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Rui Rio afirmou que se-
guirá o legado deixado por 
Sá Carneiro e avisou que 
o atual Governo terá com a 
nova liderança do PSD uma 
“oposição firme e atenta”, 
mas “não demagógica ou 
populista”. No seu discurso 
de vitória, em que elogiou o 
ainda Passos Coelho, disse 
que sempre se guiou pelos 
ideais do fundador do PSD, 
Sá Carneiro, e que é essa 
“a bússola” que vai “conti-
nuar a seguir como meta”. O 
partido, disse, “não foi fun-
dado para ser um clube de 
amigos ou uma agremiação 
de interesses ou de grupos”. 
Para Rui Rio, o PSD inicia-
rá depois do congresso, em 
fevereiro, uma nova etapa, 
que passará pela “constru-
ção de uma alternativa de 
governo à atual frente de 
esquerda que se formou no 
parlamento”.

“Uma alternativa capaz 

CADERNO DE SÃO PAULO

Rui Rio : “O atual Governo vai ter
oposição firme, mas não populista”  

Os deputados que não 
apresentarem a declaração 
de rendimentos e de  patrimô-
nio podem  perder o mandato, 
de acordo com uma proposta 
do  PS para reforço da trans-
parência na política. Este códi-
go prevê que o deputado não 
pode aceitar presentes  de va-
lor superior a 150.

“Perdem o mandato os de-
putados” que “culposamente” 
não cumpram os “seus deve-
res declarativos”,  segundo 
uma das propostas dos socia-
listas de alteração ao Estatuto 
dos Deputados, entregue ao 
parlamento e que aperta as 
regras de incompatibilidades 
dos deputados. O PS propõe 
que os deputados declarem 
todos os seus rendimentos, 
mas também heranças e até 
passivo bancário, seja em 
Portugal ou no estrangeiro.                                                                                                                     
O documento, propõe também, 
a obrigação de apresentação 

PS quer demitir deputados que não 
presentem declaração de rendimentos

de declaração de rendimentos 
aos magistrados judiciais e do 
Ministério Público. A fiscaliza-
ção é feita, segundo o projeto 
de lei, pelos conselhos supe-
riores da magistratura.

Outra das propostas pas-
sa pela criação de uma En-
tidade para a Transparên-
cia em Funções Públicas, a 
funcionar junto do Tribunal 
Constitucional. Esta entidade 
devera garantir maior asser-
tividade na fiscalização do 
cumprimento, por deputados, 
no cumprimento das suas 
obrigações de entrega das 
declarações de rendimentos.                                                                                                       
Se se detectarem irregulari-
dades, a nova entidade envia 
processos para Assembleia 
da República, se o que estiver 
em causa for a perda de man-
dato, para Autoridade Tributá-
rio, se forem questões ficais, 
ou para o Ministério Público, 
se forem infrações criminais.

Com o tema #todosjun-
tos-2018, o Grupo Tras-
montano promoveu sua 
tradicional festa de confra-
ternização, para comemo-
rar junto aos colaborado-
res, conselheiros, médicos 
e parceiros, os excelen-
tes resultados obtidos em 
2017. A festa aconteceu 
no espaço Villa Country e 

reuniu mais de mil pesso-
as e tivemos a animação 
da Banda Sant´Anna, e o 
show do MC Kevinho. Veja 
esta reportagem e ainda, a 
coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, 
a coluna Portugal Despor-
tivo do jornalista Martins 
Araujo e outros assuntos 
de interesse.

Confraternização do
Trasmontano/Igesp/Fasig
Com show do MC Kevinho

de dar a Portugal um gover-
no mais firme e corajoso, 
capaz de enfrentar os gran-
des problemas estruturais 
com que há muito o país se 
confronta, uma alternativa 
capaz de reforçar a nossa 
aposta em Portugal e de nos 
restituir a vontade, a alma e 
a esperança”.

O novo líder do PSD con-

AlMoço de ConFrATernIzAção
dA FAMílIA AçorIAnA

o Cowboy PorTuguês, zé AMAro,
AgITou doMIngo TrAnsMonTAno

CoMeMorAção do 88º AnIversárIo 
dA CAsA dos PoveIros do r.J.

RecoRdaR é ReviveR
o passado no pResente”

Outro belo fim de semana. Com mais um convívio social entre 
diretores associados e amigos na Casa dos Açores, foi rea-

lizado seu tradicional almoço de confraternização, marcado pela 
descontração e receptividade da diretoria açoriano. Em desta-
que a mesa do presidente Fernando Pires,esposa Sonia Fagun-
des, D,Vitalina mãe do presidente e o casal Rita e Juca, primos 
do Presidente Fernando. Detalhes (última página do tabloide)

Esteve bem movimentado o Domingo na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro com a atração internacional, o Cantor 

o Cowboy Português, Zé Amaro, que realizou um grande show, 
para comunidade portuguesa. Detalhes página 20

Um grande dia para os Poveiros do Rio de Janeiro, que reu-
niram-se para festejar os 88º anos de fundação da Casa os 

Poveiros. Com Missa e almoço comemorativo, vemos na foto o 
Vice- presidente da Câmara da Póvoa de Varzim Sr. Luis Dia-
mantino Batista, a esposa sra.Maria Angela Grave, durante al-
moço festivo com o presidente da Casa dos Poveiros, Carlos 
César e a esposa Primeira Dama Glória. Detalhes página 8

É com muito prazer que voltaremos a republicar no Jornal 
Portugal em Foco, fotos que de alguma forma, nos 

trará recordações especais dos velhos tempos; como está 
aqui, nossa saudosa fundadora, Benvinda Maria, com o R. 
F. Português do Rio de Janeiro, no Palácio de Belém, com 
o Presidente de Portugal Mário Soares, mais fotos nas 
páginas 16 e 17

Portugal tem a sétima maior
redução do endividamento

que preferiram o seu adver-
sário. Agradeceu também 
a quem esteve a seu lado 
nestes mais de três meses, 
bem como a Santana Lo-
pes, que “com generosidade 
e empenho se apresentou 
a estas eleições, permitin-
do assim um confronto de 
ideias que não só valorizam 
esta vitória como enrique-
cem os objetivos comuns”. 
Nos seus agradecimentos a 
Pedro Passos Coelho, Rui 
Rio destacou ter sido o pri-
meiro-ministro que enfren-
tou “a mais grave e a mais 
longa crise econômico-fi-
nanceira que o país viveu 
nos últimos 40 anos”. “Na 
história deverá ficar regista-
do o nosso agradecimento 
a Passos Coelho, que foi o 
homem que retirou Portugal 
da bancarrota para onde os 
desmandos de outros atira-
ram o país”, recebendo uma 
grande salva de palmas .

siderou que o seu partido “é 
o que deu ao país o maior 
impulso de crescimento e 
desenvolvimento econômi-
co” e que “sempre soube 
liderar as mais importantes 
reformas que o país”.  Pe-
rante uma sala cheia, come-
çou por agradecer a todos os 
militantes que votaram em 
si, mas também aos outros 

Portugal reduziu o peso 
da dívida no PIB em 18% 
entre setembro de 2016 e se-
tembro de 2017, integrando o 
grupo de economias desen-
volvidas que,  mais emagre-
ceram o sobreendividamento, 
disse o  “Global Debt Moni-
tor”. O grupo inclui 11 eco-
nomias europeias,  Portugal 
ficou em 7º lugar.

Nos 12  meses analisa-
dos, o principal motor do 
emagrecimento foi a redução 
do peso do endividamento do 

O Governo quer entregar 
quase 4300 Km de estradas 
nacionais às câmaras e com-
promete-se a pagar, anu-
almente, um montante por 
quilômetro de via transferida, 
embora não especifique o 

Estado entrega mais estradas às 
câmaras sem pagar anteriores

valor. O modelo, proposto no 
âmbito do processo de des-
centralização, já foi aplicado 
em 2002. Alguns troços de 
estradas mudaram de mãos, 
mas o dinheiro prometido ate 
agora nunca chegou.

setor financeiro. Esse padrão 
marcou, também, a evolução 
portuguesa. Metade do ema-
grecimento do peso da dívida 
portuguesa naquele período 
deveu-se à redução operada 
naquele setor, cujo endivida-
mento caiu quase 9% do PIB 
face a 4,7% para as empre-
sas e 3,5% para os particula-
res. O menor contributo para 
a descida veio do Estado, que 
apenas reduziu o peso da sua 
dívida em um ponto percentu-
al do PIB nestes doze meses. 

O Governo prevê investir, 
nos próximos 10 anos, cerca 
de 900 milhões de euros em 
obras de manutenção da cos-
ta portuguesa, para minimizar 
os efeitos das alterações cli-
máticas, anunciou o ministro 
do Ambiente. “É um investi-
mento que se prevê neces-
sário, em obras que vão ser 
feitas, algumas em pedra, 
afastadas, mas paralelas à 
costa para reduzir bastante 
aquilo que é a força que o mar 
tem”, disse o ministro  João 
Pedro Matos Fernandes.

Segundo o governante, 

Governo
prevê investir 
€900 milhões 
em obras no 
litoral

as obras previstas para a 
próxima década, vão incidir 
na manutenção de esporões 
existentes, enchimento de 
praias, recuperação de du-
nas, com a concentração de 
milhares de metros cubos de 
areia”, ressalvando, contudo, 
que “esse trabalho não será 
eterno, porque essa areia 
será, certamente, levada pela 
natureza”.

“São obras, desde Cami-
nha até Vila Real de Santo 
António, obras sobretudo de 
proteção, feitas com técnicas 
naturais”, destacou.
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Caros Leitores:

Como já estão sa-
bendo, o prefeito do 
nosso Município do 
Rio de Janeiro, au-
mentou o Imposto 
Predial e Territorial 
Urbano – IPTU, mui-
to acima do que a 
constituição federal e 
a lei orgânica do mu-
nicípio permite, o que 
em algumas situa-
ções ultrapassa 70% 
(setenta por cento) 
em um exercício, é 
o caso, por exemplo, 
nos imóveis situados 
na Grande Tijuca, 
Santa Teresa, Centro, 
além de outros; este 
expediente também 
é comum em muitos 
outros municípios, la-
mentavelmente. Es-
tes agentes públicos 
que não entendem 
de gestão estratégi-
ca, sempre mandam 
a conta para a popu-
lação  brasileira. Isto 
ocorre em todas as 
esferas de (des)go-
verno!

O Órgão Especial 
do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Rio 
de Janeiro, aliás, num 
primeiro momento 
suspendeu os efeitos 
da lei municipal que 
aumento o referido 
tributo em liminar que 
não foi unânime.

O STF, através de 
sua Presidente Mi-
nistra Cármen Lúcia, 
suspendeu tempo-
rariamente a liminar 
antes concedida pelo 
TJERJ, condicionan-
do tal entendimento 
até que o TJERJ de-
cida definitivamente a 
questão, suspenden-
do ou não em caráter 
definitivo os efeitos 
da nova lei, o que 
pode levar considerá-
vel tempo.

O fato é que existe 
jurisprudência sumu-
lada pelo STJ (160) 
de que não se permi-
te aumento ou atuali-

zação do IPTU acima 
dos níveis de inflação 
verificada no exercí-
cio anterior.

Então como ficará 
o contribuinte diante 
desta situação jurídi-
ca, caso seu imposto 
seja muito superior ao 
da inflação, quando 
receber o seu carnet?

RESPOSTA: O 
contribuinte tem duas 
possibilidades jurídi-
cas, a saber: A PRI-
MEIRA HIPÓTESE: 
a) pode ajuizar ação 
consignatória do va-
lor mensal a ser pago, 
no caso depositando 
no Juízo da Vara da 
Fazenda Pública e, b) 
ingressar com ação 
ordinária para discu-
tir o referido aumento 
ilegal do tributo. Jul-
gada procedente a 
ação, ele levantará o 
valor da diferença en-
tre o exigido e o deci-
dido monetariamente 
corrigido;

SEGUNDA HIPÓ-
TESE: Ele poderá 
ainda, se assim o pre-
ferir, pagar esponta-
neamente o tributo e 
ingressar com ação 
ordinária de nulidade 
do aumento do tribu-
to cumulado com re-
petição do indébito. 
Contudo, levará muito 
mais tempo para ver 
seu crédito reduzido 
e receber a diferença 
que, no caso, seria 
através de Precatório.

Por tudo isto, re-
comendamos que 
procedam, se assim 
o desejarem, na PRI-
MEIRA HIPÓTESE.

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.carrasqueiraadv.com.br

Dr. FernanDo
Carrasqueira

DIREITO TRIBUTÁRIO
AUMENTO DE IPTU ACIMA DOS LIMITES 

LEGAIS É INCONSTITUCIONAL

Sismo sentido entre Évora e Coimbra 
não causou danos pessoais ou materiais

O sismo de magnitude 
4,9 na escala de Richter 
ocorrido no continente foi 
sentido em Évora, Porta-
legre, Lisboa e distrito de 
Coimbra, mas sem causar 
vítimas ou danos mate-
riais, segundo a Proteção 
Civil.

Em declarações à 
Lusa, o comandante Pe-
dro Araújo, da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil 
, adiantou que a entidade 
recebeu muitos telefone-
mas de pessoas que di-
zem ter sentido o sismo.

“Tivemos muitos tele-
fonemas sobretudo dos 
comandos de Évora, Por-
talegre e de toda a faixa 
entre Lisboa e Coimbra. 
As pessoas sentiram o 
sismo e procuravam sa-
ber se tínhamos esse 
registo, se o tínhamos 
identificado. Importante 
é que não temos até ao 
momento registo de da-
nos materiais ou pesso-
ais”, disse o comandante 
Pedro Araújo.

“Este sismo, de acordo 
com a informação disponí-
vel até ao momento, não 
causou danos pessoais ou 

materiais e foi sentido com 
intensidade máxima IV 
(escala de Mercalli modifi-
cada) na região de Elvas”, 
indicou em comunicado o 
Instituto Português do Mar 
e da Atmosfera .

De acordo com o IPMA, 
a intensidade IV é con-
siderada Moderada. “Os 
objetos suspensos balan-
çam. A vibração é seme-
lhante à provocada pela 
passagem de veículos pe-
sados ou à sensação de 
pancada duma bola pe-
sada nas paredes. Carros 
estacionados balançam. 
Janelas, portas e louças 
tremem. Na parte superior 

deste grau as paredes e 
as estruturas de madeira 
rangem”.

O Instituto recorda que 
a localização do epicentro 
de um sismo “é um pro-
cesso físico e matemático 
complexo que depende do 
conjunto de dados, dos 
algoritmos e dos modelos 
de propagação das ondas 
sísmicas”, lembrando que 
“agências diferentes po-
dem produzir resultados 
ligeiramente diferentes”.

Fernando Carrilho, 
chefe de divisão da sismo-
logia geofísica do Instituto 
Português do Mar e da At-
mosfera , explica o que é 

possível ou não prever.

Qual é a explicação 
para o sismo, o que acon-
teceu?

Houve um movimento 
súbito de uma falha geo-
lógica a alguma profundi-
dade, uma falha pré-exis-
tente na zona de Arraiolos 
com uma orientação apro-
ximada oeste-este. Com 
o passar do tempo, acu-
mulou tensão e naquele 
momento deixou de ser 
possível acumular mais 
e libertou-se. Houve um 
movimento súbito entre os 
blocos que constituem a 
falha e produziu-se o sis-
mo.

Em Portugal, quais são 
as áreas mais propícias à 
ocorrência de sismos?

No território de Portu-
gal continental, as zonas 
mais perigosas são Lisboa 
e Vale do Tejo e o Algar-
ve. Têm uma periculosida-
de sísmica praticamente 
idêntica. No resto do terri-
tório, esse nível de perigo 
é mais baixo. Entende-se 
por periculosidade a pro-
babilidade de ocorrência 
do movimento sísmico.

ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DO BERNARDO BRANDÃO

Um dia especial na 
história da família 
Brandão, que este-

ve reunida para comemo-
rar o primeiro aninho de 
vida do Bernardo, filho do 
casal Pamella (também 
aniversariante) e Marce-
lo; que, ao lado da filha 
Carolina e demais fami-
liares, reuniram-se nessa 
data tão especial, o pri-
meiro aninho de Bernar-
do.   Foram momentos de 

alegria e felicidade para 
essa família da qual tan-
to admiramos.   O Jornal 
Portugal em Foco para-
beniza a família Brandão 
e registra, nesta página, 
alguns flashes dessa tar-
de festiva no condomínio 
Golden Green, na Barra 
da Tijuca. 

Linda imagem do príncipe Bernardo com os pais Pamella, 
Marcelo, e seus avós maternos Elson e Marlene Haubrichs.

Os pais, Pamella Haubrichs e Marcelo Brandão, radiantes com 
os filhotes Carolina e Bernardo, o aniversariante da festa.

Os avós 
corujas Dra. 
Adelaide e 
Abílio, os pais 
Pamella e 
Marcelo e a 
grande ale-
gria da família 
Brandão, 
Carolina e 
Bernardo.

