
Ano 59 . Nº 07|   www.portugalemfoco.com.br RIO . R$ 3,00 | SP . R$ 3,00Rio de Janeiro, 15 a 21 de fevereiro de 2018

A economia portuguesa 
cresceu 2,7% no conjunto de 
2017, o ritmo de crescimen-
to anual mais elevado desde 
2000 e mais 1,2 % do que no 
ano anterior. 

De acordo com a estima-
tiva divulgada pelo Instituto 
Nacional de Estatística , a 
aceleração do crescimento 
no ano passado, recorde-se 
que a economia portuguesa 
tinha crescido 1,5% no con-
junto de 2016, resultou do 

Economia portuguesa
cresce 2,7% em 2017

“aumento do contributo da 
procura interna, refletindo 
principalmente a aceleração 
do investimento, uma vez 
que a procura externa líqui-
da apresentou um contribu-
to idêntico ao registado em 
2016”. Este é também o ritmo 
de crescimento mais elevado 
desde 2000, sendo que esse 
ano a economia subiu 3,8% 
e desde então que, quando 
cresceu, foi sempre a ritmos 
inferiores a 2,7%.

O Carnaval do Rio de 
Janeiro, que contou este 
ano com a presença de 
mais de 400 mil turistas 
internacionais, compro-
vou na prática o que o 
Ministério do Turismo, o 
das Relações Exteriores 
e a Embratur acreditavam 
quando decidiram facilitar 
a entrada no país de visi-
tantes dos Estados Unidos, 
Canadá, Austrália e Japão, 
oferecendo a possibilidade 
de emissão de vistos ele-
trônicos: aumentou a pro-
cura pelo Brasil. Ainda não 
há dados consolidados, 
mas os agentes e opera-
dores do Rio registraram 
essa procura mais acentu-
ada e o presidente da Em-
bratur, Vinicius Lummertz, 
recebeu, durante o desfile 
das escolas de samba do 
Grupo Especial, o primeiro 
grupo de 74 australianos 
totalmente formado por tu-

ristas que fizeram o visto 
eletrônico.

“É uma bela amostra 
de como é importante esse 
tipo de ação. Claro que ela 
tem que ser acompanha-
da de outras, como maior 
conectividade aérea, pre-
ços das passagens mais 
acessíveis e investimentos 
em qualificação de mão 
de obra para melhor aten-
der esses novos turistas, 
cada vez mais exigentes. 
Provamos que estamos 
no caminho certo e agora 
é trabalhar pela aprovação 
no Congresso de projetos 
como o de ´céus abertos´, 
o que possibilita a entrada 
de capital estrangeiro nas 
companhias aéreas e a 
transformação da Embra-
tur em agência para que 
ela possa competir com 
mais agilidade no mercado 
internacional”, ponderou 
Lummertz.

Secretário Regional da 
Saúde, Rui Luís, e a Secre-
tária Regional dos Transpor-
tes e Obras Públicas, Ana 
Cunha, visitaram Centro de 
Informação e Vigilância Sis-
movulcânica dos Açores, em 
Ponta Delgada. Das muitas 
centenas de tremores de 
terra, só 28 foram sentidos 
pela população da zona cen-
tral da ilha de São Miguel.                                                                                                                          
A crise sísmica que a afetou 
a zona central da ilha de São 
Miguel,  entre a Serra da Água 
de Pau e a Lagoa do Congro, 
“deverá durar alguns dias, 
mas é expectável que a sua 
intensidade diminua  ao longo 

dos próximos dias, e que a si-
tuação não se prolongue por 
meses”, disse o presidente do 
Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera, Miguel Miranda. 
O fato de esta crise sísmica 
ocorrer numa zona bastante 
delimitada da ilha aponta nes-
se sentido.

A situação vai continuar, 
no entanto, a ser acompanha-
da e os  especialistas alertam 
para que a população deve 
permanecer atenta às indi-
cações do serviço regional 
de proteção civil. Este, bem 
como o governo regional, es-
tão a acompanhar a situação 
em permanência.

beija-flor campeã do
carnaval de 2018

A Beija-Flor fez um paralelo entre o romance “Frankenstein” 
e as mazelas sociais brasileiras. Corrupção, desigualdade, 

violência e intolerâncias de gênero, racial, religiosa e até espor-
tiva formaram o cenário de “Brasil monstruoso”. 

SUceSSo no carnaval
comprova acerTo

do viSTo eleTrÔnico

A PSP informou que entre 
os dias 8 e 13 de fevereiro fo-
ram detidas 373 pessoas, (me-
nos 51 do que em 2017), 177 
por condução com excesso de 
álcool (menos 33 ).

Das 373 detenções, 50 fo-
ram por tráfico de droga (me-
nos 15 ), 44 por condução sem 
habilitação legal (menos 6), 
29 por furto (mais 14), 22 por 
mandado de detenção (menos 
10) e oito por posse de arma 
ilegal (menos 1).

No decorrer da operação 
foram apreendidas 10 armas 
(4 de fogo e 6 armas brancas), 
1258 doses de cocaína, 2762 
de heroína, 9546 de haxixe e 6 
Kg de explosivos.

No âmbito da fiscalização a 
estabelecimentos, a PSP detec-
tou 104 infrações, das quais 19 
por venda de álcool a menores 
de 16 anos e 6 por venda de ci-
garros a menores de 18 anos.

PSP deteve 373 pessoas
durante a Operação Carnaval

Pela primeira vez em 
muitos anos o sistema pri-
sional português deixou 
oficialmente de se encon-
trar em sobrelotação. Nas 
49 cadeias do país estão 
neste momento 13.318 re-
clusos para uma lotação de 
12.895, numa taxa de ocu-
pação de que é de 103,3% 
no geral. Mas a taxa fica 
abaixo dos 100% (99,4) 
quando se exclui os presos 
que estão no regime de Pri-
são por Dias Livres,  como 
referiu a ministra Francisca 
Van Dunem, na 1ª comissão 
do Parlamento. “Em dezem-
bro de 2017 tínhamos no 
sistema menos 767 reclu-
sos, em comparação com 
1 de janeiro de 2016. Para-
lelamente, a intervenção no 
edificado permitiu aumentar 
a capacidade de alojamen-
to do sistema em 365 luga-
res”, sublinhou a ministra.                                                                                                                         
Assim, em termos compa-
rativos, as taxas de ocupa-
ção excluindo PDL’s eram 
de 107,8% em 1 de janeiro 
de 2016, de 104,0% a 31 de 
dezembro de 2016 e, final-
mente, de 99,4% em 31 de 
dezembro de 2017.

Prisões não estão 
mais sobrelotadas  
pela primeira vez

O consumo de cerveja em Portugal cresceu 8% no ano pas-
sado, e as exportações subiram 12,6%, divulgaram os Cervejei-
ros de Portugal, nova denominação da Associação Portuguesa 
dos Produtores de Cerveja.

De acordo com a entidade, estes números “atestam a vitali-
dade do setor e a sua importância para o PIB nacional”, referindo 
que o consumo ‘per capita’ atingiu “os 51 litros face aos 47  em 
2016”, refletindo “quer o aumento do nível de confiança econô-
mica dos consumidores, quer o incremento da atividade turística 
em Portugal no último ano”. Além disso, as exportações, que 
rondam os 200 milhões de litros, ajudam a sustentar o equilí-
brio da balança comercial nacional, adiantam os Cervejeiros de 
Portugal. 

“Os resultados de 2017 demonstraram que este é um se-
tor em permanente renovação bem patente na proliferação de 
cada vez mais empresas cervejeiras e microcervejeiras a lançar 
novos tipos de cervejas”. Um processo que resulta do compro-
misso e união dos parceiros empenhados na promoção de uma  
cultura da cerveja e  seu valor para a economia nacional.

CONSumO dE CERvEJA Em PORtugAl CRESCEu 8% Em 2017
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Durante a operação Carna-
val, a PSP fiscalizou mais de 
18270 viaturas e detectou 2219 
infrações por excesso de veloci-
dade (menos 2688), 193 infra-
ções por falta de inspeção (mais 
57) e 172 por uso de celulares 
durante a condução (mais 5).

Quanto à sinistralidade ro-
doviária, a PSP registou 682 

acidentes (menos 179 ), dos 
quais resultaram 189 feridos 
leves (menos 44), 10 feridos 
graves (mais 2) e uma vítima 
mortal (menos 1 ).  A PSP re-
alizou naquele período 134 
ações de sensibilização sobre 
artigos pirotécnicos, armas e 
explosivos que permitiram al-
cançar 3116 pessoas.

Crise sísmica nos Açores ainda
deverá durar mais alguns dias

A escola de São Cristóvão caiu nas graças do público e dos 
internautas ao levar para a Avenida o Enredo “Meu Deus, 

Meu Deus, está extinta a escravidão?”, com uma crítica social 
ao racismo e, na parte final do desfile, uma sátira política que 
criticou a Reforma da Previdência. O último carro trouxe um 
componente vestido como vampiro com uma faixa presidencial, 
alusão ao presidente Michel Temer. A Comissão de Frente, mos-
trando escravos quebrando as correntes, e levou o Estandarte 
de Ouro do GLOBO.

paraíSo do TUiUTi
vice-campeã do carnaval

acadÊmicoS do SalGUeiro 
ficoU em Terceiro lUGar

porTela no deSfile daS 
campeãS na SapUcaí

Acadêmicos do Salgueiro fez um tributo às mulheres negras, 
cantando as “Senhoras do ventre do mundo” em busca de 

seu décimo título, após nove anos sem vencer.

Portela brilha na Sapucaí, mais não consegue o bicampeonato 
mas ficou, em 4 lugar e estará firme e forte no próximo sába-

do no desfile das campeãs.
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DE RESTAURANTES

Uma viagem pela Índia foi a proposta da última escola a 
pisar na avenida, já na manhã desta segunda-feira (12). Jaca-
rés, elefantes e até Gandhi foram representados na Sapucaí.

A escola começou fazendo referência aos deuses e à reli-
giosidade do povo da Índia. Depois tratou da primeira referên-
cia ao Brasil, logo no descobrimento: segundo a história ofi-
cial, as caravelas portuguesas procuravam um caminho para 
as Índias quando chegaram à nova terra - daí os habitantes 
terem sido chamados de índios.

Destaque na sapucaí na primeira noite

2018
Críticas e homenagens marcaram a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio 

de Janeiro. Sete escolas passaram pela Marquês de Sapucaí celebrando países, culturas e passando
mensagens bem-humoradas sobre a reforma trabalhista e o corte de verbas na maior festa do país.

De volta ao Grupo Especial, o Império Serrano levou a 
China para a Sapucaí. Além de mostrar a cultura do país, a 
escola aproveitou para homenagear Arlindo Cruz, que é iden-
tificado com a Império e se recupera de um AVC. Maria Rita e 
Regina Casé usaram camisetas com as frases “Força Arlindo” 
e “O show tem que continuar”. 

A escola abusou da criatividade, expressando sua admi-
ração pela cultura milenar que se tornou uma nação líder no 
século XXI.

Os carros alegóricos representaram um pagode gigante, 
um dragão, um Buda e a Grande Muralha, enquanto as alas 
exibiam alegorias sobre a Rota da Seda ou a guarda imperial 
das antigas dinastias.

