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CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Missa em Ação de Graças do 59º Aniversário

Portugal reconhece e 
apoia a legitimidade de Juan 
Guaidó como presidente inte-
rino da Venezuela, anunciou o 
ministro dos Negócios Estran-
geiros, Augusto Santos Silva.

“Portugal reconhecerá 
e apoiará a legitimidade do 
presidente da Assembleia 
Nacional da Venezuela, Juan 
Guaidó, como presidente 
interino, nos termos cons-
titucionais venezuelanos, 
com o encargo de convocar  
eleições livres, justas e de 
acordo com os padrões inter-
nacionais”. “A solução para 
a crise não pode ser de con-
fronto interno nem de inter-
venção externa,  só pode ser 
uma transição política pacífi-
ca através de novas eleições 
presidenciais”. O ministro 
assegurou que este apoio de 
Portugal a Juan Guaidó não 
coloca em risco a comuni-
dade de portugueses e luso-
venezuleanos residentes no 

Portugal reconhece e apoia Juan 
Guaidó como Presidente interino

país, o que põe em risco a 
comunidade é o agravar da 
instabilidade política e das 
condições econômicas e so-
ciais. “Superar o impasse po-
lítico é a melhor medida para 
defender os portugueses e 
luso-venezuelanos. E essa é 
a nossa preocupação núme-
ro um”. O ministro escusou-
se a dar pormenores sobre 
planos  para apoiar a comu-
nidade portuguesa, alegando 

que revelá-los pode diminuir 
a eficácia das medidas, e as-
segurou que o melhor plano 
de contingência é haver uma 
solução para a atual crise. 
“Os portugueses e luso-ve-
nezuelanos não querem sair 
da Venezuela, querem que a 
Venezuela saia da atual situ-
ação”, afirmou.

Santos Silva explicou que 
o apoio a Guaidó, anunciado 
em concertação com vários 

outros países da União Eu-
ropeia, é uma posição polí-
tica, uma vez que, do ponto 
de vista jurídico, os Estados 
reconhecem Estados e não 
governos. Esse apoio polí-
tico não prejudica o diálogo 
com as autoridades, com o 
governo de  Maduro, porque 
os Estados sabem distinguir 
bem a relação de natureza 
política e relação de natu-
reza diplomática . “Portu-
gal reconhece o Estado da 
Venezuela e a Venezuela 
reconhece o Estado de Por-
tugal, por isso temos rela-
ções diplomáticas”, afirmou.                                                                                                                     
“Não queremos escolher o 
presidente. Não queremos 
intervir em assuntos internos 
da Venezuela. Queremos 
eleições livres e justas, or-
ganizadas por uma comis-
são eleitoral de composição 
equilibrada, segundo regras 
típicas de uma eleição trans-
parente”, insistiu.  

É a proposta do PS para 
responder às polémicas que 
se têm intensificado nos úl-
timos anos envolvendo a 
conduta dos deputados no 
exercício de funções: criar 
um comité de ética no Parla-
mento para atuar como regu-
lador analisando as eventu-
ais irregularidades e tendo o 
poder de advertir, multar, ou, 
em último caso, participar ao 
Ministério Público.

Segundo o Correio da 
Manhã, a proposta foi apre-
sentada pelo deputado Jor-
ge Lacão, e será discutida e 
votada ainda esta semana.                                                                                                                             
“O que se pretende é estar 
em cima de situações de 
incumprimento do Estatuto 
dos Deputados e do Códi-
go de Conduta, com fixação 
de procedimentos que po-
derão dar maior capacida-
de de resposta à Comissão 
da Transparência, para que 
esta seja mais interventi-
va”, afirmou o deputado 
PS Pedro Delgado Alves.                                                                                                                    
A ideia é que seja criado um 
comité de ética, composto 

PS quer comité de ética
que possa multar deputados

por 3 deputados, que seriam 
eleitos entre os membros 
da Comissão de forma pro-
porcional. De acordo com a 
proposta, competirá a este 
comité propor à Comissão de 
Transparência a emissão de 
advertências ou multas em 
caso de falha grave. O valor 
mínimo e máximo da multa 
teria de ser fixado através de 
resolução da Assembleia.

No limite, se houver indí-
cios da prática de ilícito crimi-
nal, a Comissão pode propor 
ao presidente da Assembleia 
que faça participação ao Mi-

nistério Público em nome do 
parlamento.

A Comissão Eventual 
para o Reforço da Transpa-
rência funciona no Parla-
mento desde abrir de 2016 
e tem validade até 31 de 
março deste ano. Em cima 
da mesa estão propostas re-
lacionadas com o Código de 
Conduta dos deputados, as 
declarações de patrimônio e 
registo de interesses, o en-
riquecimento injustificado, o 
lobbying, ou ainda a exclusi-
vidade de funções e incom-
patibilidades dos deputados. 

Em entrevista ao”Per-
guntar Não Ofende”, do co-
mentarista Daniel Oliveira, 
Rui Rio foi questionado se 
continua a admitir viabilizar 
um governo minoritário do 
PS depois das legislativas, 
como fez antes das eleições 
internas, e começou por rei-
terar que o PSD irá, natu-
ralmente, às eleições para 
ganhar. “É função do BE e 
do PCP procurar tirar o CDS 
e o PSD da esfera do poder 
e, deve ser tarefa do PSD e 
CDS tirar BE e PCP da es-
fera do poder. A forma como 
isso se pode fazer, os resul-
tados eleitorais ditarão”.

Perante a insistência do 
entrevistador, disse enten-
der que o que o PSD deve 
fazer é colocar o interesse 
nacional em primeiro lugar 
e, em função do resultado 
eleitoral, agir.

“Imagine que o PS que-
reria que o PSD o apoiasse 
a troco disto ou daquilo, a 
troco disto ou daquilo não, 
mas a troco de alguma coi-
sa importante para o país, aí 
teríamos de medir e ouvir o 
que o partido diria. No limite 
não sou eu que decido, há 
um Conselho Nacional que 
vai decidir, em função das 
circunstâncias, aquilo que é 
melhor para o país. Mas nós 
vamos para eleições para 
ganhar, pelo contrário, espe-
ro que o PS seja colaborante 
se eu ganhar sem maioria 
absoluta”.

“Com eleições europeias 
em 26 de maio, não vou fa-
zer acordo nenhum com os 
partidos em 25 de maio. O 
clima em 2019 não é para 
isso, mas em 2018 podia ser 
e espero que em 2020 tam-
bém”, afirmou.

Rio defende cenários 
pós-eleitorais em 

função do que é 
melhor para o país

O Ministério da Educa-
ção divulgou que começou 
o Roteiro do Ensino Pro-
fissional, uma iniciativa da 
Agência Nacional para 
a Qualificação e Ensino 
Profissional que até 14 
de março vai percorrer 
40 escolas de todo o país 
para promover o ensino 
profissional secundário.                                                                                                                                    
Um dos objetivos decla-
rados do executivo na 
área da educação é ter 
pelo menos metade dos 
alunos do ensino secun-
dário matriculados na 
vertente profissional. 

A Federação Nacional 
dos Professores  questiona 
se a iniciativa do Governo 
não será apenas propaganda 
enganosa e palco para pas-
sear vaidades. “É bom lem-
brar que, como a Fenprof já 
denunciou diversas vezes, a 

forma de financiamento que 
vigora está na origem de as 
escolas públicas com cursos 
profissionais ainda nada te-

rem recebido para financiar, 
este ano letivo, os cursos de 
10.º e 11.º anos. Isto, apesar 
de o 2.º período letivo já se ter 
iniciado há um mês”.

A federação diz que “há 
alunos que não recebem, há 
um ano, como têm direito, o 
subsídio para transporte e 

material, problema que al-
gumas escolas têm tentado 
resolver, adiantando verbas 
de outras rubricas, o que tem 

provocado sérias difi-
culdades ao seu normal 
funcionamento” e que há 
casos, onde as escolas 
não têm essa disponi-
bilidade de tesouraria 
em que “há alunos a 
desistir dos cursos por 
incapacidade financeira 
das respetivas famílias”.                                                                                                                    
Para a estrutura sindical 
a iniciativa do Governo 
revela uma intenção de 

transferir verbas do Orçamen-
to  para fundos comunitários, 
alijando responsabilidades do 
Estado Português em relação 
à educação pública, acusando 
ainda o executivo de irrespon-
sabilidade na área da Educa-
ção, suportada em mentiras 
criadas para vender ilusões.

Governo promove ensino profissional, mas  
Fenprof diz que é publicidade enganosa

Associados e diretores estiveram reunidos, no domingo, 
para a Missa em Ação de Graças aos 59 Anos de Fun-

dação do C.P.N. Detalhes na pág. 8

CASA DO MINHO– Quinta de Santoinho

Na foto, o presidente Agostinho dos Santos e o diretor Joa-
quim Fernandes entregando uma lembrança ao presiden-

te da Casa das Beiras, José Henrique. Detalhes  na pág. 2

CASA DE VISEU– Domingo de Sol e Almoço

A Família Visiense esteve em peso no primeiro Almoço 
Churrasco no ano de 2019. Em destaque, o presidente 

Alcídio Morgado com sua esposa Marcia e sua filha Juliana.  
Detalhes na pág.14

A diretoria da Casa das Beiras homenageou seus aniver-
sariantes com a “Tarde do Havaí”, no último domingo, 

com um belíssimo almoço comemorativo, ao som dos Típi-
cos da Beira. Detalhes na última pág do tabloide. 

CASA DAS BEIRAS
Almoço a Aniversariantes

CASA DO PORTO- Convívio Social Animado

Foi “show de bola” o almoço portuense, neste último dia 3. Como 
sempre, a simpatia dos anfitriões, o presidente e da primeira-

dama, D. Berta e Sr. Manuel Branco, deram o tom da recepção. 
Detalhes na pág. 15

Foi um típi-
co domin-

go português 
no animado 
Clube de Ja-
c a r e p a g u á , 
com seu tradi-
cional Almoço 
P o r t u g u ê s .  
Detalhes na 
pág. 2

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Almoço Português e Folclore
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A Comunidade esteve pre-
sente neste último domingo 
no Almoço Português, com a 
animação do Claudio Santos 
& Amigos, com o tradicional e 
variado com  cardápio, sucu-
lento churrasco e muitas fru-
tas. Tudo perfeito.

A atração especial foi o 
R.F. Luís de Camões, do Clu-
be Português de Niterói, que 
realizou uma belíssima apre-
sentação, com a elegância e 
estilo costumeiros. Parabéns 
a todos pelo show, e ao pre-
sidente do Recreativo, Olivé-
rio Carvalho, por proporcio-
nar aos amigos e associados 
essa beleza de programação.

QUINTA DO SANTOINHO - ARRAIAL MINHOTO
SEMPRE UMA LINDA FESTA

Quem é que não conhe-
ce o tradicional “cantinho” 
que movimenta o bairro 
do Cosme Velho? A  Casa 
do Minho.   E foi lá que, 
mais uma vez, aconteceu 
nesse último sábado, dia 
2,  uma das mais vibran-
tes festas da Região do 
Minho, a Quinta de San-
toinho, sob a supervisão 
especial da diretoria e de 
seu presidente, Agostinho 
dos Santos, recebendo os 

amigos e associados.  
O Jornal Portugal em 

Foco esteve lá e, como 
não poderia deixar de ser, 
lá encontramos muitos 
amigos acompanhados de 
seus familiares, que foram 
passar este pedaço de noi-
te em ambiente de pura 
diversão, delícias,  música 
boa e folclore português de 
primeiríssima linha.

O cardápio continha 
a sardinha portuguesa 

assada, o caldo verde, 
acompanhamentos típicos 
diversos e vinho.

A atração e música 
boa e eletrizante ficou a 
encargo  dos Amigos do 
Alto Minho, proporcionan-
do um verdadeiro “cruzei-
ro musical” aos casais, e 
o Folclore Minhoto que, 
sempre está presente nas 
programações da Casa e 
oferece a riquíssima exibi-
ção regional daquela linda 

Região do Minho. Após a 
apresentação do folclore, 
representado pelo R.F. 
Benvinda Maria e pelo 
Rancho Juvenil da Casa 
do Minho , os Gigantones 
deram o tom da alegria ao 
som dos Zés Pereiras que 
brincaram com todos, se-
guindo as Marchinhas Lu-
minosas.

Para repor as energias, 
foi servido um delicioso 
caldo verde dando início a 
mais uma rodada, que foi 
até tarde,  de música para 
dançar.

Um show 
de folclore 
no Arraial 

Minhoto

Mais uma 
magnífica 
apresentação 
do Rancho 
Juvenil da 
Casa do 
Minho

O R.F. Benvinda Maria foi coirmão convidado para o Arraial Minhoto
Belo espetáculo do R.F.Benvinda Maria, cada vez mais afiado, nes-
se sábado de Quinta do Santoinho

Linda imagem dos componentes do Rancho Juvenil, no Arraial Minhoto

Mesa do presidente Agostinho dos Santos, do diretor Joaquim Fer-
nandes, do presidente da Casa das Beiras, José Henrique,  do dire-
tor Fernando Oliveira, e um amigo

Realmente, 
um ver-
dadeiro 
espetáculo 
foi a apre-
sentação do 
R.F. Juvenil 
da Casa do 
Minho

Uma 
tradição 
marcante 
da noite 
no Minho, 
com os 
Gigan-
tones 
e seus 
bumbos

Almoço Português no Clube
Recreativo Português de Jacarepaguá

Comunidade Portuguesa sempre prestigiando o delicioso Almoço 
mensal Português no Recreativo de Jacarepaguá

Grupo Folcló-
rico Luís Vaz 
de Camões 
foi a atração 
da tarde no 
Almoço
Português

Presidente Olivério 
sempre recepcionan-

do os amigos com 
muito carinho

O verdadeiro 
show de fol-
clore propor-

cionado pelos 
componentes 

do Rancho 
Folclórico 

Luis Vaz de 
Camões
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Portugal/China: Lisboa tem sabido 
afirmar-se como “pequena potência

O investigador do Instituto 
Oriente Luís Cunha considerou 
que Portugal soube  usar os seus 
trunfos de pequena potência no 
plano político e diplomático com 
a China, apesar das relações as-
simétricas com o gigante asiático. 
“Historicamente estamos a falar 
de um relacionamento assimétri-
co entre potências com um peso 
muito diferente, mas Portugal tem 
conseguido fazer valer os predi-
cados de uma pequena potência, 
tem sabido afirmar-se perante a 
China, por ocasião dos 40 anos 
de relações diplomáticas entre 
os dois países”. O investigador 
destacou que as pequenas potên-
cias têm a sua utilidade e os seus 
trunfos e que Portugal tem joga-
do muito bem no plano político-
diplomático com a China”, numa 
relação pouco ingénua e que tem 
beneficiado os 2 países. “A políti-
ca chinesa rege-se muito por uma 
fórmula de win win e penso que 
se aplica a esta relação“: uma 
amizade secular de que ambas as 
partes têm retirado vantagens sig-
nificativas, segundo Luís Cunha. 
“Não sejamos ingénuos, a China 
tem uma estratégia bem definida 
que passa pela afirmação econô-
mica e interesses geopolíticos”, 
sublinhou, considerando que há 
que responder com inteligência a 
esse pensamento. 

Luís Cunha reconhece que, 
em Portugal não houve debate 

sobre as possíveis consequên-
cias geopolíticas do investimen-
to chinês, mas acrescenta que a 
Europa tem noção desta estraté-
gia e começa agora a adotar po-
sições formais em relação à falta 
de escrutínio relativamente aos 
investidores.