Os amigos 
da família,  
Fernanda 

Serapicos, 
Rosa Martins, 
Maria Simão, 

Antônio Se-
rapicos, João 

Martins, Mario 
Simões,  Ju-

nior e demais 
amigos foram 

prestigiar o 
aniversário 

do Bernardo 
Brandão

Outros amigos que também foram prestigiar o aniversário do Bernardo, os casais Eneida e 
Francisco Torrão, enfim, Arouca prestigiando



Portugal em Foco 3Rio de Janeiro, de 8 a 24 de janeiro de 2018

Notas.. ...e mais

A belezA do  Peso dA RéguA

     (55 21) 2220-1083          –      portugal.foco@gmail.com 

DIRETOR-PRESIDENTE:
Felipe Mendes  

5521 999892629 – jfmm29@gmail.com

SEDE PRóPRIa
Rua Evaristo da Veiga, 47,/1007  Centro  

Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2220.1083 / 2220.1033

REPRESENTaNTE EM PORTUGaL
Alfredo R. Cabrita Figueiredo - 

Av. Elias Garcia, 51B-1º. Esquerdo - Queluz. 
Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

REPRESENTaNTE EM SãO PaULO
Armando Torrão  

Rua Dr. Francisco José Longo, 135 Chacara Inglesa 
 SP/SP- (11) 5581.2991 | 5589.3309  

amotorrao@gmail.com

aSSINaTURaS
Novas: Semestral: R$100,00 | Anual: R$190,00

Renovações: Semestral: R$ 100,00 | Anual: R$180,00

VENDa  aVULSa:  R$ 3,00

DISTRIbUIDOR: FOLha DIRIGIDa
Rua do Riachuelo, 114 - RJ/RJ

IMPRESSãO:  a TRIbUNa
Rua Prof. Heitor Carrilho, 350-F Centro . 

Niterói . RJ - (21) 2719-1886
UM jORNaL PaRa O bRaSIL E PORTUGaL

jORNaL  PORTUGaL EM FOCO LTDa

Os pontos de vis ta ex pos tos em ar t igos as si  na  dos não
expressam ne ces sa ri a  men te os da Di re ção des  te jornal

PORTUGAL
EM FOCO

FUNDaDORES
 Joaquim Marques Mendes

 Benvinda Maria

A beleza singular do Peso da 
Régua Cidade tem desde sempre 
uma ligação ao vinho e possui um 
museu que retrata toda a história 
da região. 

6 Pontes sobre o Rio Douro são 
um dos marcos da cidade de Peso 
da Régua

Peso da Régua é dona de uma 
beleza singular que enche a alma 
de quem a visita. É uma daquelas 
cidades que não pode ficar esque-
cida e é, sem dúvida, um destino 
imperdível para quem aprecia o 
vinho e a sua história. São aliás a 
vinhas que despertam de imediato 
a atenção de quem visita a locali-
dade. Essa mesma ligação da ci-
dade ao vinho está espelhada no 
Museu do Douro, que se encontra 
instalado na Casa da Companhia, 
um edifício do século XVIII que foi 
outrora centro de vinificação e ar-
mazenamento. O espaço pretende 

dar a conhecer a história e o de-
senvolvimento de toda a região e é 
lá que podemos também encontrar 
exposições dedicadas ao vinho. 
Um outro marco da cidade e que é 
imperativo para quem a visita são 
as três pontes de Peso da Régua. 
Atravessam o rio Douro, permitin-
do completar toda aquela região. 
Para continuar a apreciar a paisa-
gem basta seguir depois pela zona 
ribeirinha, que se trata de um ele-
mento identificador da história des-
te território e, também, das suas 
gentes. O cais da Régua é um lo-
cal a destacar, um movimentado 
ponto de chegadas e partidas. E 
para quem quer ter uma vista com-
pleta de toda a região basta subir 
ao miradouro de São Leonardo de 
Galafura, um dos mais enigmáti-
cos da região do Douro. É a partir 
desse local que podemos admirar 
todo o vale no seu esplendor. Foi 

ao imperador Constantino Mag-
no. Devido à falta de pedreiros, 
destacados para a construção do 
convento de Mafra, e às subidas 
constantes do rio, foi construído 
um templo mais modesto, de gran-
de simplicidade artística. A visita 
pode depois terminar nos antigos 
armazéns do cais de mercadorias 
da Refer. O espaço foi recuperado 
e alberga agora algumas lojas e 
restaurantes. É lá que os visitan-
tes podem degustar um bom vi-
nho, bem como deliciarem-se com 
alguns dos produtos mais típicos 
da região. Degustações e provas 
de vinhos nas quintas Peso da Ré-
gua tem diversas quintas que se 
dedicam há muito à produção de 
vinho e recebem visitantes. Basta 
marcar uma hora para conseguir 
provar alguns dos melhores nécta-
res e degustar, ao mesmo tempo, 
produtos típicos da região.

CAstelo de PAivA mARCAdA PelA 
tRAnquilidAde e PAisAgens mAgnífiCAs 

Denominada de Castelo de Pai-
va há cerca de cem anos, esta é 
uma vila com um história rica e que 
tem origens na nobreza.            É 
banhada pelos rio Douro e Paiva e 
as paisagens são deslumbrantes, 
de tirar verdadeiramente o fôlego. 
Para quem procura tranquilidade e 
fugir da pressa diária das cidades, 
certamente que Castelo de Paiva é 
o lugar ideal para visitar. O itinerário 
deve começar no centro histórico 
da vila. Trata-se de um local aco-
lhedor, ladeado por edifícios secu-
lares de elevado interesse arquite-
tônico e cultural, onde se destacam 
os Paços do Concelho, a Igreja 
Matriz, o Chafariz e o Edifício da 
Cadeia. De lá podemos depois par-
tir para o Penedo de Vegide, tam-
bém conhecido por Pias dos Mou-
ros, no lugar de Curvite. Tratam-se 
de duas sepulturas retangulares 

mitério paroquial. Importa também 
conhecer as aldeias de xisto de Mi-
dões e Gondarém e que possuem 
uma beleza muito característica 
das aldeias serranas. Gondarém 
é local propício a passeios pedes-
tres e sobressai pelo conjunto de 
casas construídas em xisto. Já Mi-
dões trata-se de lugar muito agra-
dável, implantado numa encosta 
com uma paisagem marcada pela 
vinha. De ambas as aldeias, a vis-
ta sobre o Douro é deslumbrante. 
E quando se fala de paisagens 
deslumbrantes, tem que se falar 
obrigatoriamente no Miradouro 
Natural do Monte de São Domin-
gos. Do alto dos seus 663 metros 
é possível apreciar os contrastes 
marcantes da paisagem situada 
no coração do Douro. No monte 
existe ainda uma pequena cape-
la construída em honra de São 

Domingos e ao seu lado um belo 
conjunto de sinos, que se ouvem 
a uma longa distância e dão conta 
à população do passar das horas. 
Antes de deixar a vila, tem ainda 
que conhecer a ilha dos Amores, 
que se situa na confluência do rio 
Douro com o rio Paiva. Em torno 
da ilha há uma lenda, que conta 
a história trágica de amor entre 
um lavrador e uma fidalga. Hoje, 
a zona da ilha é um local bastante 
procurado para a prática de des-
portos náuticos.  Gastronomia tem 
um papel de relevo na região  A 
gastronomia tem, sem dúvida, um 
papel muito importante em Caste-
lo de Paiva. Pratos como o arroz 
de lampreia, o sável ou, então, o 
cabrito assado com arroz no forno 
são muito apreciados, tal como as 
rabanadas à moda de Paiva e o 
pão de ló.

Para Matérias, Anúncios e Assinaturas - ligue: (5521) 999892629

escavadas num bloco de granito. 
Executadas durante a Idade Média, 
as duas sepulturas terão feito par-
te de um ritual funerário próprio da 

época, quando de procedia à de-
posição dos corpos sem qualquer 
tipo de espólio associado e numa 
altura em que não existiria um ce-

precisamente este local que ins-
pirou Miguel Torga, que nasceu 
a poucos quilómetros. Enquanto 
contemplava a vista do miradou-
ro, o escritor escreveu diários e 
poemas, onde falava da “beleza 

absoluta” do Douro. Os visitantes 
podem depois embrenhar-se pelo 
centro da cidade e conhecer a ca-
pela do Cruzeiro, que foi erguida 
em 1747 no local onde restavam 
as ruínas de um templo atribuído 

Coimbra vai ensinar empresas a cumprir 
os direitos humanos
Incluir o estudo dos direitos humanos na formação, 
ultrapassando a visão de que negócios são negócios 
e direitos humanos são direitos humanos. É assim 
que o Ius Gentium Conimbrigae / Centro de Direitos 
Humanos justifica a parceria com a Coimbra Business 
School,  para a criação de um centro de pesquisa e 
de formação que se vai dedicar à forma como nacio-
nais e estrangeiros vêm respeitados os seus direitos 
nas empresas portuguesas. O Coimbra Business and 
Human Rights Centre, será dedicado ao cumprimen-
to dos direitos humanos nas empresas, envolvendo 
as áreas do comércio internacional e do investimen-
to direto estrangeiro. Terá como campos de trabalho 
os temas da responsabilidade social das empresas, o 
comércio internacional e os direitos humanos, a eco-
nomia social, a boa governança ou a gestão pública 
e “accountability”. Está já prevista a organização de 
um primeiro curso sobre a temática “Direitos Huma-
nos e Negócios” em Abril de 2018 e uma segunda 
formação relacionada com “Direitos Humanos e Cor-
rupção”, que deverá acontecer no segundo semestre 
deste ano.
Grandes incêndios afetaram 10 mil 
empregos
Os grandes incêndios de Junho e de Outubro do ano 
passado afetaram perto de 10 mil postos de traba-
lho, somando os salários, o pagamento está a ser su-
portado pelo Estado e os desempregados das zonas 
afetadas que estão a ser encaminhados para ações 
de formação. De acordo com o IEFP, o apoio finan-
ceiro para a manutenção de postos de trabalho em 
333 empresas afetadas pelos incêndios já abrangeu 
1.959 trabalhadores. Este incentivo, que é pago men-
salmente por um período renovável de 3 meses, já 
assegurou o pagamento de salários no valor total de 
5,74 milhões de euros. O instituto público já encami-
nhou para ações de formação um total de 8.838 pes-
soas que ficaram sem emprego. O número dos apoios 
ainda podem subir, já que as candidaturas continuam 
abertas.

Empresa chinesa investe 64 milhões em 
complexo de saúde e bem-estar em Estremoz
O empreendimento, Concorde Enclave  cujas obras de-
vem começar este ano, representa o maior investimen-
to de sempre em Estremoz, estando prevista a criação 
de cerca de 200 postos de trabalho, após começar a 
funcionar. O Presidente, Luís Mourinha adiantou que o 
complexo vai ser construído num terreno, situado entre 
o parque de feiras e o Estádio Municipal de Estremoz, 
no distrito de Évora. O investimento é da responsabilida-
de da empresa Prospect Time International Investment, 
Lda., com sede em Elvas, que tem como empresa-mãe 
a Prospect Time International Investment Limited, com 
sede em Hong Kong. O Concorde Enclave,  inclui um 
centro de saúde e bem-estar, centro de negócios, co-
mércio e serviços industriais relacionados com a hote-
laria, centro de entretenimento, complexo residencial, 
centro médico e clínicas, restaurante e um centro de 
apreciação de artes.
Britânicos estão a vir menos a Portugal e a 
culpa é dos aviões
Os cidadãos britânicos estão a viajar menos para Portu-
gal, embora seja um dos maiores mercados de origem 
de turistas, o Reino Unido tem perdido peso. O INE, 
acredita que a evolução está relacionada com o menor 
número de serviço prestado pelas companhias aéreas. 
O número de dormidas de turistas caiu 7,7% em novem-
bro, depois de ter já recuado 5,4% em Outubro. Ainda 
assim, no acumulado do ano, verificou-se um crescimen-
to de 1,5%, diz o INE. “Estes resultados, poderão estar 
influenciados pelo cancelamento de alguns serviços de 
transporte aéreo, entre o Reino Unido e os aeroportos 
de Faro e Funchal”, concretiza o INE.
Benfica foi campeão dos lucros entre os ven-
cedores das ligas europeias
O Benfica foi na época de 2016/2017 o clube mais lucra-
tivo da Europa, no universo daqueles que foram cam-
peões das respectivas ligas. Esta conclusão consta do 
estudo “The European Champions Report” elaborado 
pela KPMG. Segundo esta consultora, o Benfica regis-
tou durante a referida época um lucro de 44,5 milhões 

de euros, valor que o coloca à frente de clubes como 
o Real Madrid, Chelsea, Bayern Munique ou Juven-
tus. Um fato destacado pela KPMG é o de que todos 
os campeões europeus incluídos no relatório obtive-
ram lucros depois de impostos, espelhando um novo 
paradigma na indústria do futebol, mais virado para 
a sustentabilidade financeira.
Parque da Feira Popular atrasa-se. Nova 
meta é final do ano
O parque verde da Feira Popular de Lisboa, cuja 
conclusão esteva prevista para o início deste ano, 
deverá abrir só no final de 2018, mas não é possível 
ainda estimar a data de abertura do parque ,infor-
mou a Câmara, que  apontou que dadas as condicio-
nantes inerentes ao curso normal de grandes obras 
que envolvem vários concursos públicos e emprei-
tadas, como é este caso, não é possível ainda esti-
mar a data de inauguração da Feira Popular nem de 
abertura do parque, mas deve ser mesmo no final 
de  2018.
Hotéis de Lisboa e Madeira rendem mais 
do que a média nacional
A área de Lisboa e a Madeira são as únicas regi-
ões portuguesas em que o retorno é mais elevado 
do que a média nacional. O retorno medido através 
do rendimento médio por quarto, foi de 32,6 euros 
por noite em novembro. O número representa um 
aumento de 15%, que se fixara em 28,4 euros. O 
rendimento médio desacelerou já que, em outubro, 
cresceu 20,4%. O avanço em novembro é ligeira-
mente inferior ao rendimento médio registado desde 
janeiro até àquele mês: crescimento de 16,1%. Em 
Lisboa, o retorno é quase o dobro da média. Cada 
quarto gerou 62,1 euros, mais 10 euros que um ano 
antes. Na Madeira foi de 41,2 euros, acima dos 37,3 
euros do ano passado . As outras regiões tiveram, 
valores abaixo da média. O Algarve, com 16,7 eu-
ros, é o que verifica o rendimento mais baixo, sendo 
que o Alentejo teve um crescimento de 14,8 para 
18,5 euros. O Norte, com 30,2 euros por noite, apro-
xima-se do RevPAR médio.
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A cantar e a encan-
tar, de porta em porta, 
e a desejar um feliz ano 
novo é uma tradição que 
se perde no tempo. “As 
Janeiras” ou “Cantar as 
Janeiras” tem uma rela-
ção com cultos pagãos, 
que aconteciam no mês 
do deus romano Jano, 
que significa porta, en-
trada. Esta célebre figura 
da mitologia romana era 
representada com duas 
caras. Tinha poder sobre 
todos os começos, espe-
cialmente de transição, 
de esclarecido passado e 
certeza no futuro.

A tradição, que nos 
dias de hoje se man-
tém, consiste na reunião 
de grupos, homens e 
mulheres, com ou sem 
instrumentos, que num 

passado de penúria en-
contravam nesta e nou-
tras manifestações se-
melhantes, uma forma de 
obterem uma dádiva de 
alimentos dos senhores 
mais abastados, sendo 
que o cantar os afastava 
da humilhação.

As cantorias invoca-
vam sempre os nomes 
dos donos da casa. Por 
isso, “As Janeiras”, com o 
Natal em presença, sem-
pre se cantaram entre a 
religiosidade e a ironia, 
capaz de traduzir a dá-
diva em comes e bebes. 
Este costume e tradição 
secular espalhou-se um 
pouco por toda a Europa.

A prova de que a tra-
dição está para durar foi 
apresentada, na tarde de 
sábado, no Museu Muni-

Cantar as Janeiras Entre
a Religiosidade e a Ironia

póvoa dE vaRzIm

méRtola

tondEla

bRagança

vIsEu

A ponte sobre o Guadiana 
situada junto à vila de Mérto-
la, no Alentejo, dispõe, desde 
hoje e 56 anos depois de ter 
sido construída, de ilumina-
ção para permitir uma circu-
lação “mais fácil e segura” 
entre as duas margens do rio.  

Segundo a Câmara de 
Mértola, no distrito de Beja, 
com a iluminação, que impli-
cou um investimento munici-
pal de 90 mil euros, “a circu-

lação entre as duas margens 
do Guadiana será mais fácil 
e mais segura para todos” os 
que utilizam a ponte, que foi 
construída em 1961 e nunca 
teve iluminação.

A iluminação do tabulei-
ro da ponte é composta por 
18 colunas e luminárias e a 
iluminação cênica dos sete 
pilares por 14 projetores e 
equipamentos para o contro-
le de variação de cor.

Num balanço feito, a 
Câmara de Bragança deu 
conta de que todas as es-
colas do concelho abriram 
como normalmente, à ex-
ceção das de Izeda, Para-
da, Salsas, Santa Comba 
de Rossas, Quintanilha e 
Gimonde.

Todas estas escolas 
estão localizadas em al-
deias e “não abriram por 
falta de professores e au-
xiliares”, segundo a jus-
tificação avançada pelo 
município, que acrescenta 
que grande parte do trans-
porte escolar foi efetuada 
com normalidade.

