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CADERNO DE SÃO PAULO

O investimento público é absolutamente essencial para, em 
caso de maior abrandamento da economia, poder haver compen-
sação e o país conseguir manter níveis de crescimento elevado e 
criação de emprego, e não voltar a passar pelas crises , sustentou 
o chefe do Governo.

António Costa falava no lançamento do concurso para a compra 
de 22 novos comboios da CP, na estação de Marco de Canaveses.

“O país é um país adulto e sabe que não é possível fa-
zer tudo já, mas sabe que com persistência, determina-
ção e passo a passo vamos fazer tudo o que necessitamos”.                                                                                                                    
O primeiro-ministro disse existirem boas razões para os portugueses 
acreditarem que o caminho de melhoria das contas públicas pode 
prosseguir.

“Temos de saber bem o que queremos para o nosso país, temos 

de acreditar que, se fizermos as coisas bem feitas, pela forma certa, 
mantendo as contas certas, com determinação e ambição, conse-
guiremos fazer o que desejamos. Isto não é otimismo, é realismo”.

Costa recordou que há 3 anos muitos não acreditavam que Por-
tugal tivesse hoje o déficit que tem, pudesse reduzir o desemprego, 
conseguisse convergir com a UE, melhorasse os rendimentos das 
famílias e relançasse o investimento público.

“O país viveu uma crise econômica e financeira profunda, mas 
felizmente vencemos. Hoje o país pode orgulhar-se de ter um dos 
déficits mais baixos da União Europeia e de ter começado a reduzir 
a dívida pública. Recuando aos 2 últimos anos, o primeiro-ministro 
lembrou que foram os primeiros 2 anos deste século em que Por-
tugal conseguiu crescer mais do que a média da União Europeia, 
sendo esta também uma ambição para este ano e seguintes.

Casa de Trás-os-Montes
Posse da Nova Diretoria

Casa das Beiras – Casa
cheia em Almoço de Reis 

“É o momento certo 
para dar prioridade 

ao investimento
público” 

O SAMPAPÃO, que con-
grega as entidades: SINDIPAN, 
AIPAN, FUNDIPAN e a escola 
IDPC reconhecida pelo MEC, 
realizou pela 12ª. vez no uma 
cerimônia para fazer a entrega 
do Premio de Jornalismo 2018. 

Este prêmio é um ato de reco-
nhecimento do trabalho efetua-
do pelas diversas mídias em prol 
da panificação. Confira essa re-
portagem, a Coluna Mundos ao 
Mundo de Albino Castro, e de-
mais assuntos de interesse.

SAMPAPÃO
Outorgou Prêmio Jornalismo 2018

Numa Sessão Solene simples, foi  empossada a nova 
diretoria transmontana. Na foto, Sr.  José Manuel Brites, 

novo 1º vice-presidente, discursando ao lado do presidente 
Ismael Martins Loureiro, dos diretores Angelo Horto e Jaime 
Carvalho. Detalhes na pág 8

Numa declaração conjunta di-
vulgada em Bruxelas, os comissá-
rios europeus Carlos Moedas, Ne-
ven Mimica e Elzbieta Bienkowska 
manifestam satisfação por ver 
este cabo intercontinental tornar-
se uma realidade. “A América La-
tina e a Europa nunca estiveram 
tão bem conectadas. A nova es-
trada de dados digitais vai apoiar 
a inovação com vista a melhores 
serviços de observação da Terra, 
será um passo em frente na cria-
ção de uma área de investigação 
comum UE-América Latina, e vai 
ajudar a colmatar o fosso digital 
entre América Latina e a Europa 
e dentro da região, com poten-
cial para uma colaboração ainda 
maior nos anos que se seguem”, 
declaram os comissários.

Em agosto do ano passado, 
um grupo de 11 redes de inves-

tigação e educação europeias 
e latino-americanas assinou o 
acordo para a construção do 
cabo de fibra ótica submarino 
“Ellalink” no Atlântico, que ligará 
Europa e América Latina através 
de Portugal e Brasil, designada-
mente Sines e Fortaleza.