A segunda escola a passar pela avenida levou ao sambódromo 
uma homenagem aos 200 anos da Escola de Belas Artes 
(EBA) do Rio. Um dos destaques foram as fantasias pintadas 
à mão por alunos da EBA. Uma

homena-
gem
à China

Escola 
celebrou 
duzentos 
anos da 
Escola de 
Belas Artes

A escola levou brilhos e luzes à Sapucaí com o enredo “Cor-
ra, que o futuro vem aí”, que contou a história das grandes inven-
ções da humanidade. Sabrina Sato, vestida de “luz da inspira-
ção”, e Martinho da Vila foram destaques dos desfiles. 

As grandes 
invenções 
do homem 

foram 
destaque no 

desfile da 
agremiação

Em tom de crítica, a escola levou para a Sapucaí críticas à 
reforma trabalhista. O destaque foi o último carro, que trouxe 
um “presidente vampiro” à Marquês de Sapucaí. 

O protesto “é um caminho que as escolas retomam, por-
que têm um papel social: reivindicar a voz das pessoas mais 
pobres”, disse o professor de história Leo Morais, 39, que in-
terpretou o vampiro.

Várias alas foram dedicadas a lembrar dos 130 anos do 
fim da exploração humana no país, como o alto nível de de-
sigualdade social, a exploração do trabalho rural e em ofici-
nas industriais, e o trabalho informal. Também denunciaram 
a recente reforma trabalhista, que flexibilizou as normas de 
contratação e demissão.

PARAíSo Do TUiUTi

 Escola 
criticou a 
reforma 
trabalhista 

Alô, alô Terezinha! Com um enredo sobre Chacrinha, a 
escola levou famosos para a avenida. Nomes como Rita Ca-
dillac, Wanderléa e Gretchen marcaram o desfile. De volta à 
frente da bateria, Juliana Paes brilho na Sapucaí. Apesar do 
sucesso, a escola sofreu com um carro que quebrou antes de 
ingressar na avenida. 

Penúltima a pisar na avenida, a Mangueira criticou o corte 
de verba da prefeitura do Rio às escolas de samba. O enredo 
“Com dinheiro ou sem dinheiro eu brinco” levou ao sambó-
dromo uma reprodução dos blocos de rua e até um carro com 
uma representação do prefeito, Marcelo Crivella. 
 Crivella, ex-bispo evangélico, reduziu pela metade o subsídio 
municipal, alegando o impacto da crise financeira.

Após a polêmica, ele adotou um tom mais conciliador e 
reconheceu, na última sexta-feira (9), que a celebração, que 
atrai mais de um milhão de turistas para a cidade e gera mais 
de US$ 1 bilhão, poderia “devolver o otimismo” à população.

GRANDE Rio

 Home-
nagem a 
Chacri-
nha foi o 
enredo da 
Grande 
Rio

MANGUEiRA

Crítica ao 
prefeito 
do Rio, 

Marcelo 
Crivella, 
marcou 

desfile da 
Mangueira

VilA iSAbEl

MociDADE iNDEPENDENTE
DE PADRE MiGUEl

País asiático 
recebeu 
homenagem 
da Mocidade, 
atual campeã

São clEMENTE

iMPéRio SERRANo

  

seGunDo Dia Do DesFiLe VeJa na pÁGina 8
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Regiões & Províncias

Vila Pouca de Aguiar 
anunciou hoje que vai avan-
çar com a construção do 
Centro Interpretativo Mineiro 
de Jales, um projeto de meio 
milhão de euros cuja candi-
datura foi aprovada pelo Tu-
rismo de Portugal.

Este concelho do distrito 
de Vila Real alia a exploração 
antiga à moderna de ouro. 
Ali está localizado o Com-
plexo Mineiro de Tresminas, 
explorado pelos romanos há 
cerca de dois mil anos e que 
a câmara quer candidatar a 
Património Mundial da Hu-
manidade.

Já nas minas de Jales, 
as últimas minas de onde se 
extraiu ouro em Portugal, os 

trabalhos decorreram entre 
as décadas de 1930 e 90.

Agora, a autarquia vai 
avançar com a construção de 
um Centro Interpretativo Mi-
neiro de Jales, que vai incluir 
a recuperação do cavalete 
do poço de Santa Bárbara e 
a casa do guincho que per-
mitiam a comunicação desde 
o solo às galerias mineiras.

Segundo informou a au-
tarquia, a requalificação 
desta antiga área mineira re-
presenta um investimento de 
cerca de meio milhão de eu-
ros, comparticipado em 400 
mil euros pelo programa Va-
lorizar, uma candidatura que 
foi recentemente aprovada 
pelo Turismo de Portugal.

Centro Interpretativo 
Mineiro de Jales

VIla PouCa de aguIar

rIbeIra de Pena

Visita de trabalho à União de 
Freguesias de Oeiras, Paço de 

Arcos e Caxias
A União de Freguesias 

de Oeiras, Paço de Arcos 
e Caxias foi o destino da 
visita de trabalho liderada 
pelo presidente da Câma-
ra, Isaltino Morais, no pas-
sado dia 2 de fevereiro.

O périplo teve início 
no terminal rodoviário de 
Paço de Arcos, equipa-
mento em relação ao qual 
a Autarquia considera fun-
damental que possa vir 
a servir a sua função, de 
modo a que os passagei-
ros que deixam a estação 
de comboios possam ace-
der diretamente do cais da 
estação aos autocarros, 
criando, em paralelo, en-
tre 100 a 150 novos luga-
res de estacionamento.

Seguiu-se deslocação 
ao Jardim de Paço de Ar-
cos para o qual está em 
estudo uma solução que 
permita reformular o pa-
vimento. A Alameda prin-
cipal do jardim foi objeto 
de uma intervenção re-
cente que poderá ter de 
vir a ser corrigida porque 
se verifica que o pavimen-
to escolhido é demasiado 
abrasivo.

No Moinho das Antas 
a comitiva teve oportuni-
dade de verificar a con-
clusão da obra da passa-
gem superior para peões 
ao mesmo tempo que foi 
possível verificar aquela 
que foi descrita pelo pre-
sidente da Câmara como 
“situação caótica ao ní-
vel do estacionamento, a 

necessidade de poda de 
árvores e de rapidamen-
te se proceder a arranjos 
nos passeios e nos pavi-
mentos”.

Já em Oeiras, no Jar-
dim de Santo Amaro, 
Isaltino Morais teve opor-
tunidade de anunciar a 
intenção do Município de 
avançar com o desnivela-
mento da Marginal – atra-
vés de passagem inferior 
ou superior – criando as-
sim condições para que 
“as pessoas possam des-
locar-se diretamente do 
jardim para a praia sem 
qualquer obstáculo”.

“Trata-se de uma ante-
visão do que poderá ser 
o futuro. Estão em curso 
estudos que visam avaliar 
qual das soluções pode 
implicar menor impac-
to ambiental, associado, 
naturalmente, aos custos 
envolvidos”, disse, a este 
propósito, o presidente da 
Câmara.

A visita terminou na 
Quinta das Palmeiras, por 
solicitação da associação 
de moradores local, que 
tem vindo a acompanhar 
os projetos de requalifi-
cação para aquela zona, 
particularmente o Passeio 
Augusto Abelaira e o Pas-
seio Vitorino Nemésio. 
A intervenção de fundo 
preconizada pela Câmara 
Municipal prevê a criação 
de espaços de convívio e 
a reformulação de pavi-
mentos.

Ajude a reflorestar

Os incêndios de 15 e 
16 de outubro do ano pas-
sado destruíram por com-
pleto a área florestal da 
União das Freguesias de 
Carragozela e Várzea de 
Meruge, no concelho de 
Seia. Agora é tempo de 
se fazer a reflorestação. 
Cada castanheiro custa 
0,50 cêntimos. Com a sua 
doação vai ajudar a reflo-
restar o concelho de Seia.

 Basta afetuar uma 
transferência bancária para 
os Viveiros Melo & Cancela 
com o valor correspondente 
ao número de castanheiros 
que pretende doar. Envie 
comprovativo da transfe-
rência para geral@viveiros-
meloecancela.pt e carrago-
zela_varzea@sapo.pt. De 
seguida receberá um recibo 
em seu nome por correio 
eletrónico.

Após a abertura do con-
curso, a obra deverá demo-
rar dois anos até estar pronta 
para abrir ao público.

O projeto é promovido 
pela Associação de Desen-
volvimento Integrado das 
Terras de Jales, com o apoio 
do município de Vila Pouca 

de Aguiar.
Segundo o presidente 

da câmara, Alberto Macha-
do, o “equipamento servirá 
para resgatar a tradição 
mineira nesta região indo 
de encontro à valorização 
patrimonial e turística das 
minas de Jales”.

A empresa Águas das 
Caldas de Penacova tem 
18 anos de existência. 
Urbano Marques, que faz 
um balanço muito positivo 
de todos estes anos, reco-
nhece que o fato de “nun-
ca se estar a ver a meta” 
faz com que a vontade 
de crescer mais e melhor 
seja constante. Um dese-

jo que não deixa de fora 
as responsabilidades de 
uma empresa como ter os 
pagamentos em dia, seja 
aos trabalhadores “que 
recebem acima do salá-
rio mínimo nacional”, seja 
aos fornecedores, assim 
como os vários prémios 
que reconhecem a assi-
duidade e a produtividade.

 As esculturas de chocola-
te estarão expostas em Madri 
até domingo.

As esculturas em choco-
late feitas para a edição do 
ano passado do Festival In-
ternacional de Chocolate de 
Óbidos, pelo chef chocolatier 
brasileiro Abner Ivan, estão 
em exposição num centro 
comercial em Madri, junto do 
Estádio Santiago de Berna-
béu, até ao próximo dia 28 
de Janeiro.

Entretanto, a equipe do 
chef Abner Ivan já está a tra-
balhar as esculturas em cho-

colate sob o tema das altera-
ções climáticas, que irão estar 
patentes na XVI edição do 
Festival de Óbidos (a decorrer 
entre 23 de Fevereiro a 18 de 
Março). O evento estará aber-
to ao público de sexta-feira a 
domingo, em quatro fins-de-
semana consecutivos, na cer-
ca do Castelo em Óbidos.

O bilhete de entrada no 
evento é de 6,50 euros e as 
crianças pagam ingresso a 
partir dos 12 anos. Até 2 de 
Fevereiro decorre uma cam-
panha de 50% na aquisição 
de bilhetes online.

PenaCoVa

óbIdos

Águas das Caldas é líder
do setor há cinco anos

esculturas de chocolate
expostas em Madri

Ribeira de Pena reto-
ma no sábado a tradição do 
desfile das carranhosas que 
junta mulheres, de todas as 
idades, com os rostos pin-
tados, mascaradas e prepa-
radas para os “ataques” dos 
homens com cinza e farinha.

No centro de convívio de 
Ribeira de Pena ultimam-se 
os preparativos para o des-
file que junta cada vez mais 
participantes e atrai mais vi-
sitantes àquele concelho do 
distrito de Vila Real.

Fátima Dias, 62 anos, 
prepara uma massa com 
cinza, farinha, ovos e água. 
A esta mistura junta pelos 
de cão e coloca um pouco 
no rosto de Ana Borges, 55 
anos, a fingir ser um sinal 
que faz lembrar “as carra-
nhosas de antigamente”.

“Algumas mulheres ti-
nham uns sinais muito feios, 

Carranhosas saem à rua no
sábado para manter a tradição 

com pelos”, explicou Fátima 
Dias à agência Lusa.