A autarquia dá conta de 
que tem no terreno o servi-
ço municipal de Proteção 
Civil com dois limpa-ne-

ves, quatro camionetes e 
24 pessoas, a realizar tra-
balhos de prevenção e de 
limpeza das vias, no meio 
urbano.

O município cita infor-
mação oficial da GNR” 
para adiantar que “não 
há estradas municipais 
cortadas ao trânsito, ve-
rificando-se, no entanto, 
o condicionamento em al-
gumas vias.

A mesma informa-
ção foi confirmada jun-
to do Comando Distrital 
da GNR de Bragança, 
com a indicação de há 
algumas estradas con-
dicionadas, na zona do 
Portelo, Espinhosela, 
Gondesende e que du-
rante a manhã foi neces-

O Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa recebeu, 
no Palácio de Belém, o 
Grupo de Cantares “Terras 
de Tomás Ribeiro” de Para-
da de Gonta, Tondela, um 
dos concelhos atingidos 
pelos incêndios de outu-
bro, que lhe cantaram “as 
Janeiras”.

Na cerimônia, onde o 
Presidente da Repúbli-
ca usou da palavra no fi-
nal da atuação, estiveram 
presentes o Presidente da 

Câmara Municipal de Ton-
dela, José Gomes Jesus, 
e representantes da Junta 
de Freguesia local, tendo o 
Grupo executado 3 temas 
“Este dia de Natal”, “Os 3 
Reis do Oriente” e as Boas 
Festas com “Relvinha”.

No final o Presidente 
Marcelo Rebelo de Sou-
sa acompanhou e guiou 
os membros do Grupo de 
Cantares numa visita pelas 
salas protocolares do Palá-
cio de Belém.

cipal de Etnografia e His-
tória da Póvoa de Varzim. 
Depois de percorrerem 
as ruas da cidade, o Ran-
cho Folclórico de Aver-o
-Mar, Grupo Folclórico 
CSB de Amorim, Ran-
cho Folclórico da Casa 
do Povo de Aguçadoura, 
Rancho Folclórico de St.ª 
Eulália de Beiriz, Grupo 
Recreativo e Etnográfico 
“As Tricanas Poveiras”, 

Centro de Desporto e 
Cultura Juvenorte, Gru-
po de Danças e Canta-
res “Os Camponeses de 
Navais”, Clube de Atle-
tismo da Póvoa de Var-
zim, Leões da Lapa Fu-
tebol Clube, Associação 
Cultural e Recreativa da 
Matriz, e Banda Musical 
da Póvoa de Varzim, en-
cantaram os presentes a 
“Cantar as Janeiras”.

grupo de Cantares 
de parada de gonta 

cantou “as Janeiras” ao 
presidente da República

A Barragem de Fagilde 
encontra-se na sua capa-
cidade máxima, com 2,8 
milhões de metros cúbi-
cos de água, anunciou 
o presidente da Câmara 
de Viseu, Almeida Henri-
ques.

 “Já solicitamos auto-
rização à APA (Agência 
Portuguesa do Ambiente) 
para abrir as comportas, 
o que deve acontecer em 
breve, porque é sempre 
um risco ter água a ul-
trapassar a barreira exis-
tente”, explicou o autarca 
aos jornalistas. A Barra-
gem de Fagilde abastece 
os concelhos de Viseu, 
Mangualde, Nelas e Pe-
nalva do Castelo. No fi-
nal de outubro, devido à 
seca, foi necessário por 
no terreno uma operação 
de reforço de abasteci-
mento público de água 

barragem de Fagilde, está
com capacidade máxima

à região de Viseu, que 
foi suspensa no final do 
ano. Segundo Almeida 
Henriques, neste momen-
to haverá água para oito 
ou nove meses. No en-
tanto, “o problema estru-
tural está longe de estar 
resolvido”. “A capacidade 
da barragem é diminuta, 

sobretudo se tivermos um 
ano de seca”, frisou

O autarca elencou vá-
rias medidas que estão a 
ser tomadas para que não 
se repita a situação de 
falta de água verificada 
no ano passado, como, 
por exemplo, “a instala-
ção das ensecadeiras, 

que vão permitir aumentar 
num milhão e meio à ca-
pacidade de reserva”.

“Um milhão e meio 
significa aumentar o tem-
po de sobrevivência da 
barragem e esta é uma 
medida que nós vamos 
conseguir ter implantada 
a pensar no próximo ve-
rão”, afirmou.

O presidente da Câ-
mara de Viseu explicou 
ainda que estão a ser 
adjudicados “furos diago-
nais” para poder ter mais 
capacidade de abasteci-
mento no furo alternativo 
feito junto à barragem e 
que está a ser estudada 
a possibilidade de, junta-
mente com os municípios 
de Nelas e de Mangual-
de, haver uma captação 
junto ao Rio Dão, cuja 
água possa ser usada 
para a indústria.

ponte ganha iluminação 56 
anos depois de construída

Os acessos ao maciço 
central da Serra da Estrela 
que estavam encerrados re-
abriram ao trânsito, disse o 
Comando Distrital de Opera-
ções de Socorro de Castelo 
Branco.

 Segundo a fonte, o trân-

sito automóvel foi totalmen-
te restabelecido, pelo que 
também já se pode circular, 
sem restrições nos troços 
Piornos/Torre, Torre/Lagoa 
Comprida, Lagoa Comprida/
Loriga e Lagoa Comprida 
Sabugueiro.

CastElo bRanCo

Estradas da serra da
Estrela foram reabertas

sário cortar o trânsito na 
nacional 206.

Esta estrada liga Bra-
gança a Torre D. Chama 
e em condições climaté-
ricas como as de hoje é 

das primeiras com cons-
trangimentos devido a 
atravessar a Serra da 
Nogueira, um dos pon-
tos do concelho onde a 
neve começa a cair.

seis escolas fechadas devido à neve
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paredes de coura

covilhã

constrói casas a custos
controlados para fixar jovens

A Câmara de Paredes 
de Coura vai promover a 
construção de habitação 
entre 15 a 20 casas, a cus-
tos controlados para fixar 
jovens e assegurar “mão-
de-obra à indústria, em 
crescimento” no concelho, 
informou aquela autarquia.

Em comunicado, o mu-
nicípio liderado pelo so-
cialista Vítor Paulo Pereira 
revelou que o projeto, “em 
fase de estudo preliminar, 
prevê a criação de 15 a 
20 moradias, represen-
tando uma capacidade de 
alojamento de aproxima-
damente 80 pessoas, 20 
famílias”.

O empreendimento, 
previsto para um terreno 
camarário, “contará ainda 
com um piso de estaciona-
mento e com todas as con-
dições de conforto e aces-
sibilidade a pessoas com 
mobilidade condicionada 
atualmente exigidas”.

oleiros

“Eles destroem tudo, 
reviram o que foi seme-
ado, não se aproveita 
nada”, lamenta José Mar-
tins quando aborda a “in-
vasão” de javalis que há 
várias noites visita o pe-
queno quintal de couves 
e nabos plantados na al-
deia de Caneiros, conce-
lho de Oleiros. Por três 
vezes os animais foram 
às couves mas não espe-
rou pela quarta. Farto de 
replantar couves, decidiu 
vedar a horta com arame 
farpado. “Uma desgraça, 
ninguém me paga o preju-
ízo que eles me fazem e 
a vedação que comprei”, 
completa.

Pelas terras do Interior, 
os estragos que os javalis 
fazem no semeado é tema 
de conversa diária. A partir 
de outubro tira-se da terra 
o que se plantou, sobretu-
do, produtos hortícolas. Os 
javalis, que atuam durante 
a noite, procuram também 

Agricultores desesperados
com “invasão” de javalis

Portugal está na moda  
como destino  turístico e 
fora dos grandes centros 
o setor tem também vindo 
a revelar um dinamismo 
crescente. Dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística 
demonstram que o Centro 
foi à região do país onde a 
procura turística mais cres-
ceu, em outubro, apesar 
da tragédia dos incêndios.

E a Covilhã lidera a 
atração de turistas na Bei-
ra Interior. Uma liderança 
que será justificada pela 
proximidade a Serra da 
Estrela, a par de uma ofer-
ta hoteleira mais recente 
e inovadora. E sem porta-

gens, os números seriam 
seguramente ainda me-
lhores…

Dados do Instituto Na-
cional de Estatística, mos-
tram que, em 2016, a Co-
vilhã recebeu 154 mil 520 
turistas, registrando, nes-
se mesmo período, quase 
265 mil dormidas, corres-
pondentes a um aumento 
de 20 e 23 por cento, res-
pectivamente, em relação 
a 2015.

Em comunicado, o mu-
nicípio destaca o fato de 
ter conseguido atrair mais 
turistas do que Castelo 
Branco, Fundão e Guarda, 
no seu conjunto

Concelho da região
preferido dos turistas

“Segundo a Câmara de 
Paredes de Coura, o pro-
jeto “vem dar resposta à 
crescente procura de ha-
bitação”, aproveitando um 
conjunto de apoios do Insti-
tuto da Habitação e da Re-
abilitação Urbana (IHRU) e 
de benefícios fiscais”.

“Pretendemos susten-

tar a fixação de jovens e 
assegurar disponibilidade 
de mão-de-obra para uma 
indústria em crescimento, 
como se constata pelo au-
mento de 700% do volume 
de bens produzidos para 
exportação e que colocam 
Paredes de Coura à fren-
te dos 85 concelhos que 

compõem a Região Norte 
de acordo com o estudo 
“Norte Conjuntura” da Co-
missão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regio-
nal (CCDR-N) no período 
de 2013 a 2015”, afirmou 
o autarca, citado na nota 
enviada à imprensa.

Em 2017, o Portugal 
dos Pequenitos regis-
trou 177 mil visitantes 
adultos, dos quais 20 
mil seniores, informou a 
Fundação Bissaya Bar-
reto, que gere o espaço 
inaugurado em 1940.

De acordo com dados 
fornecidos, registraram-
se ainda 80 mil crianças 
a visitar o espaço e 16 
mil visitantes em contex-
to de visita através de 
escolas.

Das visitas registra-
das em 2017, estima-se 
que cerca de 20% foram 
de turistas estrangeiros.

A maioria dos turistas 
estrangeiros que visita-
ram o Portugal dos Pe-
quenitos no ano passa-
do são espanhóis (40%), 
franceses (25%) e brasi-

leiros (15%), referiu.
Segundo a Fundação 

Bissaya Barreto, “em re-
lação a 2016, o Portugal 
dos Pequenitos teve um 
aumento de visitantes 
que ultrapassou os 06%”.

O Portugal dos Pe-
quenitos começou a ser 
criado em 1938 por ini-
ciativa do médico Bis-
saya Barreto e contou 
com projeto do arquiteto 
Cassiano Branco.

Inaugurado em 1940, 
este espaço concebido 
durante o Estado Novo é 
constituído por um con-
junto de casas regionais 
portuguesas, monumen-
tos e ainda uma repre-
sentação das na altura 
colônias portuguesas 
em África, Brasil, Macau, 
Índia e Timor.

coimbra
Portugal é dos Pequenitos,
mas a maioria de 273 mil

visitantes em 2017 

a fruta caída das árvores. 
Os incêndios destruíram 
boa parte das árvores, res-
tam os pequenos quintais 
à volta das aldeias que 
estes animais selvagens 
procuram para se alimen-
tarem. Contudo não são só 
os fogos que justificam a 
cada vez maior aproxima-
ção dos javalis aos aglo-
merados populacionais. A 
verdade é que estão reu-

nidas as condições ideais 
para a sua reprodução.

“Os javalis precisam 
de água e de refúgio, que 
é a vegetação arbustiva. 
O território está cada vez 
mais despovoado, pelos 
que eles têm as condições 
ideais para uma capacida-
de maior de reprodução. 
Como as pessoas vão 
abandonando os campos, 
as hortas cultivadas ficam 

cada vez mais perto das 
casas. Os javalis movi-
mentam-se para se ali-
mentarem, logo procuram 
a comida onde ela existe”, 
explica Sandra Esteves, 
técnica da Federação de 
Caça e Pesca da Beira In-
terior (FCPBI). “É por isso 
que existem cada vez mais 
javalis e a situação vai con-
tinuar assim”, acrescenta.
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Mais de 12 mil reclamações 
sobre CTT em 2017

“Considerando os da-
dos do segundo semestre, 
há um aumento do número 
de reclamações” sobre os 
CTT, revelou o presidente 
da Autoridade Nacional de 
Comunicações, João Ca-
dete de Matos, que falava 
numa audição na comis-
são parlamentar de Eco-
nomia, Inovação e Obras 
Públicas sobre a situação 
da empresa.

Dados do regulador 
divulgados no encontro 
demonstram um total de 
12416 queixas no ano pas-
sado. Em 2016, o total foi 
de 8934 e, em 2015, foi de 
6890. “Face a 2015 quase 
duplicou”, observou João 
Cadete de Matos.

Segundo o responsável, 
a maior parte (27,1%) das 
reclamações verificadas no 
ano passado dizem respei-
to ao atendimento ao clien-
te, seguindo-se a área da 
distribuição.

No primeiro semestre 
de 2017, verificaram-se, 
assim, 1186 reclamações 
sobre o atendimento ao 
cliente, 750 sobre extravio, 
579 sobre falhas de entre-
ga no domicílio, 533 sobre 
falhas na distribuição e 494 
sobre atrasos na entrega.

Tendo por base a evo-
lução dos indicadores de 
qualidade nos últimos 
anos, João Cadete de Ma-
tos destacou apenas “um 
incumprimento, que justi-
ficou uma penalização” da 

Automóvel vale 5,9% do PIB
Quatro fabricantes auto-

móveis envolvem 900 em-
presas fornecedoras naquele 
que é dos setores mais valio-
sos para a economia portu-
guesa: em 2017, a atividade 
dessas empresas valeu per-
to de 11 bilhões de euros, o 
que equivale a 5,9% do PIB.

Os construtores respon-
sáveis pela exportação de 
85% da produção, que equi-
vale a 20% dos bens transa-
cionáveis vendidos por Por-
tugal, representaram apenas 
uma “pequena fatia” do ne-
gócio, no valor de 2 bilhões 
de euros. Estas são algumas 
das conclusões do estudo  
realizado pela Deloitte para o 
cluster automóvel Mobinov.                                                                                                                                       
“O setor nunca tinha sido 
medido desta forma, con-
siderando não só os fabri-
cantes ou os fornecedores 
de primeira linha, mas tam-
bém os produtores de têx-
teis, de moldes e ferramen-

tas, os modificadores de 
veículos, enfim, revelando 
um setor muito heterogé-
neo e transversal com um 
efeito multiplicador na eco-
nomia portuguesa”.

A metodologia utilizada 
até agora para o setor con-
siderava apenas 51 mil tra-
balhadores em 4 fabricantes 
e 220 empresas e 240 fábri-

cas fornecedoras, geradoras 
de 11% das exportações de 
bens em 2016. De acordo 
com o estudo, o setor agrega 
afinal 900 empresas, com 72 
mil trabalhadores, responsá-
veis por 16% do valor acres-
centado bruto  da indústria 
exportadora. “Entre 2012 e 
2016, o VAB do setor auto-
móvel cresceu 6,5%, o que 

compara com a evolução de 
0,7% do PIB no mesmo perí-
odo”, notou José Couto.

Isso significa que a indús-
tria automóvel portuguesa 
se manteve competitiva, na 
perspectiva do responsável. 
“Para sermos mais competi-
tivos, o ideal seria atrairmos 
mais um construtor. Esse é 
o objetivo do cluster”. “Te-
mos o sistema científico que 
suporta a atividade,  a quali-
dade de recursos humanos, 
embora possamos já não ter 
a quantidade e os salários 
tenham aumentado. O setor 
automóvel tem remuneração 
média  de 30% acima da res-
tante indústria transformado-
ra”, disse José Couto.

O valor calculado para 
o setor automóvel coloca-o 
muito perto do turismo (11,5 
bilhões,  7,1% do PIB, em 
2016) e logo abaixo da me-
talomecânica (14 bilhões, 
7,5% do PIB em 2016). 

Antonoaldo Neves, até 
agora administrador respon-
sável pela área comercial da 
TAP, será  o novo “homem 
forte” da companhia, deven-
do ser eleito na assembleia 
geral de acionistas, marcada 
para 31 de janeiro.

O sucessor de Fernan-
do Pinto na presidência 
executiva da companhia 
conta com mais de 25 anos 
de experiência como “ges-
tor de perfil internacional”.                                                                                                                          
Antonoaldo Neves, de dupla 
nacionalidade (brasileira e 
portuguesa) e graduado em 
Engenharia Civil, integrava 
o Conselho de Administra-
ção e a Comissão Executi-
va da companhia, além de 
ter participado no proces-
so de privatização da TAP.                                                                                                                                           
Antes de se mudar de São 
Paulo para Portugal, foi 
presidente executivo da 
Azul Linhas Aéreas, onde 

Casado, tem três filhos e 
escolheu Cascais para viver 
com a família, tendo como 
passatempos futebol, corrida 
e ciclismo ao ar livre.

Fernando Pinto infor-
mou que permanecerá na 
companhia aérea portu-
guesa como assessor “nos 
próximos dois anos”.

Anacom em 2016, relati-
vamente à não entrega do 
correio normal até 15 dias 
úteis. O responsável notou 
que essa penalização se 
traduziu numa “compensa-
ção do preço”.