De acordo com o executivo 
comunitário, o total de recursos 
mobilizados para este projeto é na 
ordem dos 53 milhões de euros, 
contribuindo a Comissão Europeia 
com 26,5 milhões, através de fun-
dos do programa científico da UE, 
o “Horizonte 2020”, do programa 
“Copérnico” e do instrumento re-
gional de Desenvolvimento e Coo-
peração, sendo os restantes asse-
gurados pelos outros membros do 
consórcio, do Brasil, Chile, Colôm-
bia, Equador, França, Alemanha, 
Itália, Espanha e Portugal.

Cabo de fibra ótica entre Portugal e
Brasil começa a tornar-se realidade

“O valor do pescado tran-
sacionado nas lotas e postos 
de Portugal Continental, sob 
gestão da Docapesca, ascen-
deu a 205,1 milhões de euros 
em 2018, o que representa um 
crescimento de 4,9% em com-
paração com os 195,5 milhões 
do ano passado. O pescado 
transacionado atingiu assim o 

O Ministério dos Negócios 
Estrangeiros anunciou a aber-
tura de um concurso externo 
para 25 lugares de adido de 
embaixada, o que permitirá, 
pela primeira vez em 10 anos, 
preencher totalmente o qua-
dro de adidos na diplomacia 
portuguesa e reforçar os dife-
rentes níveis da carreira nos 
próximos anos.

Os diplomatas começam 
a sua carreira como adidos, 
posto que devem ocupar 
durante três anos. Depois, 
passam automaticamente à 
categoria de secretário de 
embaixada. Por isso, os con-
cursos de entrada são aber-
tos de 3 em 3 anos. Para 
manter o quadro, deveriam 
entrar 55 diplomatas a cada 3 
anos. Mas pelo menos desde 
2005 que os concursos foram 
abertos com menos vagas. 
No ano passado, entraram 
30, pelo que agora o quadro 

ficará completo.
“Podem candidatar-se to-

dos os cidadãos portugueses 
que possuam, além das con-
dições gerais de admissão na 
função pública, uma licencia-
tura conferida por instituições 
portuguesas de ensino uni-
versitário ou diploma estran-
geiro legalmente equiparado”.

O concurso está aberto 
pelo prazo de 12 dias, a con-
tar de hoje, sendo as candida-
turas feitas no site.

O chefe da diplomacia 
portuguesa já tinha anunciado 
no seminário diplomático, que 
ia repor o quadro de adidos de 
embaixada. “Vamos recuperar 
o ritmo da normalidade e re-
por os 55 adidos. Temos de 
recuperar dos anos da crise, 
mas também temos de nos 
para preparar a presidência 
portuguesa da União Euro-
peia de 2021”, disse Augusto 
Santos Silva.

Governo abre 
concurso 

para 25 vagas 
na carreira 

diplomática         

A Comunidade esteve em peso prestigiando o Almoço do 
Dia de Reis da Casa das Beiras. Detalhes na pág 18

Com Casa lotada e sucesso absoluto, foi o 1º Almoço Por-
tuguês do ano de 2019, do Clube Recreativo Português 

de Jacarepaguá, na Taquara. Detalhes no tabloide 

Esteve movimentado o almoço de Reis portuense, em des-
taque os garotos propaganda, Antônio Cardão, comen-

dador Henrique Loureiro, Antônio Paiva Custódio Paiva De-
talhes no tabloide 

Recreativo de Jacarepaguá
1º Almoço Português

Almoço de Reis na
Casa do Porto

O PSD apresentou o seu 
projeto de lei de bases da saú-
de, na cooperação entre setores 
público, privado e social, e es-
pera conseguir, em comissão, 
consensos sobretudo com PS e 
CDS-PP.

O debate da proposta de 
lei do Governo e dos restantes 
partidos está marcado para 23 
de janeiro e a expectativa dos 
sociais-democratas é que to-
dos os diplomas possam baixar 
sem votação à discussão na 
comissão, defendeu o vice-pre-
sidente Adão Silva. O diploma 
do PSD, de 58 páginas e que 
propõe 62 bases para a saúde, 
foi apresentado, também pelo 
coordenador do Conselho Es-
tratégico do PSD  Luís Filipe 

PSD quer consenso com PS e CDS-PP para nova lei de bases da Saúde

Pereira, e pelo deputado Ricar-
do Baptista Leite.