Esta é a primeira vez que 
Ana Borges se transforma 
em carranhosa e disse que 
está a gostar da experiência.

“Isto é muito bonito, é 
uma tradição que a gente fica 
a gostar e vem muita gente 
para ver. Toda a gente devia 
participar que é para a tradi-
ção não acabar”, referiu.

Mulheres, desde as mais 
novas às mais velhas, pintam 

os rostos, põem máscaras 
pintadas à mão, vestem-se a 
preceito para o desfile e pre-
param-se para os ataques 
dos homens e rapazes com 
farinha, cinza e confetes.

“Eu vou ser uma viúva 
para não ser atacada com 
farinha. Venho vestida de 
preto, faço-me muito tristinha 
e assim ninguém pega comi-
go”, brincou Fátima Dias.

Não há documentos es-
critos sobre as origens deste 

cortejo, mas foi passando de 
geração em geração através 
da tradição oral e foi, ao fim 
de quatro décadas, retoma-
do em 2016 para dar vida 
e movimento às ruas deste 
concelho.

“Sou uma carranhosa de 
profissão e gosto deste di-
vertimento, adoro”, gracejou 
Maria de Fátima Igreja, de 55 
anos.

Já “antigamente” partici-
pava na festa. “Os rapazes 
aproveitavam para nos en-
farinhar e botar água, íamos 
todas cheias de farinha para 
casa. Antigamente também 
se usava o pó de arroz. Com-
pravam aos pacotes para 
despejar na cabeça da gen-
te”, recordou.

Agora, lamentou, os jo-
vens “já não brincam às tra-
dições e passam o tempo 
nos computadores”.
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Vila Pouca de Aguiar 
anunciou hoje que vai avan-
çar com a construção do 
Centro Interpretativo Mineiro 
de Jales, um projeto de meio 
milhão de euros cuja candi-
datura foi aprovada pelo Tu-
rismo de Portugal.

Este concelho do distrito 
de Vila Real alia a exploração 
antiga à moderna de ouro. 
Ali está localizado o Com-
plexo Mineiro de Tresminas, 
explorado pelos romanos há 
cerca de dois mil anos e que 
a câmara quer candidatar a 
Património Mundial da Hu-
manidade.

Já nas minas de Jales, 
as últimas minas de onde se 
extraiu ouro em Portugal, os 

trabalhos decorreram entre 
as décadas de 1930 e 90.

Agora, a autarquia vai 
avançar com a construção de 
um Centro Interpretativo Mi-
neiro de Jales, que vai incluir 
a recuperação do cavalete 
do poço de Santa Bárbara e 
a casa do guincho que per-
mitiam a comunicação desde 
o solo às galerias mineiras.

Segundo informou a au-
tarquia, a requalificação 
desta antiga área mineira re-
presenta um investimento de 
cerca de meio milhão de eu-
ros, comparticipado em 400 
mil euros pelo programa Va-
lorizar, uma candidatura que 
foi recentemente aprovada 
pelo Turismo de Portugal.

Centro Interpretativo 
Mineiro de Jales

VIla PouCa de aguIar

rIbeIra de Pena

Visita de trabalho à União de 
Freguesias de Oeiras, Paço de 

Arcos e Caxias
A União de Freguesias 

de Oeiras, Paço de Arcos 
e Caxias foi o destino da 
visita de trabalho liderada 
pelo presidente da Câma-
ra, Isaltino Morais, no pas-
sado dia 2 de fevereiro.

O périplo teve início 
no terminal rodoviário de 
Paço de Arcos, equipa-
mento em relação ao qual 
a Autarquia considera fun-
damental que possa vir 
a servir a sua função, de 
modo a que os passagei-
ros que deixam a estação 
de comboios possam ace-
der diretamente do cais da 
estação aos autocarros, 
criando, em paralelo, en-
tre 100 a 150 novos luga-
res de estacionamento.

Seguiu-se deslocação 
ao Jardim de Paço de Ar-
cos para o qual está em 
estudo uma solução que 
permita reformular o pa-
vimento. A Alameda prin-
cipal do jardim foi objeto 
de uma intervenção re-
cente que poderá ter de 
vir a ser corrigida porque 
se verifica que o pavimen-
to escolhido é demasiado 
abrasivo.

No Moinho das Antas 
a comitiva teve oportuni-
dade de verificar a con-
clusão da obra da passa-
gem superior para peões 
ao mesmo tempo que foi 
possível verificar aquela 
que foi descrita pelo pre-
sidente da Câmara como 
“situação caótica ao ní-
vel do estacionamento, a 

necessidade de poda de 
árvores e de rapidamen-
te se proceder a arranjos 
nos passeios e nos pavi-
mentos”.

Já em Oeiras, no Jar-
dim de Santo Amaro, 
Isaltino Morais teve opor-
tunidade de anunciar a 
intenção do Município de 
avançar com o desnivela-
mento da Marginal – atra-
vés de passagem inferior 
ou superior – criando as-
sim condições para que 
“as pessoas possam des-
locar-se diretamente do 
jardim para a praia sem 
qualquer obstáculo”.

“Trata-se de uma ante-
visão do que poderá ser 
o futuro. Estão em curso 
estudos que visam avaliar 
qual das soluções pode 
implicar menor impac-
to ambiental, associado, 
naturalmente, aos custos 
envolvidos”, disse, a este 
propósito, o presidente da 
Câmara.

A visita terminou na 
Quinta das Palmeiras, por 
solicitação da associação 
de moradores local, que 
tem vindo a acompanhar 
os projetos de requalifi-
cação para aquela zona, 
particularmente o Passeio 
Augusto Abelaira e o Pas-
seio Vitorino Nemésio. 
A intervenção de fundo 
preconizada pela Câmara 
Municipal prevê a criação 
de espaços de convívio e 
a reformulação de pavi-
mentos.

Ajude a reflorestar

Os incêndios de 15 e 
16 de outubro do ano pas-
sado destruíram por com-
pleto a área florestal da 
União das Freguesias de 
Carragozela e Várzea de 
Meruge, no concelho de 
Seia. Agora é tempo de 
se fazer a reflorestação. 
Cada castanheiro custa 
0,50 cêntimos. Com a sua 
doação vai ajudar a reflo-
restar o concelho de Seia.

 Basta afetuar uma 
transferência bancária para 
os Viveiros Melo & Cancela 
com o valor correspondente 
ao número de castanheiros 
que pretende doar. Envie 
comprovativo da transfe-
rência para geral@viveiros-
meloecancela.pt e carrago-
zela_varzea@sapo.pt. De 
seguida receberá um recibo 
em seu nome por correio 
eletrónico.

Após a abertura do con-
curso, a obra deverá demo-
rar dois anos até estar pronta 
para abrir ao público.

O projeto é promovido 
pela Associação de Desen-
volvimento Integrado das 
Terras de Jales, com o apoio 
do município de Vila Pouca 

de Aguiar.
Segundo o presidente 

da câmara, Alberto Macha-
do, o “equipamento servirá 
para resgatar a tradição 
mineira nesta região indo 
de encontro à valorização 
patrimonial e turística das 
minas de Jales”.

A empresa Águas das 
Caldas de Penacova tem 
18 anos de existência. 
Urbano Marques, que faz 
um balanço muito positivo 
de todos estes anos, reco-
nhece que o fato de “nun-
ca se estar a ver a meta” 
faz com que a vontade 
de crescer mais e melhor 
seja constante. Um dese-

jo que não deixa de fora 
as responsabilidades de 
uma empresa como ter os 
pagamentos em dia, seja 
aos trabalhadores “que 
recebem acima do salá-
rio mínimo nacional”, seja 
aos fornecedores, assim 
como os vários prémios 
que reconhecem a assi-
duidade e a produtividade.

 As esculturas de chocola-
te estarão expostas em Madri 
até domingo.

As esculturas em choco-
late feitas para a edição do 
ano passado do Festival In-
ternacional de Chocolate de 
Óbidos, pelo chef chocolatier 
brasileiro Abner Ivan, estão 
em exposição num centro 
comercial em Madri, junto do 
Estádio Santiago de Berna-
béu, até ao próximo dia 28 
de Janeiro.

Entretanto, a equipe do 
chef Abner Ivan já está a tra-
balhar as esculturas em cho-

colate sob o tema das altera-
ções climáticas, que irão estar 
patentes na XVI edição do 
Festival de Óbidos (a decorrer 
entre 23 de Fevereiro a 18 de 
Março). O evento estará aber-
to ao público de sexta-feira a 
domingo, em quatro fins-de-
semana consecutivos, na cer-
ca do Castelo em Óbidos.

O bilhete de entrada no 
evento é de 6,50 euros e as 
crianças pagam ingresso a 
partir dos 12 anos. Até 2 de 
Fevereiro decorre uma cam-
panha de 50% na aquisição 
de bilhetes online.

PenaCoVa

óbIdos

Águas das Caldas é líder
do setor há cinco anos

esculturas de chocolate
expostas em Madri

Ribeira de Pena reto-
ma no sábado a tradição do 
desfile das carranhosas que 
junta mulheres, de todas as 
idades, com os rostos pin-
tados, mascaradas e prepa-
radas para os “ataques” dos 
homens com cinza e farinha.

No centro de convívio de 
Ribeira de Pena ultimam-se 
os preparativos para o des-
file que junta cada vez mais 
participantes e atrai mais vi-
sitantes àquele concelho do 
distrito de Vila Real.

Fátima Dias, 62 anos, 
prepara uma massa com 
cinza, farinha, ovos e água. 
A esta mistura junta pelos 
de cão e coloca um pouco 
no rosto de Ana Borges, 55 
anos, a fingir ser um sinal 
que faz lembrar “as carra-
nhosas de antigamente”.

“Algumas mulheres ti-
nham uns sinais muito feios, 

Carranhosas saem à rua no
sábado para manter a tradição 

com pelos”, explicou Fátima 
Dias à agência Lusa.

Esta é a primeira vez que 
Ana Borges se transforma 
em carranhosa e disse que 
está a gostar da experiência.

“Isto é muito bonito, é 
uma tradição que a gente fica 
a gostar e vem muita gente 
para ver. Toda a gente devia 
participar que é para a tradi-
ção não acabar”, referiu.

Mulheres, desde as mais 
novas às mais velhas, pintam 

os rostos, põem máscaras 
pintadas à mão, vestem-se a 
preceito para o desfile e pre-
param-se para os ataques 
dos homens e rapazes com 
farinha, cinza e confetes.

“Eu vou ser uma viúva 
para não ser atacada com 
farinha. Venho vestida de 
preto, faço-me muito tristinha 
e assim ninguém pega comi-
go”, brincou Fátima Dias.

Não há documentos es-
critos sobre as origens deste 

cortejo, mas foi passando de 
geração em geração através 
da tradição oral e foi, ao fim 
de quatro décadas, retoma-
do em 2016 para dar vida 
e movimento às ruas deste 
concelho.

“Sou uma carranhosa de 
profissão e gosto deste di-
vertimento, adoro”, gracejou 
Maria de Fátima Igreja, de 55 
anos.

Já “antigamente” partici-
pava na festa. “Os rapazes 
aproveitavam para nos en-
farinhar e botar água, íamos 
todas cheias de farinha para 
casa. Antigamente também 
se usava o pó de arroz. Com-
pravam aos pacotes para 
despejar na cabeça da gen-
te”, recordou.