Já  os indicadores rela-
tivos à demora no encami-
nhamento do correio azul e 
do correio normal têm atin-
gido os objetivos previstos 
no contrato, demonstram 
os dados do regulador.

No que toca ao tempo 
de espera, tem vindo a au-
mentar, notou o presidente 
da Anacom, assinalando 
ainda que o indicador glo-
bal sobre a qualidade do 
serviço “tem vindo a degra-
dar-se”. 

A Anacom divulgou 24 
novos indicadores de ser-
viço dos CTT até 2020, vi-
sando garantir um “maior 
nível de qualidade do servi-
ço postal “, através de “me-
tas mais exigentes”, como 
uma “meta de fiabilidade 
que deverá ser cumprida 
em 99,9% dos casos”.

A diferença, segundo o 
regulador, é que passa a 
ser “obrigatório o cumpri-
mento do valor do objetivo 
fixado para cada indica-
dor”, enquanto se estabe-
lecia um limiar mínimo.

Prevê-se que os novos 
indicadores entrem em 
vigor em 1 de julho deste 
ano e vigorem até final de 
2020, prazo determinado 
para a concessão.

se envolveu no processo de 
fusão com a Trip, em 2012, 
em conjunto com David Ne-
eleman, acionista da TAP, 
através do consórcio Atlan-
tic Gateway.

Neves integrou a equi-
pe da consultora McKinsey, 
onde desenvolveu diversos 
projetos de aviação e de in-
fraestruturas no setor privado 
na América Latina, tendo ain-
da sido membro do Conselho 
de Administração da Infrae-
ro, a empresa brasileira de 
aeroportos, ficando respon-
sável pelo planejamento do 
setor aéreo brasileiro entre 
2011 e 2012.

Foi também diretor execu-
tivo da construtora brasileira 
Cyrela, entre 2010 e 2012, e 
começou a carreira na Ode-
brecht, como Engenheiro de 
Montagem de Obras Eletro-
mecânicas. É graduado em 
Engenharia Civil pela Escola 

Politécnica da Universida-
de de São Paulo, possui um 
MBA pela Darden School of 
Business da Universidade de 
Virgínia  e um mestrado em 
Finanças Corporativas pela 
PUC do Rio de Janeiro. Nas-
ceu  a 5 de março de 1975 
em Salvador, seu avô é de 
Oliveira de Azeméis.

O secretário do Ambien-
te assegurou que em 2022 
o Metro do Porto terá mais 
5,7km e 7 novas estações, 
com a conclusão da linha 
Rosa, no Porto e o prolonga-
mento da linha Amarela em 
Vila Nova de Gaia.

De acordo com Jose 
Mendes, a perspectiva é ter 
os projetos das duas linhas 
concluídos “entre outubro e 
dezembro”, lançando então 
o concurso da empreitada, 
que se espera adjudicar “no 
início de 2019” para começar 
a obra “entre abril e junho” do 
mesmo ano”.

O secretário de Estado 
acrescentou que 24 meses é o 
prazo estimado para a constru-
ção da linha Rosa, que vai fa-
zer a ligação entre São Bento, 

Cordoaria/Hospital de Santo 
António, Galiza/Centro Mater-
no-Infantil e Casa da Música/
Rotunda da Boavista, no Porto.                                                                                                                                           
   Quanto ao prolongamento a 
sul da Linha Amarela, compre-
ende a ligação de Santo Ovídio 
a Vila d’Este, em Gaia, numa 
extensão de 3,2km e incluindo 
3 novas estações.

“Acredito que aos 145 
milhões de passageiros que 
usaram em 2017 o sistema 
de bilhete Andante e aos 
mais de 60 milhões transpor-
tados  pelo Metro possamos 
acrescentar bastantes mais 
viagens”, afirmou.

Segundo o governante, 
esta operação deve servir para 
transportar “mais 33 mil pesso-
as”, o equivalente “a uma cida-
de média”.

Entre setembro e outubro 
do último ano, a taxa de de-
semprego jovem aumentou 
de 24,6% para 25,6%, con-
trariando a tendência nos 
restantes países europeus.

Cerca de um terço dos jo-
vens portugueses enfrentam 
o desemprego. E se o Gover-
no faz dos estágios profissio-
nais a grande bandeira da 
sua política de combate ao 
desemprego entre os mais 
jovens, 2 investigadores da 
Universidade de Aveiro vêm 
agora defender que “em pe-
ríodos de desemprego eleva-
do, os estágios profissionais 
devem ser reduzidos, ou até 
eliminados”, assegurando 
que o investimento em medi-
das indiretas de combate ao 

desemprego, como os incen-
tivos fiscais, são mais efica-
zes na criação de emprego.

A segunda fase de can-
didaturas para estágios 
profissionais do Instituto do 
Emprego e Formação Profis-
sional, direcionada a jovens 
entre os 18 e os 30 anos e 
desempregados de longa du-
ração, terminou no início do 
mês e prevê um investimen-
to de  €36 milhões por parte 
do Governo. Na primeira edi-
ção, o programa recebeu um 
total de 14 mil candidaturas 
de empresas e o secretário 
de Estado, Miguel Cabrita, 
fala num total de 43 mil está-
gios aprovados. Uma medi-
da que para Aníbal Galindro 
e Delfim Torres pode não ter 

Incentivos fiscais garantem
mais emprego do que estágios

grande eficácia no combate 
ao desemprego nacional.

A análise dos investigado-
res está sustentada em da-
dos mensais recolhidos junto 
do IEFP e do Banco de Por-
tugal, relativos ao número de 
pessoas desempregadas, ta-
xas de desemprego e vagas 
de emprego disponíveis no 
IEFP, no período compreen-
dido entre janeiro de 2004 e 
junho de 2016.

Segundo o investigador, 
vários estudos empíricos 
têm questionado a eficácia 
dos estágios profissionais 
no combate ao desemprego 
e no aumento da emprega-
bilidade dos profissionais . 
O que a investigação que 
conduziu permitiu concluir 
é que, pese embora o fato 
de os estágios “constituírem 
uma boa medida de aumento 
do tecido produtivo quando 
o nível de emprego geral é 
baixo”, as políticas indiretas 
de combate ao desemprego 
“são mais eficazes na pre-
venção e no combate ao de-
semprego e, por isso, devem 
ser o método preferencial”.                                                                                                      
Aníbal Galindro sugere mes-
mo que “a oferta de estágios 
deve ser reduzida, ou mes-

mo eliminada, em períodos 
de elevado desemprego”. O 
investigador justifica a teoria 
com o impacto que a dispo-
nibilização de estágios pro-
fissionais em períodos de 
desemprego elevado pode 
criar no mercado, em maté-
ria de desvalorização do va-
lor do trabalho. Mas também, 
acrescenta, “porque não é 
uma solução ótima, em ter-
mos de gestão do Estado”. 
Refere o investigador que 
“em situações destas, o Es-
tado poderá estar a suportar, 
com maior custo inerente, a 
contratação de pessoas que 
provavelmente já iriam ser 
contratadas, mesmo sem a 
medida de incentivo no está-
gio”, se o mercado estivesse 
em alta.

Outra das conclusões do 
investigador na sua tese de 
mestrado é de que “as polí-
ticas de incentivo à prolifera-
ção do mercado de emprego 
apresentam sempre maior 
efetividade se aplicadas em 
termos de bonança”. O mes-
mo será dizer que prevenir e 
antecipar o problema é sem-
pre mais eficaz e econômico 
do que ter de o resolver, de-
pois dele estar instalado.

Antonoaldo Neves, é  o novo presidente da TAP

Metro do Porto terá 
mais 5,7 Km em 2022
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Política

Os resultados do Porto 
confirmaram a vitória de Rui 
Rio na corrida à presidên-
cia do PSD, Rio vence com 
54,37% dos votos contra os 
45,63% de Santana Lopes.

Rui Rio venceu em 13 
das 23 estruturas do PSD, 
enquanto Santana Lopes foi 
o mais votado em 11, disse-
ram à Lusa fontes sociais-
democratas.

Rui Rio,  venceu em 5 
das 6 maiores estruturas 
em termos de votantes e 
Santana Lopes em apenas 
uma, em Lisboa, a segun-
da maior distrital, com 57% 
dos votos. Em contrapar-

Rui Rio vence eleições no PSD

tida, Rio ganhou no Porto, 
com 58% dos votos, em 
Aveiro com 62%, em Bra-
ga com 53,5%, na Madeira 

com perto de 54%, e Vila 
Real com quase 66%.

Rui Rio venceu ainda em 
Bragança, com 58%, Faro 

O eurodeputado  Paulo 
Rangel considerou que este 
é “um momento feliz para o 
PSD”, que saiu vitalizado das 
eleições diretas, defendendo 
que Rui Rio “lançou o desafio 
da construção de uma alter-
nativa real e forte”.

“É um dia feliz para o PSD 
por ter saído muito vitalizado 
e agora há a possibilidade 
de construção de uma alter-
nativa e de unidade interna 
perfeitamente ao alcance do 
novo líder e isso deve-se mui-
to aos candidatos porque eles 
tiveram o cuidado de condu-
zir as suas campanhas não 
criando nenhum ponto de não 
retorno”, disse Paulo Rangel. 
É preciso agora ter um senti-
do de união

O líder do PSD/Açores de-
clarou que há que fazer do ato 
eleitoral, que nos Açores teve 
como vencedor Pedro San-
tana Lopes. “É preciso agora 
ter um sentido de união, jun-
tarmo-nos a quem venceu as 
eleições e fazer desta etapa 
um momento mobilizador e 
motivador para os desafios 
que no âmbito nacional o PS-

“Não será seguramente 
difícil de ser melhor o enten-
dimento”, afirmou António 
Costa ao ser questionado 
pelos jornalistas em Leiria 
sobre como prevê que venha 
a ser o entendimento com o 
novo presidente do PSD, Rui 
Rio, quando comparado com 
Pedro Passos Coelho

Antes, o primeiro-minis-
tro afirmou que na própria 
noite eleitoral enviou a Rui 
Rio “uma mensagem de fe-
licitações pela sua eleição”, 
assim como “desejar-lhe as 
maiores felicidades na lide-

rança da oposição”.
“E espero que, como ele 

disse, tenha com o Governo 
uma relação firme, exigente 
e construtiva ao serviço do 
país”, declarou o chefe do 
executivo.

Para António Costa, “é 
essencial em todas as demo-
cracias” que “exista um bom 
diálogo entre oposição e Go-
verno, cada um, naturalmen-
te, defendendo as suas posi-
ções, cada um tendo o seu 
programa, mas sendo capa-
zes de haver entendimento 
sobre questões essenciais”.

António Costa acredita que 
entendimento com Rui Rio será 

melhor do que com Passos Coelho

Reações à vitória de Rui Rio

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
lamentou  que se assista a 
“uma campanha brutal, que 
confunde e baralha”, sobre 
a lei do financiamento dos 
partidos. 

Jerónimo de Sousa disse 
que a Assembleia apenas 
respondeu ao Tribunal Cons-
titucional no sentido de “cla-
rificar alguns normativos”. 
“Votou isso no plenário, às 
claras, mas veio uma campa-
nha brutal: às escondidas, os 
partidos a safarem-se, a se-
rem financiados em milhões 
e milhões, quando se tratava 
apenas de uma clarificação e 
de medidas de acerto, permi-
tindo assim uma maior trans-
parência”, disse .

Jerónimo de Sousa la-
mentou que ataquem “preci-
samente o PCP, dizendo que 
está a receber milhões de 

Jerónimo de Sousa
lamenta “campanha 
brutal” sobre lei do

financiamento dos partidos

Manuela Ferreira Leite 
afirmou que “há determi-
nados lugares ou funções” 
como o de presidente da 
bancada parlamentar que 
“evidentemente” devem, “à 
mudança de líder, implicar 
pôr o lugar à disposição”. 
Ferreira Leite tem a mes-
ma opinião de outro ex-lí-
der, Luís Marques Mendes, 
que também defendeu que 
Hugo Soares, um apoian-
te do candidato derrotado, 
Pedro Santana Lopes, deve 
pôr o lugar à disposição.

A ex-líder social-de-
mocrata considerou ainda 
que a eleição de Rui Rio 
para a liderança do PSD, 

derrotando Pedro Santana 
Lopes, significa um “dese-
jo de mudança” e até ad-
mitiu que o partido pode 
“vender a alma ao diabo” 
para afastar o PS e a es-
querda do poder.

“Da mesma forma que o 
Bloco de Esquerda e o PCP 
têm vendido a alma ao dia-
bo, exclusivamente com o 
objetivo de pôr a direita na 
rua, acho que ao PSD lhe 
fica muito bem se vender 
a alma ao diabo para pôr a 
esquerda na rua”, disse.

A ex-presidente social-
democrata afirmou ainda 
que Rui Rio foi claro na sua 
estratégia para afastar o Go-

Dtem”, declarou Duarte Frei-
tas aos jornalistas, numa rea-
ção à eleição de Rui Rio para 
a presidência do PSD.

O presidente do PSD/Ma-
deira, Miguel Albuquerque, 
felicitou o novo líder nacional 
do partido e enalteceu o “espí-
rito democrático” das eleições 
internas. “Saúdo o espírito 
democrático desta eleição, 
bem como a participação dos 
militantes do PSD na Madeira 
e no resto do país, num ato 
político fundamental para o 
futuro do partido”, lê-se numa 
nota de Miguel Albuquerque, 
enviada às redações.

O líder da Juventude So-

cial-Democrata (JSD), Simão 
Ribeiro, felicitou “todo o PSD” 
pela grande participação dos 
militantes nas eleições dire-
tas, garantindo que a estrutu-
ra partidária “estará inequivo-
camente ao lado” de Rui Rio.

O deputado Duarte Pa-
checo afirmou que o PSD 
está agora em condições de 
conseguir vencer as próximas 
eleições legislativas, consi-
derando que o novo líder do 
partido tem um “projeto mobi-
lizador” para o país.

Segundo Duarte Pacheco, 
que esteve no hotel do Porto 
que Rui Rio escolheu para a 
noite das eleições internas do 

PSD, o novo líder do partido 
obteve “uma vitória expressi-
va”. “O que temos assistido nos 
últimos dois anos é a gestão 
do dia a dia, o que precisamos 
é de mudar este país, para que 
volte a ser dos que mais cres-
cem na União Europeia, como 
foi no tempo do professor Ca-
vaco Silva”, afirmou.

Pedro Passos Coelho 
felicitou o seu sucessor na 
liderança do PSD, tendo fala-
do também com o candidato 
derrotado, Pedro Santana 
Lopes, segundo fonte do ga-
binete do PSD.

O secretário-geral do PS 
António Costa saudou os mili-
tantes do PPD/PSD pelo “mo-
mento tão importante da sua 
história” e felicitou Rui Rio 
pela sua eleição para a presi-
dência do partido, desejando-
lhe felicidades na liderança 
da oposição.

No mesmo sentido, a líder 
do CDS-PP, Assunção Cris-
tas, “já cumprimentou Rui Rio 
pela vitória” nas eleições dire-
tas do PSD, tendo formulado 
“votos de felicidades no exer-
cício do seu mandato”.

benefícios”.
“Há quem viva à conta do 

Estado, quem queira trans-
formar os seus partidos po-
líticos em departamentos do 
Estado. Eu até admito que 
muitos entendem que o seu 
partido não vale nada, o que 
interessam são eles pró-
prios”, considerou.

Segundo o líder comunis-
ta, o PCP é um partido que 
“vive fundamentalmente da 
contribuição dos seus mili-
tantes e amigos e das suas 
iniciativas, como a Festa do 
Avante”.

“O PCP apresentou uma 
proposta da redução da sub-
venção aos partidos por par-
te do Estado. Qual foi o seu 
destino? Votaram contra. E, 
por isso, agora estão preocu-
pados que na Festa do Avan-
te se façam mais mil, dois mil 
ou cinco mil euros”, criticou.

Ferreira Leite aconselha Hugo
Soares a pôr lugar à disposição

(53,7%), Guarda (52%), Lei-
ria (59%), Santarém (60%), 
Viana do Castelo (64%) e 
Viseu (64,5%).

Santana Lopes venceu 
em Beja, com 50,7% , Cas-
telo Branco (55,8%), Coim-
bra (50,5%), Évora (51%), 
Portalegre (65,7%), Setúbal 
(perto de 65%), Lisboa Área 
Oeste (53%), nos Açores 
(66%) e nos círculos da Eu-
ropa (75%) e Fora da Euro-
pa (72%).

Estão contabilizados 440 
votos brancos e 229 nulos. 
Votaram no total 42254 mili-
tantes, do universo de 70692 
em condições de votar.

verno do PS, um dos temas 
da campanha interna, de-
pois de o ex-autarca do Por-
to ter admitido viabilizar um 

executivo minoritário do PS.                                                                                                                                              
     “É bom vender a alma ao 
diabo para pôr a esquerda 
na rua”, insistiu.



PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 18 a 24 de janeiro de 2018

88º de aniversário de fundação

casa dos poveiros do rJ
A melhor trAdução do Amor 

do poveiro por suA terrA, 
tAlvez, estejA explícitA 

nestes versos: 
 “A Povoa apareceu quando 
Deus pensou; Lá nos altos 
céus e congerminou; Que 
devia haver uma praia tal 
que fosse mulher de folgor 
astral; D´olhar namorado 
riso de encantar; Cabe-
los formados de espumar 
do mar; Muito donairosa, 
ar acolhedor; Alma cor de 
rosa, toda ela amor...”
e a Casa dos Poveiros é a 
derivação desse amor do 
poveiro emigrante, que ape-
sar de apaixonado por sua 
terra, se viu forçado a atra-
vessar o oceano com todas 
as suas incertezas e triste-
zas, atrás de uma vida mais 
próspera em tempos muito 
difíceis para os portugue-
ses, contudo foi incapaz de 
viver afastado de seus cos-
tumes. Plantou em terras 
brasileiras o seu recanto, o 
seu cantinho de adoração 
onde poderia expressar o 
seu sentimento a sua terra 
natal e dia 8 de Janeiro, de 
1930, exatos 88 anos, era 
fundada a Casa dos Povei-
ros do Rio de Janeiro.  E 
foi no último domingo que 
a casa vestiu-se em festa 
para comemorar esta data 

marcante.
     Iniciou-se a comemora-
ção com a missa em ação 
de graças, realizada no sa-
lão Fernando Castro, cele-
brada brilhantemente pelo 
Padre Tiago da Igreja Santo 
Cristo dos Milagres.  
      Em seguida ocorreu o 
almoço no qual foi servi-
do Bacalhau à Gomes Sá 
e Filet mignon. A tarde foi 
animada pelo conjunto Trio 
Josevaldo. Esteve presente 

em todo a festividade a 
Comitiva composta pelo 
Vice Presidente da Câ-
mara Municipal da Póvoa 
de Varzim, o  Exmo Sr 
Luiz Diamantino, sua es-
posa a Sra Maria Ângela, 
o presidente do Rancho 
Poveiro Jacinto Sá e sua 
esposa Adelina Sá. Foi 
ofertado à Casa, pelo 
representante poveiro, 
uma pequena réplica da 
estátua do escritor Eça 
de Queirós.
   Ao fim da tarde,  o 
Rancho Eça de Queirós 
mostrando que todo es-
forço dos fundadores da 
casa foi recompensador 

e, comprovando que o 
amor à Póvoa  é passa-
do de gerações a gera-
ções, realizou uma atua-
ção raiz com cantigas e 
viras populares, emocio-
nando a todos e também 
ao Exmo Luiz Diamanti-
no que dizia sentir-se na 
sua Póvoa de Varzim, 
mesmo tendo atravessa-
do o Atlântico. 
Como diz a canção Flo-
res Poveiras, se “Portu-
gal é um jardim a beira 
mar plantado; Tem na 
Póvoa de Varzim seu 
canteiro mais delica-
do”..., a Casa dos Povei-
ro representa uma linda 
rosa vermelha em botão 
neste canteiro! 
         Parabéns à 
Casa dos Poveiros!

Missa em comemoração aos 88 anos de fundação da Casa dos Poveiros, celebrada pelo Padre Tia-
go, da Igreja Santo Cristo dos Milagres. Na foto, ladeado pelo vice-presidente da Póvoa de Varzim, 
Sr. Luís Diamantino e esposa Sra. Maria Ângela Grave, e a primeira-dama da Casa dos Poveiros 
Glorinha, o Presidente Carlos César, Sr. Jacinto e esposa Maria Adelina Sá,as componentes do Ran-
cho, Celia (Bandeira do Brasil),Helena,(Bandeira de Portugal)

Mesa de Honra 
do almoço fes-
tivo de 88 anos 
da Casa dos 
Poveiros do Rio 
de Janeiro,com 
o vice-presiden-
te da Câmara 
da Póvoa de 
Varzim Luís Dia-
mantino Batista 
e esposa Sra. 
Maria Ângela 
Grave e os 
casais Jacinto 
Sá – diretor do 
Rancho Poveiro, 
esposa Adelina, 
o Presidente 
Carlos César e 
a primeira-dama 
Glorinha

Presentes as festividades o Presidente da Casa das Beiras José 
Henrique, esposa Verônica Ramos, Felipe Mendes – diretor do Jor-
nal Portugal em Foco, Ernesto Boaventura – Presidente da Casa da 
Vila da Feira

O Presidente da Casa dos Poveiros Carlos César, entregando o Título de Sócio Honorário ao vice
-presidente da Câmara da Póvoa de Varzim Sr. Luís Diamantino Batista

Outro belo momento do vice-presidente da Câmara da Póvoa de 
Varzim Sr. Luís Diamantino oferecendo uma réplica da estátua 
do escritor e ilustre poveiro Eça de Queirós a Casa dos Poveiros 
entregue ao presidente Carlos César que também recebeu uma 
medalha com o brasão da cidade da Póvoa de Varzim

O tradicional 
momento dos 

parabéns 
com direto-
res, o vice

-presidente 
da Póvoa de 

Varzim Sr. 
Luís Diaman-

tino Batista 
esposa Sra. 

Maria Ângela 
Grave e com-
ponentes do 
Rancho Eça 
de Queirós

Durante o evento vemos o Provedor José Queiroga da Igreja 
Santo Antonio dos Pobres, Ernesto Boaventura – presidente da 
Casa da Vila da Feira, o vice-presidente da Câmara da Póvoa de 
Varzim Sr. Luís Diamantino Batista e o Presidente da Casa dos 
Poveiros Carlos César

Num destaque especial Sr. Jacinto Sá e esposa Adelina rece-
bendo homenagens da Casa dos Poveiros

Momento 
mágico 
da tarde 
o Rancho 
Folclórico 
Eça de 
Queirós 
mais 
uma vez 
fez uma 
brilhante 
apresen-
tação em-
polgando 
a todos os 
presentes
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NÃO PERCA! A PARTIR DE 26/01 JANTAR DANÇANTE PREÇO 
ÚNICO!

E BENITO DI PAULA 15/04 E 1 TONELADA DE BACALHAU 

O Grupo Trasmontano promoveu no 
último dia 13 de dezembro de 2.017, 
sua tradicional festa de confraterni-
zação, para comemorar junto aos 
colaboradores, conselheiros, médi-
cos e parceiros, os excelentes resul-

tados obtidos em 2017. “Foi um ano 
de muitas mudanças e grandes con-
quistas para todo o grupo e 2018 não 
será diferente -  afirma o presidente 
do grupo Trasmontano Dr. Fernando 
José Moredo”. A festa aconteceu no 

espaço Villa Country e reuniu mais 
de mil pessoas. A noite foi animada, 
com muito som e sorteio de prêmios 
em dinheiro, IPhones e TVs para os 
presentes e também para as equipes 
que estavam de plantão. A animação 

ficou por conta da Banda Sant´Anna, 
e para fechar com chave de ouro, a 
diretoria trouxe para surpreender a 
todos os presentes, o show do MC 
Kevinho, um dos cantores de funk 
mais badalados da atualidade.

Dr. Fernando Moredo, o Sr. Joel da Cunha diretor financeiro do grupo, o 
vice presidente Dr. Alcides Felix Terrível, o CEO do grupo Dr. Júlio Cesar M. 
Lobato, presidente do Grupo TRASMONTANO Dr. Fernando Jose Moredo e 
o conselheiro Sr. Dalmo Pessoa.

O Presidente do GRUPO TRASMONTANO Dr. Fernando Jose Moredo e 
sua neta a Julia Moredo.

Diretoria e conselheiros e parte dos muitos sorteados com prêmios 
nesta noite.

o Presidente das Assembléias Gerais Sr. Abel Morais Lopes e os conselhei-
ros, Sr. Abílio Adriano Isaías, o Sr. João D´Ana, a Sra. BernardeteMoredo, a 
Sra. Teresa Morgado e a Dra. Rosilene Brandão Moredo.

Dr. Fernando Jose Moredo e sua esposa Sra. Bernardete Moredo.

O vice presidente Dr. Alcides Felix Terrível e sua esposa Sra. Maria Eugenia M. Terrível.

Show do MC Kevinho.

Confraternização do Trasmontano/Igesp/Fasig
#todosjuntos-2018 #todosjuntos-2018

Dia 18.01.2018
Clotilde Correia Botelho; Regina Célia 
Rossi; Beatriz M. de Almeida; Arman-
do M. Pinto (esposo da Sra. Maria do 
ouro, casal amigo e conhecido das 
festas portuguesas em São Paulo 83 
anos em 2018); Sr. Julio de Matos.
Dia 19.01.2018
Maria de Lourdes Vieira (esposa do fa-
lecido amigo Sr. Vieira); João Gaspar 
(ex- sanfoneiro do Grupo da Casa de 
Portugal); Belizário de Abreu; Hum-
berto Luis Basile; Com. Antonio dos 
Ramos (Presidente da Casa de Portu-
gal de São Paulo); Tia Maria (do Ran-
cho Pedro Homem de Mello).
Dia 20.01.2018
Norma Maria Pereira (esposa do fa-
lecido Sr. Artur Pereira); Antonio de 
Oliveira Lopes (Centro Português de 
Santos e da UNEPA); Comemoração 
dos 39 anos de casados agora em 
2018 do casal amigo Alice e Lino Lage. 
Parabéns a esse nobre amigo casal.
Dia 21.01.2018
Dra. Lucia de Fátima Ferreira (filha 
Antonio Guedes e Dolores); Cintia Sil-
va (Filha da Esmeralda Torrão e José 
Silva); Aniversario de casamento dos 
chefinhos Sra. Marlise e Sr. Adriano 
Jerônimo (Supermercado Kanguru e 

Resort Monte das Oliveiras). 
Dia 22.01.2018
Comemoração de mais um aniversario 
de feliz união conjugal do casal amigo 
Neide e Abel Morais Lopes (diretor e 
Conselheiro do Centro Trasmontano); 
Celso Semedo Fernandes (assinante de 
Campinas do Jornal Portugal em Foco).
Dia 23.01.2018
Adelino de Sá; Aniversário de casamento 
Paulo Roberto Ambrósio e Roseli Ambró-
sio; Julio Torres; Isabel Gil e Daniel Gil.
Dia 24.01.2018
Maria Benigna; Sra. Maria José (espo-
sa Sr. Viveiros da Casa dos Açores); 
Cristiane Justino (filha do casal Otília 
e Carlos Justino);  Agostinho do Nas-
cimento (Bigorrilho tocador do Grupo 
Folc. Da Casa de Portugal), Ledys 
Fracassi da Costa (Elos Sul); Gusta-
vo Meirinhos; Faria aniversario neste 
dia a saudosa Rose Amaral ( Buffet O 
Marques), Guga Moreno.
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Gabinete visto do Palácio das Jóias   
O mundo das artes reveren-

cia, com razão, uma das 
jóias mais preciosas do Império 
Português, a riquíssima arquitetura 
manuelina, o gótico tardio lusita-
no, cujos bordados de suas linhas 
adornam, não só, catedrais, como 
a Sé de Braga, e mosteiros, como 
os Jerônimos, em Lisboa, mas tam-
bém monumentos, como a Torre de 
Belém, no Estuário do Rio Tejo, na 
capital, e palácios, como o Paço de 
Dom Manuel I, em Évora. São tra-
ços e curvas herdadas da sobrie-
dade da Idade Média germânica e 
revitalizadas nas décadas do apo-
geu da Coroa, nos albores da Idade 
Moderna, quando o soberano que 
dá nome ao estilo, Dom Manuel I 
(1469 - 1521), O Bem-Aventurado, 
abraçou, literalmente, o planeta, ao 
alcançar, com o Almirante Vasco 
da Gama (1469 – 1524), a Índia, 
em 1498, contornando as Áfricas, 
e, dois anos depois, ao descobrir, 
com Pedro Álvares Cabral (1467 
– 1520), as terras do que seria o 
imenso Portugal das Américas. 
Duas das mais relevantes obras 
manuelinas encontradas no Brasil 
foram erguidos depois da Idade Mo-
derna e, por isso, são chamadas de 
neo-manuelinas. A primeira delas é 
a sede do Real Gabinete Português 
de Leitura do Rio de Janeiro, às 
vésperas de completar 181 anos, 
próximo à atual Praça Tiradentes, 
antigo Rossio Grande, prédio inau-
gurado em 1887, com a presença 
da Princesa Regente Isabel de Bra-
gança (1846 – 1921), A Redentora, 
filha do Imperador do Dom Pedro 
II (1825 – 1891), O Magnânimo. A 
segunda, criada em 1863, está em 
Salvador, primeira capital do País, 
diante dos jardins da Praça da Pie-
dade, no centro, e prepara-se para 
comemorar no próximo dia três de 
fevereiro de 2018 o centenário da 
sede. Existem outros dois gabine-
tes lusitanos, fundados igualmente 
no século XIX - o de Recife, em 
1850, e o de Belém do Pará, em 
1867 -, entretanto, nenhum deles 
possui estilo neo-manuelino.

Passei parte da adolescência, 
em Salvador, a contemplar 

o imponente Gabinete Português 
da Bahia, quase todas as tardes, 
após as aulas, dos balcões do Pa-

lácio das Joias, à Avenida Sete, 
número 111, de propriedade de meu 
querido e saudoso pai, o espanhol 
galego Don Albino, de quem herdei 
o nome. Cresci admirando os seus 
traçados e o invejável acervo de li-
vros. Tenho uma lembrança muito 
carinhosa da joalheria e do Gabi-
nete – que estão sempre presentes 
no imaginário familiar. O Palácio 
das Jóias foi fundado há 71 anos 
pelo meu pai, em 1947, pouco de-
pois de desembarcar no Brasil, an-
tes de completar 20 anos de idade. 
Trabalharam, lá, irmãos, cunhado e 
primos dele, bem como jovens ga-
legos que não paravam de emigrar 
para Salvador depois da Segunda 
Guerra. A foto que ilustra a coluna 
é de 1950 e nela aparecem, no bal-
cão do qual se tinha uma vista es-

petacular do Gabinete, os queridos 
e saudosos tios Ramiro, meu padri-
nho de batismo, e Alejandro, ambos 
irmãos de Don Albino, que está na 
seqüência, e, por último, o ‘balco-
nista’ Angelito, como era chamado, 
originário de um pueblo próximo à 
Xunqueiras, aldeia de minha família 
paterna, à altura das Rías Baixas, 
próxima à Redondela e a Vigo, em 
Pontevedra, uma das quatro pro-
víncias que formam a Região Autô-
noma da Galícia.  Aprendi a amar 
os relógios, as canetas-tinteiro e a 
delicada ourivesaria no Palácio das 
Jóias, que existiu até 1964, quando 
foi incorporado por papai à sua rede 
de sapatarias, a Senador Calçados, 

que chegou a ter 11 lojas espalha-
das por toda Salvador – impulsiona-
da por um slogan repetido todas as 
noites em comerciais que iam ao ar 
no único canal de televisão baiano 
à época existente, a TV Itapoan, 
dos Diários Associados: “A moda 
apontou, Senador lançou”. A Se-
nador Calçados fecharia as portas 
em 1979, após a morte de meu 
pai, muito precoce, recién cumpli-
dos 53 anos de idade. A Praça da 
Piedade seria sempre, para mim, 
o entroncamento mágico de duas 
culturas que tiveram o mesmo ber-
ço celta – a da Galécia do Norte, 
da qual veio Don Albino, conhecida 
como Galícia, que se estende do 
Rio Minho aos contrafortes de La 
Coruña, e a Galécia do Sul, que foi 
o berço de Portugal, das ribeirinhas 

minhotas ao Rio Mondego, que ba-
nha a sereníssima Coimbra.

O talentoso soteropolitano Gil-
berto Gil afirmou, em 1969, 

que a Bahia lhe dera régua e com-
passo, na sua música de despedida 
do Brasil, Aquele Abraço, acom-
panhando o conterrâneo Caetano 
Veloso, rumo ao exílio em Londres. 
Vou parafraseá-lo e afirmar que 
ganhei régua e compasso, nos pri-
meiros anos 1960, na Praça da 
Piedade, ao descobrir, com o olhar 
curioso, do Palácio das Jóias, onde 
se falava o idioma galego, o mágico 
universo dos livros na língua de Luis 
de Camões guardados no prédio 
neo-manuelino do Gabinete.