A aproximação econômica 
à China aconteceu a partir de 
2005, altura em que foi assinado 
um acordo de parceria estratégi-
ca, que só começou a ter aplica-
ção prática a partir de 2011. “A 
China aproveitou estratégica e 
inteligentemente a crise europeia 
para investir em ativos e foi uma 
preciosa ajuda para Portugal 
nesse período”, recordou, consi-
derando que a crise econômica 
acabou por ter um efeito positivo, 
funcionando como catalisador 
nas relações bilaterais. Portugal 
e China atravessam atualmen-

te um período 
áureo, do ponto 
de vista econô-
mico e político e 
dos interesses 
bilaterais, mas 
Luís Cunha sal-
vaguarda que as 
exportações são 
ainda muito insig-
nificantes e que 
há uma margem 
muito grande 
para desenvolver 
as relações co-
merciais e eco-
nômicas. Os dois 
países assinaram 
uma parceria azul 
que contempla 

a colaboração em projetos de in-
vestigação e comerciais no âmbito 
da economia do mar e Luís Cunha 
assinala que poderá também ha-
ver interesse da parte chinesa em 
questões de ciência e tecnologia 
ligadas ao Açores.

“Neste momento a China não 
terá muito mais por onde investir 
em termos de ativos estratégicos, 
vamos passar para uma nova fase 
em que poderão assumir mais im-
portância infraestruturas como o 
Porto de Sines”. O governo por-
tuguês já assumiu que vê Sines 
como uma infraestrutura instru-
mental para a iniciativa chinesa 
“Faixa e Rota”, um programa que 
contempla 900 bilhões de dólares 
e visa reativar as antigas vias co-
merciais entre a China e a Europa 
através da Ásia Central, África e 
Sudeste Asiático.

Portugal é o 24.º país 
com melhor qualidade 

de vida do mundo
De uma lista de 110 pa-

íses, Portugal é o 24.º com 
melhor qualidade de vida. O 
resultado é da Universidade 
do Minho que ordenou os pa-
íses num ranking onde a Suí-
ça ocupa o primeiro lugar. De 
acordo com o estudo citado 
pelo Jornal Econômico, a taxa 
de desemprego, da felicida-
de, do Produto Interno Bruto, 
da competitividade, da morta-
lidade infantil, da esperança 
média de vida, da educação, 
da inovação, da facilidade em 
fazer negócios, da pegada 
ecológica, do bem-estar am-
biental, da distribuição dos 
rendimentos e o posiciona-
mento em diversos rankings  
internacionais, assim como 
artigos sobre qualidade publi-
cados em revistas conceitua-
das, organizações com certi-
ficação IS0 9001 e membros 
da International Academy for 

Quality (IAQ) serviram de 
base para esta classificação. 
A Noruega destacou-se como 
o país mais feliz e a Dinamar-
ca como aquele onde mais 
facilmente se cria e desen-
volve uma empresa. “Em ter-
mos específicos Portugal é o 
5º país que contabiliza mais 
membros IAQ por habitante, 
o 9º com o número mais ele-
vado de organizações com 
certificação de qualidade por 
habitante, o 14º com menor 
taxa de mortalidade infantil e 
o 16º com maior esperança 
de vida, com mais universida-
des por habitante em rankin-
gs internacionais e com mais 
artigos sobre qualidade publi-
cados em revistas conceitua-
das”, são os dados do estudo.                                                                                                                  
Mali, Costa do Marfim, Leso-
to, Guiné Bissau e Moçambi-
que são os países com pior 
resultado.

ações da impresa disparam mais de 8% 
com subida nas audiências da siC

A Impresa continua a se beneficiar com a subida da SIC 
nas audiências. Esta semana as ações estão a reagir aos 
números das audiências de janeiro, que representam para 
estação de televisão o melhor resultado em 14 anos.As 
ações ganham 8,46% para 0,1974 euros, elevando para 
44,7% a valorização acumulada deste ano, o que repre-
senta o melhor desempenho entre todas as cotadas portu-
guesas em 2019 . A cotação mais elevada da semana está 
muito perto do máximo de outubro de 2018 fixado no final 
de janeiro, sessão em que as ações da Impresa chegaram 
a subir quase 17%, também em reação aos bons números 
das audiências da SIC.

Governo suspende relações 
com ordem dos enfermeiros

O Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Francisco Ra-
mos, suspendeu temporariamente as relações institucio-
nais com a Ordem das Enfermeiros. “A decisão tem por 
base as posições que têm sido tomadas pela bastonária da 
Ordem em sucessivas ocasiões e, em particular, no que diz 
respeito à greve cirúrgica”, afirma . O Ministério lembra que 
a bastonária dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco, tem vin-
do a apoiar publicamente a greve cirúrgica, incentivando à 
participação dos profissionais, o que, considera, acima das 
s atribuições da associação profissional que representa. 

Por isso, Francisco Ramos considera que não existem con-
dições para dar continuidade às reuniões com a Ordem dos 
Enfermeiros.  Ainda assim, o Ministério assegura que esta 
suspensão temporária não coloca em causa as relações 
entre a tutela e os profissionais de enfermagem.
 

mourinho aceita um ano de prisão 
com pena suspensa e multa de 

3 milhões em espanha
José Mourinho aceitou a sentença em que foi condenado 
a um ano de prisão, com pena suspensa, e ao pagamen-
to de uma multa de 3 milhões de euros por fraude fiscal, 
na Espanha. Em causa estão os direitos de imagem aos 
anos de 2011 e 2012, quando era treinador do Real Ma-
drid. Segundo o jornal ‘El País’, na acusação consta que 
Mourinho criou a empresa Koper Services S.A., radicada 
nas Ilhas Virgens Britânicas, com o intuito de tornar fis-
calmente opacos os rendimentos provenientes dos seus 
direitos de imagem.

Produção eólica bate novo 
recorde histórico

O anterior recorde de produção eólica durou uma sema-
na. No dia 1 de fevereiro, o sistema elétrico registrou um 
novo recorde de produção.  E desta vez o recorde foi 
registrado tanto na produção diária, 102,8 GWh  como 

na potência máxima de 4.594 MW, de acordo com a REN  
Redes Energéticas Nacionais. Nesse dia, 63% da produ-
ção de eletricidade foi a partir de fontes eólicas. E à hora 
da ponta eólica, a produção correspondia a 90% do con-
sumo nacional, informa a empresa. Do total da produção 
de 180 GWh , cerca de 3,7% foi destinada a exportação. 
Este máximo histórico de produção eólica diária em Por-
tugal segue-se ao recorde atingido pouco mais de uma 
semana antes, no dia 23 de janeiro, quando a produção 
diária foi de 101,9 GWh, o que correspondeu a 61% do 
consumo diário.

Bilhetes  Porto - Lisboa à 
venda por cinco euros

Os trajetos da CP voltam a estar em saldos. A empresa 
vai vender bilhetes entre Lisboa e o Porto a 5 euros até 
21 de abril. A promoção abrange os destinos servidos pe-
los serviços Alfa Pendular e Intercidades, Lisboa – Braga 
e Lisboa – Guimarães desde 5,50 euros; Lisboa – Guarda 
desde 4,50 euros; Lisboa – Covilhã desde 4,00 euros; Lis-
boa – Faro desde 4,50 euros; Lisboa – Beja desde 3,00€ e 
Lisboa – Évora desde 2,50€”. Os cerca de 13.000 bilhetes 
podem ser adquiridos e permitem realizar as viagens até 
30 de abril. Existe só uma condicionante, para além da li-
mitação no número de lugares: os clientes têm de comprar 
os bilhetes com a antecedência mínima de 10 dias e, no 
máximo, 60 dias antes.
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Contrato para hotel no
Convento dos Capuchos
é assinado quarta-feira

O contrato entre um 
grupo de sócios, que inte-
gra o proprietário do Hotel 
de Santa Maria, em Fáti-
ma, Sampaio Almeida, e 
o Ministério da Economia, 
com vista à construção de 
um hotel de charme no 

Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras visita 

Quinta Real de Caxias
O Presidente da 

Câmara Municipal de 
Oeiras realiza no próxi-
mo dia 1 de fevereiro, 
uma visita de trabalho à 
Quinta Real de Caxias, 
para avaliação do esta-
do de conservação do 
espaço. Esta ação inse-
re-se no âmbito da visita 
de trabalho à União das 
Freguesias de Oeiras, 
São Julião da Barra, 
Paço de Arcos e Caxias, 
a qual tem por objetivo 
dar continuidade a uma 
política de proximidade 
e em que Isaltino Morais 
far-se-á acompanhar por 
vereadores, dirigentes e 
técnicos municipais

 O Vice-Ministro do 
Comércio da República 
Popular da China visitou, 
na passada sexta-feira, 
o Taguspark, principal 

parque tecnológico do 
País, no que foi recebido 
pelo Vice-Presidente da 
CMO, Francisco Rocha 
Gonçalves. 

Durante o encontro 
foi abordada a possi-
bilidade das grandes 
tecnológicas chinesas 
se instalarem em Oei-
ras, replicando o que 
já é uma realidade com 
multinacionais norte-a-
mericanas, alemãs ou 
suecas. 

Na ocasião, aque-
le governante chinês, 
demonstrou particular 
agrado para a abertura 
ao investimento estran-
geiro e enunciou alguns 
setores de atividade nos 
quais considera ser pos-
sível promover parcerias 
entre empresas chine-
sas e portuguesas.

A Câmara de Canta-
nhede lançou um concur-
so público cujo objetivo é 
encontrar o melhor projec-
to para dotar o Complexo 
Desportivo, edificado na 
zona industrial, de balne-
ários dimensionados para 
servir a ocupação simul-
tânea dos três campos de 
futebol existentes, para 
permitir eliminar definitiva-
mente as actuais instala-
ções provisórias, devendo 
as propostas contemplar a 

Câmara “procura” projeto para
finalizar Complexo Desportivo

CantanheDe

tonDela

tonDela

leiria viseu

construção de uma banca-
da coberta junto ao relva-
do principal. A obra, assu-

me a autarquia, «deverá 
ascender a mais de 1,7 
milhões de euros». A ini-

O Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu (CHTV) foi 
autorizado, pelo Ministério 
da Saúde, a contratar 11 
assistentes operacionais 
e 10 novos enfermeiros. 
Segundo o presidente do 
conselho de administra-
ção do CHTV, Cílio Cor-
reia, aguardam-se novas 

contratações, em várias 
carreiras, “para ter a ga-
rantia de segurança na 
prestação de cuidados, 
capacidade de resposta 
e diferenciação, menos 
riscos e mais equidade 
na gestão dos recursos, 
sobretudo nas escalas e 
horas extraordinárias”.

Dos 37 hospitais públi-
cos avaliados pela DECO 
Proteste, a unidade de Vila 
Nova de Famalicão surge 
em 17.º no ranking com 
“boa avaliação global da 
experiência dos utentes”, 
com nota 83.

No estudo, os utentes 
que referiram a experi-
ência vivida no hospital 
atribuíram nota máxima 
a dez dos 13 indicadores. 
Mereceram cinco estrelas 

os indicadores “Acesso e 
movimentação”, “Tempo 
de espera no hospital”, 
“Apoio, respeito e privaci-
dade”, “Comunicação com 
profissionais de saúde”, 
“Controlo da dor e outros 
sintomas”, “Envolvimento 
da família/cuidador”, “Infor-
mação sobre situação clíni-
ca”, “Participação na toma-
da de decisão”, “Simpatia e 
empatia dos profissionais 
de saúde” e “Higiene”.

Centro hospitalar já pode 
contratar enfermeiros e 

assistentes operacionais

Hospital de Famalicão com
“boa avaliação global da
experiência dos utentes”

Isaltino Morais cum-
pre promessa eleitoral 
para Novo Ciclo de De-
senvolvimento

A sala da Socieda-
de Instrução Musical de 
Porto Salvo (SIMPS) foi 
pequena para acolher 
as centenas de pesso-
as que, ao final do dia 
de sábado, quiseram 
assistir à apresentação 
pública do projeto para 
o Rossio de Porto Salvo, 
presidida pelo Presiden-
te da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais.

Este projeto, que in-
cidirá numa das zonas 
mais emblemáticas e 
centrais de Porto Salvo, 
vai dignificar e constituir-
se como uma nova cen-
tralidade no concelho, 
privilegiando o conforto 
urbano. Esta nova praça 
reunirá comércio, servi-
ços de saúde e cultura. 

De acordo com os ar-
quitetos da Câmara de 
Oeiras, a obra implicará 
várias intervenções, no-
meadamente a requali-
ficação e ampliação da 
SIMPS, com uma nova 
infraestrutura para a 
sua escola de música, a 
construção de um cen-
tro de saúde e do novo 

Centenas de pessoas
para conhecer futuro

rossio de Porto salvo
edifício da Junta de 
Freguesia, a criação de 
um parque de estacio-
namento subterrâneo e 
arranjos exteriores.

O projeto contempla 
também esplanadas, 
zonas de estadia, jar-
dim, um apontamento 
de água, zona infantil 
e muitos outros atrati-
vos para as pessoas. A 
intervenção, que orça-
rá cerca de 10 milhões 
de euros, financiados 
na sua totalidade pela 
Câmara Municipal de 
Oeiras, tem conclusão 
prevista para 2023.

Refira-se ainda que, a 
esta obra, somam-se in-
vestimentos paralelos, no 
que diz respeito a acessi-
bilidades, vias de comuni-
cação, passeios e ciclo-
vias, entre outros. Esta 
obra insere-se no âmbito 
de uma política municipal 
de conforto urbano e de 
recriação do que eram as 
antigas praças, que con-
sistiam num ponto de en-
contro para as pessoas. 
O Rossio de Porto Salvo 
será a primeira de quatro 
novas centralidades pre-
vistas para o concelho, 
em Oeiras, Caxias e Lin-
da-a-Velha.

ciativa surge do reconhe-
cimento de que os atuais 
equipamentos de apoio a 
funcionar em contentores 
são inadequados e mani-
festamente insuficientes 
para dar resposta à práti-
ca desportiva que cente-
nas de crianças e jovens 
desenvolvem no Parque 
Desportivo de Cantanhe-
de, além de que não exis-
tem estruturas adequadas 
para acomodar a assistên-
cia que acorre ao espaço.

antigo Convento dos Ca-
puchos, vai ser assinado 
na próxima quarta-feira, 
dia 6 de Fevereiro, no 
Mercado de Santana, com 
a presença do ministro da 
Economia, Pedro Siza 
Vieira. A sessão será um 

O presidente da Câma-
ra de Viseu, Almeida Hen-
riques, e os responsáveis 
do consórcio Semovepark 
Viseu – Estacionamen-
tos SA assinaram ontem, 
nos Paços do Concelho, 
o contrato de concessão 
dos parques de estaciona-
mentos da cidade, no âm-
bito do MUV

dos momentos incluída na 
cerimónia de inauguração 
das instalações da Star-
tup Leiria, no Mercado de 
Santana, que será presi-
dida pelo tutelar da pas-
ta da Economia e com a 
presença de representan-
tes de outras entidades, 
nomeadamente do Insti-
tuto Politécnico de Leiria 
e da  Nerlei - Associação 
Empresarial da Região de 
Leiria.“A assinatura dio 
contrato será celebrada 
na próxima quarta-feira, 
na presença do senhor 
ministro da Economia”, 
afirmou ao Diário de Leiria 
um dos sócios do grupo 
que irá construír o hotel 
no antigo Convento dos 
Capuchos

Assinado 
contrato de 

concessão dos 
parques de 

estacionamento
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penamacor
escola internacional 

suspende aulas

A Cumeada da Alta 
Mora volta a acolher a ini-
ciativa da Associação Re-
creativa, Cultural e Des-
portiva dos Amigos da Alta 
Mora (ARCDAA), que o 
convida a passear entre as 
amendoeiras em flor, que 
agora retalham a paisa-
gem da serra algarvia com 
tons de rosa e branco.

