lopez e a fa-
dista Karina 

Duque Estra-
da. Na foto, o 

carinho dos 
amigos

Neste último do-
mingo, a diretoria da 
Casa do Porto realizou 
o seu tradicional Al-
moço Natalino. Como 
sempre, com a casa 
cheia para a alegria 
do presidente Manuel 
Branco, a esposa D. 
Berta Branco, vibrando 
com a presença dos 
amigos. Logo na en-
trada, foram servidos 
deliciosos bolinhos de 
bacalhau. No cardá-
pio, aquele delicioso 
bacalhau em postas, 
presunto, tender assa-
dos, farofa brasileira, 
muitas castanhas e 
nozes. Uma verdadei-
ra tarde de Natal a por-
tuguesa, finalizando 
sua programação anu-
al, com chave de ouro.

Jose-
valdo e 
Seu Trio 
sempre 
com boa 
música 
empol-
gando o 
público

Linda mesa no domingo portuense, Maneca, seu irmão comendador Afonso Bernardo, 
suas respectivas esposas Idália, Florbela,dona Lurdes Paiva, Dr. Sérgio Roçado, espo-
sa Margareth filha Manuela à bailarina do Teatro Municipal,Custódio Paiva,Mônica

Num close 
para o Portugal 
em Foco, Dr. 
Sérgio Roçado, 
sua esposa D. 
Jô e sua filha a 
arquiteta a jo-
vem Viviane,E-
liane,filhos 
Roberta e João 

Quem será o verdadeiro mestre cuca desta foto,os dois 
diretores,ou o colaborador  um só foi uma participação

aLMoÇo nataLino PoRtUEnSE



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

Alcina

DE RESTAURANTES

aLmoÇaNdo com daGmaR LouReNÇo

Que o amoR de cRisto 
esteja eNtRe Nós

VoLtaNdo de Lua de meL em PoRtuGaL
d. LauRa e comeNdadoR oRLaNdo ceRVeiRa

Na exibição do Rancho 
Armando Leça da Casa 
do Porto,  na Casa de Es-
pinho, tive a oportunidade 
de deliciar-me com as lin-
das vozes do Sr. Manuel 
Branco e sua irmã Amélia 
Branco são, sem dúvida, 
os cantadores de folclore 
nota 10 da nossa comuni-
dade. MUITAS BENÇÃOS 
FELIZ NATAL.

tRÊs GeRaÇÕes de 
amiGos feLiZes!

A iluminada Dra. Ana Amélia Moreira, sempre sorridente  de-
monstrando felicidade, com seu esposo Paulo Cesar Morei-
ra, da empresa “COFICO”, e sua linda filhinha Michelle Sau-
dades amigos queridos. FELIZ NATAL MUITAS BENÇÃOS.

Nesta data magna da cristandade onde reverenciamos o 
aniversário de Jesus, peço ao Pai Maior, que possamos 
fazer jus a grande palavra família, proporcionando muita 
Saúde, Paz e Amor para nossos leitores e  familiares, são 
os votos da família Portugal em Foco e que as benção 
de Deus sejam derramadas em toda nossa família e do  
Mundo Inteiro mesa destaQue e PaRabéNs À joVem aRQuiteta ViViaNe

aLeGRia de uma famíLia é VeR soNhos ReaLiZados

caNtadeiRa Nota 10

GeNte da Nossa GeNte, 
PaPai NoeL difeReNte

destaQues de famíLias  exemPLaRes da Nossa sociedade

coNfRateRNiZaÇão dos amiGos Na casa de tRás-os-moNtes

o eNsaiadoR  RobsoN, feLiZ 
PeLo soNho ReaLiZado

É com muita alegria que vejo a nos-
sa querida Tininha voltando a  fre-
quentar nossa comunidade. Tininha 
deixou uma lacuna de tristeza que 
com sua volta só nos tráz felicida-
de. Na foto com amigos, seu filho 
Gustavo e sua nora Marieli. Sejam 
benvindos, queridos. MUITAS BEN-
ÇÃOS FELIZ NATAL.

amiGos Que amo muito

Domingo, 8 de dezembro 2018, a diretoria da Casa de Viseu 
realizou linda festa em Louvor à Nossa Senhora da Concei-
ção, Padroeira de Portugal e desta bela Instituição. Como 
vemos neste lindo cenário fotográfico, o  distinto casal Dona 
Lurdes Paiva, com seu marido Custodio Paiva - naturais de 
Viseu, mais precisamente de Pindelo dos Milagres, que depois 
da parte religiosa, veio o belo almoço e uma tarde dançante, 
onde o destaque da semana foi o distinto casal, a quem desejo 
muita saúde e um Santo Natal. 