Recordando a Supertaça Européia do Porto
O Futebol Clube do Porto tornou-se 
há 30 anos no primeiro clube portu-
guês a conquistar a Supertaça Euro-
péia de futebol, confirmado com uma 
vitória em casa por 1-0 no segundo 
jogo, graças a um gol de Sousa. Em 
13 de janeiro de 1988, os ‘azuis 
e brancos’ juntaram a Super-
taça à Taça dos Clubes Cam-
peões Europeus de 1986/87, 
depois do triunfo na Holan-
da, em 24 de novembro de 
1987, então com um ten-
to de Rui Barros, aos 
cinco minutos. “Era 
uma equipe vence-
dora. Foi crescendo 
com uma marca im-
plementada ao longo 
dos anos anteriores, 
no sentido de procurar 
ter um grande respeito 
pelo nome do FC Porto em 

termos europeus”, explicou  o antigo 
médio António Sousa, recordando um 
título que ainda é inédito entre clubes 
portugueses. Para o denominado ‘pé 
de canhão’, erguer a Supertaça Euro-
péia foi o corolário para uma geração 

‘azul e branca’, que já tinha conquis-
tado a Taça Intercontinental, em 

13 de dezembro de 1987, fren-
te aos uruguaios do Peñarol. 
“Felizmente tivemos a sorte 

de estar nas finais, na con-
quista dos títulos e de os 

vencer”, disse Sousa, 
de 60 anos, que recor-
da “perfeitamente” 
os dois jogos com o 
Ajax, orientado, na 
altura, pelo emergen-
te treinador holandês 

Johan Cruijff. De acor-
do com Sousa, disputar 

pela primeira vez a Super-

taça Européia, “era um estímulo extre-
mamente importante” para o FC Porto 
e para os jogadores, que, dadas as 
conquistas inéditas recentes, se sen-
tiam imbatíveis e invencíveis. “Sabía-
mos que era a primeira e se calhar a 
ultima [Supertaça] em que estaríamos 
presentes. Num jogo tão importante, 
a motivação era excelente e o espíri-
to foi sempre o melhor possível, para 
durante a competição sermos melho-
res do que o adversário”, disse. Sousa 
partilhou a conquista da Supertaça 
Européia com Mlynarczyk, João Pinto, 
Lima Pereira, Geraldão, Inácio, Ban-
deirinha, André, Jaime Magalhães, 
Fernando Gomes e Rui Barros. Jorge 
Plácido e Semedo foram chamados 
a jogo no antigo estádio das Antas e 
na primeiro jogo participaram também 
Frasco e Quim. Portanto , recordar é 
enaltecer este importante título con-
quistado pelo PORTO há 30 anos.

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, esta 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 21.01.2018
Almoço Beneficente na Portuguesa com a Banda Alma 
Lusíada
A Associação Portuguesa de Desportos convida a todos os tor-
cedores para este almoço beneficente a partir das 13,30 horas 
em prol da restauração da Gruta de Nossa Sra. de Fatima.  Será 
um almoço churrasco e bebida inclusa no convite. A animação 
estará a cargo da Banda Alma Lusíada a mais nova atração em 
animação. Informações e convites no local Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 03.02.2018
Almoço de Sábado no ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC estará neste dia iniciando 
seus almoços de sábado em 2018. Teremos a partir das 12 ho-
ras sardinhas, febras na brasa com batatas ao murro, arroz sa-
ladas. Convites e informações R. Nossa Senhora de Fátima 55 
- Santo André – São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 4438.0188
Adega da Lusa com Grupo dos Veteranos
Você não pode perder esta 1.a grande festa popular de 
2.018, com entrada gratuita na Portuguesa de Desportos, 
numa realização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas 
e muita animação com a Tocata do Grupo Folclórico da 
Portuguesa de Desportos que se exibirá e como convidado 
o Grupo Folclórico dos Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 04.02.2018
Almoço de Confraternização de Ano Novo no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia abrindo seu calen-

dário de 2.018 com seu primeiro almoço. Como prato principal 
o sensacional bacalhau ali preparado e musica para dançar. 
Anote ai na sua agenda. Informações convites e reservas a 
Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucu-
ruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
Festa em Louvor a Sra. das Candeias nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo, estará venerando 
Nossa Sra. das Candeias neste dia com a celebração de 
uma santa missa às 11,30 horas seguida de um concorrido 
almoço. Como prato principal, teremos o delicioso bacalhau 
além de outros pratos e acompanhamentos. A animação 
estará a cargo do Rancho Folc. Raízes de Portugal que se 
exibirá. Convites e informações 2503.2835 – 2967.6766 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Dia 25.02.2018
1.o Almoço DE 2.018 dos Veteranos do Rotary Penha 
com a Banda Alma Lusíada 
O Grupo Folclórico Português Veteranos de São Paulo, 
agora no Rotary Penha, estarão realizando o seu 1.o almo-
ço de 2018 neste dia, a partir das 13 horas com o apoio Cul-
tural de: Zarco Turismo, Rede de Estacionamentos Trevo, 
Grupo Leograf, Digital Dados Variáveis e Resort Monte das 
Oliveiras. No menu teremos o delicioso bacalhau além de 
outros pratos, diversos acompanhamentos e saladas. A ani-
mação estará a cargo da Banda Alma Lusíada, e os Vetera-
nos que farão uma breve atuação. Informações e convites 
no local Rua Senador Godói, 777 Bairro da Penha, com os 
componentes ou pelos fones (11) 5581.2991 – 5589.3309 
e 2641.8117. 
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Notícias de oeiras
Parceria do projeto de 

desenvolvimento da Região de Biombo
Contribuir para a coesão social e 

promover à boa governação na re-
gião de Biombo, na Guiné Bissau, 
são os principais objetivos do projeto 
‘Biombo, Agir!’, resultado de uma par-
ceria formalizada entre o Município 
de Oeiras, o Governo Civil da Região 
do Biombo e a UrbÁfrica – Associa-
ção para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Urbano, ONGD associada da 
União das Cidades Capitais da Lín-
gua Portuguesa (UCCLA).

O acordo de parceria que visa 
regular a colaboração e a participa-
ção das partes na implementação do 
projeto foi assinado no último dia 10 
de janeiro, em Oeiras, pelo presiden-
te da Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, pelo Governador do 
Governo Civil da Região do Bimbo, 
Bobo Gomes Cá, e pelo presidente 
do Conselho Diretivo da UrbÁfrrica 
(e secretário geral da UCCLA), Vítor 
Ramalho.

A implementação do projeto ‘Biom-
bo, Agir! – Agir em parceria para o de-
senvolvimento da Região de Biombo’ 
resulta de candidatura ao programa 
EuropeAid, promovido pela União 
Europeia.

Para a União Europeia, as organi-
zações da sociedade civil e as autori-
dades locais constituem os atores es-
tratégicos chave para a consolidação 
da democracia local e um estímulo 
a uma dinâmica de desenvolvimento 
durável e inclusiva à escala regional 
e municipal.

Com efeito, a intervenção destes 
atores contribui para o pluralismo de-
mocrático e para uma maior eficácia 
das políticas públicas. 

Este projeto surge ainda contex-
tualizado pelo cenário de fragilidade 
da Guiné-Bissau e da importância 

que a sociedade civil tem na pres-
tação de serviços sociais básicos, 
tendo em vista a dinamização de in-
tervenções-suporte de cariz socioe-
conômico que possibilitem, a prazo, 
gerar riqueza e emprego para as 
populações com fracas possibilida-
des e oportunidades de empodera-
mento.

De fato, a situação da maioria da 
população da Guiné-Bissau é muito 
frágil. Os indicadores de pobreza mo-
netária e não monetária, de saúde e 
de educação estão entre os mais bai-
xos da África Sub-Sahariana.

Esta situação de grande debilida-
de resulta da incapacidade conjuntu-
ral de potenciar o desenvolvimento 
intrínseco, agravada pelas sucessi-
vas instabilidades politicas, institucio-
nais, sociais e económicas ao longo 
dos anos.

O nível de pobreza aumentou na 
década de 2000 (de 15% em 2002 
para 33 % em 2010), a esperan-

ça média de vida ronda os 54 anos 
(2012) e a taxa de mortalidade infantil 
mantém-se elevada (78 % em 2012). 
Os novos objetivos sustentáveis, 
para o período 2015-2030, permiti-
rão que o país possa vir a superar os 
constrangimentos ainda existentes.

Recorde-se que a região de 
Biombo é uma das oito regiões do 
país com uma população de cerca 
de 97.100 habitantes (último censo), 
uma área de 838,8 Km2 (2,32 % do 
território nacional) está dividida nos 
setores de Quinhamel, Prábis e Sa-
fim. O polo urbano-sede é Quinha-
mel, também frequentemente desig-
nado por Biombo, distando cerca de 
37 Km de Bissau.

A celebração deste acordo de par-
ceria vem ao encontro do desejo de 
fortalecer as relações de cooperação 
e amizade entre a região de Biombo 
e o Município de Oeiras, suportadas 
por processo de geminação que re-
monta ao ano de 2001.

Finalistas do Green 
Project Awards 2017

Oeiras está entre os Finalistas do Green Project 
Awards 2017, na Categoria Cidades e Mobilidade Sus-
tentáveis, com o projeto Passeio Marítimo – Forte de 
S. Bruno / Cruz-Quebrada.

Trata-se do Passeio Marítimo mais recentemente 
concluído pela Câmara Municipal de Oeiras, o qual faz 
a ligação da Baía dos Golfinho, em Caxias, à praia da 
Cruz Quebrada.

Com este caminho, disponibilizaram-se mais 2 qui-
lômetros de extensão de Passeio Marítimo (de um total 
de 8km executados, faltando apenas 2 Km para ligar 
Lisboa a Cascais), de acesso livre, aberto 24 horas por 
dia e sete dias por semana, plano, nivelado e sem in-
clinações ou barreiras, permitindo qualificar um espaço 
patrimonial de elevado valor ambiental, econômico e 
sociocultural, situado próximo de zonas residenciais e 
integrado em zonas de lazer com elevada proximida-
de aos transportes públicos. A sua abertura ao público 
veio ainda facilitar e qualificar o acesso à praia e dina-
mizar a praça do forte de São Bruno, para além de au-
mentar a rede ciclável e estimular a mobilidade suave, 
criando condições para a prática de atividade física e 
desportiva que permitam um estilo de vida saudável.

Refira-se que, este novo caminho tem característi-
cas diferentes dos anteriores, já que tem uma largura 
mínima de 7,50 m, sendo 2,5 m destinados à ciclovia e 
os restantes 5,0 m a circulação de pedrestres.

A sua ligação às vias anteriormente implementa-
das promove a mobilidade suave através da criação 
de percursos pedonais e cicláveis dedicados, contri-
buindo, para uma redução significativa da emissão de 
gases com efeito de estufa.

Inaugurado em Janeiro de 2017, este pedaço do 
Passeio Marítimo de Oeiras teve um custo de obra que 
ascendeu os 2,7 milhões de euros.

Distribuídos por dez categorias, os projetos finalis-
tas do Green Project Awards 2017 distinguiram-se pela 
inovação dos seus projetos e pela promoção de boas 
práticas ambientais

Os vencedores serão anunciados na Conferência 
“Cidadania e o Futuro da Sustentabilidade” que se re-
alizou no dia 12 de janeiro, entre as 9hs e as 13hs, na 
Alfândega do Porto.

Notícias dos açores Notícias da madeira
Câmara inaugura projeto do OP de Ponta Delgada

A Câmara Municipal de 
Ponta Delgada (CMPD) 
inaugurou, esta sexta-feira, 
o ‘Parque Infantil nos Gine-
tes e Ginásio ao Ar Livre nos 
Mosteiros’, um projeto ven-
cedor do Orçamento Parti-
cipativo (OP) do concelho, 
relativo a 2017.

Na inauguração dos 
equipamentos, que teve 
um custo associado de 75 
mil euros, o presidente da 
CMPD, citado por uma nota 
informativa municipal, sau-
dou a “a inteligência e a 
pedagogia dos proponentes 
deste projeto, que abrange 
duas das freguesias do nos-
so concelho”.

A construção do ginásio 
incluiu a instalação de vá-
rios aparelhos de manuten-
ção física: “barras paralelas, 
barras de equilíbrio, escada 

em suspensão, prancha de 
abdominais, barras para fle-
xões, conjunto de lombares 
e abdominais, prancha de 
lombares, painel zigzag e um 
banco com pedais”, são os 
elencados pela nota de im-
prensa da autarquia.

Quanto ao parque infan-

til dos Ginetes, localizado 
no lugar da Várzea, “foram 
instalados uma torre com 
escorrega e um baloiço, 
potenciando esta zona 
para momentos de conví-
vio, interação e brincadei-
ra em segurança”, pode 
ler-se.

Mais de 15 mil subidas ao Pico em 2017
“Em 2017 foram registra-

das 15.510 subidas, o que 
representa um aumento de 
cerca de 26% comparativa-
mente aos 12.317 registros 
efetuados em 2016 na esca-
lada à montanha, em que se 
inclui também a subida ao 
Piquinho (70 metros acima 
da cratera)”, afirmou hoje o 
diretor regional do Ambien-
te, Hernâni Jorge, à agência 
Lusa.

Segundo o governante, 
no ano passado cerca de 
13.000 pessoas escalaram 

o Piquinho, o que representa 
cerca de 90% do total das su-
bidas à montanha, situada no 
grupo central do arquipélago 
açoriano.

O diretor regional do Am-

biente sublinhou o aumen-
to que se tem vindo a veri-
ficar de ano para ano nas 
escaladas ao ponto mais 
alto de Portugal (2.351 
metros de altitude), o que 
se deve a uma maior pro-
cura por esta atividade e 
“às condições de seguran-
ça que são garantidas pelo 
serviço prestado na Casa 
da Montanha e ainda pela 
existência de um sistema 
de monitorização por GPS 
disponibilizado aos visitan-
tes”.

Deputado faz voto de protesto contra 
tamanho de Hotel Savoy Palace

“Apresento este voto de 
protesto para que sirva de 
exemplo para que no futu-
ro não se cometa mais er-
ros como este”, justificou o 
deputado independente na 
apresentação do voto de 
protesto contra a volume-
tria do Savoy Palace, que 
apresenta 16 pisos (mais 
três do que o antigo Sa-
voy Clássico, demolido em 
2009) distribuídos por uma 
área de 65 mil metros qua-
drados e apresentando 500 
quartos e 1.128 camas, 
num investimento de 100 
milhões de euros.

Para Gil Canha, o Sa-
voy Palace apresenta “uma 
volumetria descomunal” e 

é “perturbador”, “uma lou-
cura” e “agressivo”.

Os partidos da oposição 
lembraram que o Savoy Pa-
lace é uma consequência 
do Plano de Urbanização 
do Infante aprovado em 
2008 pela Câmara Munici-
pal do Funchal então lide-
rada pelo atual presidente 
do Governo Regional, Mi-
guel Albuquerque, executi-
vo que, em resolução pu-
blicada a 10 de outubro de 
2017, autorizou o aumento 
do número de camas das 
828 camas para as 1.128.

Apesar de desagrada-
dos com o volume do hotel, 
CDS/PP e PS considera-
ram que o voto de protes-

to tinha sentido em 2008 
aquando da aprovação do 
Plano do Infante e não em 
2018.

BE, PCP, PTP e JPP 
manifestaram a sua opo-
sição quanto à volumetria, 
mas não contra o investi-
mento do Grupo Avelino 
Farinha e Agrela que, em 
2015, adquiriu os terrenos 
do antigo Savoy Clássico, 
então já demolido, à SIET 
Savoy de Horácio Roque e 
Joe Berardo.

O PSD, por seu lado, 
criticou o deputado inde-
pendente, dizendo estar 
“amarrado ao combate de 
alguns grupos econômi-
cos”.



LIGA NOS 2017 - 2018

LIGA Ledman 2017 - 2018

JORNADA 18

JORNADA 20

DISTRITAIS

BRAGA JORNADA 19

AVEIRO JORNADA 14

JORNADA 05cOImBRA JORNADA 14

Portugal em Foco 13Rio de Janeiro, 11 a 17 de Janeiro de 2018

O Sporting ascendeu, 
provisoriamente, à lide-
rança da I Liga portugue-
sa de futebol, ao vencer 
em casa o Desportivo das 
Aves por 3x0, em encontro 
da 19.ª jornada da prova.

 O holandês Bas Dost 
foi a grande figura do en-
contro, ao marcar os três 
gols dos ‘leões’, aos 31, 52 
e 90 minutos, o segundo 
de grande penalidade, para 

Sporting líder provisório da I Liga, ao
bater Aves com ‘hat-trick’ de Bas Dost

somar o segundo ‘hat-tri-
ck’ consecutivo e passar a 
somar 19 tentos na prova, 
contra 21 de Jonas. Na ta-
bela, o Sporting passou a 
somar 46 pontos, contra 45 
do FC Porto, que se deslo-
cou ao Estoril, e mas o jogo 
não  terminou 43 do Ben-
fica, vencedor por 3x1 em 
Braga,. Por e o Desportivo 
das Aves manteve-se com 
14, em 15.º.

O Rio Ave isolou-se no quinto lugar da I Liga portugue-
sa de futebol, ao vencer por 2x1 no reduto do Belenenses, 
em encontro da 18.ª jornada resolvido por um livre direto 
de Francisco Geraldes, aos 6 minutos da prorrogação.

 A formação de Vila do Conde esteve na frente do mar-
cador, graças a um tento de Guedes, aos 37 minutos, mas, 
na segunda parte, aos 53, os anfitriões ainda restabelece-
ram a igualdade, por intermédio do montenegrino Marko 
Bakic, aos 53. Os comandados de Miguel Cardoso pas-
sam a somar 30 pontos, mais dois do que o Marítimo, sex-
to, enquanto a formação do Restelo, que acabou reduzida 
a 10 unidades, por expulsão de Yebda, na prorrogação, 
continua no 11.º posto, com 19.

Rio Ave vence no Restelo com gol
de Geraldes no último segundo

A vitória em SC Braga 
deixou a equipe do Ben-
fica naturalmente feliz, 
pouco demorando para 
que os jogadores de Rui 
Vitória se expressassem 
nas redes sociais.

Rúben Dias, titular no 
eixo da defesa ao lado 
de Jardel, vincou no Ins-
tagram: “Estamos de pé”.

Também Cervi, ar-
gentino que muito se 
destacou em Braga aju-
dando aos gols de Sal-

vio e Jiménez, exultou 
com a exibição. “Segui-
mos. Grande triunfo”, 
expressou, motivando o 
comentário de Grimaldo: 
“Vamos, Benfica.”