Escusando-se a responder 
se o PSD estaria disponível para 
viabilizar a lei do Governo tal 
como está, Adão Silva defendeu 
que possa haver uma negocia-

ção, fazendo um apelo sobretu-
do ao PS e ao CDS-PP para que 
vão ao encontro do diploma do 
PSD. Dizendo não excluir nin-
guém, o deputado considerou, 
contudo, mais difíceis entendi-
mentos com PCP e BE, que con-

sidera defenderem uma lógica 
estatizante da saúde.

“O PSD está apostado em 
ser o centro do debate e capaz 
de fazer confluir em torno do 
nosso projeto a proposta do Go-
verno e do CDS”, afirmou, recor-
dando que a atual lei tem quase 
30 anos, é da responsabilidade 
de um Governo PSD de Cavaco 
Silva, e serviu a vários tipos de 
executivo.

O SNS deve continuar a co-
existir com setores social e pri-
vado, cooperando com estes na 
realização da prestação pública 
de saúde sempre que existam 
ganhos de saúde para a popu-
lação e se possam reduzir os 
encargos para os contribuin-
tes”, defendeu.

Pescado comercializado em Portugal atinge valor máximo desde 2008
valor mais elevado desde 2008”, 
indicou o ministério liderado por 
Ana Paula Vitorino.

De acordo com o Governo, a 
quantidade de pescado transacio-
nada também avançou, passan-
do de 95,8 mil toneladas em 2017 
para 99,7 em 2018, o equivalente 
a um crescimento de 4%.

O preço médio por quilo atingiu 

2,06 euros em 2018, superior aos 
2,04 registados no ano anterior.                                                                                                                          
Peniche foi responsável pelas 
vendas de 34 milhões, seguida 
por Matosinhos (26,8), Sesimbra 
(24,8), Aveiro (16,9) e Vila Real 
de Santo António (13).

Segundo os dados do Minis-
tério, as 5 principais em quanti-
dade foram Sesimbra (21.278 

ton), Matosinhos (19.473), Pe-
niche (11.892), Aveiro (8.778) e 
Sines (5.256).

Já as espécies mais relevan-
tes em valor foram o polvo, com 
uma subida de 7,1% para 35,5 
milhões de euros, seguida pela 
sardinha (23,8 milhões, +25,8%) 
e o carapau (14,7 milhões, 
+23,2%).  
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presidente Marcelo rebelo esclarece 
telefoneMa a cristina e leMbra Goucha

O Presidente da Repú-
blica enquadrou o seu te-
lefonema para o novo pro-
grama de Cristina Ferreira, 
na SIC, considerando que 
“era o mínimo desejar-
lhe boa sorte” depois de 
ter dado uma entrevista a 

Goucha, na TVI.
Em declarações à 

agência Lusa, Marcelo Re-
belo de Sousa fez questão 
de lembrar que deu uma 
entrevista a Manuel Luís 
Goucha “na véspera do 
Natal”, que durou “25 mi-

nutos”, e rejeitou estar a 
tomar partido na concor-
rência entre os programas 
de entretenimento da TVI e 
da SIC.

O chefe de Estado quis 
assim justificar a sua par-
ticipação, através de um 
telefonema, em direto, na 
estreia do programa de 
Cristina Ferreira hoje na 
SIC, que disse ter sido “de 
improviso”, durante “cer-
ca de dois minutos”, para 
“desejar boa sorte” a uma 
apresentadora com quem 
tem “uma relação de ami-
zade”.

“Eu tenho uma relação 
de amizade com ela, já 
dei a primeira entrevista 
na revista dela. Não indo 
ao programa nem tendo 

entrevista com ela, era o 
mínimo desejar-lhe boa 
sorte. É o mínimo de equi-
líbrio”, defendeu.

“O Programa da Cris-
tina” na SIC, para onde a 
apresentadora se mudou 
vinda da TVI, começou 
hoje perto das 10:00 e de-
correu até às 13:00.

A meio da emissão, to-
cou um telefone no estúdio 
e Cristina Ferreira excla-
mou: “Eu sabia que um te-
lefone aqui ia ser um pro-
blema e que me iam fazer 
alguma coisa”.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa identificou-se e referiu 
que tinha interrompido 
uma reunião para espreitar 
o seu primeiro programa.