Este ano, para conse-
guir responder ao número 
de interessados, que au-
menta de ano para ano, a 
ARCDAA optou por reali-
zou dois passeios, um no 
dia 3 e outro no dia 10 de 
fevereiro, ambos com par-
tida às 9h00, junto à sede 
social da associação (anti-

Até sábado, 26 de ja-
neiro, o Município de S. 
João da Madeira comemo-
ra o sétimo aniversário do 
seu programa de Turismo 
Industrial, que teve 2018 
como o seu melhor ano 

de sempre, com mais de 
28 mil visitas, alcançando 
um total superior a 150 
mil, desde a sua abertura 
em 2012. Visitas gratui-
tas às diversas entidades 
que integram os Circuitos 

castro marim

s. joão da madeira

vila do conde

passeios pedestres convidam
a ver amendoeiras em Flor 

turismo industrial está de parabéns

ga escola primária da Alta 
Mora). A inscrição tem um 
valor de 14 euros e inclui 
pequeno-almoço, seguro 
e UPS (Unidade de Pri-
meiros Socorros), abas-

tecimentos ao longo do 
percurso, almoço, muita 
animação, num baile com 
o Duo Reflexo, e ainda 
uma lembrança. Duran-
te a tarde irá decorrer um 

Câmara municipal acredi-
ta que o projeto tem pernas 
para andar e quer ajudar a 
encontrar uma solução. Al-
gumas das notícias disponi-
bilizadas neste sítio são de 
acesso reservado a assinan-
tes. Para se fazer assinante 

por favor registre-se e faça 
uma assinatura. Se já é as-
sinante da edição em pa-
pel pode pedir a sua senha 
de acesso gratuita para 
assinantes@reconquista.pt. 
Se já tem a sua senha de aces-
so aceda na área do assinante.

mercadinho, com venda 
de produtos locais e ar-
tesanato (doces, cestos, 
empreita, compotas, chou-
riços, queijos, etc.).

Existem três tipos de 
percursos, de 5, 8 e 12 
Km de extensão. Os vários 
traçados desenvolvem-se 
na sua maioria em cami-
nhos de terra batida, que 
atravessam os vales, mon-
tes, ribeiras e campos de 
amendoeiras da Cumeada 
da Alta Mora.

Um ambiente salutar e 
de boa disposição, é já um 
apanágio desta iniciativa, 
realizada com o apoio da 
Câmara Municipal de Cas-
tro Marim.

Pelo Patrimônio Industrial 
da cidade fazem parte das 
atividades que assinalam 
estes sete anos, nas quais 
se insere também a es-
treia da personagem OLI, 
que irá contribuir para, de 
uma forma descontraída, 
aproximar a realidade das 
fábricas aos públicos mais 
jovens, designadamente 
do pré-escolar e 1.º e 2.º 
ano do 1º ciclo do ensino 
básico, contribuindo para 
que assimilem melhor os 
conteúdos pedagógicos 
através de jogos e um dis-
curso ajustado a essas fai-
xas etárias

Com um nome que re-
mete para a antiga em-
presa metalúrgica Oliva, 
em cuja Torre tem sede 

o Turismo Industrial de S. 
João da Madeira, a OLI 
será apresentada na ma-
nhã de quarta-feira, 23 de 
janeiro, dia do aniversário 
do deste programa de-
senvolvido pelo município 
sanjoanense.

Esta personagem in-
sere-se no novo serviço 
pedagógico inserido neste 
programa turístico e intitu-
lado “Liga-te à Indústria”, 
que reflete a aposta do 
Município na educação 
para a indústria, consti-
tuindo mais uma novida-
de no Turismo Industrial 
de S. João da Madeira, 
que vem reforçando a di-
versidade da sua oferta e 
a ligação a diferentes se-
tores de atividade.

Segundo o município de 
Vila Velha de Ródão, no dis-
trito de Castelo Branco, os 
dados do Instituto Nacional 
de Estatística (INE) mostram 
que o concelho registou um 
aumento significativo em to-
dos os indicadores estatísti-
cos relativos ao turismo.

As notícias não escolhem 
hora, mas o seu tempo é pre-
cioso. O SAPO 24 leva ao 
seu email a informação que 
realmente importa comenta-
da pelos nossos cronistas.

Subscrever Já subscrevi
“De acordo com as infor-

mações estatísticas munici-
pais divulgadas pelo INE, re-
lativas ao período de 2013 a 
2017, registaram-se em 2017 
no concelho de Vila Velha de 
Ródão 7.305 dormidas em 

alojamento turístico, contra as 
3.029 assinaladas em 2016, o 
que se traduz numa variação 
de 147,27%”, lê-se na nota di-
vulgada pela autarquia.

A Câmara de Vila Velha 
de Ródão explica ainda que 
em termos de proveitos to-
tais, isto é, o rendimento 
obtido com dormidas, re-
feições e outros serviços, 
se em 2016 os alojamentos 
turísticos tiveram 297 mil 
euros de receitas, em 2017 
esse número subiu para 
449 mil euros, registando 
um aumento de 51,18%.

“Os hóspedes em alo-
jamento turístico também 
aumentaram, passando de 
2.177 em 2016, para 3.041 
em 2017, ou seja, uma varia-
ção de 36,69%”, sublinha.

“As linhas de água junto 
aos Caniçais, Martins Soares, 
Parque Empresarial de Pro-
ença-a-Nova, Vale de Água, 
Murteira e as ribeiras da Fei-
xada e de Lobos vão ser in-
tervencionadas na sequência 
dos danos sofridos durante os 
incêndios de 2017, totalizan-
do um investimento de 423 
mil euros”, explica, em comu-
nicado, este município do dis-
trito de Castelo Branco.

Os trabalhos incluem ope-
rações de limpeza, remoção de 
todos os lixos e entulhos, que 
não de origem vegetal, bem 
como sedimentos e outros ma-
teriais retidos na margem da 
linha de água.

“Além destes trabalhos, 
vão ser realizadas obras de 

engenharia natural, nomea-
damente retenção de sedi-
mentos, controlo de erosão, 
estabilização e consolidação 
de taludes, restauro e reabi-
litação das galerias ripícolas”, 
lê-se no documento.

Porque as noticias não es-
colhem hora e o seu tempo é 
precioso.

A Câmara de Proença-a-
Nova irá coordenar a reali-
zação dos trabalhos depois 
do protocolo assinado com a 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA), de colaboração 
técnica e financeira, em abril 
de 2018.

O prazo limite para a rea-
lização material e financeira 
destas ações de regularização 
fluvial é o dia 30 de julho.

ródão

proença-a-nova

vila velha de ródão regista 
crescimento em dormidas
e em proveitos no turismo

investe 423 mil euros na
requalificação de linhas de água

Um dos compromissos 
assumidos pelo Executi-
vo Municipal passa pela 
criação de mais e me-
lhores condições para a 
prática desportiva a toda 
a população.

Reconhecendo no des-
porto um meio privilegia-
do para a adoção de há-
bitos de vida saudáveis, 
o Município aposta na 
promoção das condições 
físicas e na criação de 
oportunidades, de modo a 
incentivar os vilaconden-
ses para a prática regular, 
contribuindo para o seu 
bem-estar físico e emo-
cional, proporcionando 
um aumento da qualidade 
das práticas desportivas 
e diversificando a oferta 
desportiva.

Esta prática de ativida-
de física regular é funda-
mental para uma melhor 
qualidade de vida, uma 
vez que também ajuda a 

prevenir e tratar algumas 
doenças, aumentando 
a autoestima do sênior, 
que, quando saudável, 
consegue ser mais ativo e 
independente.

Tendo isto em conta, a 
Câmara Municipal de Vila 
do Conde desenvolve um 
programa direcionado à 
população sénior com mais 
de 65 anos, Desporto Sé-
nior, em que podem parti-
cipar todos os cidadãos do 
concelho, podendo as ins-
crições ser feitas nas res-
petivas Juntas de Fregue-
sia, proporcionando aos 
aderentes a realização, 
por semana, de duas aulas 
de atividade física geral e 
mais uma de natação (com 
cerca de 50 minutos cada), 
no período compreendido 
entre outubro e junho de 
cada ano, sendo de refe-
rir que o programa é total-
mente gratuito.

Registe-se, por últi-

Município promove desporto para todos

mo, que em 2017, fizeram 
parte do programa 382 
seniores, distribuídos por 
11 freguesias, realizan-
do cada um, por semana, 
uma aula de ginástica e 
uma de natação (esta mo-
dalidade só disponível na 
freguesia de Vila do Con-
de). Em março de 2018, 
havia 433 inscritos, envol-
vendo 12 freguesias, com 

a realização do mesmo 
número e tipo de aulas. 
Em janeiro de 2019, par-
ticipam no programa 664 
seniores, provenientes de 
18 freguesias (uma União 
de Freguesia), que reali-
zam duas aulas de ginás-
tica e uma de natação, por 
semana, com professores 
credenciados para este 
tipo de atividades.
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Em dezembro de 2017, 
a CGD tinha 8.321 traba-
lhadores na sua atividade 
doméstica, mas o número 
em dezembro de 2018 tinha 
descido para 7.675, com 
menos 646 trabalhadores. 
Já as agências diminuiram, 
de 587 em dezembro de 
2017 para 522 no final de 
2018, menos 65.

De acordo com o admi-
nistrador financeiro da CGD, 
José Brito, a redução de cus-
tos com pessoal do banco 
público foi de 7%, totalmen-
te em linha com os objetivos 
do plano de reestruturação 
acordado com a Comissão 
Europeia.

Para cortar custos, tal 

Caixa com menos 646
trabalhadores e 65 agências

como acordado com Bruxe-
las, o banco público tinha a 
missão de fazer sair milha-
res de trabalhadores e fe-

char centenas de agências, 
o que provocou polêmica e 
levou a protestos das popu-
lações afetadas. Em respos-

ta, a CGD pôs a circular ve-
ículos que funcionam como 
balcão móvel em algumas 
localidades.

Dos 2.200 trabalhadores 
que o Governo acordou com 
a Comissão Europeia que 
saíssem do banco até 2020,  
depois das centenas que já 
tinham saído nos anos an-
teriores, saíram já mais me-
tade em 2017 (547), entre 
reformas antecipadas e res-
cisões por mútuo acordo.

Nas agências, das 180 
que tinham de fechar, deve-
rão faltar encerrar cerca de 
60. A CGD tinha 522 agên-
cias em setembro do ano 
passado, número que se 
manteve no final de 2018.

As rotas europeias foram 
as que mais contribuíram 
para o aumento de passagei-
ros no ano passado, tiveram  
mais 932 mil passageiros 
do que em 2017, ou mais 
10,7%.

Nos voos entre Lisboa, 
Porto e Faro, a TAP trans-
portou 1,1 milhões de passa-
geiros no ano passado, um 
crescimento de 9,4% face ao 
ano anterior.

Os voos entre o conti-
nente e os Açores e a Ma-
deira, foram os que regista-
ram o maior crescimento, de 
13,5%, com 1,3 milhões de 
passageiros, mais 156 mil do 
que no ano anterior.

As rotas africanas opera-
das pela TAP transportaram 

TAP cresce 10,4%  em 2018                                                                                                                                            
mais 116 mil passageiros do 
que em 2017, para um total 
de 1,1 milhões, traduzindo 
um crescimento de 11,2%.

O mercado norte-ameri-
cano cresceu 9,6%, ou 70 
mil, para um total de 800 mil 
passageiros, o o aumento 
para o Brasil foi de 124 mil 
passageiros, ou 7,8 %, 1,7 
milhões de passageiros.

“Em termos assentos dis-
poníveis por quilómetros voa-
do, uma medida de oferta de 
lugares, a TAP teve em 2018 
um crescimento de 12,3%, 
para um total de 47 milhões”.                                                                                                                                        
    O número de passageiros 
pagantes por quilómetros vo-
ados , uma medida de procu-
ra de lugares, cresceu 9,6% 
em 2018, para 38 milhões.

O consórcio ASSOC de 
Braga e a empresa Soares 
da Costa pediram e conse-
guiram, a penhora das con-
tas bancárias da Câmara Mu-
nicipal de Braga, diz o Jornal 
de Notícias . Em causa estão 
os 3,8 milhões de euros que 
o Tribunal Administrativo de 
Braga disse que a câmara 
deveria entregar às empre-
sas envolvidas na construção 
do estádio de futebol no pra-
zo de 20 dias, isto  em setem-
bro de 2018. 

O pedido de penhora fei-
to pelo ASSOC de Braga 

poderá  ser retirado, disse o 
consórcio ao JN, porque a 
Câmara de Braga está pres-
tes a finalizar um pedido de 
empréstimo para fazer face a 
estas obrigações. Mas a So-
ares da Costa, pelo contrário, 
diz manter a penhora.

A Câmara Municipal de 
Braga vai recorrer a um em-
préstimo bancário porque não 
conseguiu vender o edifício 
da antiga fábrica Confiança. 
Uma providência cautelar 
interposta por um grupo de 
cidadãos travou o processo. 
Esta providência cautelar ain-

da não foi decidida pelo Tribu-
nal Administrativo de Braga.

Antes de pagar, o mu-
nicípio queria que as em-
presas  fizessem a subs-
tituições das ancoragens 
que apresentam defeitos, o 
que pode representar cer-
ca de 7 milhões de euros.                                                                                                                                 
O município foi ainda conde-
nado a pagar mais 5 milhões 
de euros às empresas, se-
gundo a sentença do Tribunal 
de Braga, mas apresentou 
recurso. A câmara também 
recorreu da decisão de pagar 
4 milhões de euros ao consór-

cio do arquiteto Souto Moura.                                                                                                                
O estádio impõe à câmara en-
cargos anuais de mais de 13 
milhões de euros, seja com o 
pagamento do próprio está-
dio, seja com as prestações à 
sociedade que trata da grama 
e equipamentos esportivos. 
O problema é que o estádio 
não tem receitas. “Não foi 
desenhado para gerar qual-
quer tipo de receita de natu-
reza imobiliária ou comercial, 
como existe em Alvalade ou 
no Dragão”, disse o presiden-
te da Câmara, Ricardo Rio,  
em julho de 2018.

O caminho encontrado 
pelo Governo para atualizar a 
remuneração base, já aprova-
do em Conselho de Ministros, 
não agradará a todos, mas é 
a solução que preserva que 
não há ultrapassagens nas 
carreiras entre funcionários 
públicos.

A medida vale 50 milhões 
de euros e segundo o Gover-
no abrangerá um universo de 
70 mil trabalhadores, apesar 
de as contas dos representan-
tes dos trabalhadores aponta-
rem para um valor bastante in-
ferior, pois uma parte sobe de 
degrau salarial por causa das 
progressões.

Quando um trabalhador 
atinge dez pontos na avalia-
ção, passa para o nível remu-
neratório seguinte da Tabela 
Remuneratória Única . Peran-
te a decisão do Governo de 
subir a remuneração base de 
580 para 635,07 euros, colo-
cou-se a questão de saber o 
que se passaria com aqueles 
trabalhadores de salários mais 
baixos, que no ciclo de avalia-
ção de 2017/2018 tinham atin-
gido os dez pontos e que, com 
isso, já iriam passar para esse 
patamar dos 635,07 euros.                                                                                                                                        
O resultado, fruto da solução 

Governo: subida salarial impede
ultrapassagem nas carreiras

encontrada pelo Governo, va-
ria com o salário de partida e 
o número de pontos acumu-
lados, porque dessa combi-
nação depende a existência, 
ou não, de uma outra espe-
cificidade que faz com que o 
salário seja esse dos 635 ou 
um valor mais alto, do nível re-
muneratório acima.