Agora, lamentou, os jo-
vens “já não brincam às tra-
dições e passam o tempo 
nos computadores”.
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Recebe o 5th international
Tsunami Field symposium 2017

O concelho de Vila do 
Bispo irá apoiar e receber 
o 5th International Tsunami 
Field Symposium 2017, uma 
iniciativa que se apresenta 
como um encontro científi-
co, de escala internacional, 
que reúne cerca de 80 in-
vestigadores e acadêmicos 
das áreas da Sismologia, da 
Sismografia, da Geologia, 
da Geoarqueologia, entre 
outras, que à escala global 
estudam fenómenos naturais 
conhecidos por “tsunamis”.

Na sua edição de 2017, 
o encontro terá lugar na ci-
dade de Lisboa, na compo-
nente teórica, e em saídas 
de campo práticas, no dia 6 
de setembro, precisamente 
em dois locais do concelho 
de Vila do Bispo: no paul da 
Boca do Rio, em Budens, e 
no paul do Martinhal, em Sa-
gres. O interesse específico 
por estes locais prende-se 
com o facto de preserva-
rem exemplares registos do 
tsunami gerado pelo grande 
terramoto de 1755, sendo o 
exemplo da Boca do Rio um 
Caso de Estudo de referên-
cia a nível global, há déca-
das conhecido e estudado, 
em particular por investiga-
dores associados à Faculda-
de de Ciências da Universi-

A presidente da Junta de 
Freguesia de Abiul, Sandra 
Barros, com o proprietário 
da ganadaria de Murteira 
Grave, Joaquim Grave

A Tertúlia Berço da Tau-
romaquia de Abiul, cuja di-
reção é presidida por Carlos 
Martins, entregou, no dia 
20 de Janeiro, os troféus 
da Feira Taurina de 2017. 
Numa cerimónia que contou 
com inúmeros convidados e 
aficionados, foram premia-
dos o cavaleiro Luís Rou-
xinol, que festejou 30 anos 
de alternativa em Abiul, o 

Grupo de Forcados Amado-
res de Évora e a ganadaria 
Murteira Grave.

Dos triunfadores ouvi-
ram-se sobretudo palavras 
de elogio à organização da 
Feira Taurina, dirigidos mui-
to em particular à Junta de 
Freguesia de Abiul, liderada 
por Sandra Barros. “É uma 
terra que vive os touros com 
emoção”, referiu Joaquim 
Grave, proprietário da gana-
daria distinguida.

Após a cerimônia, seguiu-
se com um jantar no restau-
rante Manjar do Marquês.

Troféus da Feira Taurina de 2017

Reguengos de monsaRaz

dade de Lisboa.
Naquele dia serão aber-

tas trincheiras para visuali-
zação dos níveis de depósi-
to sedimentar gerados pelo 
tsunami de 1755, aprovei-
tando-se a oportunidade 
para a recolha de amostras 
estratigráficas para futura 
integração museológica – 
projeto EPAC | Equipamen-
to Público de Ação Cultural 
| O Celeiro da História de 
Vila do Bispo.

Ao apoiar esta iniciativa 
o município também garan-
tirá a promoção internacio-
nal do concelho de Vila do 
Bispo por via da oferta, aos 
conferencistas, de materiais 
de divulgação turística, bem 
como pela integração do 
seu logótipo e vídeo promo-
cional no portal do evento 
(ligação online).

Além do alcance cientí-
fico, esta iniciativa terá um 
justo retorno social numa 
perspetiva de educação/
sensibilização para a temá-
tica dos sismos e tsunamis. 
Como se sabe, o território 
de Vila do Bispo integra-se 
numa área de elevada sensi-
bilidade sísmica. Os pósteres 
científicos produzidos para o 
Simpósio serão partilhados 
com o Município para futura 
utilização em ações destina-
das à comunidade loco-re-
gional, particularmente às 
escolas, com vista à trans-
missão de conteúdos rela-
cionados com as temáticas 
investigadas e com corretas 
condutas de Proteção Civil.

O Departamento de Ge-
ologia da Faculdade de 
Ciências da Universidade 
de Lisboa, na qualidade de 

abiul

Monsaraz na final das 7 Maravilhas de Portugal 
Monsaraz e Monsanto 

disputam no dia 3 de setem-
bro a vitória na categoria 
Aldeias Monumento no con-
curso 7 Maravilhas de Por-
tugal – Aldeias. A gala final 
vai decorrer no domingo, a 
partir das 21h45, em Pió-
dão, com transmissão em 
direto na RTP1.

A linha telefônica que 
regista os votos em Mon-
saraz já está disponível e 
cada pessoa pode votar 
as vezes que quiser atra-
vés do número de telefone 
760107012. Os emigran-
tes também podem votar 
ligando para o número de 
telefone atribuído ao país 
onde se encontram, nome-
adamente na Bélgica (ligar 
090533530), Luxemburgo 
(ligar 90149401), França (li-
gar 0890002231), Alemanha 
(ligar 01377440029), Ingla-
terra (ligar 09076212587) e 
Suiça (ligar 0906906244), 
devendo em seguida mar-
car 112, que são os três di-
gitos que foram atribuídos a 
Monsaraz.

Na gala que decorreu no 

dia 13 de agosto em Mon-
santo para eleger as duas 
Aldeias Monumento que 
passaram à final, Monsaraz 
e a aldeia organizadora do 
evento foram as mais vota-
das. Nesta categoria con-
corriam também Almeida, 
Estói, Evoramonte, Idanha
-a-Velha e Sortelha.

No domingo, na gala final 
do concurso 7 Maravilhas 
de Portugal – Aldeias, vão 
ser apuradas as vencedoras 
de cada uma das catego-
rias, nomeadamente Aldeias 
de Mar (Azenhas do Mar e 
Fajã dos Cubres), Aldeias 

Ribeirinhas (Dornes e San-
ta Clara-a-Velha), Aldeias 
Rurais (Paderne e Sistelo), 
Aldeias Remotas (Piódão e 
Castro Laboreiro), Aldeias 
Autênticas (Castelo Rodri-
go e Podence), Aldeias em 
Áreas Protegidas (Lindoso 
e Rio de Onor) e Aldeias 
Monumento (Monsaraz e 
Monsanto). Inicialmente, a 
organização do concurso 
aprovou 332 candidaturas, 
tendo selecionado 49 loca-
lidades pré-finalistas dividi-
das pelas sete categorias.

A monumentalidade de 
Monsaraz deve-se a milé-

nios de história nesta região. 
Monsaraz recebeu influên-
cias romanas, visigóticas, 
árabes, judaicas e cristãs e 
tem na sua envolvente mais 
de 150 monumentos mega-
líticos identificados, alguns 
com mais de seis mil anos 
de história.

No interior de Monsaraz 
destaca-se o seu conjunto 
arquitetónico, com cerca de 
vinte monumentos e locais 
de interesse protegidos pe-
las imponentes muralhas 
que se mantêm com a pas-
sagem do tempo, tais como 
a Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Lagoa, a Igreja 
da Misericórdia de Monsa-
raz, os Paços da Audiên-
cia, a Igreja de Santiago e 
todo o casario. Para os que 
se aventuram à descoberta 
de ruas estreitas, cantos 
e recantos soalheiros ou 
de pontos altos, é certa a 
sensação de deslumbra-
mento e surpresa causada 
pela magnífica e tradicional 
paisagem, agora enriqueci-
da pela beleza do Grande 
Lago Alqueva.

covilhã

A Câmara da Covilhã 
anunciou hoje que vai lançar 
o projeto “Património Azu-
lejar da Covilhã”, que visa 
contribuir para a preserva-
ção e conservação dos azu-
lejos do concelho.

“Tendo em conta a pre-
servação do interessante pa-
trimónio azulejar da cidade e 
do concelho da Covilhã e a 
necessidade de consciencia-
lizar a comunidade local para 
a sua conservação, a Câmara 
Municipal apresenta um pro-
jeto que visa o entrosamento 
de diversas entidades locais, 
designadamente a Academia 
Sénior e o Atelier Formas e 
Cores de Terra, a Universi-
dade da Beira Interior, bem 
como algumas de âmbito na-
cional, caso do Instituto Poli-
técnico de Tomar e do Proje-
to SOS Azulejo, detentor do 
Grande Prémio da União Eu-
ropeia para o Património Cul-
tural – Europa Nostra 2013”, 
refere uma nota de imprensa 
deste município do distrito de 
Castelo Branco.

Segundo a informação, 
a autarquia pretende “con-
tribuir para uma maior moti-
vação na preservação deste 
tipo de património, ao mesmo 
tempo que se desenvolvem 

sentimentos de pertença gra-
ças ao papel das associa-
ções covilhanenses que irão 
colaborar nesta iniciativa”.

“Será ainda possível 
pensar o inventário do patri-
mónio azulejar do concelho, 
colocando a Covilhã num 
patamar de charneira nesta 
área, ao lado de outros que 
integram atualmente a Rota 
do Azulejo em Portugal”.

De acordo com a nota, o 
projeto arranca com a expo-
sição “Na Simplicidade do 
Azulejo Pombalino”, de Mar-
tinha Soares, que é inaugu-
rada no sábado, às 16H, e 
que ficará patente na sala de 
exposições temporárias do 
Museu de Arte Sacra.

As atividades continuam 
durante o mês de fevereiro 
e contemplam palestras, vi-
sitas guiadas percorrendo a 
“Rota Azul e Branca”, oficinas 
de conservação e restauro e 
de criação de azulejos e uma 
exposição bibliográfica.

A nota salienta ainda que 
o projeto conta com a cola-
boração de Leonor Sá, do 
Museu da Polícia Judiciária 
e coordenadora do “Projeto 
SOS Azulejo”, e de Ricardo 
Triães, do Instituto Politécni-
co de Tomar

câmara lança projeto 
para preservar azulejos

membro do Comitê Organi-
zador do 5th International 
Tsunami Field Symposium, 
também convidou o Municí-
pio a participar neste evento, 
designadamente com uma 
comunicação no próprio Sim-
pósio. A comunicação as-
sumirá o formato de Poster 
Científico intitulado “The Hu-
man occupation at paleo-es-
tuary of the Boca do Rio (Vila 
do Bispo, Algarve, Portugal)” 
(A ocupação humana no pa-
leoestuário da Boca do Rio), 
da autoria dos investigado-
res João Pedro Bernardes 
(Professor da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algar-
ve), Felix Teichner (Profes-
sor da Philipps-Universität 
Marburg) e Ricardo Soares 
(arqueólogo do Município de 
Vila do Bispo). O poster será 
apresentado em Lisboa e em 
plena Boca do Rio, numa 
visita interpretativa ao sítio 
arqueológico guiada pelos 
referidos autores.