tiNiNha VieiRa, 
a Nossa 

fadiNha LoiRa

O querido casal Laura e 
Orlando Cerveira volta-
ram de longas férias em 
Portugal. Estávamos com 
saudades, a ausência foi 
longa. O meu apreço e 
gratidão pelo querido ca-
sal é enorme, assim como 
a admiração pelo Co-
mendador, que não mede 
esforços atuando na cari-
dade e amor ao próximo. 
Sempre presente nos hos-
pitais, lares de velhinhos, 
dando  auxilio e carinho 
aos desvalidos da sorte. 
Sejam benvindos amigos 
queridos. FELIZ NATAL 
MUITAS BENÇÃOS

Ainda sobre a Casa de Espinho, onde a Casa do Porto 
brilhou com o Rancho Armando Leça. Na foto o ensaiador 
Robson, sua mãe, eu Maria Alcina, sua simpática esposa e 
o filhinho querido. Parabéns Robson pela categoria e leveza 
do Rancho Fausto Neves, que você tão bem dirige e se or-
gulha, exibição perfeita, cheia de energia passando emoção 
para todos nós. MUITAS BENÇÃOS FELIZ NATAL.

Domingo passado, dia glorioso vivido na nossa Casa do 
Porto, um Almoço Natalino, onde não faltou nada alusivo 
a esta data tão marcante, onde se referencia a data do 
nascimento do Menino Jesus e a palavra famílias, tam-
bém como vemos neste lindo cenário a esquerda, Dona 
Idália, depois o casal natural de Pindelo dos Milagres, 
Dona Lurdes e Custodio Paiva, a jovem arquiteta Viviane 
Roçado, seus avós Comendador Afonso Bernardo Fer-

nandes, Dona Florbela,dona.Monica, Dr. Sergio, Dr. Ro-
berto Roçado e sua simpática esposa Dona Jô, sentados 
seu filho Dr. Vinícios, com seu filho Bernardo Fernandes, 
depois a mamãe  Eliana e mais Roberta, João seus filhos. 
Parabéns a todos, sinto-me muito feliz em ter irmãos do 
coração como vocês, que Deus abençoe as famílias: Pai-
va, família Fernandes, Roçado e todos os presentes, com 
o desejo de um Santo Natal e um Próspero Ano Novo.

Pé de VaLsa da semaNa

abRaÇo foLcLoRista

O Dr. João de Deus,  cônsul adjunto do 
Consulado de Portugal no Rio de Janei-
ro, muito feliz com a visita de sua queri-
da mãezinha D. Maria Helena, que não 
cabe em si de felicidade, junto da sua 
amada nora Leelia, seu filho João de 
Deus, a netinha linda Joana e o príncipe 
Bernardo. Assim se formam 3 gerações. 
Boas férias. Feliz Natal. ABRAÇOS FA-
DISTAS.

A felicidade foi imensa 
neste abraço da querida 
Ivana, componente do 
Rancho Fausto Neves 
da Casa de Espinho e 
também do Rancho Ar-
mando Leça da Casa do 
Porto. É gratificante ver 
os componentes dança-
rem em vários ranchos, 
mostrando assim a de-
dicação e o carinho ao 
folclore português. Feliz 
Natal para todos os fol-
cloristas dos Ranchos 
da nossa comunidade. 
MUITAS BENÇÃOS.

Dia 13 de Dezembro 2018, mais uma realização 
da família Fernandes e uma honra muito grande 
para mim ter sido convidado mais uma vez,  para 
participar desta data tão nobre.  Amigos, tudo que 
eu escrevesse seria pouco, por isso limito-me 
em dar os parabéns, enaltecer a dona da festa, 
como vemos a esquerda, a jovem arquiteta Vivia-
ne Roçado, que tem a seu lado seus avós Dona 
Florbela Roçado e Comendador Afonso Bernar-
do Fernandes e Dona Idália Maneca, a esquerda 
vemos, seus pais Dona Jô, Dr. Roberto Roçado, 
Dr. Sergio Roçado, esposa Dra. Margarete e sua 
filha Manuela, grande bailarina que no sábado 
passado deram um show de ballet espetacular 
no Teatro Carlos Gomes. Depois de tudo só resta 
dizer e desejar toda a saúde do Mundo. Com um 
Santo Natal para todos

Amigos me desculpem, mas tenho que 
fazer este registro, no meu tempo era di-
ferentes, mas hoje, quando se termina a 
quinta serie, fazem uma linda cerimônia, 
foi bonito e serve como incentivo para 
quem se prepara para o futuro, como ve-
mos na foto, a esquerda o papai Ronaldo 
Maneca, seus avós Maneca, Idália e Ali-
ce, a seguir a dona da festa Marcella Bal-
tar Maneca,  com o canudo na mão, de-
pois sua mana Daniela Baltar Maneca e 
mamãe Ana Cristina Maneca, nesta data 
de tantas recordações e saudade, peço 
ao menino Jesus muita proteção para to-
dos que moram no meu coração, com o 
desejo de um Santo Natal. 