Segundo o Governo, quem 
passa para a nova base remu-
neratória usa todos os seus 
pontos para essa transição, 
ou seja, os pontos acumula-
dos são usados para passar 
para os 635,07. Mesmo que 
uma pessoa não tenha pon-
tos suficientes para chegar a 
esse nível, vai ficar a ganhar 
os 635,07, porque a remune-

ração base passa a ser essa. 
Mas, a partir do momento em 
que está na nova categoria, 
volta a zero na contagem dos 
pontos. É o que permite ficar 
numa posição de igualdade 
de circunstâncias em relação 
aos trabalhadores que já esta-
vam nos 635,07.

Esta é a regra, mas depois 
entram em campo as especifi-
cidades que variam consoan-
te o valor salarial de hoje: para 
os trabalhadores que estão a 
menos de 28 euros dos 635, 
isto é, com salários acima dos 
607 euros, a solução será di-
ferente. E isso tem a ver com 
o fato de as regras preverem 
que, quando há uma subida 
para o nível remuneratório se-
guinte, essa atualização não 
pode ser inferior a 28 euros.

Por exemplo, quem ga-
nha 580 e já tinha alcançado 
dez pontos que à partida lhe 
garantiam a passagem para 
o patamar remuneratório se-
guinte, usa todos esses pon-
tos, ou seja, chega aos 635 
euros e, estando no novo es-
calão, recomeça a contagem 
do zero. Um funcionário com 
580 euros que ainda só alcan-
çou oito pontos passa para 
os 635, porque esse é agora 

o valor base e, no novo pa-
tamar, recomeça a contagem 
do zero. No Terreiro do Paço 
o entendimento é o de que a 
passagem para os 635  é uma 
valorização salarial que re-
presenta uma aceleração das 
carreiras.

Nos casos em que estão a 
menos de 28 euros dos  635, 
o resultado final depende dos 
pontos. Ou seja, à medida que 
cheguem o número de pontos 
necessário, serão colocados 
no nível salarial que está ime-
diatamente acima desse pata-
mar dos 635, o dos 683. Por 
exemplo, um funcionário que 
ganhe 621,34 e que tenha dez 
pontos já tinha assegurada a 
passagem para um nível aci-
ma de 635  por causa da re-
gra dos 28 euros. Neste caso, 
passa a ganhar no degrau 
acima, aqueles 683 euros. Já 
se a pessoa ganhar os mes-
mos 621,34, mas ainda não 
tiver completado os dez pon-
tos, passa agora para os 635 
euros mas não volta à casa 
de partida na contagem dos 
pontos,  mantém os pontos e, 
quando atingir os dez neces-
sários, passa para esse nível, 
já que seria essa a expectati-
va de progressão.

Câmara de Braga tem as contas bancárias penhoradas 

Portugal está a viver um 
verdadeiro boom tecnoló-
gico: tem startups e unicór-
nios com fama internacio-
nal; está a ser escolhido 
por algumas das maiores 
empresas do mundo como 
base para equipes de de-
senvolvimento e suporte; 
e toda a economia digital 
está também a fazer crescer 
as empresas em Portugal.                                                                                                                                       
Numa altura em que a tec-
nologia tornou-se indispen-
sável para qualquer negócio, 
o bem mais precioso acaba 
por ser quem tem formação 
nesta área. “As empresas 
têm enfrentado enormes difi-
culdades em contratar cola-
boradores especializados e 
neste momento, a área das 
tecnologias da informação, 
é uma das áreas mais dinâ-
micas, mas das mais difíceis 
de recrutar. A procura destes 
perfis é claramente maior 
que a oferta”, começa por 
explicar Inês Xavier, diretora  
da BI4All.“Estes profissionais 
são procurados por empre-
sas de recrutamento e sele-
ção e pelas empresas de TI, 
o que tem contribuído para 
inflacionar os seus salários”.                                                                                                                               
António Miguel Ferreira, dire-

Programadores ganham
cada vez mais e  salários
vão continuar a aumentar

tor da Claranet Portugal, que 
já dá emprego a 600 pesso-
as e espera contratar mais 
100 até ao final do ano, 
confirma a tendência de 
aumento de salários. “Com 
certeza o nosso salário mé-
dio aumentou mais do que 
15% nos últimos três anos”.                                                                                                                          
Já a Bi4All, fala em aumen-
tos salariais entre os 20% 
e os 50% consoante o nível 
de qualificação, experiên-
cia e senioridade dos pro-
fissionais.

Dados da  Landing.jobs, 
uma plataforma especializa-
da em recrutamento tecnoló-
gico, revelam os valores que 
os profissionais encontram 
no mercado em fase inicial 
de carreira: um cientista de 
dados pode ganhar entre 25 
e 32 mil euros brutos anuais, 
enquanto um programador 
de aplicações para o sis-
tema operativo da Apple, 
ganha entre 23 e 32 mil eu-
ros. Pode ver uma lista mais 
completa dos salários de 
programadores em Portugal 
na galeria em cima.

O responsável da Clara-
net vê este turbilhão tecnoló-
gico como algo positivo para 
Portugal, para a economia 
e para as suas empresas. 
“Acho positivo e ainda bem 
que aconteceu. É bom ter-
mos concorrência das me-
lhores empresas a nível in-
ternacional no recrutamento 
de talentos, isso faz com que 
aumente o investimento, as 
universidades vão ter que 
aumentar a sua oferta de re-
cursos e dar mais formação, 
isso vai ser melhor para to-
dos a longo prazo”.
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Política

Segundo uma nota divul-
gada no site da Presidên-
cia da República, o diploma 
promulgado define ainda 
as regras de transição dos 
trabalhadores para aquela 
carreira. A nota dá conta da 
promulgação de um outro 
diploma do Governo, que 
regulamenta a competência, 
composição e funcionamen-
to da Comissão Nacional de 
Revisão da Lista das Doen-
ças Profissionais.

O diploma estabelece o 
regime remuneratório da car-
reira de técnico superior de 
diagnóstico e terapêutica foi 
aprovado em Conselho de 
Ministros dia 24 de janeiro.                                                                                                                                  
O comunicado do Governo 
refere que o diploma deter-
mina o número de posições 

Marcelo promulga regime remuneratório 
dos técnicos de diagnóstico

remuneratórias da carreira 
e identifica os respetivos 
níveis da tabela remunera-
tória única.

O Sindicato dos Técnicos 
Superiores de Diagnóstico e 
Terapêutica manifestou in-
dignação pela aprovação do 

diploma sem acordo dos sin-
dicatos e avisou que irá pro-
mover novas ações de luta 
e greves. A estrutura sindical 
decidiu em plenário convocar 
uma manifestação em feve-
reiro para protestar contra o 
diploma, argumentado que as 

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, classificou as 
greves cirúrgicas dos en-
fermeiros como selvagens 
e absolutamente ilegais, 
prometendo usar todos os 
meios ao alcance do go-
verno para travar as ilega-
lidades nas paralisações. 

Não podemos confun-
dir aquilo que é o exercí-
cio da atividade sindical, 
o exercício legítimo do 
direito à greve, com práti-
cas que não são de greves 
cirúrgicas, mas são greves 
selvagens, que visam sim-
plesmente atentar contra 
a dignidade dos doentes 
e contra as funções do 
Serviço Nacional de Saú-
de, que são absolutamen-
te ilegais e em relação às 
quais as instituições não 
podem ficar impassíveis”, 
disse o primeiro-ministro.

António Costa salientou 

que o Governo recorrerá a 
“todos os meios” ao seu al-
cance para travar o “recurso 
ilegal” à greve. “Nós recor-
reremos a todos os meios 
legais que estiverem ao 
nosso alcance para impedir 
que haja a prática do recur-
so ilegal à greve, o abuso 
dos direitos que prejudicam 
os doentes e que não haja 
o exercício de funções sin-
dicais por instituições que 
estejam expressamente 
proibidas de terem uma ati-
vidade sindical”.

O primeiro-ministro dis-
se que terá de haver uma 
clarificação sobre a for-
ma de financiamento das 
greves, numa alusão ao 
recurso ao financiamento 
dos sindicatos através de 
crowdfunding porque, não 
pode haver qualquer dúvi-
da que manche a dignida-
de do movimento sindical.

novas regras colocam 90% 
dos trabalhadores na base 
da carreira. “Uma pessoa que 
comece a trabalhar no dia 01 
de janeiro fica na mesma po-
sição salarial que alguém que 
trabalha há 20 anos”, disse o 
dirigente Fernando Zorro, e 
que num universo entre 8 a 9 
mil profissionais apenas 257 
ficam numa posição intermé-
dia e ninguém fica numa posi-
ção de topo.

O sindicado anunciou que 
iria pedir a intervenção do 
Presidente da República, por 
o diploma conter aspetos in-
constitucionais, e manifestou 
a expectativa de que Marcelo 
Rebelo de Sousa vetasse o 
diploma ou aconselhasse o 
Governo a voltar às negocia-
ções com os sindicatos.  

“Não é líquido que 
seja regionalização ou 
que não seja. Está tudo 
em aberto. Também não 
foi dito para que não 
seja”, disse o líder so-
cial-democrata em Arcos 
de Valdevez.

Está em funcionamen-
to uma comissão na  As-
sembleia, ao abrigo do 
acordo que assinamos. 
Estão representados to-
dos os partidos, à ex-
ceção do PCP, que irá 
produzir, até julho, um 
anteprojeto de lei, aí sim 

O BE pediu a aprecia-
ção do diploma da descen-
tralização de competências 
para as autarquias na área 
da saúde. O documento, é 
do deputado Moisés Ferrei-
ra e diz que o processo de 
descentralização de com-
petências da administração 
central para as autarquias é 
uma prioridade para demo-
cratizar e desburocratizar 
o Estado, mas não deve 
englobar serviços públicos 
cujo exercício não recomen-
de uma escala municipal.

O BE acrescenta que 
o processo deve manter a 
universalidade dos servi-
ços, e  não deve dar lugar 
a privatizações e conces-
são a privados de serviços 
públicos.

O partido considera que o 
processo está muito aquém 
do desejado, representando 
apenas uma municipaliza-
ção de competências e uma 
desresponsabilização, por 
parte do Estado, de serviços 
sociais, levando à degra-
dação destes serviços. No 
caso da saúde, o pedido de 
apreciação parlamentar, o 
decreto-lei que concretiza a 
transferência de competên-
cias debilitará o serviço pú-

blico de saúde, até porque 
os municípios mais pobres 
não terão capacidade de as-
segurar as novas funções.

O BE teme que as câma-
ras concessionem ou entre-
guem a privados a gestão 
de equipamentos e serviços, 
e critica a segmentação de 
profissionais de saúde, se-
parando a gestão dos assis-
tentes operacionais da ges-
tão de outros profissionais 
como os enfermeiros, os téc-
nicos superiores ou os médi-
cos, que vai permanecer na 
esfera do Estado central. 

“O decreto insiste na 
ideia errada de que os atu-
ais assistentes da área da 
saúde não têm nenhuma 
diferenciação nas suas 
funções, não são profissio-
nais de saúde e podem, 
por isso, permanecer numa 
carreira inespecífica e sob 
uma gestão que não os dig-
nifica nem valoriza”.

O BE entende que não 
é preciso haver descen-
tralização para que os 
municípios participem na 
definição de políticas de 
promoção da saúde e pre-
venção de doenças, bas-
tando para isso, unicamen-
te, vontade política.                             

Rui Rio diz estar tudo em
aberto sobre regionalização

ou descentralização 

BE requer apreciação 
parlamentar do diploma da 
descentralização na saúde

“Pode o PS tomar para si 
e enfeitar-se com os avanços 
que se foram alcançando, 
como já está fazer, mas mui-
to do que se alcançou come-
çou por ter o seu desacordo, 

a sua resistência e até a sua 
oposição”, assegurou o líder 
comunista, defendendo que 
Portugal deve seguir para 
um novo patamar e para um 
nível superior de respos-

Jerónimo de Sousa acusa PS de
chamar a si medidas que antes rejeitava

ta, reforçando a votação da 
CDU nas eleições.

No discurso de encerra-
mento do encontro nacional 
“Alternativa patriótica e de 
esquerda - soluções para um 
Portugal com futuro”, em Ma-
tosinhos, Jerónimo disse que 
se vive em um quadro propí-
cio às manobras de diversão 
e ao engano, como as da ge-
neralidade dos alvissareiros 
do comentário político.

“É um quadro propício 
ao branqueamento de pas-
sados e responsabilidades 
governativas e ao alimentar 
de ilusões enganadoras que 
já se projetam, quer pelo PS, 
quer pelo seu governo mino-
ritário”, afirmou .

Jerónimo de Sousa assi-

nalou que há muito que não 
se assistia a uma campa-
nha de difamação, mentira 
e calúnia como que a foi 
lançada nos últimos dias 
contra o PCP.

O líder comunista acres-
centou : “Por trás de cada ca-
lúnia lançada, esconde-se e 
disfarça-se o medo que os in-
teresses dominantes, o poder 
monopolista e os seus ser-
ventuários ostentam perante 
um partido que aponta no seu 
projeto, sem rodeios, a liqui-
dação dessa dominação”.

O encontro que Jerónimo 
de Sousa encerrou, juntou 
mais de mil participantes, 
que encheram o Centro de 
Desportos e Congressos de 
Matosinhos.

Costa critica 
paralisações 
selvagens e 

absolutamente 
ilegais dos 

enfermeiros

“Este Governo conse-
gue fazer a quadratura do 
círculo, de ter carga fiscal 
máxima e serviços públicos 
mínimos. Demonstra uma 
absoluta incapacidade de 
governar em muitas áreas 
críticas para todos nós, com 
a saúde à cabeça”, afirmou 
Assunção Cristas.

Discursando em Penafiel, 
a presidente do CDS falou 
de um país, no setor da saú-
de, com consultas adiadas, 
listas de espera a crescer, 
cirurgias canceladas, greves 
em todo o setor e dívidas que 
dispararam.

“É isto que eu ouço, de 
norte a sul do país, de uten-
tes do nosso Serviço Nacio-
nal de Saúde, de médicos, 
de enfermeiros e de diretores 
que se demitem porque são 
incapazes de suportar esta 
hipocrisia deste Governo 
que nos vem dizer que tem 
maior número de consultas 
e cirurgias e não olha para a 
realidade que é a desgraça 
a que votou o nosso SNS”, 
concluindo: “Isto é inédito, 
nunca tinha acontecido nesta 
escala e com esta persistên-
cia no nosso país”.

Lembrando o recente epi-

sódio quando um trem per-
deu um dos motores, a diri-
gente disse que o país tem 
um Governo que está sem 
motor, que não tem tração, 
que está desnorteado, que 
comete erros e descoorde-
nações,dia após dia”.

“Na verdade, percebe-
mos a descoordenação e o 
nervosismo sistemático des-
te Governo, porque perdeu 
a oportunidade de ouro que 
foram estes quatro anos para 
fazer mais e melhor”.

Assunção Cristas defen-
deu, depois, que ninguém 
faz oposição no país como 
o CDS, considerando que o 
seu partido constitui a úni-
ca, verdadeira e sistemática 
oposição em todas as áreas.