Esta iniciativa insere-se 
no seguimento e cumpri-
mento de Protocolo de Cola-
boração firmado em outubro 
de 2014 entre o município 
de Vila do Bispo e a Facul-
dade de Ciências da Univer-
sidade de Lisboa.
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Google garante que o 
que vai abrir em Portugal 
“não é um ‘call center’”
A Google assegurou 

que o espaço que vai abrir 
em Oeiras não vai funcio-
nar como um ‘call center’, 
mas sim como um centro 
de operações onde se-
rão disponibilizados vários 
serviços e, revelou estar 
surpreendida com a po-
lémica que se instalou.                                                                                                                                       
“Temos ‘call centers’,  mas 
o escritório, o centro de 
inovação que a Google vai 
abrir para a Europa, Médio 
Oriente e África em Lis-
boa não é um ‘call center’”, 
afirmou aos jornalistas, o 
diretor de Assuntos Institu-
cionais da Google Portugal 
e Espanha, Francisco Ruiz 
Anton. Ruiz Anton falava à 
margem da apresentação 
de resultados do primeiro 
ano do projeto Ateliê Digital, 

Exportações crescem 10,1% e 
importações crescem 12,5% em 2017

As exportações e as im-
portações registaram em 
2017 uma “significativa ace-
leração”, aumentando 10,1% 
e 12,5% face a 2016, tendo o 
ano terminado com um agra-
vamento do défice comercial 
para 13.843 milhões de eu-
ros.

Segundo as ‘Estatísticas 
do Comércio Internacional’ 
do Instituto Nacional de Es-
tatística (INE), o aumento de 
10,1% das exportações em 
2017 representa uma “signi-
ficativa aceleração” relativa-
mente ao acréscimo de 0,8% 
verificado em 2016, enquanto 
a subida de 12,5% das expor-
tações traduz uma “acentua-
da aceleração” relativamente 
ao crescimento de 1,5% do 
ano anterior.

No final de 2017, o défice 
da balança comercial atingiu 

13.843 milhões de euros em 
2017, um agravamento de 
2.622 milhões de euros face 
ao ano anterior que se refletiu 
num decréscimo da taxa de 
cobertura em 1,8 pontos per-

centuais, para 79,9%.
Excluindo os combustí-

veis e lubrificantes, as expor-
tações e as importações cres-
ceram respetivamente 9,1% 
e 10,7% em 2017 (+2,3% e 

+5,1% em 2016) e o défice da 
balança comercial situou-se 
em 9.754 milhões de euros, 
correspondente a um aumen-
to de 1.665 milhões de euros 
face a 2016.

Os trabalhadores que 
mantiveram o emprego tive-
ram, em média, um aumento 
nominal de 3,7%, um núme-
ro que desce para 3,3% se 
excluirem os trabalhadores 
com salário mínimo, que 
foi aumentado em 2018. 
Os dados são do Governo .                                                                                                                                                
   As declarações de remu-
nerações à Segurança So-
cial entregues entre Abril de 
2016 e Abril de 2017 levaram 
a considerar a situação de 
2,1 milhões. A larga maio-
ria manteve o emprego (1,9 
milhões de pessoas). Uma 
minoria (200 mil) trocou de 
emprego e conseguiu um au-
mento mais significativo de 

em Lisboa, tendo-se reve-
lado bastante surpreendido 
com toda a polémica gerada 
em torno do novo espaço 
em Portugal. “Surpreende-
me esta discussão porque 
é um centro de operações 
da Google. Não tem sentido 
essa discussão”. De acordo 
com Francisco Ruiz Anton, 
estão em causa um total 
de 535 postos de trabalho, 
para vário serviços. “Podem 
ser serviços financeiros 
de apoio à Google que se 
prestem desde aqui, como 
outros serviços. Falamos 
de todas as vagas, depende 
dos serviços que prestem”, 
referiu o responsável. Espe-
ra-se que o centro de inova-
ção comece a funcionar já 
em julho deste ano, isto “se 
tudo correr bem”.

Segundo o relatório de 2017 
do mercado portuário, Lisboa 
foi o porto que mais contribuiu 
para o resultado global com um 
crescimento de 19,2%. No ano 
passado o volume de carga mo-
vimentada na capital subiu para 
quase 12,2 milhões de tonela-
das, perto de mais 2 milhões de 
toneladas, é o valor mais alto dos 
últimos 6 anos e com um aumen-
to de 1,8% na quota, que sobe 
para 12,7%. Leixões e de Aveiro 
também conseguiram recordes, 
com a carga movimentada a ul-
trapassar os máximos anteriores,  
em 2015, em 3,8% e 10,7%, res-
petivamente. Em 2017, Leixões 
cresceu 6,5%, com um movi-
mento de mais 1,2 milhões de to-
neladas, adicionando 0,8% à sua 
quota, que passa para 20,3%. O 
de Aveiro cresceu 13,5%, a que 
corresponde um acréscimo de 
carga de 0,6 milhões de tone-
ladas, elevando em 0,5% a sua 
quota, que passa para 5,4%. 

 “O comportamento do sis-
tema portuário do Continente é 

Dados do Governo mostram aumento de 3,7% 
nos salários para quem manteve o emprego

Portos do continente com 
recorde de carga em 2017

7,8% em termos nominais .                                                                                                                   
Apesar disso, a remune-

ração média declarada es-
teve, em termos reais, qua-
se estagnada em 2017, diz 

o Jornal de Negócios. De 
acordo com o Governo, há 
uma explicação para que os 
números sugiram conclu-
sões distintas. Argumenta o 

executivo de António Costa 
que os novos trabalhadores 
que regressam de situações 
de desemprego ou que in-
tegram pela primeira vez o 
mercado de trabalho rece-
bem menos do que o salá-
rio médio dos trabalhadores 
que já estão empregados. 
Ou seja, quando há um flu-
xo acentuado de criação de 
emprego, a média da remu-
neração diminui. Isto é, em 
períodos de desemprego, a 
tendência é o salário médio 
subir, uma vez que as pes-
soas mais afetadas pelo de-
semprego são as que têm 
empregos mais precários e 
salários mal pagos.

A Brisa Concessão Rodo-
viária registou em 2017 um lu-
cro de 136,1 milhões de euros, 
uma subida de 48,4% , anun-
ciou  a empresa. Em informa-
ção enviada à Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliá-
rios,  a Brisa Concessão Rodo-
viária refere que o aumento do 
resultado líquido foi “suportado 
pelo aumento das receitas de 
pedágio e pelo controle dos 

custos operacionais e financei-
ros”. Em 2017, as receitas de 
portagem aumentaram 8,1% 
para 557,2 milhões de euros, 
suportadas pela evolução do 
tráfego, que manteve um “forte 
desempenho, ao crescer 6,8% 
em 2017”.

“Como tem acontecido nos 
últimos anos, todas as auto-
estradas registaram taxas de 

Lucro da Brisa sobe 48,4% em 2017
crescimento positivas do tráfe-
go médio diário, em 2017”, diz 
a companhia. A Autoestrada 9  
registou a taxa de crescimento 
mais elevada devido à satura-
ção de tráfego no IC17/CRIL 
(Circular Regional Interior de 
Lisboa), acrescentou. O EBI-
TDA (resultado antes de im-
postos, juros, depreciações e 
amortizações) aumentou 9,8% 
para 441,1 milhões de euros 
em 2017 e a margem EBITDA 
atingiu os 77,3%, “suportada 
pelo significativo aumento das 
receitas operacionais e pela 
contínua política de contenção 
de custos”.

A Brisa Concessão Rodo-
viária diz ter “uma confortável 
posição de caixa e linhas ban-
cárias que lhe permitem satis-
fazer os próximos reembolsos 
de dívida”, e acrescenta que 
“manteve uma gestão finan-
ceira ativa e reduziu a concen-
tração de maturidades da sua 
dívida”. Os custos financeiros 

naturalmente influenciado, de 
forma determinante, pelo com-
portamento do porto de Sines, 
que entrou em 2017 com um 
‘travão’ ao seu crescimento de 
cerca de 3,4 milhões de tonela-
das”, diz o relatório Este é o peso 
“correspondente ao volume de 
Petróleo Bruto que movimentou 
para garantir o abastecimento à 
refinaria de Matosinhos, a Galp 
não o pôde fazer através do porto 
de Leixões, por inoperacionalida-
de do terminal, durante cerca de 
seis meses”.  

“Importa sublinhar que este 
comportamento de Sines, que 
detém atualmente uma quota 
de movimentação de mercado-
rias de mais de metade de todo 
o sistema portuário comercial 
do continente (52%), não reflete 
qualquer inflexão da sua trajetó-
ria de crescimento, pois o volume 
de carga movimentada em 2017 
é superior em 4,4% ao valor de 
2016 ‘corrigido’ do movimento ex-
traordinário referido”, explica o re-
latório, citado pela agência Lusa.

baixaram 21,9%, devido ao 
“reembolso em Dezembro de 
2016 do empréstimo obriga-
cionista de 407,3 milhões de 
euros, com cupão de 4,5%”, a 
“custos não recorrentes em Ju-
nho de 2016 relacionados com 
exercício da opção de recom-
pra e reembolso antecipado 
do empréstimo obrigacionista 
no montante de 120 milhões 
de euros” e a “menores custos 
de contratação de financia-
mentos”. A Brisa Concessão 
Rodoviária surge na sequência 
da reorganização societária do 
Grupo Brisa, que implicou a 
conversão da empresa numa 
‘holding’ de negócios, através 
da transferência da concessão 
Brisa para um veículo especí-
fico.
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Política

“O trabalho que temos é 
enorme pelo país todo”, afir-
mou António Costa, durante 
a apresentação da empreita-
da de reconstrução de cerca 
de uma centena de habita-
ções afetadas pelo incêndio 
de outubro no concelho de 
Tondela. O primeiro-ministro 
lembrou que o Instituto de 
Conservação da Natureza e 
das Florestas já identificou 
as 19 áreas de maior risco 
de incêndio no próximo ve-
rão, que abrangem “mais 
de 180 concelhos em todo o 
país, mais de mil freguesias 
e milhares de aldeias”.

“Ou este é um esforço que 
envolve toda a sociedade, 
cada um dos proprietários, 
ou então é um esforço que 
não pode ser assegurado só 
pelos presidentes de junta 
de freguesia, pelos presiden-
tes de câmara, pelos minis-
tros ou pelo primeiro-minis-
tro. Tem de ser um esforço 
do conjunto da sociedade”. 