“E como ao longo da 

vida várias vezes estive 
consigo quando arrancou 
com novas fases da sua 
vida - lembra-se da sua 
revista, a primeira entre-
vista? - e várias vezes, 
noutros tempos, eu queria 
desejar-lhe muitas felicida-

des e enviar-lhe um beiji-
nho”, acrescentou.

Cristina Ferreira agra-
deceu-lhe “por ser Presi-
dente de todos os portu-
gueses” e elogiou “a forma 
como tem feito a sua presi-
dência”.

taxas do novo aeroporto 
serão 80% mais baratas

As taxas aeroportuárias no novo aero-
porto do Montijo vão ser entre 80% e 85% 
mais baixas do que as praticadas no aero-
porto da Portela. Esta poderá ser uma forma 
de atrair companhias aéreas para a nova 
plataforma que estará pronta, segundo o 
calendário do Governo e da concessionária 
detida pela Vinci, em 2022. O acordo, fir-
mado esta semana, será  divulgado com a 
estimativa prevista para o ritmo de aumen-
to das taxas aeroportuárias que será mais 
controlado do que acontece atualmente. 
Hoje as taxas praticadas aumentam em fun-
ção do volume de procura real do aeroporto 
Humberto Delgado, mas este mecanismo 
vai ser substituído por outro onde entra-
rá também na equação para a atualização 
das taxas o volume de investimento feito.                                                                                                                                           
    Entre 2019 e 2022 o acordo vai prever 
que o aumento médio por ano seja na or-
dem dos 2%, o que é metade dos au-
mentos que aconteceram nos últimos 4 
anos. Já a partir do momento em que o 
aeroporto do Montijo estiver a funcionar  e 
passar a contar também o volume de in-
vestimento feito pela concessionária, as 
taxas serão mais baratas em 80% ou 85%.                                                                                                                                             
O investimento global chegara a 1.747 mi-
lhões de euros: 1.326 milhões para a primei-
ra fase e os restantes 421 milhões para a 
segunda (que se estenderá até ao final da 
concessão, em 2062). Quanto ao  primei-
ro investimento, a maior parte será canali-
zada para a ampliação do aeroporto Hum-
berto Delgado, que terá um investimento 
de 650 milhões, enquanto que os outros 
520 milhões serão investidos na nova infra-

estrutura aeroportuária que vai nascer no 
Montijo. Os restantes 160 milhões serão apli-
cados em acessibilidades e na Força Aérea.                                                                                                                                           
Todo o investimento a ser feito ficará a cargo 
da concessionária. Este é outro ponto que 
ficará assente no modelo de financiamento 
já fechado.

O investimento na Portela vai permitir que 
o aeroporto passe a ter mais de 150 balcões 
de check in e vai possibilitar o aumento do 
processo de verificação por raio-x para 240 
passageiros/h, um aumento de 71% . Além 
disso, o aeroporto Humberto Delgado, que 
vai ver crescer a sua área em mais de 32%, 
vai passar a poder receber na sua pista os 
maiores aviões de passageiros do mundo, o 
A380 e B 747. Já o Montijo terá estaciona-
mento para 36 aeronaves e 2400 metros de 
pista. O edifício central terá 101.200 metros 
quadrados, 10 balcões de check in e 20 pos-
tos de baggage drop.

Quanto à construção de infraestruturas 
adjacentes ao novo aeroporto, o que está 
previsto é uma nova ligação, de 5 km, à pon-
te Vasco da Gama e também intervenções 
no cais fluvial. Está ainda prevista a existên-
cia de um serviço shuttle entre o terminal e o 
cais do Seixalinho.