Aludindo às eleições le-
gislativas que se vão reali-
zar este ano, a líder centris-
ta referiu que o CDS nunca 
será a muleta para António 
Costa continuar no poder.                                                                                                                               
“Nós damos a garantia, e 
creio que somos os únicos, 
que um voto no CDS não vai 
parar à viabilização de um 
Governo de António Costa, 
um voto no CDS não serve 
para perpetuar António Cos-
ta e o PS no poder”, afirmou .

Assunção Cristas responsabiliza 
Governo pela desgraça no SNS

surgirá uma proposta de 
como descentralizar o 
país”, sustentou.

Segundo Rio, a missão 
dessa comissão “não é 
necessariamente a regio-
nalização, mas uma des-
centralização”. “Indicar a 
melhor maneira de nós 
descentralizarmos e, em 
parte, desconcentrarmos 
um país que, como sabe-
mos, está extremamente 
centralizado em torno da 
sua capital. Aquilo que 
queremos é descentra-
lizar uma parte para as 
autarquias locais que já 
está a andar não da me-
lhor maneira, reconheça-
se, mas que está andar e 
que esperamos que, até 
as próximas autárquicas, 
o Governo consiga fazer 
direito. Se calhar já nem 
vai ser este Governo, 
será outro de cor diferen-
te”, disse.

“Relativamente à des-
centralização para o setor 
subnacional está justa-
mente a comissão a estu-
dar a forma como se pode 
fazer.”, adiantou.
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Missa em Ação de Graças do 
59º Aniversário do C.P.N.

Foi, realizado nas 
dependências do Clu-
be Português de Ni-
terói a Missa de Ação 
de Graças pelos 59 
anos de  Fundação 
do belíssimo Clube, 
celebrada pelo mon-
senhor Elídio Ro-
baiana, que é sócio 
do clube.  O Ato Re-
ligioso deu início às 
comemorações, onde 
estiveram presentes, 

além da diretoria, as-
sociados e amigos. 
Em seguida à bênção 
foi realizado o tradi-
cional “ponto d´honra” 
. Também foram pres-
tadas homenagens 
ao saudoso sócio, o 
diretor de esportes, 
José de Aguiar Reis, 
que deu nome à Sala 
de Sinuca, esporte 
este que muito apre-
ciava. Sua viúva, a senhora Adélia Reis, 

seus filhos e netos 
estiveram presentes 
à homenagem.

Foi uma manhã de 
domingo perfeita no 
Clube Português de Ni-
terói.   A diretoria, agra-
decida, esteve pre-
sente nas pessoas do 
presidente Dr. Fernan-
do Guedes e sua es-
posa, a primeira-dama 
Rosa Guedes, do vi-
ce-presidente execu-

tivo, Dr. Carlos Bartha 
e sua esposa a vice
-presidente social Ze-
nir de Mello e demais 
diretores, que  apro-
veitaram a oportuni-
dade para convidar os 
associados e amigos 
para reunirem-se no-
vamente no dia 30 de 
março para a noite, 
tradicionalmente es-
petacular, do Baile de 
Aniversário do Clube 
Português de Niterói.

Monse-
nhor Elídio 
Robaiana, 

mais um ano 
abençoan-
do o Clube 

Português de 
Niterói

Durante o 
Ato Religio-
so vemos o 
presidente, 

Dr. Fernando 
Guedes.

O vice-presidente executivo Dr. Carlos Bartha participando da 
celebração

A assistência da Missa de Ação de Graças vemos o Sr. Domin-
gos Carvalho Rodrigues, presidente do Conselho Deliberativo, Sr. 
Mario Vilhena, sócio fundador do C.P.N., e demais diretores con-
vidados

Participando do Orfetório, estava o presidente, Dr. Fernando 
Guedes, e a primeira-dama, Drª Rosa Guedes

Dois grandes baluartes da C.P.N., e o presidente do 
Conselho, Domingos Carvalho Rodrigues, o vice-presi-
dente executivo, Dr. Carlos Bartha

Panorâmica da Missa de Ação de Graças pelos 59 anos de fundação do Clube 
Português de Niterói

Partici-
pando da 
Litur-
gia do 
Salmo, 
estava o 
Dr. Abel 
Morgado

Linda ima-
gem do mon-
selhor Elídio 

Robaiana 
com a direto-
ria do C.P.N

Uma imagem mar-
cante da nova Sala 

José Aguiar dos Reis, 
sala de sinuca onde 
vemos o presidente 
Dr. Fernando Gue-
des, sua esposa e 
primeira-dama do 

Clube, Drª Rosa, vice
-presidente executivo 
Dr. Carlos Bathar, es-
posa vice-presidente-
social Zenir de Mello, 

diretora Adelia Cal, 
monsenhor Elídio, 

Fernando, sra Adélia 
Reis, filhos, netos e o 

amigo Adenir Antu-
nes

Uma foto para o álbum de recordação com o presidente, Dr. Fernando Guedes, a primeira-
dama Rosa Guedes, a diretoria do clube e Felipe Mendes, do Jornal Portugal em FocoUma panorâmica da belissima instalações do Clube Português de Niterói

Uma bonita homenagem ao saudoso José Aguiar dos Reis, que deu 
nome à Sala de Sinuca. Na foto vemos o casal Rosa e Fernando 
Guedes, primeira-dama e presidente do Clube, com a vice-presiden-
te social Zenir de Mello
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Dia 07.02.2019
Jorge Petito Vieira (Funchal Pescados); 
Abel da Câmara Martins; Diva Garcia 
Cimini; Aniversário de casamento de An-
tonio de Oliveira Lopes e Maria Dulcina; 
Manuel Andrade Pinto; Vanessa Macedo 
(do Rancho Pedro Homem de Mello e fi-
lha do casal Fátima e Justiniano Macedo).
Dia 08.02.2019
Dr. Paulo Machado (vice presidente da 
Casa de Portugal de São Paulo); Sra. 
Maria José Amorim; Fernanda Faria Go-
mes (Raízes); Juliana Pisco (esposa do 
Ricardo Pisco ex - Rancho da Casa do 
Minho de São Paulo).
Dia 09.02.2019
Aniversario da chefinha Leila Jeronimo 
(do Resort Monte das Oliveiras). 
Dia 11.02.2019

Aniversario de casamento dos amigos 
Sr. Manuel Gomes (Padaria Charmosa) e 
a Sra. Vera Lucia Guerra Gomes.
Dia 12.02.2019
Maria Emilia Gomes Cardoso; Artur Jor-
ge Assunção (filho José Augusto e Adé-
lia); Maria dos Anjos (artista plástica); 
Fátima Gomes (nossa amiga e fã incon-
dicional de Quim Barreiros). 
Dia 13.02.2019
Euzébio Ribeirinha (o conhecido Co-
mendador da Moóca); Beto (filho Alberto 
Garrido); Tércio Ventura (amigo do Almo-
ço das Terças); Mariana Afonso (filha da 
Renata Afonso da Revista Nau´s); Co-
memoração neste ano de 2.019 dos 85 
anos do Sr. Antonio da Padaria Lareira; 
comemora aniversario neste dia o amigo 
Fernando Paiva.

Dia 09.02.2019
Adega da Lusa 
Você não pode perder esta primeira Adega da Lusa de 2.019, como sempre com entrada gratuita a 
partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, numa realização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas 
típicas, muita animação com a Tocata The Folks e exibição do Grupo Folclórico da Portuguesa de 
Desportos. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 10.02.2019
Almoço de Confraternização no Arouca     
O Arouca São Paulo Clube estará dando as boas vindas ao ano novo de 2.019, neste seu primeiro 
almoço. Teremos a deliciosa bacalhoada à moda de Arouca, além de outras opções e acompanha-
mentos. A animação estará a cargo do Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra do Arouca. Infor-
mações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pe-
los fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196 www.aroucaclube.com.br
Festa da Vindima em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas estará neste dia realizando sua tradicional Festa da Vindima, com dis-
tribuição de uvas entre os presentes. Neste dia teremos um novo desfile do melhor da culinária portugue-
sa ao almoço. Como atração, teremos a exibição do anfitrião, Grupo Folclórico da Casa de Portugal de 
Campinas, Informações e convites Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752
Dia 23.02.2019
Festa da Vindima na Casa de Portugal de São Paulo
A Casa de Portugal de São Paulo convida a todos para sua grande festa da Vindima, nesta noite a partir 
das 19 horas. Teremos a encenação da colheita da uva com a participação dos presentes, a pisa da 
uva e serão distribuídas uvas aos presentes. O serviço de bar com os deliciosos petiscos portugueses 
estará funcionando como opcional. Haverá a exibição do anfitrião grupo Folc. Da casa de Portugal e 
como convidado o Rancho Folc. Verde Gaio do Centro Português de Santos. Convites e Informações: 
Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551

Tivemos entre nós no último dia 25 
de janeiro de 2.019, o Digníssimo 
Secretario das Comunidades Portu-
guesas Dr. Jose Luís Carneiro. Este 
nos trouxe uma palestra com o  tema 
“Diálogos com a Comunidade”, que 
segundo ele teve início em França, 
Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, 
neste dia no Brasil e a seguir nos Es-
tados Unidos. O tema tem a ver com 
alterações no que diz respeito, às 
leis eleitorais aprovadas em julho de 
2.018 pela Assembleia da Republica 
para os portugueses residentes no 
estrangeiro. A recepção aconteceu 
no novo salão Saramago da Casa 
de Portugal. Como responsável pelo 
cerimonial tivemos o Dr. Belisário dos 
Santos Junior diretor da Casa de Por-
tugal que saudou todas as autorida-
des presentes, e convidou para fazer 
uso da palavra o presidente da enti-
dade Com. António dos Ramos para 
sua saudação. O novo Cônsul Geral 

Dr. Paulo Nascimento que agradeceu 
o apoio de todas as entidades que 
responderam ao apelo. Já o Dr. José 
Luís Carneiro agradeceu pela pre-
sença significativa num feriado como 
aquele para ouvir falar da vida cívica 
e política de Portugal. Pediu apoio ao 
Cônsul Dr. Paulo Nascimento e sua 
equipe, para que consiga cumprir 
bem as suas funções, e para isso é 
importante  que o cidadão contribua 
para que possa levar a cabo a sua 
tarefa.  O Dr. Jose Carneiro disse do 
recenseamento automático e faculta-
tivo dos portugueses no estrangeiro 
(antes a pessoa tinha que se dirigir 
a um consulado para se recensear) 
como também serem eleitos para a 
Assembleia da República. Falou do 
fim do custo para o utente para o voto 
via correio nas eleições legislativas, 
a partir de agora o voto virá com o 
porte pago e disse da possibilidade 
da eleição presencial para eleições 

legislativas. O Cartão Cidadão, quan-
do da sua renovação agora passa 
para 10 anos de vigência. Disse tam-
bém que em virtude de o passaporte 
Português ser um dos mais procura-
dos no mundo é objeto de tentativa 
de falsificação, assim os serviços 
competentes resolveram adotar um 
novo modelo de passaporte que se 
chama “passageiro frequente”. O an-
terior tinha 32 páginas e este novo 
agora passa a ter 48 páginas. Disse 
também a todos que costumam via-
jar pelo mundo do lançamento do 
aplicativo “Registro Viajante” visa ao 
estado garantir um apoio mais efi-
caz aos portugueses que estão em 
viagem pelo mundo. Estes recebem 
informações de saúde, cuidados que 
devem ter, segurança, e numa situa-
ção de emergência poderão mandar 
um SOS ao Estado Português. Agora 
o governo decidiu que os postos con-
sulares no estrangeiro aceitem do-

cumentos do registro civil sem haver 
necessidade de tradução. Desde que 
foi implantando o Cartão Cidadão, já 
se tem conhecimento que Portugal 
está presente em 178 países pelo 
cruzamento eletrônico. Estima que 
no Brasil passem de 127.000 para 
218.000 os recenseados. Outra al-
teração é que os cidadãos portu-
gueses no estrangeiro com dupla 
nacionalidade, não podiam ser can-
didatos a Assembleia da Republica. 
Agora podem ser candidatos e com 
isto se está a dar um outro estatuto 
de cidadania aos portugueses do es-
trangeiro, o direito de ser eleitos. Até 
aqui a votação para a Assembleia da 
Republica se recebia o voto pelos 
correios, votavam e devolviam para 
Portugal pelo correio. Por vezes che-
gavam a Portugal fora do período de 
contagem. Agora mantem-se o voto 
por correspondência, só que agora 
o porte já vem pago, agora o voto é 

sem custos. Agora, querendo votar 
presencialmente, comunicam-se 
aos postos consulares, e os mesmo 
terão de ter mesas de votos. Assim 
passam a ter duas possibilidades de 
votos. Ao final colocou-se a disposi-
ção para responder perguntas e ou 
questões, e foi parabenizado por to-
dos por suas colocações e objetivida-
de. O encerramento esteve a cargo 
do Embaixador de Portugal no Brasil 
Dr. Jorge Dias Cabral. Este agrade-
ceu a hospitalidade do Com. António 
dos Ramos e da Casa de Portugal. 
Agradeceu a presença de todos pelo 
interesse e as perguntas formuladas 
ao Secretario de Estado das Comuni-
dades Portuguesas provam bem, por 
ser um feriado o quão útil e interes-
sante foi a sua presença. E os assun-
tos aqui abordados também são um 
estimulo e um apoio ao nosso traba-
lho. Referiu-se ainda com uma pala-
vra de solidariedade a catástrofe de 

Brumadinho ocorrida naquele dia em 
Minas Gerais. Encerrando foi servido 
um coquetel a todos os presentes.

Secretario das Comunidades trouxe-nos
“Diálogos com a Comunidade”

Sr. José de Sá, Dr. Aristides Fiamozzine, o Sr. Wilson 
Almeida, e o Sr. Lino Lage Presidente dos Poveiros.

Com. Artur A. Pinto Vice presidente do Arouca, o Sr. Re-
nato Almeida, o Cônsul Adjunto Dr. Hugo Gravanita, e o 
Sr. João Vieira diretor do Arouca.

Com. Vasco de F. Monteiro, Dr. José Duarte, Dr. Antonio 
de Almeida e Silva e o Sr. José Manuel Bettencourt Pre-
sidente da Casa Ilha da Madeira. Detalhe dos muitos presentes ilustres.

Dr. Benjamin Barreira, Dr. Warwick Marcondes Filho, o do Sr. Vas-
co S. Garcia, a Dra. Maria Olivia P. Esteves Alves desembargado-
ra e o esposo e desembargador Dr. Paulo Dias de Moura Ribeiro.

O Embaixador Dr. Jorge Dias Cabral, o Secretario de Estado 
das Comunidades Portuguesas Dr. José Luis Carneiro, o Côn-
sul Geral Dr. Paulo Nascimento e o Com. Antonio dos Ramos.

Sr. Carlos Rodrigues Presidente da Casa de Portugal do 
Grande ABC e o diretor Sr. Péricles Marques e o Dr. An-
dre Pinto de Sousa Diretor do Conselho da Comunidade.

Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comuni-
dade, o Embaixador de Portugal no Brasil Dr. Jorge Dias 
Cabral e o Prefeito de Arujá Dr. José Luiz Monteiro.

Dr. Antonio de Almeida e Silva, Com. Antonio dos Ramos e o Sr. Júlio C. Di-
nis, representando o SAMPAPÃO.

O palestrante Secretario de Estado 
das Comunidades Portuguesas Dr. 
José Luis Carneiro.