António Costa disse que “os 
incêndios do verão apagam-
se no inverno” e, por isso, “é 
essencial que todos tenham 
consciência de que há um 
trabalho fundamental a fazer 
de limpeza dos matos e das 
árvores em redor das casas 
e de cada povoação, de for-

ma a aumentar a resistência 
e diminuir o risco de incên-
dio”. “A lei impõe, há mais de 
dez anos, obrigações muito 
claras a todos. Nos 50 me-
tros em redor de cada casa e 
nos 100 metros em redor de 
cada povoamento não pode 
haver mato, nem árvores”, 

Não foi um passo muito 
grande, mas foi um sinal aque-
le que a deputada socialista 
Susana Amador deu quando 
anunciou para breve a aprova-
ção da Lei das Finanças Locais 
em Conselho de Ministros. É o 
elemento que falta ao processo 
da descentralização de compe-
tências que está há meses no 
Parlamento e que levou PSD 
e também o CDS a questionar 
sobre a vontade do Governo 
em seguir com este proces-
so. Depois de o ainda líder do 
PSD, Passos Coelho, ter falado 
sobre o assunto no passado 
fim-de-semana, a bancada do 
PSD escolheu a descentrali-
zação para a sua declaração 
política. “A descentralização de 
competências, ‘a pedra angular 
da reforma do Estado’, nas pa-
lavras do primeiro-ministro não 
passou disso mesmo… de pa-
lavras. Também aqui a palavra 
dada, a palavra repetidamente 
dada, não foi palavra honrada”, 

PSD e CDS questionam vontade 
do PS na descentralização

O presidente social-demo-
crata, Pedro Passos Coelho, 
defendeu que “a divisão do PSD 
acabou nas eleições” internas, 
apelando a que quem ganhou 
saiba não excluir quem perdeu 
na construção de “um caminho 
novo”. “Agora não vai começar 
a divisão do PSD. A divisão do 
PSD acabou nas eleições, ago-
ra vai começar o processo de 
união do PSD e de construção 
de um caminho novo. Cabe a 
iniciativa a quem ganhou, mas 
não se pode excluir quem per-
deu”, disse Passos Coelho, na 
tomada de posse dos órgãos 
concelhios do PSD-Lisboa.                                                                                                                                      
     O ainda presidente do partido 
— Rui Rio foi eleito em diretas, 
mas apenas será empossado 
no Congresso entre 16 e 18 de 
fevereiro — disse que o PSD 
contará sempre com ele, mas 
avisou que “agora os protago-
nistas são outros”. “Não vamos 
andar, como se costuma dizer, 

Passos Coelho diz que “a divisão 
do PSD acabou nas eleições” 

A corda treme quando o 
tema é emprego e legislação 
laboral, porque é mais difícil 
usar argumentos para contra-
riar as intenções da esquerda. 
Foi esta a dificuldade do mi-
nistro do Trabalho, Vieira da 
Silva, no Parlamento, ao tra-
var as exigências dos partidos 
mais à esquerda para alterar o 
Código de Trabalho em maté-
rias como o fim da caducidade 
da contratação coletiva, o fim 
dos bancos de horas indivi-
duais ou o fim dos “alçapões” 
na lei que permitem o “abuso” 
dos contratos a prazo: o PCP 
e BE exigiram “acabar com a 
caducidade da contratação 
coletiva” por entenderem que 
só assim se defende o “em-
prego com direitos”. O minis-
tro disse que mudar a lei só à 
luz do que está no Programa 
do Governo.

O ministro preferiu citar 
números para mostrar como 
“o emprego está a crescer em 
qualidade e em quantidade”, e 
como até os salários “estão a 
aumentar” na sequência das 

a armar ao pingarelho”, afirmou, 
provocando risos na assistên-
cia. Passos Coelho salientou 
que “há muita gente fantástica 
no PSD” que, “independente-
mente de “proximidades pesso-
ais, acrescenta muito ao projeto 
do partido”.

“Assim as pessoas saibam, 
acabadas as eleições, ver o que 
é importante e o que as une, 
que é imenso”, apelou, dizendo 
ter gostado de ouvir durante a 
sessão elogios ao candidato 
derrotado nas diretas, Pedro 
Santana Lopes. “Quem tem 
uma certa confiança não está 
sempre a fazer contas para ver 
se dá ou não dá: há de dar! E 
se não der a gente continua, sa-
bemos o que queremos e não 
andamos a vestir e a despir a 
ver se agradamos de qualquer 
maneira e se chegamos lá de 
qualquer maneira”, afirmou, 
recebendo o maior aplauso da 
sessão.

Governo trava exigências da esquerda. 
Só admite medidas do seu programa 

explicou, acrescentando que 
o mesmo deve acontecer 
nas margens das vias de co-
municação e por baixo das 
linhas de comunicação.

O primeiro-ministro lem-
brou que, até 15 de março, “é 
dever de todos os proprietá-
rios procederem a essa lim-
peza” e que o objetivo “não 
é que as autoridades andem 
a autuar ou a cobrar multas”, 
mas que todos se empenhem 
em aumentar a segurança. 
No concelho de Tondela se-
rão reconstruídas 94 habita-
ções e 28 anexos, num valor 
total de 9,6 milhões de euros.                                                                                                                                           
António Costa considerou 
que se trata de uma situação 
diferente da dos incêndios de 
junho: “em Pedrógão traba-
lhámos sobretudo com em-
preitadas individuais, casa 
a casa, e aqui temos que 
trabalhar com grandes em-
preitadas que façam uma in-
tervenção sobre um conjunto 
habitacional”.

políticas introduzidas pelo atu-
al Executivo. E alterações le-
gais nesta matéria não estão 
nos acordos com PCP e BE, 
segundo o Governo.

O que está previsto no 
Programa do Governo é o 
seguinte: “Agravar a con-
tribuição para a Segurança 
Social das empresas que 
revelem excesso de rotativi-
dade dos seus quadros em 
consequência da excessiva 
precarização das relações 
trabalhistas”. Ou seja, trata-
se penalizar quem abusar 
dos contratos a prazo atra-
vés de um aumento da TSU.                                                                                                                              
A questão é mesmo essa, sa-
ber se o Governo vai, como 
questionou Adão Silva, do 
PSD,“resistir à avalanche do 
PCP e do BE”, que querem 
“destroikar” o código de traba-
lho. Alterações ao código de 
trabalho, sim, pode haver, mas 
só numa base muito restrita e 
só conforme o que está escrito 
no programa de Governo, se-
gundo explicou Vieira da Silva 
aos jornalistas, “a solução go-

vernativa é baseada nos acor-
dos assinados com o PCP, o 
BE e o PEV, mas também com 
base no programa de Gover-
no que foi votado e aprovado 
na Assembleia. Portanto será 
em torno desses documentos 
que vamos encontrar solu-
ções”. E o fim da caducidade 
da contratação coletiva — que 
é a grande exigência do PCP 
–, não consta do programa de 
Governo nem é sequer uma 
linha vermelha do acordo as-
sinado com os parceiros. Por-
tanto, nada feito. A esquerda 
quer muito mais. Foi isso que 
ficou evidenciado no deba-

acusou Jorge Paulo Oliveira. O 
deputado apontou a ausência de 
uma nova Lei das Finanças Lo-
cais, que ainda não é conhecida 
publicamente, e que terá susci-
tado “duros reparos” da Asso-
ciação Nacional dos Municípios 
Portugueses. As mesmas dúvi-
das sobre a intenção de o Go-
verno e o PS quererem “finalizar 
esse projeto” foram levantadas 
pelo deputado do CDS-PP Álva-
ro Castello-Branco. Na resposta, 
a deputada socialista Susana 
Amador referiu que “a lei das 
finanças locais foi objeto de um 
primeiro parecer da ANMP, que 
em breve dará o seu parecer 
final, e irá brevemente a Con-
selho de Ministros a aprovação 
deste instrumento financeiro es-
tratégico onde se vão alavancar 
os recursos disponíveis”. Reite-
rando a descentralização como 
uma “reforma urgente”, a depu-
tada disse rever-se na ideia de 
Rio Rio de que este é o “abanão” 
de que o país precisa.

Costa diz que é “impossível” evitar 
incêndios sem envolvimento de todos

O Governo vai propor ao Pre-
sidente da República a nomeação 
do atual chefe do Estado-Maior da 
Armada, almirante António Silva 
Ribeiro, como chefe do Estado
-Maior-General das Forças Arma-
das, substituindo o general Pina 
Monteiro. Esta foi uma das deli-
berações tomadas no Conselho 
de Ministros e anunciada em con-

ferência de imprensa pela minis-
tra da Presidência, Maria Manuel 
Leitão Marques. O mandato do 
general Pina Monteiro, que exerce 
o cargo desde 7 de Fevereiro de 
2014, termina em 1 de Março, dia 
em que completa 66 anos e “pas-
sará à reforma, por força do esta-
belecido no Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas”.

Governo propõe António Silva Ribeiro para chefe do 
Estado-maior-General das Forças Armadas

te no Parlamento. Depois de 
PCP e BE terem passado a úl-
tima semana a dar murros na 
mesa, com Catarina Martins a 
insistir que as alterações ao 
código de trabalho têm de ser 
feitas ainda este ano para que 
se possa cumprir o que está 
previsto nos compromissos 
com o PS. O PCP fez ainda 
mais pressão, ao dizer que 
“isto já não vai lá passo a pas-
so”.

No final, depois de dese-
nhar um quadro tão positivo, 
Vieira da Silva ainda deixou 
uma “novidade” no âmbito do 
processo de integração dos 
precários identificados na ad-
ministração pública: “Há já mil 
trabalhadores que viram o seu 
processo regularizado para 
serem integrados nos qua-
dros da administração públi-
ca, falta só o ok do Ministério 
das Finanças e meu, pelo que 
mantemos o nosso objetivo de 
terminar 2018 com a integra-
ção de todos os trabalhadores 
identificados como precários 
nos quadros do Estado”.
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Destaque na sapucaí na segunDa noite

2018
Mais seis escolas passaram pela Marquês de Sapucaí entre a noite de segunda-feira (12) e madrugada de terça-feira (13), 
no último dia de desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A primeira escola a entrar na Sapucaí foi a Unidos da Tijuca, 
seguida por Portela, União da Ilha, Salgueiro, Imperatriz e Beija-Flor.  O tom político, presente na primeira noite nos desfiles 

de Mangueira e Paraíso do Tuiuti, voltam a aparecer na avenida, especialmente no desfile da multicampeã Beija-Flor.  

Unidos da TiJUca

Miguel 
Falabella, 
homena-
geado pela 
Unidos da 
Tijuca

Com um enredo que homenageou Miguel Falabella, a escola 
que abriu a segunda noite de desfiles levou para o sambódro-
mo amigos e colegas do ator, escritor e diretor. Usando uma 
coleira escrita “Caco” - em referência ao acessório clássico 
usado por Luma de Oliveira há anos -, Marisa Orth represen-
tou a memorável Magda, de Sai de Baixo. Nomes como Arlete 
Salles, Cissa Guimarães, Claudia Raia e Aracy Balabanian 
também passaram pela Sapucaí, a maioria vestida como os 
personagens criados por Falabella e que interpretaram na TV, 
como Cassandra (Aracy) e Copélia (Arlete).

Na disputa do bicampeonato, a Portela foi mais uma das es-
colas que levou à Sapucaí uma discussão social. Usando a 
questão dos refugiados como pano de fundo, a azul e branco 
de Madureira - atual campeã do Grupo Especial - contou a 
história dos judeus que fugiram para o nordeste brasileiro na 
época de domínio holandês. A carnavalesca Rosa Magalhães 
manteve o seu padrão de desfiles limpos, com alegorias e 
fantasias repletas de detalhes.

PoRTela

A tradicional águia azul e branco da Portela

Aromas, cores e sabores da culinária brasileira foram tema 
da terceira escola a cruzar a avenida. Além da presença de 
chefs renomados, como Claude Troisgros, Roberto Ravioli, 
Flávia Quaresma e Érick Jacquin, foram  lançados no ar aro-
mas como de café, chocolate, abacaxi e limão.

Com 
aro-
mas e 
sabores 
a escola 
levou a 
culinária 
para a 
avenida 

União da ilha

Saudando as mulheres negras, a Salgueiro levou o enredo 
“Senhoras do ventre do mundo” para o sambódromo. Um dos 
destaques foi o último carro, que criou uma versão negra da 
famosa figura de Pietá, de Michelangelo, em referência às 
mães brasileiras que perderam seus filhos para a violência.

salgUeiRo

Salgueiro reverenciou as mulheres negras

Inspirado no filme Uma Noite no Museu, a penúltima escola 
a atravessar a Sapucaí homenageou o Museu Nacional, que 
completa 200 anos. A ideia foi mostrar os possíveis roteiros 
de visitação do local e retratar, de forma lúdica, temas como 
história e paleontologia.

imPeRaTRiz leoPoldinense

Carro “Santuário de Ossos”, da Imperatriz, representou a paleonto-
logiaCarl

BeiJa-FloR

Como se esperava, o desfile da Beija-Flor veio repleto de re-
presentações das mazelas sociais do Brasil como corrupção, 
intolerâncias de gênero, raça e religião. A cantora drag que-
en Pabllo Vittar e a funkeira Jojo Todynho foram destaque do 
desfile. No fim,  a escola abriu a avenida para entrada do 
público, que invadiu a Sapucaí cantando o samba-enredo.