Nota ainda para o co-
mentário de Samaris. O 
grego já fala português 
correto há algum tempo; 
aliás, fala e escreve: “Pa-
rabéns a toda a equipe 
pela paixão que mostrou 
em campo. Continuamos 
fortes!”

“ESTAMOS DE PÉ”

Caldas faz história e está nas
meias-finais da Taça de Portugal

O Caldas levou a me-
lhor sobre Farense (3x2) e 
está nas semifinais da Taça 
de Portugal. É oficial temos 
uma equipe dos Campeo-
natos de Portugal na pró-
xima eliminatória da prova 
Rainha.

 Esta quarta-feira, o Cal-
das teve de ‘suar’ para levar 
de vencido o Farense nas 
quartas-de-final da Taça de 
Portugal. Esta será a primei-

Liga reúne-se hoje de emergência com Estoril 
e demais entidades competentes

A Liga Portuguesa 
de Futebol Profissional 
(LPFP) vai efetuara uma 
reunião de emergência 
com o Estoril e demais en-
tidades competentes, de-
pois de na segunda-feira 
o jogo com o FC Porto ter 
sido suspenso ao intervalo.

Em comunicado, a 
LPFP informa que, de-
pois de ter reunido com 
a Câmara Municipal de 
Cascais, bombeiros e so-
ciedade desportiva anfitriã 
(Estoril), bem como com a 
equipe  de arbitragem, “o 
comandante das forças de 
segurança presente con-
siderou que não estavam 
reunidas as condições de 

segurança necessárias para o 
reinício da partida”.

Ainda de acordo com o co-
municado, a Liga “vai agendar 
uma reunião de partes, com 
caráter de urgência, com o Es-
toril Praia e demais entidades 

competentes”, que de-
correrá ainda durante 
o dia de hoje, sendo 
ainda desconhecida a 
data para a realização 
da segunda metade 
da partida.

O encontro da 18.ª jor-
nada da Liga entre o Es-
toril Praia e o FC Porto 
foi interrompido ao inter-
valo, após a retirada de 
torcedores de uma das 
arquibancadas do Está-
dio António Coimbra da 
Mota, medida articulada 
entre responsáveis da 
Liga, Câmara Municipal 
de Cascais, Bombeiros e 
sociedade desportiva an-
fitriã, por a arquibancada  
ter problemas estruturais 
e ter aberto fissuras.

Ao intervalo, o Estoril 
vencia por 1x0, com um 
gol de Eduardo Teixeira, 
apontado aos 17 minu-
tos.

ra vez que o clube marcará pre-
sença nas semifinais da prova 
Rainha.

O emblema da casa bateu os 
algarvios por 3x2, duelo que foi 
resolvido apenas no prolonga-
mento. 

Livramento (47 e 60 minutos) 
colocou duas vezes os algarvios 
em vantagem, mas Januário (55) 
e Pedro Emanuel (69 e 115) ga-
rantiram a passagem da equipe 
do distrito de Leiria as semifinais.



Luís Figo acredita que 
será uma questão de tem-
po até que João Mário e 
André Silva demonstrem 
em Itália as qualidades 
que fizeram despertar o 
interesse dos dois gigan-
tes de Milão.

“João Mário e André Sil-
va são jovens. Quando se 
muda de país, de equipe e 
de estilo de jogo é preciso 

tempo. São dois ótimos jo-
gadores que ainda não se 
adaptaram ao futebol ita-
liano. A adaptação é mais 
célere quando as coisas 
correm bem. O Inter está 
num bom momento, es-
pero que isso ajude João 
Mário”, afirmou o antigo 
internacional português, 
em entrevista ao diário 
Corriere della Sera.

IGO PEDE TEMPO PARA 
JOÃO MÁRIO E ANDRÉ SILVA

O Real Madri, bicam-
peão europeu em título, com 
cinco jogadores entre os 
eleitos, é o clube mais repre-
sentado no onze escolhido 
pelos internautas frequenta-
dores do sítio da UEFA.

Cristiano Ronaldo, com 
444.430 votos, foi o quar-
to mais votado, atrás de 
dois colegas de equipe, o 
espanhol Sérgio Ramos 
(588.315) e o brasileiro Mar-
celo (558.495) e do rival ar-
gentino do FC Barcelona, 
Lionel Messi (477.036).

É a 12.ª vez que o inter-
nacional português, que em 
2017 venceu a Bola de Ouro 
e o prêmio FIFA ‘The Best’, 
faz parte da equipe do ano 
da UEFA.

Integram ainda a lista 
Gianluigi Buffon (333.604) e 

CR7 na equipe da UEFA de 2017

Giorgio Chiellini (295.842), 
da Juventus, Dani Alves 
(340.819), do Paris Saint-
Germain, Kevin de Bruyne 
(416.679), do Manchester 
City, Toni Kroos (345.494) e 
Luka Modric (387.487), do 
Real Madri, e Eden Hazard 
(303.376), do Chelsea.

A votação, encerrada 
quarta-feira, registrou um 
total de 8.779.639 votos, 46 
por cento dos quais oriundos 
da Europa. A Ásia ocupa se-
gunda posição de votantes 
com 25 por cento, seguida 
da América do Sul, com 10 
por cento, América do Norte 

e África, com nove por cen-
to, e Oceania, com um por 
cento.

No que se refere à vo-
tação expressa pelos ciber-
nautas dos vários países, 
a Índia, com oito por cento, 
destaca-se entre os votan-
tes, seguida da Polônia e da 
Turquia, com cinco por cen-
to, Indonésia e Colômbia, 
com quatro por cento.

Para tentar e sonhar ves-
tir a camisa Nerazzurri, basta 
aos futuros “craques” carre-
garam os vídeos das suas 
jogadas e habilidades na pla-
taforma da Dream Football 
durante os meses de janeiro 
e fevereiro. O scouting “será 
global e respeita integral-
mente as leis da FIFA”, infor-
ma a empresa de Luís Figo 
em comunicado.

O avançado brasilei-
ro reuniu 11,1% das pre-
ferências, contra 10,6% 
do camaronês e 10,1% 
do extremo dos ‘leões’.

No que toca ao trei-
nador, o técnico dos 
‘dragões’ Sérgio Concei-
ção foi o escolhido por 
larga maioria, com 54%, 
mais do dobro que Jorge 
Jesus, do Sporting, que 
com 26% conseguiu o 
segundo lugar, com Luís 
Castro, do Desportivo 
de Chaves, em terceiro 
com 21%.

Quanto aos prêmios 

Jonas eleito melhor jogador
do mês de dezembro na I Liga

posicionais do campeo-
nato, José Sá (FC Porto) 
foi à escolha entre os go-
leiros, o francês Mathieu 
(Sporting) nos defesas, 
Danilo Pereira (FC Por-
to) entre os médios, e 
o maliano Marega (FC 
Porto) nos avançados.

Rui Costa, do Fama-
licão, foi votado como 
atleta do mês na II Liga. 
O uruguaio Fede Vare-
la, do FC Porto B, ficou 
no segundo lugar, com 
Djoussé, da Acadêmica, 
no último lugar do pódio 
da votação.

Nikola Mirotic diz que 
goleiro do FC Porto tem tudo 
para ser feliz no clube da ter-
ceira maior cidade dos Esta-
dos Unidos

Nikola Mirotic, poste his-
pano-montenegrino que joga 
nos Chicago Bulls, da NBA, 
aconselhou Iker Casillas a 
assinar pelos Chicago Fire.

“Conheço o Iker. Convi-
vemos em muitos almoços 
e jantares de Natal no Real 
Madri e ele é um tipo porreiro 
e profissional”, começou por 
dizer o antigo basquetebo-
lista dos merengues em de-
clarações ao jornal Chicago 
Tribune.

Poste dos Bulls aconselha Casillas
a assinar pelos Chicago Fire

Recorde-se que o golei-
ro do FC Porto foi apontado 
há algumas semanas ao clu-
be da Liga profissional norte
-americana (MLS) por algu-
ma imprensa internacional.

Para Mirotic, Chicago 
tem tudo para fazer Casillas 
feliz. “É uma grande cidade. 
E a equipe de futebol está a 
crescer muito desde a che-
gada do treinador Veljko 
Paunovic e Casillas ficaria 
muito bem aqui. Há muitas 
estrelas da Europa que es-
tão a vir para os Estados 
Unidos e por que não o Iker? 
Ainda tem muito tempo pela 
frente e recomendar-lhe-ia 

que viesse para os Chicago 
Fire”, rematou.

Os Chicago Fire têm nas 
fileiras o internacional ale-

mão Bastian Schweinsteiger 
e contou com os serviços do 
português João Meira em 
2016 e 2017.

Inter de Milão busca novos talentos
com aplicação de Luís Figo

O Inter de Milão anunciou 
que vai recorrer a uma aplica-
ção criada pelo antigo futebo-
lista internacional português 
Luís Figo para eleger cincos 
novos talentos.

O Inter de Milão anunciou 
que vai recorrer a uma aplica-
ção criada pelo antigo futebo-
lista internacional português 
Luís Figo para eleger cinco 
novos talentos.

A aplicação, que tem o 
nome de ‘Dream Football’, é 
de descarga gratuita e permiti-

rá aos jovens jogadores e pais 
gravar as suas jogadas, colo-
cando o vídeo numa qualquer 
plataforma digital, para mostrar 
as qualidades de jogo, e me-
lhores jogadas de cada talento.

Com esta nova ferra-
menta digital, não será pre-
ciso recorrer a olheiros por 
todo o mundo, tornando 
esta aplicação possível, no 
formato digital, que qual-
quer um exponha as suas 
qualidades em toda a parte.

A seleção destes cinco 

novos talentos, que decorrerá 
entre janeiro e fevereiro, permi-
te que em março, os jogadores 
escolhidos possam fazer um 
‘teste’ nos ‘nerazzurri’.

Esta seleção dos novos 
talentos está de acordo com 
as regras da FIFA, pelo que 
serão eleitos dois jogadores, 
entre os 6 e 12 anos, da região 
da Lombardia (norte de Itália), 
dois de qualquer outra região 
transalpina, e um de 16 euro-
peu ou outro de qualquer lugar 
do globo, com mais de 18.
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Recentemente, o jornal O Globo publicou 
extensa reportagem sobre o presidente Marce-
lo Rebelo de Souza que, eleito com 52% dos 
votos em 2016, registra crescentes índices de 
popularidade e mantém Portugal no bom cami-
nho do crescimento econômico, do bem-estar 
social e do respeito da comunidade interna-
cional. Conheci há tempos o presidente, uma 
excelente combinação de professor, jornalista 
e comentarista político e, independente da sim-
patia pessoal, sempre tive dele a melhor das 
impressões como ser humano e administrador.

  Discreto, mas de forte personalidade, 
o presidente alcançou seus melhores índices 
de avaliação pública exatamente num dos mo-
mentos mais aflitivos da história recente do 
país, quando visitou as regiões devastadas 
pelos incêndios do ano passado e pediu, for-
malmente, desculpas às famílias das vítimas, 
prometendo adotar medidas que evitassem 
a repetição da tragédia. Aliás, a proximidade 
com o povo é uma de suas marcas pessoais. 
Não raro, caminha pelas ruas, à vontade, tira 
selfies com os cidadãos, sem qualquer temor 
ou constrangimento. E as pessoas, claro, gos-
tam disso.

  Além do mais, participa ativamente do 
processo em que Portugal volta a se inserir no 
contexto europeu e se torna, muito justamente, 
um dos destinos turísticos preferidos do mun-
do. Ou seja, faz tudo que um presidente pre-
cisa fazer. Pena que seu exemplo ainda não 
atravessou o Atlântico. Por aqui, bem que esta-
mos precisando de gente assim.

Um estadista no comando

A pedido do Senhor Presidente e de conformidade com o disposto no Artigo 
61.º, do Estatuto Social, convoco todos os Sócios quites em pleno gozo de seus 
direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁ-
RIA, no dia 27 de Janeiro de 2018, sábado, às 15:00 (quinze) horas, em 1.ª 
(primeira) convocação e às 15:30 (quinze e trinta) horas, em 2.ª (segunda) 
convocação, na Sede Social, à Praça Tiradentes n.º 73 – 4.º andar – Salão de 
Sessões, para tratar do seguinte:

ORDEM DO DIA
ITEM ÚNICO: Reforma do Estatuto Social da Associação na forma da lei.

Elísio Gomes da Silva.
1.º Secretário

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

aSSoCIaÇÃo BeNeFICeNTe doS INdUSTrIaISde
PaNIFICaÇÃo SIMILareS e aFINS do rIo de JaNeIro

Praça Tiradentes n.º 73 – 4.º andar – Centro – rJ
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RecoRdaR e ReviveR

Que foto maravilhosa deste grande empresário, 
Antônio Correia, que construiu uma linda história 
de vida no Brasil, uma família linda, vitoriosa e 
sucesso empresarial, fruto de muito trabalho do 
nosso amigo

Uma foto 
especial, onde 

podemos ver que 
o tempo passa, 

mas a amizade é 
para a vida toda; 
e foi assim para 
a nossa eterna 
fundadora Ben-

vinda Maria com 
seus grandes 

amigos, o casal 
Comendador 

César Soares e 
sua esposa D. 
Maria Soares

Comendador 
Henrique Lou-

reiro sempre 
cultivando seu 
tradicional bi-
gode, presen-
te no almoço 
arouquense. 
Na foto com 
seus familia-

res e a nossa 
saudosa Ben-
vinda Maria e 
o Armando de 

Noronha

Com certeza 
que o Joaquim 
Fernandes vai 
se emocio-
nar ao rever 
essa foto com 
seus familia-
res na Casa 
do Minho. 
Todos numa 
explosão de 
felicidade

O querido 
amigo radia-
lista Dimas 
Ramos 
sempre ativo 
nos conví-
vios sociais 
aqui quando 
participavam 
do famoso 
Portuguesão 
promovido 
pelo Jornal 
Portugal em 
Foco

Nosso maes-
tro Rogério 

Costa era um 
verdadeiro 

galã, sempre 
com sua 

belíssima 
cabeleira, 

na Casa da 
Vila da Feira, 

ao lado do 
Arnaldo e um 

amigo
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o Passado no Presente.....

Linda imagem deste distinto casal. Que com o 
amor, ao longo dos anos, construiu uma linda 
família e  legião de amigos. A Cardiologista Dra. 
Adelaide Brandão ao lado do seu amado esposo 
empresário de sucesso Abílio Brandão, sempre 
transbordando o sentimento da paixão ao longo 
dos anos

É simplesmente 
magnífico recordar 

esses momentos 
que passamos. É 

ter a certeza de 
que vale à pena 
recordar. Essa é 

para você Antônio 
Rocha com sua 
esposa, amigos 
e D. Conceição, 

esposa do Antônio 
Correia grande 

baluarte da comu-
nidade portuguesa

Nosso amigo 
o radialista 
Maneca há 
vários anos 

recebendo o 
carinho dos 

seus amigos e 
ouvintes num 

bate papo 
informal. Em 
destaque, D. 

Elza Tavares, 
esposa do sau-
doso Fernando 

Tavares

Há muito tempo o casal mantem uma relação de 
carinho com a Casa de Trás-os-Montes, inclusive 
já foi até vice-presidente, Arnaldo Carvalho, es-
posa Maria Alice sempre transbordando felicidade

Que viagem ver esta foto do Lula e Cacá, era assim que 
todo mundo tratava os filhos do saudoso Vasco Ferreira “o 
popular vascaíno da TAP” que saudade amigo

Desde jovem 
o casal Emílio 
Rios – dire-
tor-presidente 
da famosa 
Guaracamp e 
esposa D. He-
lenita estiveram 
envolvidos com 
o carnaval, com 
o amor dos dois 
que construíram 
uma linda família 
que lhe deram 
filhos maravilho-
sos



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
A SINFONIA, QUE APRIMORA
AS FONTES DA INSPIRAÇÃO,
REQUISITA COMBINAÇÕES

E ESTUDOS DIVERSOS,
PARA QUE  OS SONS SE HARMONIZEM,

NOTA POR NOTA !

caNtaNdo com caRINHo, 
PaRa um caSaL feLIZ

acoNteceu No cadeG 
amIGoS fIéIS

meSa da SemaNa PoR exceLêNcIa
caSaL aBeNÇoado

aLmoÇo Na caSa do PoRto

caSaL deStaque 
da SemaNa

duaS meNINaS 
LINdaS da comuNIdade

taRde de fadoS com caNtoR RamIRo damaIa
Na caSa daS BeIRaS ImPeRdIveL

LINda meSa LuSo-BRaSILeIRa
Nas minhas andanças de fim de semana 
dei uma passadinha na Casa dos Açores, 
onde foi realizado um almoço dançante, 
para minha surpresa uma linda mesa. À 
esquerda o casal, Sr. Fernando, esposa 
Dona Gil que estão de férias no Brasil, 
sendo ele português, ela brasileira, mas 
vive em Portugal, boas férias amigos. 
Na sequencia as manas Dona  Idalina 
e Henriqueta, depois a carinhosamente 
Vandinha, uma maquina na comunidade 
e não só que diga seu marido Eduardo se 
quiser, pois com os problemas de saúde, 
em casa e no Hospital, grande esposa e 
enfermeira 24 horas por dia, parabéns 
dobrado, pois aí esta ele a seu lado. Ami-
go Eduardo, daqui para a frente, será só 
alegria, se Deus quiser e ele quer. Abra-
ços amigos.