Muita gente fina es-
teve no domingo no 
show do Márcio Go-
mes prestigiando este 
grande artista, muito 
querido, da nossa 
comunidade, na foto, 
Antônia, Maria Alice, 
Graça, Eloisa, Perci, 
seu esposo Domin-
gos Cunha

Sr. Rogerio Costa - Diretor do Conjunto Típicos da Beira 
Show, com sua distinta esposa, Dona Neide, posam para  
homenagear a comunidade luso-brasileira, nesta data tão 
significativa para os nossos princípios religiosos, onde lou-
vamos o nascimento do Menino Jesus. Rogerio e Dona 
Neide, que e nosso Pai Maior, proteja sempre sua saúde, 
extensivo a todas as famílias dos leitores deste Jornal Por-
tugal em Foco e toda a nossa comunidade, com o desejo 
de um Santo Natal. 

FELIZ NATAL! 
F-AMILIA UNIDA COM AMOR
E-NTRE LUZES  DE EXPLENDOR
L-OUVANDO JESUS COM FERVOR
I-MAGEM DE AMOR PROFUNDO
Z-ELANDO O SEU NASCIMENTO
N-ASCEU NUMA MANGEDOURA
A-MADO PELA NATUREZA
T-ERNURA DE ANIMAIS AMIGOS
A-OS REIS MAGOS OS SENTIDOS
L-UZ  DE ESTRELAS NAS FAMILIAS
 

ASSIM COM TAL SINGELEZA
Á NOITE UMA FARTA MESA

Á PORTUGUESA, COM CERTEZA. 
AUTORIA, MARIA ALCINA

No almoço mensal em que um grupo de amigas se reúnem, 
no SÓ NA BRASA NO MEIER, festejamos  o aniversário 
da minha querida amiga Neumara. Ambiente alegre, tarde 
maravilhosa, todos em sintonia  com Deus, por mais  um 
aniversário da iluminada Neumara. O maridão Fernando. 
Muito feliz  cantando o grilinho, já se preparando para os 
festejos da noite de amor. NA FOTO: Fernando Silva, vice
-pres. da Casa das Beiras, Sonia Ayres, Adão Lourenço, 
pres: do Orfeão, Juju, Natália, Sr. Valter e esposa Maria 
Alsira, Neli Cravo, Alice Boaventura, Sueli, Soraia, Maria 
Alcina e a Anversariante Neumara, Lizetee, Heloisa Vas-
conceloss. Tarde maravilhosa, junte-se ao nosso grupo. 
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ArrAiAl Feirense – QuintA do CAstelo
Que festa excep-

cional na Casa da 
Vila da Feira, o fol-
clore feirense sempre 

em alta que magnífi-
ca apresentação do 
G.F. Almeida Garrett, 
um dia magnífico e 

a casa recebendo 
um bom público. A 
animação musical 
de Cláudio Santos. 

Como sempre aque-
le cardápio de pri-
meira. Realmente o 
presidente Ernesto 
Boaventura, sua filha 
Rose Boaventura re-
cebem a todos com 
muito carinho e divi-
diram estes momen-
tos de emoção com 
o folclore do Almeida 
Garrett. Parabéns a 
todos e em especial 
às crianças que reali-
zaram um lindo show.

Mais um espetáculo do R.F. Almeida Garrett Essa turma do R.F.I.J. de santa Maria da Feira dá show

Que festa do folclore no domingo feirense

Pé de valsa 
Adão Ribei-
ro – presi-
dente do 
Conselho 
da Casa da 
Vila da Fei-
ra sempre 
dando seu 
show no 
salão

Linda mesa no domingo feirense, o vice-presidente Fernando Alves, a esposa Zulmira, 
filho Fernando, Flávia, Antônio Carlos, Lourdes, Alexandre, Cristiane, Letícia, os amigos 
Maria de Lourdes Silva, Sandra Augusta, Cláudia Alda e João Alfredo

 Outra mesa 
de destaque, 
o vice-pre-
sidente An-
tônio Silva, 
D. Olga, 
D. Rosa 
Boaventura, 
Alfredo e 
amigos 
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Leila Monassa 

BOLO DE LIMAO ITALIANO 
COM SEMENTES DE PAPOULA

Bolo:
1/3 xic. manteiga amolecida
3/4 xic. açúcar 
1 1/2 xícara de farinha de trigo
2 ovos
1/2 xícara de leite
1 1/2 colheres de chá de limão italiano 
1 1/2 colher de chá de fermento em pó
1 colher de sopa de raspas de limão
1/2 colher de chá de sal
2 colheres de sopa de sementes de papoula