Beija-Flor mostrou o abandono da população, vítima de balas perdi-
das, da violência e do descanso com a saúde pública
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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 

Radiante de felicidade, aqui vemos a vovó Norma Fabiano as-
sessora do vereador Toninho Paiva, com suas queridas netas, 
as bonequinhas Mariah e a Lívia.

Se eu conheço bem estes dois amigos o Oswaldo Asmir e o 
Sr. Adriano Jeronimo, com essas caras, certamente apronta-
ram alguma ou estariam aprontando alguma.

Esses são os caras, valem quanto pesam....estes são de peso. 
Armando Torrão do jornal PORTUGAL EM FOCO e o ami-
go Elvis Cover, que com sua banda realizou um maravilhoso 
show, no Reveillon do Resort Monte das Oliveiras.

PORTUGAL
EM FOCO

Arouca São Paulo Clube 
Iniciou Festividades de 2018

Depois do um rápido período 
de férias, o Arouca São Paulo 
Clube, iniciou em suas festi-
vidades deste novo ano de 
2.018. Foi no ultimo dia 04 de 
Fevereiro de 2.018, que a di-
retoria realizou o seu primeiro 
almoço de confraternização 

tendo como prato principal a 
deliciosa bacalhoada a moda 
de Arouca, além de outros 
pratos e acompanhamentos. 
O almoço do Arouca, como 
costume é precedido pelo 
completíssimo coquetel com 
salgadinhos, torresmos e ba-

tidas. O Presidente do Arouca 
Sr. José Pinho no uso da pa-
lavra agradeceu a presença 
de todos e saudou os ilustres 
visitantes. A animação deste 
dia esteve a cargo do Tenor 
Klébio Jakson e ainda uma 
breve atuação do Grupo Fol-

clórico Aldeias da Nossa Ter-
ra do Arouca. Anote em sua 
agenda o próximo evento 
do Arouca será no dia 08.03 
Sessão Solene comemora-
tiva dos 39 anos de existên-
cia do clube e no dia 11.03 o 
almoço de aniversario.

O Presidente do Arouca Sr. Jose Pinho e os dire-
tores Sra. Maria da Conceição, o esposo Sr. Alber-
to da Ponte, a Sra. Iracema Ferreira e o Wagner 
Viana. 

O Dr. Francisco L. Morais a esposa Sra. Maria A. 
Mineto, e do Arouca Sr. Armando H. de Oliveira, 
o Com. Artur A. Pinto, a esposa Sra. Ivete Pinto.

O Vice presidente do Arouca Com. Artur A. Pinto, 
o amigo Sr. Eusébio Ribeirinha a esposa Sra. Ida-
lina Ribeirinha e os amigos Sr. Jose Jair da Silva, 
a Sra. Daura R. da Silva, o Sr. Vanderlei A. Junior 
e o filho Ricardo Rui.

Aqui uma dupla de bons amigos sempre pronta a 
trabalhar pelo Arouca São Paulo Clube, Sr. Alber-
to da Ponte e o Com. Artur A. Pinto. O tenor Klébio Jakson em sua apresentação.

Reunidos no Arouca vemos os amigos Sr. Manuel 
Gomes e o Sr. Luis Moleiro Sacristam.

Sra. Daleth A. de Oliveira o esposo Sr. Antonio Gomes, o Sr. Alberto Paiva 
de Avó e o Com. Artur A. Pinto.
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A legítima Cruz de Malta F. C. do Porto revoltado com arbitragens
A arbitragem de Luís Ferreira no 
empate (0-0) com o Moreirense 
lançou a indignação no F.C. Porto, 
que pretende apresentar ao respon-
sável máximo dos homens do apito, 
um rol de erros que os azuis-e-bran-
cos, entendem que se tem refletido 
na pontuação do campeonato. “A 
administração do F.C. Porto SAD 
solicitou ao presidente do Conselho 
de Arbitragem da Federação Portu-
guesa de Futebol, Fontelas Gomes, 
uma reunião com caráter de ur-
gência, para expor um conjunto de 
erros das equipas de arbitragem, 
cujo inaceitável acumulado de pon-
tos subtraídos, coloca em causa a 
verdade desportiva”, lê-se no comu-
nicado publicado  no site do clube. 
No entender dos dragões, ficou por 

assinalar um pênalti sobre Felipe - 
falta de Jhonatan - e a decisão de 
anular o golo a Waris, em cima do 
apito final, é errada. Aliás, com re-
curso ao desenho de uma linha de 
fora de jogo, Francisco J. Marques, 
diretor de comunicação do F.C. Por-
to, fala em “dois pontos retirados”. 
“Mais uma vez o F.C. Porto é gra-
vemente prejudicado. Waris, como 
se viu na imagem, está 
em jogo. São seis pontos 
(dois nas Aves, dois no 
Dragão com o Benfica e 
agora mais dois). Verdade 
desportiva não é isto”, fri-
sou no Twitter. Waris tam-
bém desiludido Através 
das redes sociais, Waris 
apresenta a imagem do 

gol anulado e fala numa “decisão 
difícil”. “Continuamos a lutar”, re-
feriu o atacante ganês. “Futebol é 
uma mentira” A newsletter ‘Dragões 
Diário’ escreve que o “futebol por-
tuguês é uma mentira”: “Com ver-
dade desportiva, o F.C. Porto seria 
líder destacadíssimo.” Na vitória do 
Porto contra o Braga, a arbitragem 
portou-se melhor.

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.

Foi consagrado, erradamen-
te, no Brasil, que a belíssima 

Cruz encarnada que o legendário 
Clube de Regatas Vasco da Gama, 
do Rio de Janeiro, ostenta na sua 
gloriosa camisa é a dos Cavaleiros 
Hospitalários da Ordem de Malta. 
Uma referência aos indomáveis cru-
zados que por 300 anos, entre os 
séculos XVI e XIX, tiveram como 
Estado o encantador país do Me-
diterrâneo, localizado, estrategica-
mente, a 93 quilômetros ao Sul da 
italiana Sicília e a 288 quilômetros 
ao Norte da Tunísia, independente 
dos ingleses desde 1964 e há 14 
anos membro da União Europeia – 
possuindo o Euro como moeda. Os 
vascaínos, por isso, são chamados 
de Cruzmaltinos. Mas, na verdade, 
o uniforme do mais popular dos clu-
bes lusófonos do Brasil tem como 
brasão a Cruz de outra instituição, 
a dos Templários, a milenar Cruz de 
Cristo, ostentada nas caravelas por-
tuguesas desde a célebre viagem de 
Vasco da Gama há 520 anos à Índia 
– após contornar, na costa meridio-
nal da atual África do Sul, o Cabo da 
Boa Esperança. A Cruz do pavilhão 
do Vasco, portanto, é a de Cristo 
dos Templários, de quatro pontas, e 
não a dos Cavaleiros de Malta, que 
ilustra a coluna, com oito – o mesmo 
acontece com o querido clube es-
meraldino da Tuna Lusa paraense. 
A Cruz de Cristo está presente em 
outro tradicionalíssimo clube da Me-
trópole, Os Belenenses, do alfacinha 
bairro de Belém – bem como na ban-
deira da Ilha da Madeira.

Hospitalários e Templários fo-
ram as maiores ordens dos 

cruzados que, por mais de três sé-
culos, a partir do final do Primeiro 
Milênio, abençoados pela Santa Sé, 
tentaram reconquistar aos muçul-
manos os lugares sagrados do Cris-
tianismo, sobretudo, em Jerusalém, 
mas também em Belém, local de 
nascimento de Jesus Cristo, Naza-
ré, onde viveria até os 30 anos, ao 
lado dos pais, José e Maria, e, na 
Alta Galileia, em São João de Acre. 
Quase todos os Templários, ao re-
tornarem da Terra Santa, no século 
XIV, foram implacavelmente aniqui-
lados pelo soberano francês Felipe 
IV (1268 – 1314), que passaria à His-
tória como Felipe O Belo – os que 

conseguiram escapar se refugiaram 
na Escócia e na cidade portuguesa 
de Tomar. Tiveram destino diferente 
os Hospitalários, cuja designação 
remonta ao caráter original da Or-
dem, que era de receber os cruza-
dos de toda a Europa que chegavam 

às terras do antigo Reino de Israel 
e de cuidar dos hospitais. Eles dei-
xaram Jerusalém, após a vitória dos 
exércitos islâmicos, transferindo seu 
quartel-general, primeiro, para a ilha 
grega de Rodes e, posteriormente, 
para Malta, onde foram responsá-
veis pela construção e fortificação 
de La Valeta, a capital do país, com 
palácios e muralhas que até hoje 
deslumbram, anualmente, mais de 
um milhão de turistas, predominan-
temente europeus, mas também 
asiáticos. La Valeta é uma preciosi-

dade. Estive lá, no início de janeiro 
último, visitando pela primeira vez a 
nação construída por aqueles cru-
zados – entidade cujo nome oficial é 
Ordem Soberana e Militar Hospita-
lária de São João de Jerusalém, Ro-
des e Malta. Numa das fotos desta 
coluna, apareço à entrada do claus-
tro ajardinado do Palácio da Ordem, 
na Republic Street, no centro de La 
Valeta. Expulsa de Malta por Napo-
leão Bonaparte, em 1798, quando 
estava a caminho da conquista do 
Egito, a Ordem encontraria refúgio 
nos territórios dos estados papali-
nos – mantendo desde então dois 
majestosos palácios como sede em 
Roma: o primeiro, à elegante Via 
Condotti, próxima à Piazza di Spag-
na, no centro, e outro no nobilíssimo 
bairro do Aventino, de onde se tem 
uma vista privilegiada do Rio Tibre 
e de Trastevere, o mais romano dos 
bairros capitolinos.

Porém, malgrado o erro do 
nome de sua Cruz no Brasil, 

a Ordem de Malta tem sólidas raízes 
no universo português. Inclusive fo-
ram membros da organização o Pai 
da Independência do Brasil, Dom 
Pedro I (1798 – 1834), que também 
foi Rei de Portugal, com o título de 
Pedro IV, bem como o seu filho, 
Dom Pedro II (1825 – 1891), Impe-
rador brasileiro. Outros ilustres por-
tugueses se destacaram à frente da 
Ordem como Grão-Mestres, entre 
os quais, o celebrado Emanuel Pinto 
da Fonseca (1681 – 1773), natural 
de Lamego, cujo nome aparece em 
diferentes locais de La Valeta – e 
que por 28 anos (de 1741 até a sua 
morte) comandou o arquipélago for-
mado pelas ilhas de Malta, Gozo e 
Comino. Pinto da Fonseca era muito 
próximo ao Marquês de Pombal, tí-
tulo nobiliárquico de Sebastião José 
de Carvalho e Melo (1699 – 1782), 
braço direito do Rei José I (1714 – 
1777), O Reformador. E, por isso, 
quando o Marquês de Pombal decre-
tou, em 1759, a expulsão da Compa-
nhia de Jesus de todos os territórios 
portugueses, poucos anos depois 
Pinto da Fonseca fez o mesmo em 
Malta – banindo os Jesuítas do país. 
Os Hospitalários se consideravam 
então primos em primeiro grau da 
Coroa Portuguesa. O grande bloco 
da Europa os uniu novamente.     