No uso da palavra o Embaixador Dr. Jorge Dias Cabral, e ainda o Secretario Dr. 
José Luis Carneiro, o Cônsul Dr. Paulo Nascimento e o Com. Antonio dos Ramos.
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Heroica Lusitânia na América Espanhola
A Península Ibérica possui 

apenas dois países, Por-
tugal, desde o século XII, e a Es-
panha, a partir do século XV. Mas 
inúmeras são as nações unificadas 
sob a Coroa de Castela. Muitas das 
quais com idiomas próprios. Como 
o basco, o galego e o catalão, que, 
pela Constituição de 1978, são 
consideradas, igualmente, línguas 
oficiais do Reino de Madri - como 
o castelhano, isto é, o espanhol 
falado em todo o planeta. Todas 
atraem, anualmente, milhões de 
turistas do mundo inteiro. Um dos 
exemplos é o País Basco, nação 
de origem muito remota, sendo a 
surpreendente Bilbao, hoje, sua 
capital, e cujo vernáculo, segundo 
diversos estudos, se assemelha 
ao da caucasiana Geórgia, 
uma das antigas repúbli-
cas da União Soviética, de 
onde teriam partido os pri-
meiros iberos. As ‘vascon-
gadas’, ou seja, o conjunto 
dos agrupamentos bascos, 
já existiam quando os cen-
turiões do Império Romano 
chegaram à península, no 
século dois antes de Jesus 
Cristo – assim como os 
territórios onde viviam os iberos, 
os celtas e os povos da Lusitânia. 
A Galícia é o berço da língua por-
tuguesa, com sua capital, a monu-
mental Santiago de Compostela. 
Outra é a Catalunha da adorável 
Barcelona – com suas várias áreas 
com influência do catalão:  Aragão, 
onde está Zaragoza, o País Valen-
ciá, com Valencia, terceira maior 
cidade espanhola, conhecida in-
ternacionalmente pela deliciosa 
‘paella’, e as Ilhas Baleares – com 
Mallorca, Menorca e Ibiza. Tam-
bém são verdadeiras nações, regi-
ões como Astúrias, com sua sede, 
Oviedo, León, com a erudita Sa-
lamanca, a Coimbra espanhola, e 
Andaluzia, com cidades fabulosas, 
entre elas, Sevilha, antiga capital 
do país, Granada, Córdoba, Mála-
ga e Cádiz. Curiosamente, uma 
das regiões pouco festejadas pelo 
turismo é Extremadura, que perten-
cia à Lusitânia, com as províncias 
de Cáceres e Badajoz, e onde se 
alojava a capital, Mérida, a Augusta 
Emérita da época romana.

Justamente das terras 
centrais de Extremadura, 

sem contato com o mar, parti-
ram os grandes conquistadores 
da América Espanhola, talvez 
inspirados pelo imaginário lu-
sitano do amor à navegação, 
herdado das relações com a 
Fenícia, atual Líbano. Pelo me-
nos oito daqueles conquistado-
res são reverenciados até hoje 
nos compêndios da historio-
grafia do Novo Mundo. O maior 
deles, sem dúvida, foi Hernán 
Cortés (1485 – 1547), natural 
da Medellín estremenha, con-
quistador dos astecas no Mé-
xico. Um portentoso retrato a 
óleo de Cortés ilustra a coluna. 
Outro gigante foi Francisco Pi-

zarro (1476 – 1541), bem como 
seu irmão mais jovem, Gonzalo 
Pizarro (1502 – 1548), vence-
dores do Império Inca, onde 
se encontra o Peru. Temido foi 
Vasco Nuñez de Balboa (1475 
– 1519), de origem galega, po-
rém, nascido em Badajoz, que 
cruzou a pé o Panamá, e che-
gou ao Pacífico. O descobridor 
do Rio Amazonas foi Francisco 
de Orellana (1511 – 1546), da 
estremenha Trujillo, como os 
Pizarro, dos quais era aparen-
tado. Orellana foi fundador, em 
1537, da cidade equatoriana 
de Guayaquil. Rocambolescas 
foram as peripécias do ‘lusita-
no’, Hernando de Soto (1496 – 
1542), que se bateu contra os 
incas e, depois, avançou sobre 
o Sul dos Estados Unidos, ten-
do fixado a presença de Madri 
na Flórida, Carolina do Sul, 
Carolina do Norte, Tennessee, 
Alabama e Louisiana. Soto 
foi o primeiro europeu a ver e 
atravessar o Rio Mississipi, às 

margens do qual morreria fe-
bril e delirando.  Dois outros 
grandes espanhóis da América 
nasceram na Lusitânia: Pedro 
de Alvarado y Contreras (1486 
– 1541), consolidador da ocu-
pação do Golfo do México e de 
praticamente todo a América 
Central, e Pedro de Valdivia 
(1497 – 1553), conquistador do 
Chile, em 1541 e, que, no ano 
seguinte, criaria a capital San-
tiago - tendo sido governador 
da Capitania-Geral do Chile de 
1540 até a morte.

A América Espanhola foi 
dividida em quatro Vi-

ce-Reinados: Nova Espanha 
(basicamente México, Améri-
ca Central e a Ilha Hispaniola, 

atual República Domi-
nicana e Haiti), Nova 
Granada (Colômbia e 
Equador), Peru e Rio 
da Prata (com Argenti-
na, Uruguai, Paraguai e 
Bolívia). Existiam, ainda, 
quatro Capitanias-Ge-
rais: para além do Chile 
de Valdivia, Venezuela, 
Guatemala e Cuba – que 
não estavam ligadas a 

nenhum dos Vice-Reinados. 
Capital histórica da Lusitânia, 
desde os tempos dos romanos, 
Mérida acabaria por emprestar 
o próprio nome a mais quatro 
cidades fundadas pela Corte 
de Castela nas Américas e na 
Ásia: há duas só no México, nos 
estados de Iucatã e Chiapas, 
mais uma na Venezuela e outra 
nas Filipinas. As mais preciosas 
ruínas de uma cidade da Lusitâ-
nia da Era Romana, no entanto, 
estão em Portugal – Conímbri-
ga, distante 18,5 quilômetros 
de Coimbra, bem ao centro do 
País. A localidade recebe cada 
vez mais visitantes, ao contrá-
rio de Mérida, que possui, atu-
almente, cerca de 60 mil habi-
tantes. É, sem dúvida, notável 
a presença de tantos homens 
da velha Lusitânia na conquista 
das Américas de idioma caste-
lhano. Mais parecem mestres 
formados pela Escola de Sa-
gres do visionário Infante Dom 
Henrique (1394 - 1460).
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O líder FC Porto em-
patou a zero em casa do 
Vitória de Guimarães, 
em jogo da 20.ª jornada 
da I Liga portuguesa de 
futebol, e viu Benfica e 
Sporting de Braga apro-
ximarem-se.

 Depois de terem per-
dido em casa na primeira 
volta, os ‘dragões’ volta-
ram a perder pontos com 
os vimaranenses, pas-

FC Porto empata e permite aproximação 
de Benfica e Sporting de Braga

sando a somar 50 pon-
tos, mais três do que o 
Benfica e quatro do que 
o Sporting de Braga.

O Vitória de Guima-
rães isolou-se provi-
soriamente no quinto 
lugar, com 32 pontos, 
mais um do que o Mo-
reirense e três do que 
o Belenenses, equipas 
que se defrontam na se-
gunda-feira.

O Santa Clara regres-
sou hoje às vitórias na I 
Liga de futebol, ao vencer 
em casa o Portimonense, 
por 2x1, num jogo em que 
esteve a perder e mais de 
uma hora em superiorida-
de numérica.

 O colombiano Jackson 
Martinez deu vantagem 
à formação algarvia, aos 
33 minutos, pouco depois 
de o capitão dos algarvios 
algarvio Jadson ter sido 
expulso com o cartão ver-
melho direto, aos 29.

A notícias não esco-
lhem hora, mas o seu tem-
po é precioso. O SAPO 24 
leva ao seu email a in-
formação que realmente 

santa clara vence 
portimonense

O Nacional e o Vitória 
de Setúbal empataram 
hoje 0x0, em jogo da 20.ª 
jornada da I Liga portugue-
sa de futebol, prolongando 
as respetivas séries de 
encontros sem vencer.

 Após o empate em 
casa com o Sporting 
(1x1), na quarta-feira, os 
sadinos, que viram Zequi-
nha falhar uma grande pe-
nalidade (45 minutos), so-
maram o oitavo jogo sem 
vencer no campeonato e 

Nacional e Vitória de setúbal
empatam a zero no Funchal

seguem na 11.ª posição, 
com 21 pontos.

As notícias não esco-
lhem hora, mas o seu tem-
po é precioso. O SAPO 
24 leva ao seu email a 
informação que realmente 
importa comentada pelos 
nossos cronistas.

Apesar de ter interrom-
pido uma série de quatro 
derrotas consecutivas, o 
Nacional já não vence há 
cinco encontro e está no 
14.º posto, com 20 pontos.

importa comentada pelos 
nossos cronistas.

Subscrever Já subs-
crevi

O Santa Clara, que não 
vencia há cinco jogos e 
desde 05 de outubro de 
2018 em Ponta Delgada, 
consumou a reviravolta 
com golos de Zé Manuel, 
aos 45, e Fábio Cardoso, 
aos 74, permanece no 
10.º lugar, com 24 pontos.

O Portimonense so-
mou a segunda derrota 
consecutiva na compe-
tição, depois do desaire 
caseiro frente ao Despor-
tivo de Chaves (1x0), e 
segue no oitavo posto, 
com 27 pontos.

O presidente do Ben-
fica, Luís Filipe Vieira, 
garantiu que ninguém irá 
vergar as pretensões dos 
‘encarnados’ na luta pela 
conquista do 37.º título na-
cional de futebol e salien-
tou que o futuro da equipa 
está mesmo nos escalões 
de formação.

 Luís Filipe Vieira, que 
falava na zona mista após 
o triunfo dos ‘encarnados’ 
no Estádio José Alvalade 
frente ao Sporting (4x2), 
em jogo da 20.ª jornada 
da I Liga, começou por 
agradecer aos adeptos a 
presença no dérbi enfati-
zando que “está a nascer 
o novo Benfica”.

“Este é um Benfica que 
não se verga, é um Ben-

Vieira promete um 
Benfica que não 

se verga e aponta 
formação como 

exemplo

fica que vai construindo 
o seu futuro. Acreditem 
que é um Benfica com 
identidade própria, com 
identidade à Benfica. Hoje 
foi apenas mais um jogo. 
Treino a treino vamos che-
gar ao objetivo que quere-
mos”, afirmou.

Indo ao encontro das 
declarações do treinador 
Bruno Lage na conferên-
cia de imprensa de ante-
visão do encontro com o 
Sporting, Vieira olhou para 
o futuro do Benfica e ape-
lou à união de todos os 
adeptos.

“Ninguém nos vais ver-
gar. Sabemos qual o ter-
reno que pisamos. Acredi-
tem que os reforços estão 
mesmo no Seixal. O Sei-
xal é mesmo o futuro do 
Sport Lisboa e Benfica. 
Não vamos abdicar da 
estratégia que criámos, 
daquilo que é construir 
o Benfica do futuro e um 
Benfica com dimensão 
europeia”, concluiu. 

O Benfica venceu hoje 
o Sporting, por 4x2, em 
jogo da 20.ª jornada da I 
Liga reassumiu o segun-
do lugar, agora com 47 
pontos, a um do terceiro 
classificado, Sporting de 
Braga, e oito que os ‘le-
ões’, quartos.



A seleção portugue-
sa de tênis ficou hoje 
arredada do Grupo Mun-
dial da Taça Davis, após 
a derrota de João Sousa 
diante Mikhail Kukushkin 
no terceiro encontro de 
singulares da eliminató-
ria disputada com o Ca-
zaquistão, em Astana.

O vimaranense e 39.º 
colocado do ‘ranking’ 
mundial perdeu frente 
a Kukushkin, o jogador 
mais cotado da equipa 
anfitriã (55.º do circui-
to ATP), em dois ‘sets’, 
pelos parciais de 4x6 
e 1x6, em uma hora e 
15 minutos, no National 
Tennis Center.

As notícias não es-
colhem hora, mas o 
seu tempo é precioso. 
O SAPO 24 leva ao seu 
email a informação que 
realmente importa co-
mentada pelos nossos 
cronistas.

Com o desaire do mi-

RONALDO DEIXOU ALVALADE AO
TERCEIRO GOL DO BENFICA

Foi a grande surpresa 
no dérbi. Um dia depois 
de ter brilhado no empa-
te (3x3) entre a Juventus 
e o Parma, marcando 
dois golos, Cristiano Ro-
naldo decidiu viajar para 
Lisboa para assistir ao 
dérbi entre os grandes 
rivais de Lisboa. Não 
foi a primeira vez que o 
fez, mas a sua presença 
em Alvalade não passou 
despercebida.

O complexo desportivo 
de São João de Brito, em Al-
valade, Lisboa, reabre no sá-
bado, após obras de requa-
lificação, onde será também 
inaugurado o primeiro campo 
de râguebi municipal, disse 
hoje à Lusa o presidente da 
Junta de Freguesia.

José António Borges 
(PS) contou que a empreita-
da de requalificação do com-
plexo consistiu na criação de 
um campo de râguebi em rel-
va sintética com dimensões 
oficiais, a reabilitação de dois 

campos já existentes, assim 
como a requalificação de 
todo o edificado, nomeada-
mente dos balneários.

A obra resulta de um pro-
jeto vencedor do Orçamento 
Participativo de 2010, que 
juntou duas propostas: uma 
para a requalificação do par-
que desportivo de S. João de 
Brito e outra para a criação 
de um campo de râguebi mu-
nicipal.

Porque as noticias não 
escolhem hora e o seu tempo 
é precioso.

Lisboa inaugura primeiro campo
de râguebi municipal no sábado

Taça Davis:Portugal perde
com Cazaquistão e falha
acesso ao Grupo Mundial

ANTIGO TREINADOR DO BENFICA 
SOBRE MOURINHO: «FAZIA ‘BULLYING’ 

A ALGUNS JOGADORES»

Graeme Souness, 
antigo treinador que pas-
sou por Portugal ao ser-
viço do Benfica, atribui 
as fracas exibições do 
Manchester United sob a 
batuta de José Mourinho 
à pressão psicológica 
exercida pelo treinador 
português sobre alguns 
jogadores.

«Solskjaer não está 
a fazer magia por conse-
guir bons resultados. Ba-
sicamente, ele devolveu o 
balneário aos jogadores. 
Nunca ninguém duvidou 
que o Manchester United 

tem um grupo de jogado-
res fabuloso», começou 
por salientar o atual co-
mentador da Sky Sports.

«O treinador anterior 
não estava a retirar o 
máximo dos jogadores. 
Mourinho tem uma per-
sonalidade muito forte 
e fazia bullying a alguns 
elementos do plantel. 
Foi, aos poucos, perden-
do o balneário. Agora, 
percebe-se que os joga-
dores acreditam no trei-
nador e que o treinador 
acredita nos jogadores», 
observou o escocês.

Patrícia Mamona igualou 
hoje o recorde de Portugal 
de triplo salto, que já lhe 
pertencia, ao saltar 14,36 
metros no decorrer do 
Meeting de Karlsruhe, na 
Alemanha.