Calda de limão:
1 1/2 colheres de chá de suco de limão italia-
no (amarelo)
1 xícara de açúcar de confeiteiro
1/2 colher de chá de baunilha

Preaqueca o forno a 350F (180°C).
Bata na batedeira o açúcar, a manteiga, e 

bata ate ficar fofo. Adicione os ovos e o limão.
Em outra tigela, misture a farinha, o fer-

mento, as raspas de limão e o sal. Adicione 
gradativamente a mistura cremosa, alternan-
do com o leite e batendo a massa a cada adi-
ção. Coloque as sementes de papoula, e use 
uma forma para bolo inglês untada e enfari-
nhada. Asse por 1 hora ou ate que o palito 
saia limpo quando espetado no bolo. Deixe 
esfriar na forma por 15 minutos, desenforme 
e deixe esfriar sobre uma grade.

Modo de fazer a calda:
Misture todos os ingredientes ate que estejam 
bem dissolvidos. Adicione sobre o bolo ainda 
morno, a calda ira’ endurecer

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A  – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS 
DE AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto 
ao público. O melhor da culinária portuguesa 
“Cantinho de Portugal no coração da Barra 
da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 Tijuca - Tel. 2293-1542
JANEIRO – 6 – Domingo – 12 às 17h. Salão 
Nobre. Almoço Social. Cardápio variado. Mú-
sica com o Conjunto Som e Vozes.
JANEIRO – 19 – Sábado – 13 às 17h. Tar-
de de Fados no Castelo da Feira. Show das 
novas vozes de fado no Brasil Ana Paula e 
Camilo Leitão. Músicas para dançar por con-
ta do Trio Cláudio Santos.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – 

Tel.: 2225-1820
DEZEMBRO – 23 – Domingo - Início do re-
cesso de Natal.
JANEIRO – 8 – Terça-feira - Retorno das 
atividades 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 DE TRÁS-OS-
MONTES E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
DEZEMBRO – 30 – Domingo – 12h. “Almoço de 
Confraternização de Fim de Ano”. 



Até 2019
Na última coluna de um ano tão contur-

bado, peço licença ao amigo leitor do 
Portugal em Foco para uma mensagem 

fugindo do tema “nossa saúde”. Ao invés dis-
so, vou aproveitar esse espaço para passar 
uma mensagem mais positiva a todos luso-
descendentes.

Desejo para todos um 2019 de muita paz 
e prosperidade. Que tenhamos a se-
renidade e a firmeza necessária para 

lidar com as adversidades. E, é claro, que te-
nhamos muita saúde para aproveitarmos os 
momentos felizes com as pessoas que ama-
mos.

Nessa que é a última coluna de 2018, 
desejo também um feliz natal para to-
dos e que divirtam-se nesse período 

de festas. Independente de posicionamentos 
políticos ou qualquer questão ideológica, é 
sempre válido aproveitar o simbolismo do fim 
de ano e consequente início de um novo ciclo 
para refletirmos sobre nossas vidas e esta-
belecer prioridades que naquilo que faz bem 
para o nosso espírito.

Tudo de bom para nossa comunidade 
luso-brasileira. Que 2019 traga con-
quistas e melhorias para todos nós. E 

seguiremos juntos nas lutas por um mundo 
mais justo, fraterno e sustentável. Nos vemos 
em janeiro.

www.facebook.com/paulopinheirovereador

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 20 a 26 de dezembro de 2018

Missa e auto de Natal No arouca

Linda 
imagem 
do Auto de 
Natal repre-
sentando 
com o casal 
Luís Cláu-
dio, esposa 
Marcela e 
filhos Luísa 
e Lucca

Um domingo de fé 
e muito amor no Arou-
ca, com a realização 
da missa de Natal na 
Capela Rainha Santa 
Mafalda. Logo a seguir 
abertura do almoço na-
talino, com deliciosos 
pratos numa grandiosa 
confraternização, com 
a apresentação do auto 
de Natal representa-
do pelas crianças do 
R.F. Mirim do Arouca e 
o presépio por alguns 
componentes do adulto. 
Finalizando com show 
do cantor Marco Vivan 
agitando o salão.

No Almoço 
Natalino do 
Arouca, o 
ex-presiden-
te Cláudio, 
sua esposa 
Marlene e 
amigos

Mesa do 
ex-presidente 

do Arouca, 
Dr. Paulo 

César, sua 
esposa Ana 

Amélia, a 
neta, padre 
Abílio e de-

mais amigos