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 almoço de 2018 neste 
dia, a partir das 13 horas com oapoio Cultural de: Zarco Turismo, 
Rede de Estacionamentos Trevo, Grupo Leograf, Digital Dados Va-
riáveis e Resort Monte das Oliveiras. No menu teremos o delicioso 
bacalhau além de outros pratos, diversos acompanhamentos e 
saladas. A animação estará a cargo da Banda Alma Lusíada, e os 
Veteranos que farão uma breve atuação. Informações e convites 
no local Rua Senador Godói, 777 Bairro da Penha, com os com-
ponentes ou pelos fones (11) 5581.2991 – 5589.3309 e 2641.8117. 
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo, estará neste dia realizando em sua 

sede a partir das 13 horas mais um almoço dançante. Como de 
costume teremos ali o delicioso bacalhau além de outros pratos e 
acompanhamentos. A animação estará a cargo do rancho da casa 
que se exibirá. Convites e reservas com a diretoria e componen-
tes. Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 011 - 98155.8187
Dia 03.03.2018
Festa da Vindima na Casa de Portugal de São Paulo
A Casa de Portugal e seu grupo folclórico estarão realizando com o 
patrocínio do banco Caixa Geral-Brasil, a EDP e a TAP, a sua tradi-
cional festa da Vindima, em sua sede a partir das 19 horas. Venha 
se divertir, teremos muita musica para dançar com a tocata do gru-
po da casa, e também a exibição do seu grupo e ainda a encenação 
da apanha e pisa da uva. Como convidado teremos o Rancho Folc. 
da Portuguesa Santista. Convites e Informações: Av. da Liberdade, 
602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553

DIA 15.02.2018
Victor Simões dos Santos Mendes; Arlindo 
Lopes Tavares; Aniversário de Casamento 
dos amigos Otilia e Carlos Justino (Rede 
de Postos Mataripe); Aniversario do amigo 
da Comunidade o jornalista e apresentador 
Luciano Facchioli; Carlos Perregil (Vice 
Presidente do SAMPAPÃO); Emerson Elias 
Teixeira Silva (o Peu do Grupo Folc. da casa 
de Brunhosinho e do Grupo Folc. Dos Vete-
ranos de São Paulo do Rotary Penha).
DIA 16.02.2018
Sra. Maria Adelina (esposa do amigo Sr. José 
Fernandes Tem Tem); Faria aniversario neste 
dia o saudoso Sr. Jerônimo Alves (Restauran-
te Alfama dos Marinheiros que já nos deixou); 
Sr. Fernando Domingos Ferreira; Abílio da 
Fonseca; Mirani A. Fernandes; Jose Marceli-

no Ferreira (52 anos em 2018).
Dia 17.02.2018
Walkiria Gomes Freire (ex-Consulado); Lu-
cimar Silva Reis (ex- Grupo Minhoto); Faria 
aniversario neste dia o saudoso Sr. José So-
ares Ferreira; Sr. Manuel Correia Botelho.
Dia 18.02.2018
Luis Caldas Fernandes; Izilda Maria dos 
Santos; Camila Batista Pinto (Arouca); 
Guiomar Gomes de Araújo; Ceará (Grupo 
Folc. Da Casa de Portugal de São Paulo); 
Carla (Colaboradora da Numatur Turismo); 
Sr. Adelino da Ponte ex-Presidente da 
Casa de Portugal de Campinas. 
Dia 19.02.2018
Sra. Maria Aparecida Fernandes (esposa 
do falecido amigo Jorge Alberto o Jorge 
da cabaça); Mariana Saad Guarda (filha 
do casal Dra. Renata Saad e Dr. Ismael 
Guarda); Sra. Rosangela Moreira (esposa 

do amigo Antonio Graça Moreira, da Vi-
drolândia).
Dia 20.02.2018
Fabio Dias Vaz (Consulado de Portugal e 
Rancho Folc. Aldeias da Nossa Terra do 
Arouca São Paulo Clube); Maria Augusta 
(ex- fadista); Neliana Eiras (neta do Profes-
sor Manuel Marques); Cláudio Lopes; Regina 
Aparecida; Olinda de Jesus Vieira; Sra. Le-
onor Rocha (esposa do amigo Rochinha da 
Bauducco); Sr. Deferial Caldeira Pinto Bravo 
(nosso amigo há anos e assinante do nosso 
jornal); Germano Melo; Marta Gasparini Fer-
nandes (esposa do Toninho do Aldeias).
Dia 21.02.2018
Parabéns enviamos a sempre linda e alegre Ana 
Beatriz, agora uma linda moça (filha do casal 
amigo Luis Quaggio da Tap e da Lucia Quag-
gio; Sônia Teixeira (Elos Sul); Merência Carreiro 
Preto.
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O antigo goleador fran-
cês Jean Pierre Papin, ana-
lisou o atual momento de 
Cristiano Ronaldo e defen-
deu que todos os rumores 
em torno do seu futuro não 
estão a ajudar o jogador e 
podem estar ligados aos 
seus números no campeo-
nato espanhol estarem muito 
abaixo do habitual.

“Todos os avançados 
compreendem o que ele está 
passar, porque as coisas cor-
rem bem em alguns momen-
tos e outros não. Existem 
muitos rumores acerca da 

“RONALDO? OS RUMORES SOBRE A
SUA SAÍDA NÃO AJUDAM” – PAPIN

sua possível saída do clube 
no verão. Isto não ajuda a ní-
vel da confiança. Ele precisa 
de jogar e marcar para estar 
a cem por cento. O problema 
é que isso não se alcança 
nos últimos jogos”, afirmou 
Papin, em entrevista ao as.

Muitos afirmam que o 
goleador português entrou 
no declínio. “Tem 33 anos, 
não acho que esteja em de-
clínio, mas ele tem jogado-
res ao seu lado que muda-
ram…. Benzema não marca 
e Cristiano Ronaldo tem 
mais dificuldades.”

O FC Porto assinalou, 
nas redes sociais, o 100.º 
jogo de Iker Casillas de 
dragão ao peito. O goleiro 
espanhol atingiu o núme-

DRAGÕES ASSINALAM NÚMERO
REDONDO DE CASILLAS

ro redondo no clássico com 
o Sporting, no Estádio do 
Dragão, referente à primei-
ra mão das meias-finais da 
Taça de Portugal.

Nelson Évora esteve 
esta quinta-feira em ex-
celente plano no ‘meeting’ 
de atletismo de Madri, ao 
conseguir 17,30 metros 
no triplo salto, marca que 
lhe deu o segundo lugar 
no concurso e é o seu 
melhor em dez anos, em 
pista coberta.

Nelson Évora esteve 
esta quinta-feira em ex-
celente plano no ‘meeting’ 
de atletismo de Madri, ao 
conseguir 17,30 metros 
no triplo salto, marca que 
lhe deu o segundo lugar 
no concurso e é o seu 
melhor em dez anos, em 
pista coberta.

A dois meses de com-
pletar 34 anos, o antigo 
campeão olímpico e mun-
dial continua na primeira 
linha da especialidade e 
supera pela primeira vez 
Pedro Pablo Pichardo, na-
turalizado português em 
dezembro passado (nas-
ceu em Cuba) e que na 
pista madrilena chegou 
aos 17,01 metros, fechan-
do o pódio.

Com alguma surpresa, 
triunfou o brasileiro Almir 

Nelson Évora registou o seu
melhor salto em dez anos

dos Santos, com 17,35 
metros, nova melhor mar-
ca mundial do ano, quan-
do faltam só três semanas 
para os Mundiais de Bir-
mingham, em Inglaterra. 
Até ao ano passado Almir 
ainda não tinha superado 
a ‘fasquia’ dos 17 metros, 
mas este ano já tinha dado 
boas indicações, em pista 
coberta, com 17,06 metros 
em janeiro.

O primeiro líder do 
concurso foi Évora, com 
saltos a 17,02 e depois 
17,30. Almir ‘respondeu’ 
na terceira série de saltos, 
com a marca com que ga-
nharia, o que levou o por-
tuguês a arriscar mais nos 

O presidente da Fede-
ração Portuguesa de Fute-
bol apontou à conquista do 
Europeu de futsal.

Portugal carimbou, 
esta quinta-feira, a pas-
sagem à final do Europeu 
2018 de Futsal, após triun-
fo sobre a Rússia, por 3-2. 
Fernando Gomes, presi-
dente da Federação Por-
tuguesa de Futebol (FPF), 
mostrou-se satisfeito com 
resultado.

“O futsal é isto mesmo. 
Há mutações muito gran-
des em termos de resulta-
do, nunca se sabe exata-
mente o que vai acontecer. 
Hoje a nossa equipe, não 

quatro saltos que ainda ti-
nha - mas sem sucesso, já 
que fez quatro nulos.

Os 17,30 desta quinta-
feira são o melhor registo 
de Évora em dez anos, em 
pista coberta, muito próxi-
mo dos 17,33 e 17,32 que 
conseguiu em 2008, o ano 
em que se sagrou campeão 
olímpico, em Pequim.

Por outro lado, bateu 
pela primeira vez Pichar-
do, com quem já se tinha 
cruzado sete vezes, sem-
pre com vantagem para o 
ex-cubano, um dos poucos 
homens que já superou a 
barreira dos 18 metros, ao 
ar livre.

No seu primeiro concur-

so como português, come-
çou forte, com 16,93 e 17,01, 
após o que fez dois nulos e 
dois saltos menos bons.

Passa, de qualquer for-
ma, para terceiro português 
de sempre, atrás de Évora 
e de Carlos Calado, o ante-
rior recordista, com 17,09.

O concurso ‘revolucio-
nou’ o top do ano do triplo, 
agora com Almir e Évora 
nos dois primeiros lugares 
e Hughes Fabrice Zango, 
do Burkina Faso, a cair para 
terceiro, com 17,23 metros.

Mais dois portugue-
ses competiram em Madri, 
Cátia Azevedo e Emanuel 
Rolim, mas com menos 
sucesso.

Nos 400 metros, Cátia 
foi a quarta classificada, 
com 53,98 segundos, dis-
tante da marca de acesso 
a Birmingham e também 
do seu recorde pessoal, 
de 53,30.

Quanto a Rolim, par-
ticipou na corrida ‘2’ dos 
1.500 metros, para ser sé-
timo com 3.44,38 - um re-
gisto que fica a quase cinco 
segundos do ‘passaporte’ 
para Birmingham.

“Esperamos levar a taça
para a Cidade do Futebol”

fazendo, creio eu, uma boa 
primeira parte, mereceu o 
triunfo por aquilo que fez 
na segunda parte e está na 
final”, disse.

“Como se costuma di-
zer, uma final não se joga, 
ganha-se. Quando joga-
mos uma final, a nossa 
ambição e desejo é ganhá
-la. Espero que os jogado-
res nos deem esse prazer 
de ganharem pela quinta 
vez aqui na Eslovênia e 
nos permitam levar a taça 
para ter um lugar na Cida-
de do Futebol, onde ficará 
muito bem ao lado da taça 
de futebol que lá temos de 
2016”, terminou.