Numa das reuniões do 
Circuito Mundial de Pista 
Coberta da IAAF (Associa-
ção Internacional de Fede-
rações de Atletismo), a atle-
ta do Sporting conseguiu 
um concurso de grande ní-
vel, com cinco saltos acima 

Patrícia Mamona iguala recorde
de Portugal no triplo salto

dos 14 metros.
A vencedora da prova 

foi a espanhola Ana Pele-
teiro (14,51, recorde pesso-
al), medalha de bronze nos 
Mundiais de pista coberta 
em 2018, com a segunda 
a ser a venezuelana Yuli-
mar Rojas (14,45), campeã 
mundial de pista cober-
ta em 2018, vice-campeã 
olímpica e campeã mundial 
ao ar livre em 2017, duas 
atletas do grupo de treino 
de Nelson Évora.

nhoto, de 29 anos, Portu-
gal, que tinha reduzido a 
desvantagem ao vencer 
em pares, foi afastado 
das finais da Taça Davis, 
que vão ser disputadas 
em Madrid, entre 18 e 24 
de novembro, e vai voltar 
a disputar o Grupo I da 
zona Europa/África, em 
setembro.

O Cazaquistão as-
segurou a presença no 
Grupo Mundial ao vencer 
a eliminatória, decidida à 
melhor de cinco, ao jun-
tar o triunfo de hoje aos 
obtidos na sexta-feira 
por Alexander Bublik e 
Kukushkin, frente a João 
Sousa e Pedro Sousa, 
respetivamente.

Hoje, João Sousa e 
Gastão Elias ainda ali-
mentaram a esperança 
na recuperação lusa, ao 
vencerem o embate em 
pares, diante de Timur 
Khabibulin e Alekxandr 
Nedovyesov.

A requalificação do 
complexo representou um 
investimento total de cerca 
de 1,3 milhões de euros por 
parte da Câmara Municipal 
de Lisboa e foi executada 
pela Junta de Freguesia de 
Alvalade, no âmbito de um 
contrato de delegação de 
competências. Já a gestão 
do espaço, está a cargo do 
Clube de Rugby São Miguel, 
afirmou o autarca.

“Nos termos desse con-
trato, a autarquia cede ao 
clube a gestão do complexo, 
com vista ao desenvolvimen-
to no local de projetos, pro-
gramas e atividades físicas 
e desportivas”, dá conta uma 
nota enviada pela autarquia.

O presidente da junta 
de freguesia adiantou ainda 
que, depois da inauguração 
de sábado, estão previstos 
“melhoramentos que não 
estão incluídos no projeto, 
como a alteração da eletrici-
dade ou melhoramento das 
bancadas”.

“As bancadas existem, 
mas o clube fez agora um 

novo pedido de orçamento 
participativo para atualizar 
as bancadas e interessa-nos 
fazer uma modernização elé-
trica de todo o complexo, por-
que nos primeiros meses se-
riamos nós a custear a água 
e a eletricidade, mas depois 
será o clube”, explicou José 
António Borges.

Para o autarca, esta é 
“uma obra muito significati-
va” que vem dar resposta à 
“carência de espaços des-
portivos na cidade de Lisboa, 
e em particular na freguesia 
de Alvalade”, e vai “servir um 
conjunto de modalidades”, 
além do râguebi.

José António Borges 
acrescentou também que 
o complexo deverá receber 
mais dois clubes desportivos 
de Alvalade, um de hóquei e 
outro de ciclismo.

A inauguração realiza-se 
sábado às 12:00, contando 
com a presença do presi-
dente da Câmara Municipal 
de Lisboa, Fernando Medina 
(PS), e do presidente da jun-
ta de Alvalade. 

Cristiano Ronaldo, que 
é também o sócio número 
100 mil dos leões, este-
ve em Alvalade acompa-
nhado pela sua namora-
da Georgina Rodríguez 
e também pela sua mãe 
Dolores Aveiro, igualmen-
te adepta do Sporting.

CR7, refira-se, saiu 
quando o Benfica fez o 
3x1, mas atraiu, natural-
mente, atenções, no es-
tádio e nas redes sociais.

Pelo menos um corpo 
foi avistado nas imagens 
de vídeo dos destroços 
do avião que transporta-
va o avançado ítalo-ar-
gentino Emiliano Sala, 
desparecido desde a noi-
te do passado dia 21 de 
janeiro, quando o jogador 

viajava de França para o 
País de Gales.

O anúncio foi feito pelo 
Departamento Britânico de 
Investigação a Acidentes 
Aéreos, que no domingo 
tinha confirmado ter en-
contrado os destroços da 
aeronave.

CORPO VISÍVEL NO AVIÃO QUE
TRANSPORTAVA EMILIANO SALA

«Tragicamente, nas 
imagens de vídeo do Ve-
ículo Remotamente Ope-
rado (ROV), um ocupante 
é visível nos destroços», 
revela-se agora em co-
municado. Foi, entretan-
to, divulgada uma foto 
dos destroços.
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A função parlamentar sofreu duros aba-
los na semana que passou. A começar pelo 
deprimente espetáculo proporcionado pela 
eleição para a Presidência do Senado da 
República, quando a disputa desceu a níveis 
inacreditavelmente baixos. Houve farta troca 
de insultos, ameaça de agressões e grossei-
ras manobras para manipular o regimento in-
terno da Casa. Nem as mulheres escaparam 
da triste pantomima representada em Brasí-
lia por canastrões de quinta categoria.

 Na Assembléia Legislativa do Rio tivemos 
o lamentável episódio de uma posse parcial 
dos deputados eleitos em outubro. Parcial, 
porque seis deles estão presos, acusados de 
envolvimento em diferentes graus de corrup-
ção, naturalmente não puderam comparecer. 
Independente do que vier a ser decidido, foi 
mais um duro golpe na representação popu-
lar, um triste aviltamento da atividade par-
lamentar. Mas, por outro lado, guarda uma 
importante lição: não há intocáveis, ninguém 
pode imaginar o mandato como um refúgio 
contra as penas da lei que, não custa repetir, 
tem de ser para todos.

 Representar os cidadãos, mais que uma 
atividade, é uma honra que exige absoluta 
lisura de comportamento, disposição para o 
trabalho e distanciamento de qualquer ato 
que não seja voltado exclusivamente para o 
interesse público. No quarto mandato como 
vereadora, tenho pautado meu trabalho com 
esse pensamento, é meu dever e compro-
misso com os mais de 37 mil eleitores que 
acreditaram em mim e me honraram com 
seu voto. 

Vergonhas legislativas

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

É, agora ficou mais fácil.  É sim o nosso amigo Cesar Soares e quem venceu , foi o Sr. 
Nelson Gualter Paes Costa, para quem pedimos que entre em contato conosco pelo tele-
fone 22201083, para escolhermos a Casa onde deseja almoçar.  Parabéns! Lembramos, 

mais uma vez, que o e-mail tem que chegar na quinta feira... 
Esta semana também e “ facinha”: quem são estes dois ?????? 

Adivinhem quem sou?
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Almoço Churrasco na Casa de Viseu
Alegria total na 
Casa de Viseu  

com presidente 
Alcídio Morgado 
e sua esposa e 
primeira-dama 

Marcia Mogado, 
com o presiden-
te do Conselho 
Antonio Lopes, 

e  os amigos 
Conceição e 

Hilário Carida-
de,  e diretor 

Eduardo

Esteve bem movimentado o 
1º Convívio Social de 2019 da 
Casa  Distrito de Viseu do Rio 
de Janeiro, com a presença de 
um bom número de associa-
dos, amigos e convidados sen-
do todos recepcionados pelo 
presidente Alcídio Morgado,  
por esposa, a 1ª dama Marcia 
Morgado, e demais diretores. 
Foi  um dia de domingo perfeito 
com direito a um cardápio tam-
bém perfeito:  churrasco com 

carnes nobres, sardinha por-
tuguesa na brasa, febras, uma 
deliciosa mesa de frutas, e ou-
tros pratos da culinária visiense,  
servido em  self-service, e um 
suculento caldo verde.  Dando 
o charme musical foi feita a es-
colha certeira da apresentação 
do conjunto Amigos do Alto Mi-
nho, sempre animando o salão 
com repertório alegre. Enfim, foi 
mais um dia especial na Casa 
do Distrito de Viseu.

Mais um 
grupo de 

amigos que 
foram preti-
giar o con-
vivio social 
feirense os 

casais Anto-
nio Cardão, 
José Brites 

e suas 
respctivas 

esposas 
Dra. Luiza 

Coimbra 
e D. Irene 

Brites

Mesa do 
ex-presiden-

te visiense 
Antonio 

Lopes com 
sua esposa 
D. Virginia 

e os amigos 
................. 
...........  e 

...........

Show de 
simpatia do 
casal Marcia 
e Alcídio Mor-
gado, primei-
ra-dama e 
presidente da 
Casa, e  sua 
filha Juliana 
com os ami-
gos Antonio  
Cardão, Luisa 
Coimbra

Mais uma 
vez o 

conjunto 
Amigos do 
Alto Minho  

deu mais 
um show 

agradando 
o público
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ChurrasCo Dançante na Casa Do Porto

A Casa do Porto vai se re-
novando e movimenta a comu-
nidade promovendo suas reu-
niões de convívio social. No 
último domingo, o presidente 
Manuel Branco e sua atuante 
diretoria realizaram mais um 
grande almoço em sua sede, 
na rua Afonso Pena, na Tijuca.

Um agradável ambiente 
para se passar um final de 
semana com a família ou 
com os amigos. Foi o Chur-
rasco Dançante da Casa do 
Porto. Mais uma vez a asso-

ciação ofereceu um almoço, 
convívio dos mais animados, 
onde o cardápio, a boa mú-
sica para dançar com o Con-
junto Trio Josevaldo, quando 
todos os presentes partici-
param com muita alegria. O 
cardápio não poderia ser me-
lhor:  bolinhos de bacalhau, 
churrasco com carnes no-
bres, saladas diversas, tripas 
à moda do Porto, filé de pei-
xe à doré, lombinho na brasa 
e saladas diversas.

Foi uma tarde agradável 

onde a paz e a harmonia rei-
naram entre todos e, as famí-
lias e amigos puderam passar  
horas em clima de aconche-
go. A Casa do Porto tem se 
esmerado para proporcionar 
conforto e um bom serviço a 
todos. Aliado a isso, não fal-
ta a atenção do casal Berta 
e Manuel Branco, primeira-
dama e presidente da Casa, 
com a ajuda de sua diretoria, 
se movimentando para que  
a Casa do Porto esteja sem-
pre entre as melhores.

Mesa do presidente Manuel Branco e sua esposa Berta, de Antonio Paiva, do casal 
Rosa e Henrique Loureiro

Grandes amigos são os casais Florbela e com. Afonso Bernardo, os radialistas Idália e 
Maneca, Lourdes e Custodio Paiva

O carismá-
tico casal 
Eneida e 
Francisco 
Torrão, dos 
crocantes e 
incompará-
veis Biscoi-
tos Globo, 
num clic do 
Portugal em 
Foco

As queri-
das Idália 
e Florbela, 
amigas de 
longa data, 
sempre 
distribuindo 
simpatia 
onde quer 
que este-
jam, dan-
çando ao 
som do Trio 
Josevaldo

Gente boa e amiga saboreando o almoço portuense:  José 
Matos tomando sua cervejinha sozinho! cadê a Ana Maria?



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
COMUNHÃO.

 
COMUNGO COM A MINHA  ALMA
NO MEU TEMPLO DE SILÊNCIO

E TUDO ME É DADO POR ACRÉSCIMO.

feSta daS foGaceIRaS Na 
IGReJa de SÃo SeBaStIÃo 

doS caPucHINHoS

aLIce BoaVeNtuRa,  
amIGa e aVÓ amoRoSa

O Nosso Cônsul de Portugal no  Rio de Janei-
ro, embaixador Jaime Leitão,  recepcionando  o 
querido e muito simpático, Dr. José Luis Carnei-
ro, secretário de Estado para as Comunidades 
ABRAÇOS FADISTAS.

HomeNS muIto 
ImPoRtaNteS PaRa a

comuNIdade PoRtuGueSa

À minha querida amiga do coração Alice Boaventura, 
mulher guerreira com o coração do tamanho do mundo. 
Na foto: com sua lindas netinhas Nicole Boaventura, de 
7 anos, e  Carol Boaventura de 5 anos. É uma ventura   
enorme ter uma amiga tão querida. Muitas Bençãos.

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

Representando o Fado no pro-
grama  PORTUGAL NO MUNDO, 
RTPI. Com a apresentação do li-
vro do autor  Igor Lopes, “Maria 
Alcina A FORÇA INFINITA DO 
FADO”. Na foto: Igor Lopes, a 
apresentadora Vanessa Oliveira, 
Maria Alcina,o apresentador  mui-
to simpático José Carlos Malta. A 
minha gratidão ao representante 
da RTPI, no Brasil, Luís Baila. 
ABRAÇOS FADISTAS.

camILa BoaVeNtuRa, 
o foLcLoRe Na aLma

A menina linda, 
Camila Boaven-
tura, filha do 
casal Rose e 
Camilo,  é a 
alegria  da Casa 
da Vila da Feira. 
Já comandan-
do o Rancho 
Almeida Garrett, 
com sua brejei-
rice e energia. 
Beijinhos para a 
Camila e o meu 
agradecimento 
à querida Rose, 
pela deliciosa 
fogaça. BEM 
HAJA” MUITAS 
BENÇÃOS.

SaudadeS do PaSSado, 
amIZade No PReSeNte

Na minha trajetória do Fado, uma fadista irmã comparti-
lhou comigo o sucesso da nossa carreira artística. Com 
amor e carinho, torcemos mutuamente  pelo sucesso na 
nossa caminhada. Lúcia dos Santos, ser humano exem-
plar, fadista radialista e, acima de tudo, “gente”. MUITAS 
BENÇÃOS.

o eScRItoR IGoR 
LoPeS, Na RtP. 
PRoGRama 
PoRtuGaL No muNdo,
ReaL GaBINete
PoRtuGuÊS de LeItuRa

No dia de S. Sebastião, a Casa da Vila da 
Feira, como é tradicional, realizou  a pro-
cissão das fogaceiras, tributo de gratidão  
a São Sebastião. Na foto: a missa  com 
as crianças , na oferenda das fogaças, o 
ex-presidente da Casa, Sr. Adão Ribeiro, 
o diretor Manuel e o meu sobrinho Antô-
nio Silva, diretor; ao fundo, o meu querido 
amigo Dr. Alcides Martins procurador da 
Republica e dedicado Diácono.
MUITAS BENÇÃOS.