Com muito gosto, publico a presença deste lindo ca-
sal que encontrei domingo passado no almoço da 
Casa dos Açores. Dona Graça com seu marido Sr. 
Luiz Morais, como vemos neste lindo cenário fotográ-
fico, uma demonstração de carinho que lhes é muito 
peculiar há muitos anos. Para o distinto casal, exem-
plo família. Parabéns e muita saúde. 

A nossa querida 
radialista  Vera, 

esposa do nosso 
querido amigo 
Dimas Ramos, 
presenteando  

com lindas flores, 
uma linda flor, à 

nossa Vandinha, 
maior divulgadora 
das festas da Co-
munidade, o que 

faz com muito 
amor. ABRAÇOS 

FADISTAS.

O  nosso amigo do coração Dr. Antônio Sampaio e sua 
esposa, professora Fernanda, num ato de fé, come-
morando  meio século de união, com felicidade eterna. 
MILHÕES DE BENÇÃOS, AMIGOS QUERIDOS.

Aos meus queridos amigos, Irene e Adão Ribeiro, em-
baixadores de Castro Daire, felizes apreciando o Fado. 

NASCI PRA CANTAR O FADO.
E NA VIDA VOU CANTANDO
POIS É ESTA A MINHA SINA

CANTAREI DE QUANDO EM QUANDO

No aniversário da D. Berta Branco. Festa animada, e 
todos felizes. Também estava de aniversário o meu 
amigo irmão Maneca que animou com sua alegria o 
nosso domingo portuense. Na foto, ao meu lado a 
minha conterrânea D. Florbela, esposa do Comenda-
dor Afonso (Viação Vila Isabel), Comendador Afonso 
e seu filho Dr. Sérgio, expert em “selfes”. Tarde de 
muita alegria. MUITAS BENÇÃOS

PaRaBéNS  d. BeRta BRaNco

O casal, D. Maria Antônia e Sr. 
Antônio Ribeiro, muito felizes jun-
tos com a querida Idália Maneca, 
D. Socorro, o radialista simpa-
tia Maneca e um casal amigo. 
ABRAÇOS FADISTAS.

Na foto, o Presidente do Jornal Portugal em Foco, Dr. 
Felipe Mendes, o radialista Luís de França, Eurico dos 
doces, o homem doce da comunidade e o querido Carli-
nhos Cadavez da Aldeia Portuguesa do Cadeg. Segun-
do informações, o Carlinhos está internado. Rezaremos 
muito pela sua rápida recuperação. MUITAS BENÇÃOS

amIZade 
veRdadeIRa

Domingo passado a Diretoria da Casa 
Trás-os-Montes e Alto Douro realizou 
um belo Almoço Dançante com uma 
atração especial, o caubói português, 
cantor Zé Amaro, que deu aquele 
para show costumeiro, a quem dou 
os parabéns. Como vemos neste res-
peitoso visual fotográfico pessoas que 
nos orgulham pela sua maneira de 
ser e de trabalhar, como vemos a es-
querda Sr. Adelino - Prior do Hospital 
Ordem Terceira do Carmo, com sua 
esposa Dona Maria Isabel (Diretora) 
na sequencia, Dra. Maria de Lurdes, 
o estimado e competente Dr. Jaime 
Ramos, a seu lado Dr. Armindo Dinis 
– Advogado e Secretario Geral deste 
maravilhoso hospital. Tratando-se de 
pessoas de bom gosto não poderiam 
deixar de passar esta bela tarde no 
Solar Transmontano. Parabéns.

LINdo tRIo No SoLaR 
tRaNSmoNtaNo

famÍLIa LINda!
A mãe coruja  Rose Boaventura, sempre muito ele-
gante, trajando vestido igual ao da Camilinha, (LIN-
DAS), o Presidente Ernesto Boaventura com seu 
neto, Gabriel que está um galã, ao fundo o radialista 
Sérgio Viana pegando uma carona, simpático Diretor 
da Casa da Vila da Feira, é sempre benvindo. MUI-
TAS BENÇÃOS!

Numa tarde de muita alegria  na Casa do Porto, festeja-
mos  o aniversário de D. Berta Branco. Foi emocionante 
o  discurso e a declaração de amor do Presidente Manuel 
Branco para a sua amada e adorável esposa Berta. Suas 
palavras de amor e carinho emocionou-nos profunda-
mente. Ainda existem homens com sensibilidade, valori-
zando a quem os ama. MUITAS BENÇÃOS.

Amigo Manuel Mota estava com saudade, sei que 
você já trabalhou pela nossa comunidade e faz par-
te dela, por isso quero vê-lo mais vezes no nosso 
convívio. Domingo estava na sua casa, não fosse 
você natural do Couto de Ervededo (Chaves) e  seu 
nome registrado: Manuel Mota Chaves, mais um mo-
tivo para aparecer. Meu grande abraço para este trio 
amigo, Manuel Mota, esposa Dona Emília, Piedade 
(cunhada) esta atua bastante na nossa sociedade. 
Parabéns para o trio e muita saúde. 

JaNeIRo – 21
domINGo – 12 H

No próximo domingo estarei pres-
tigiando a Tarde de Fados com o fa-
dista Ramiro Damaia, na Casa das 
Beiras, que na oportunidade estará 
Lançando o seu novo CD “ALMA DO 
FADO” com a presença dos convida-
dos Rógerio Costa e Mossoró, Bete 
Conde e Manuel Cardoso, contamos 
com a Comunidade Portuguesa que 
sem dúvida é muito importantes para 
nossos artistas. Um delicioso almoço 
com cardápio especial. Será ofereci-
do aos presentes. Início 12h.
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cowboy português Zé AmAro
encAntou no Almoço trAnsmontAno

Sucesso absoluto 
o almoço do domingo 
passado na Casa de 
Trás-os-Montes e Alto 
Douro, que teve como 
atração internacional 

O ex-pre-
sidente da 
Casa de 
Trás-os-Mon-
tes, Antônio 
Paiva e sua 
esposa Fá-
tima Paiva, 
com a amiga 
e diretora 
Maria Alice 
Abreu, num 
registro para 
o Jornal 
Portugal em 
Foco

Três gran-
des damas 
do nosso 
c o n v í v i o 
social, Lú-
cia Grani-
to, Adília 
N o r o n h a 
e Augusta 
Mortágua

Marcando presença no show do cantor português Zé Amaro, na Casa de Trás-os-Montes, 
os amigos empresários Luís Albuquerque – diretor da empresa Orla Cereais, Francisco 
Torrão – diretor dos deliciosos biscoitos Globo e suas respectivas esposas Olinda e Eneida

o cantor português Zé 
Amaro que, mais uma 
vez, com sua simpli-
cidade e carisma, en-
cantou a comunidade 
portuguesa que este-

ve presente. O clima 
estava muito especial 
com muitos amigos e 
associados transmon-
tanos.

Uma tarde perfei-

ta! Foi oferecido um 
delicioso almoço com 
churrasco completo, 
costelinhas suínas, 
batatas ao forno e 
grão de bico.

Abrindo a tarde 
musical, o Conjunto 

Cláudio Santos e Ami-
gos com seu bailarico. 
Logo a seguir, entrou 
no palco o cowboy 
português Zé Ama-
ro que agitou o salão 
transmontano com um 
excelente repertório, 

com músicas do gosto 
do público que recep-
cionou o artista com 
muito carinho, numa 
tarde inesquecível.

Parabéns à diretoria 
transmontana pela be-
líssima programação.
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Vida associatiVa

21

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Tel.:- 3325-3366

ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROU-
CA – A partir das 12:30hs – Aberto ao público. O me-
lhor da culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no 
coração da Barra da Tijuca”.
FEVEREIRO – 3 – Sábado – 20:30hs – Baile pré-car-
navalesco. Concurso de fantasias para o 1.º lugar fan-
tasia de luxo, 1.º lugar originalidade, 1.º lugar folião mais 
animado e medalhas para 1.º lugar fantasias em grupo.
 
CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
JANEIRO – 21 – Domingo – 12hs. Almoço Social. Lo-
cal: Salão Nobre. Cardápio variado. Música por conta 
do Conjunto Cláudio Santos e Amigos.
JANEIRO – 27 – Sábado – 13hs. Tarde de Fados no 
Castelo da Feira. Ana Paula e Camilo Leitão as no-
vas vozes do Fado no Brasil e Trio Cláudio Santos.
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos do-
mingos poderão utilizar o estacionamento da Igreja 
dos Capuchinhos na Rua Haddock Lobo, 266 pagando 
apenas R$ 5,00 – Uma tarifa super especial.

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

JANEIRO – 17 – Quarta-feira – 12hs. Almoço das 
Quartas. Cardápio: Bacalhau lagareiro, a portuguesa e 
sardinha assada. Serviço a La Carte. Venda de doces 
portugueses.
JANEIRO – 21 – Domingo – 12hs. Tarde de Fados 
com o fadista Ramiro Damaia. Lançamento do seu 
CD “A Alma do Fado” e seus convidados Rogério 
Costa e a Banda T.B. Show, Mossoró, Bete Conde e 
Manuel Cardoso e a presença dos radialistas Maneca 
e Manuel Cardoso.
 

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – 

Tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
JANEIRO – 28 – Domingo – 12:30 h. grande festa 
portuguesa. Venha comemorar o aniversário do Con-
junto Lisboa Rio Show (46 anos). Será servido sucu-
lento churrasco completo e frutas variadas. Animação a 
cargo do Grupo aniversariante – Manuel Cardoso com 
sua sanfona biônica, Ramiro Damaia, João Mossoró, 
Roberto Gomes e outros. Atração especial: grupo Fol-
clórico Veteranos da Casa do Minho.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
MARÇO – 3 – Sábado – 19hs. Arraial Minhoto. Quinta 
de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, rega-

da à sardinha portuguesa, febras, drumete de frango 
e linguiça assados na brasa. Delicie-se também com 
batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, 
e os tradicionais caldo verde e broa de milho. Tudo 
isso acompanhados de 3 tipos de vinhos servidos 
bem geladinhos. Para animar a festa os Conjuntos 
“Amigos do Alto Minho” e “Trio Josevaldo”, e princi-
palmente nosso tradicional folclore Minhoto ao som 
dos Bumbos e Gigantones, e as “Marchas Luminosas 
de Lisboa”.
MARÇO – 11 – Domingo – 12hs. Festa Gaúcha - 
Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair 
do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, fol-
clore com o grupo Marcas do Sul e música ao vivo 
para dançar animando a festa. Pula-pula grátis para 
as crianças.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
TODOS OS SÁBADOS – 12hs. “Adega Transmonta-
na & Amigos do Alto Minho”. Serviço à La carter galeto 
com fritas, febras com batatas, sardinha na brasa com 
batatas, contra filé com fritas, bolinho de bacalhau, ba-
calhau. Doces portugueses. Entrada franca.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
FEVEREIRO – 4 – Domingo – 12hs – Almoço Portu-
guês, com Cláudio Santos e Amigo e um farto Buffet, 
destaque para um grande churrasco.
TODAS AS QUARTAS – Baile amigos da dança, uma 
quarta-feira dançante com Dj para animar a pista. En-
trada franca. Horário: 18hs. 
TODOS OS SÁBADOS – Baile dos sonhos dourados, 
baile de dança de salão com a Banda Som e Vozes 
animando o tempo todo. Horário: 18hs as 22:30 horas. 
Entrada: R$ 10,00 por pessoa.

CLUBE SOCIAL CAMPONESES 
DE PORTUGAL

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

FEVEREIRO – 4 – Domingo – 12hs. Festival de Alhei-
ras a Transmontana. A festa portuguesa de sabores 
e tradição. Cardápio: Alheiras, carnes aos nacos com 
batata, frango na brasa e buffet pra acompanhar. Bin-
go: Produtos portugueses. Atrações: Rancho Folcló-
rico Camponeses de Portugal e Conjunto Amigos do 
Alto Minho. Entrada: R$ 60,00 por pessoa. Abertura: 
12 horas. Almoço 12:30 horas. No valor da entrada co-
mida, sobremesas e shows inclusos. Bebidas pagas 
a parte.

Modo de preparar:

Leila Monassa 

FRaNcEsiNHa
Assim se reinventa o conceito de sandui-
che de queijo e fiambre: triplicar a quanti-
dade de queijo, adicionar várias camadas 
de enchidos, cobrir tudo com molho. Esta 
receita típica da cidade do Porto é uma 
versão rebelde do Croque Monsieur fran-
cês, o que parece justificar o seu nome 
fantástico sabor.
Ingredientes
Molho:
1 cerveja
1 caldo de carne 
2 folhas de louro
1 c.s. de margarina
1 cálice de Porto
1 c.s. de maizena
2 c.s. de polpa de tomate
1/2 copo ( +- 100ml ) de leite
piri-piri q.b. ou seja molho de pimenta ver-
melha.
Para as Francesinhas:
2 fatias de pão de forma
presunto
queijo mussarela
salsichas
carne assada ou bife 
Preparação do molho: Dissolver bem a 
maizena com o leite, juntar os restantes 
ingredientes e triturar, levar ao fogo até 
ferver e engrossar um pouco mexendo 
para não pegar.
Preparação das Francesinhas: Fazer 
um sanduiche com os ingredientes, da 
seguinte forma: no prato coloca-se uma 
fatia de pão de forma, por cima 1 fatia de 
queijo+ 1 de presunto+o bife frito/grelha-
do+ 1 salsicha cortada ao meio na verti-
cal+ 1 fatia de queijo e por último 1 fatia 
de pão de forma.
Cobrir com 4 fatias de queijo, pondo cada 
fatia na lateral do sanduiche, cobrindo 
todo ele.
Colocar no centro de um prato e regar 
com o molho, e levar ao forno a gratinar.
OBS: pode ser servido com batatas fritas 
ao redor do prato.
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Saúde no verão
Quem vive no Rio de Janeiro já deveria es-

tar acostumado, mas ainda nos surpreende-
mos com o calor carioca sempre que o ano se 
inicia. E com o sol inclemente, termômetros 
marcando acima dos 40º e sensação térmica 
próxima dos 50º, precisamos tomar cuidados 
especiais. Por mais que os dias quentes e 
abafados exijam a atenção de todos, os cui-
dados devem ser redobrados com os mais 
velhos e as crianças. 

 Para começar, é fundamental a ingestão 
de muito líquido, como água, sucos de frutas 
e água de coco, repetidas vezes ao dia. Além 
disso, é sempre preferível optar por comidas 
leves como legumes e verduras, além de 
frutas como abacaxi, laranja, manga e uvas 
- importantes para a reposição de vitaminas. 
Pessoas em forma devem continuar pratican-
do os exercícios que estão acostumadas a 
fazer, mas lembrando que as perdas hídricas 
são maiores, sendo recomendável aumentar 
a ingestão de líquidos em geral.

 Mesmo que pareça convidativo, sol e 
praia devem ser ser evitados nos horários en-
tre 10h e 17h. Se possível, fique em ambien-
tes climatizados e use roupas leves e claras. 
Caso seja necessário andar no sol, é válido 
proteger a cabeça com bonés e chapéus. Já 
o filtro solar é absolutamente indispensável, 
além de óculos escuros para proteção dos 
olhos. Tomar banhos de chuveiro com água 
fria ao longo do dia, também ajuda a manter 
uma temperatura menos elevada no corpo. É 
importante avisar que, mesmo com barracas 
e filtro solar, nossa pele nunca está comple-
tamente protegida do sol e, portanto, não é 
recomendável a exposição aos raios ultra vio-
leta por longos períodos.

Nunca é demais lembrar que mediante 
qualquer sintoma de desidratação - como a 
boca seca, prostração, câimbras ou dores 
pelo corpo - um profissional de saúde deve 
ser imediatamente procurado. Enfim, fica a 
dica: vamos aproveitar o verão, mas sem es-
quecer de proteger a nossa saúde.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj
pinheirosaúde

Almoço de ConfrAternizAção
nA CAsA dos Açores

Mais um belo do-
mingo no Solar Aço-
riano, com a realiza-
ção do Almoço de 
Confraternização da 
família portuguesa 
que compareceu em 
um bom número para 
prestigiar o Presidente 
Fernando Pires e sua 
dinâmica e jovem di-
retoria, sempre ativa, 
nas programações da 
Casa dos Açores.

Foi oferecido aos 

amigos um almoço de 
primeira: o melhor e 
mais completo chur-
rasco na brasa, com 
frango, lombinho, lin-
guiça e saladas. Não 
faltou a boa música 
para dançar com a 
Banda Típicos da Bei-
ra Show.

Um domingo per-
feito com muita paz, 
tranquilidade e aten-
ção da diretoria aço-
riana.

Diretores açorianos, Leonardo e Antônio Andrade, o Pre-
sidente Fernando Pires durante o almoço açoriano, de 
confraternização 

Prestigiando o domingo na Casa dos Açores, o casal 
Vanda e esposo Eduardo Rocha, com o casal vindo de 
Portugal em férias no Brasil Fernando e esposa Gil

Gente boa e amiga dando sempre seu show de grandes 
dançarinos nas Casas Regionais, o diretor da Casa do 
Minho Luzembergue e esposa