Maneca
o Pé de VaLSa da Sema-
Na foI Bem dISPutado

Depois de um belo almoço 
dançante na Casa do Porto, 
segue um registro fotográfi-
co de pessoas que orgulham 
a Comunidade Luso Brasilei-
ra pelo seu perfil e frequên-
cia nos bons acontecimen-
tos, nas Casas Regionais.  
Como vemos a esquerda, as 
manas de coração, D. Idália 
e D. Florbela; na sequência, 
Manuelzinho  da Tijuca, com 
sua esposa, D. Proença, e a 
seu lado, D. Getrudes.  Sen-
tados. Um trio de visienses 
da melhor qualidade:  co-
mendador Afonso Bernardes 
Fernandes, uma pessoa que 
dispensa  comentários. Depois, a sempre simpática D. Lourdes Paiva com seu maridão Custodio Paiva, di-
retor da Torre de Belém, com seu irmão Antônio Paiva, que na hora da foto não estava presente. Mais uma 
vez, gostei de participar desta grande tarde, junto de amigos a quem desejo o melhor da vida, saúde paz e 
alegria. Com um abraço da família, Portugal em Foco.

meSa de amIGoS da NoSSa comuNIdade, cLaSSe Á

GRuPo caNadÁ é LINdo de VeR, é amIZade e é eSPoRte
Domingo passado íamos  para a Casa do Porto, 
passando em frente ao  Poente restaurante, do 
nosso amigo, Adão Ribeiro dos Santos, ex- presi-
dente da Casa Vila da Feira, um português natu-
ral de  Cinfães do Douro, que veio para o Brasil, 
com apenas 5 anos de Idade, com um currículo 
humano extraordinário. Não podia ser diferente:  
casa cheia e ainda o  Grupo Canadá, que aos do-
mingos Joga um belo futebol e depois se reúne  
no restaurante Columbia, do nosso amigo Adão, 
à Rua Haddock  Lobo, 342. Neste belo ambiente 
demos uma parada e resolvi fazer este registro 
luso-brasileiro. Como vemos neste lindo cenário 
fotográfico, à esquerda, o Dr. Roberto com seu ir-
mão,  Dr. Sérgio Roçado. Na sequência, seu pai, 
o comendador Afonso Bernardo Fernandes, que 
tem a seu lado, o Sr. Pedro Guedes e o grande  
amigo Adão Ribeiro dos Santos, a quem dou os 
parabéns pela sua simpatia junto à sua clientela. 
Parabenizo  o jovem Renan, como vemos à fren-
te, sentado, representando todo o Grupo Cana-
dá  futebol Clube. Gostei muito de ver. Abraços e 
muita saúde para todos. 

famíLIa moReIRa é SÓ 
aLeGRIa BoaS tRadIçõeS

Linda imagem do vovô coruja, o grande vascaíno e ti-
jucano, Fernando Moreira, com sua neta Mayara, que 
completou um aninho de vida, deixando nosso amigo 
Fernando feliz. Ele recebeu os familiares e amigos 
para uma linda festa. Muita saúde para vocês dois e 
que Jesus os abençoe mais e mais.

Que  o Professor Cláudio já ensinou muita gente, in-
clusive,  Simões Junior, é verdade; agora este quinte-
to acha que a D. Idália ainda vai fazer muito baralho.
Até acredito que se não for com a concertina, faz com 
seu marido. Vamos ver o resultado. Como vemos,  o 
Cláudio ensina, D. Marilene e Junior aplaudem, e An-
tônio Simões dá gargalhada. Vamos aguardar o pró-
ximo Show.

tudo é PoSSíVeL... NuNca é taRde 
PaRa amaR e PaRa tocaR

Foi realizado na Casa  do Porto, no domin-
go passado, mais um Almoço Social em 
uma tarde dançante. Como vemos acima, 
dois casais visienses da gema, com gran-
de conhecimento de dança, mostraram suas 
qualidades dando um show e simpatia; por 
isso, parabenizo os amigos casais, o co-
mendador, Afonso Bernardo Fernandes e D. 
Florbela, e D. Lourdes Paiva e seu marido, 
Antônio Paiva, a quem dou os parabéns por 
terem brindado, mais uma vez, a Casa do 
Porto, com vossa presença. Recebam um 
abraço com o desejo de muita saúde. 
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CASA DA VILA DA
FEIRA SEMPRE LOTADA

Mais um domingo 
super movimenta-
do na Casa da Vila 
da Feira e Terras de 
Santa Maria, com o 
presidente Ernesto 
Boaventura, sua fi-
lha e primeira-dama  
Rose Boaventura, e 
sua competente dire-
toria e departamento 
feminino, sempre fa-
zendo o melhor. Além 
de oferecer um car-
dápio qualificado, os 
dirigentes recebem a 
todos com muito ca-
rinho e esmero, valo-
rizando assim, cada 
vez mais, a gastrono-
mia feirense. 

O toque musical 
foi dado pelos exce-
lentes músicos do 
conjunto Som & Vo-
zes, com repertório 
escolhido a dedo 
para fazerem os 
“pés de valsa” lota-

rem a pista de dança 
com muita animação 
e ritmo. 

Mais um domingo 
nota mil passado na 
Casa da Vila da Fei-
ra e Terras de Santa 
Maria.

Explosão de alegria na pista de dança do Castelo da Feira

Durante o convívio social feirense, o presidente Ernesto Bo-
aventura, e o diretor e advogado, Fernando Carrasqueira

O competente e amoroso departamento feminino, sempre atuante e dedicado, repre-
sentado na foto pelas senhoras Filinta e Luzia

Panorâ-
mica do 

Salão 
Social 

com os 
associa-

dos e 
amigos
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

PESCADA 
À POVEIRA

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

FEVEREIRO – Quinta-feira – Almoço no restaurante 
Quintas de Arouca –12:30hs – Abertura do salão para 
almoço - O melhor da culinária portuguesa. O “Canti-
nho de Portugal no coração da Barra da Tijuca”.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

RESTAURANTE COSTA VERDE - Aberto de Terça à 
Sexta para jantar (18hs a 01:00h) /  Sábados – Feijoada 
completa – Self-service  /  Domingos – Cozido à Portu-
guesa. Servimos à La Carte – Sáb. e Dom. (12 às 17hs)
FEVEREIRO – 22 – Sexta 20hs – Fado Vadio com 
Victor Lopez – Restaurante Costa Verde. O guitarrista 
Victor Lopes apresentará no Restaurante Costa Verde 
grandes sucessos do Fado, nas vozes de vários con-
vidados!   Reserva antecipada.
MARÇO – 17 – Domingo 12hs – Festa Gaúcha - Cos-
telada – Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com 
o rancho gaúcho da Casa do Minho e música ao vivo 
para dançar animando a festa. Cardápio – costela na 
brasa, drumet de frango, linguiça, arroz branco, arroz 
carreteiro e acompanhamentos. Pula-pula grátis.

CASA DA VILA DA FEIRA E
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542
FEVEREIRO – 9 – Sábado – 19hs – Noite de 
Flashback. Venha Curtir uma Noite de Flashback! no 
Comando do Vj Robson Castro o Criador do Good Ti-
mes 98. Tocando só as Melhores dos Anos 70’,80’ e 90’. 
Ambiente Climatizado, com total conforto para você!. 
FEVEREIRO – 17 – Domingo – 12hs –  Arraial Feiren-
se - Quinta do Castelo. Local: Salão Social. Cardápio 
típico: Sardinha Portuguesa, Frango na Brasa, Batata 
Cozida e Frita, Caldo Verde. Doce e Bebidas (à parte). 
Música por conta do Conjunto Cláudio Santos & Ami-
gos. Apresentação Especial do Grupo Eça de Queiroz 
da Casa dos Poveiros. Reservas: 2293-1686

CLUBE CAMPONESES DE PORTUGAL
Estrada São Mateus, 25 – Jd. Primavera

Duque de Caxias – Tel: 2776-3352 / 964824312
FEVEREIRO - 10 – Domingo – 12hs – Alheira à 
Transmontana. Cardápio: Alheiras, Pernil ao forno, 
frango assado com batata e Buffet. Variedades: Bin-
gos, leilões e venda de fumeiro transmontano. Atra-
ções: Conjunto Josevaldo  e a apresentação do Grupo 
Folclórico Almeida Garrett. R$50,00 por pessoa (bebi-
das à parte – aceitamos cartões). Reservas: Rita Cou-
to 964824312 (zap) - 27763352

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: 2568-9535

FEVEREIRO – 10 – Domingo – 13hs – Sensacional 
Feijoada da Casa dos Açores a melhor e mais com
-pleta feijoada!!! Com saladas& acompanhamentos 
variados e com prato opconal: Filé de frango, para 
comer à vontade, servido no estilo Self-Service, no 
Salão Nobre. Música para dançar com Amigos do Alto 
Minho, com dançarinos para as senhoras. Ani-versa-
riante do mês de fevereiro não paga entrada neste 
evento!* *Será necessário o aniversariante estar 
acompanhado de uma pessoa pagante, e tam-bém 
apresentar documento de identidade no dia, na en-
trada do salão.
 

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

FEVEREIRO – 20 – Quarta-feira – 12h – Almoço das 
Quartas – Almoço por adesão e bebidas não inclusa.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
FEVEREIRO– 10 – domingo -  12hs – Almoço Aniver-
sariantes. Cardápio: Churrasco completo, acompanha-
mentos, saladas diversas, costelinha suína, empadão 
de frango, maionese, frutas e bolo. Atração: Conjunto 
Típicos da Beira, dançarino para damas. Valor da en-
trada (R$60,00/pessoa). Reservas: 2284-7346
FEVEREIRO – 17 – domingo -12hs – Almoço Show 
– Cardápio: Churrasco completo, acompanhamentos 
saladas diversas, pernil com batatas coradas. Sobre-
meas: banana assada com canela, e furtas. Atrações: 
José Amaro – Cantor Country Português e Amigos do 
Alto Minho (no dia: R$80,00/pessoa; antecipado até 
16/02: R$70,00/pessoa). Reservas 2284-7346

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Prof. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói

Tel: 2717-4225 / 2717-4452 / 2717-4640
MARÇO – 30 – sábado - 21hs – Baile de Aniversário 
de 59 anos. Atração: Banda Via Brasil   (R$120,00/
pessoa). Ingressos e informações: 96873/2603 (zap)  

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre- Tel: 3253-1244
FEVEREIRO – 10 – domingo – 12:30hs – Grande 
Almoço. Atrações: Grupo Folclórico Fausto Neves 
e con-junto Os Vilacondenses. Cardápio:  delicioso 
churrasco com acompanhamentos e sardinhas na bra-
sa. Ingresso antecipado: R$50,00 -  Na hora: R$60,00 
– 50% de desconto para folclorista que apresentarem 
carteirinha com foto – Você não pode perder!!!

1 pescada;
1 folha de louro;
2 kg de batatas;
2 molhos de grelos;
10 ovos;
750ml de azeite;
2 cebolas;
1 colher de chá de colorau doce;
2 colheres de sopa de vinagre;
sal;
1 pão baguete

Depois de escamada e lavada corta-se a 
pescada em postas com 5 cm de espessura. 
Tempera-se com sal e deixa-se ficar assim du-
rante algumas horas. Em seguida, lava-se a 
pescada e deixa-se ficar em água fria enquan-
to se leva ao fogo uma panela com água. 

Assim que esta água ferver introduz-se o 
peixe com uma folha de louro. Deixa-se levan-
tar fervura novamente que se quebra juntan-
do um pouco de água fria. Deixa-se então a 
cozinhar a pescada durante alguns minutos 
(depende da espessura). Tiram-se as postas 
cuidadosamente com uma escumadeira para 
não se desfazerem.

Entretanto, têm-se cozido as batatas, os 
grelos e os ovos e cortado o pão em fatias  e 
preparado o molho fervido, que se faz como 
segue: deita-se a cebola picada numa panela 
pequena com azeite e colorau. Deixa-se ferver 
um pouco e adiciona-se o vinagre. Tempera-
se com sal e pimenta.

Dispõem-se as fatias de pão no fundo de 
uma “bacia” (prato grande e fundo de barro 
vermelho). Rega-se com um pouco do molho 
e colocam-se por cima as postas de pescada, 
as batatas, os grelos e os ovos cortados às ro-
delas.

Cobre-se tudo com o molho fervido



Quem pode bancar 
a Saúde privada?

Em dois artigos anteriores nesse começo de 2019, mos-
tramos a situação da Saúde pública no Rio de Janeiro. Não 
podemos esquecer que a nossa Constituição afirma que a 
Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E para 
que não sabe, as ambulâncias do SAMU/GSE levam todos 
os casos de emergência para locais de referência que, inva-
riavelmente, são da rede pública.

Como somos bombardeados com noticias diárias rela-
tando a falta de profissionais, de insumos e as salas ver-
melhas super lotadas nessas unidades, muitos pensam que 
a solução é ter um plano de saúde para se salvar. No en-
tanto, lamentavelmente, a grande maioria tem uma grande 
decepção quando precisa utilizar o plano contratado. Afinal 
de contas, a medicina privada não está preocupada em ofe-
recer uma solução democrática.

Muitas pessoas não sabem ao certo a cobertura que seu 
plano oferece e descobrem da pior maneira possível as res-
trições na oferta de serviços. Muitos oferecem somente as 
garantias para um atendimento ambulatorial, justamente os 
de preços menos elevados. Além disso, apesar de as vezes 
disponibilizarem hospitais de pequena e média complexida-
de, apresentam restrições de exames e acomodações, ra-
ramente disponibilizando profissionais das especialidades 
necessárias para um atendimento completo e emergencial. 
É muito comum, por exemplo, alguém dar entrada num hos-
pital com um problema emergencial clínico e imediatamente 
ser transferido para uma unidade de menor complexidade 
na periferia da cidade. Lembrando que existem hospitais 
privados de classe C, D ou E.

Enfim, muitas vezes chegamos a conclusão, num mo-
mento de muita tensão, que o plano contratado não serve 
às suas necessidades e acaba tendo que pagar um adicio-
nal pelos serviços necessários. É por isso que é importan-
te lutarmos para que as autoridades coloquem os recursos 
necessários para que a rede pública de Saúde funcione na 
sua integralidade. Precisamos ter a clareza do que esta-
mos comprando ao contratar nosso plano de saúde e, mais 
que isso, precisamos exigir que o poder público nos devolva 
tudo aquilo que pagamos via impostos.

A Saúde precisa ser um bem público e não um bem de 
consumo.

www.facebook.com/paulopinheirovereador

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 7 a 13 de fevereiro de 2019

Casa das Beiras homenageia
os Aniversariantes do Mês

A Casa das Beiras recebeu 
com carinho e homenageou os 
aniversariantes do mês, no últi-
mo dia 3, onde muita gente se 
divertiu com um almoço conví-
vio “Tarde do Havaí”.

Os churrascos têm sido a 
sensação na Vida Associati-
va; cada um à sua moda. A 
Casa das Beiras, por exemplo, 
conta com um toque especial 
de mestres que sabem como 
fazer um churrasco de quali-
dade. E é por isso que a cada 
realização o almoço na Casa 
das Beiras é bastante presti-
giado pelos associados e ami-
gos que comparecem ao Solar 
da rua Barão de Ubá.

O churrasco das Beiras tem 
carnes e cortes nobres, grande 
variedade de guarnições como 
saladas, o aclamado empadão 

Num close para o Jornal Portugal em Foco, ve-
mos o adorável casal, D.Ilda e Sr. Júlio Robalo

Grande baluarte da nossa comunidade, é o Eduardo 
Rocha com sua esposa, a Vandinha, e demais amigos

A banda Típicos da Beira foi show de charme musical na Tarde do 
Havaí, na Casa das Beiras

Destaque da Tarde do Havaí, a mesa do presidente José Henrique, de 
sua esposa Verônica, da diretora Flavia Mariah,  do adorável casal e 
pais do presidente, D. Ilda e Sr. Júlio Robalo, e de Maria Helena Alen-
car (todos, pessoas de primeira linha)

de frango e sardinhas assadas, 
além da banana assada com 
canela e açúcar.

Para dançar, os típicos da 
Beira deram um show com re-

pertório variado, animadíssimo que, 
como sempre, levantou o público e 
enchendo a pista de dança. Foi um 
convívio festivo, com músicas por-
tuguesas e brasileiras. Uma progra-
mação que esquentou os convida-
dos, associados e amigos.

Muita gente boa lá esteve e 
os aniversariantes receberam o 
carinho da diretoria, cantando o 
“Parabéns” e cortando um bonito 
e delicioso bolo.

É sempre muito bom passar 
o domingo na Casa das Beiras, 
e lá receber as atenções do pre-
sidente José Henrique, de sua 
família e de sua equipe, ou me-
lhor, do seu corpo de diretores, 
que como sempre, garantem o 
sucesso da Casa.