O acordo fica fechado sem que esteja 
pronto o Estudo de Impacto Ambiental, tal 
como já tinha sido noticiado, tendo a primei-
ra versão do estudo sido recusada em ju-
nho. pela Agência Portuguesa do Ambiente. 
Na zona do Montijo existe um corredor utili-
zado por aves migratórias, que acarreta não 
só riscos ambientais, mas também para os 
operacionais das aeronaves.

frio continua: temperaturas podem 
atingir os -5 graus durante a semana

As temperaturas míni-
mas vão continuar muito 
baixas em Portugal conti-
nental pelo menos até ao 
final da semana, podendo 
chegar aos 5 graus nega-
tivos em algumas regiões.  
As temperaturas míni-
mas vão continuar muito 
baixas, com noites muito 
frias, mas os dias serão 
amenos, com máximas 
que podem chegar aos 18 
graus Celsius, explicou à 
Lusa a meteorologista Ân-
gela Lourenço. “Do ponto 
de vista da nebulosidade, 
praticamente não vai ha-
ver nuvens durante toda 
a semana. Vamos ter céu 
pouco nublado ou limpo, 
formação de geada em 
todo o território, com maior 
incidência nas regiões do 
interior, neblina ou nevo-
eiro, mas em áreas pouco 
extensas”, disse a especia-
lista do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera.                                                                                                                                      
De acordo com Ângela 
Lourenço, as temperatu-
ras mínimas vão rondar 

valores abaixo de zero. 
Se no litoral, podem variar 
entre os 0 e 1 graus, nas 
regiões do interior, podem 
atingir -5 ou -4. “No que 
diz respeito às máximas, 
os valores vão estar relati-
vamente elevados e a ron-
dar os 16/17 graus”, disse.                                                                                                                                           
Os locais mais frios durante 
o dia, segundo a meteo-
rologista, são aqueles em 
que o nevoeiro pode levar 
mais tempo a dissipar, es-
tando previstas máximas 
de 9 graus.

“Estas mínimas são 

normais para a altura do 
ano e nem são excepcio-
nalmente baixas.  Esta-
mos a falar de janeiro, do 
inverno. Tem a ver com a 
posição de um anticiclone 
a norte do Península Ibé-
rica que não tem permiti-
do as superfícies frontais, 
que trazem a chuva”, indi-
cou. Segundo Ângela Lou-
renço, o frio vai continuar 
a afetar o continente nos 
próximos dias, prevendo-
se ainda para o final da 
semana uma descida da 
temperatura máxima.

hotéis do algarve tiveram em dezembro das 
maiores taxas de ocupação dos 

últimos 20 anos para hospedes estrangeiros 

A taxa de ocupação 
por quarto nas unidades 
hoteleiras do Algarve foi 
de 34% em dezembro, 
um dos valores mais ele-
vados registados naquele 
mês nos últimos 20 anos, 
de acordo com dados pro-
visórios divulgados pela 
AHETA.       A taxa de ocu-
pação global média por 
quarto foi 1,1 ponto per-
centual superior à de em 
dezembro de 2017, subida 
que é atribuída ao cresci-
mento dos mercados fran-
cês, alemão e britânico, 

revela a Associação de 
Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve. 
O valor atingido no mês 
passado é um dos mais 
elevados comparativa-
mente com o mesmo mês 
nos últimos 20 anos, mas 
ainda assim ficou abaixo 
dos 35,5% verificados em 
dezembro de 2016, se-
gundo um gráfico com as 
variações no período en-
tre 1996 e 2018 divulgado 
pela AHETA em comuni-
cado. De acordo com a 
maior associação local do 

setor, a subida verificada 
deveu-se sobretudo aos 
mercados francês (mais 
18,5%), alemão (mais 
10,2%) e britânico (mais 
9,3%). O mercado holan-
dês foi o que apresentou 
a maior descida (menos 
18,8%), atenuando a subi-
da verificada, nota a AHE-
TA. Desde o início do ano, 
a taxa de ocupação por 
quarto regista uma desci-
da de 1,1% e o volume de 
negócios um aumento de 
3,7%. Já o volume de ven-
das subiu 11,2%

Miguel Macedo: “o tempo da política acabou”
O ex-ministro e dirigen-

te do PSD Miguel Macedo 
põe um ponto final na sua 
carreira política. O regres-
so de Macedo à política 
ativa estava a ser hipótese 
levantada nos últimos dias 
por alguns dirigentes do 
partido, depois da absol-
vição do ex-governante no 
caso dos Vistos Gold, mas 
é o próprio quem encerra 
totalmente o capítulo.

A declaração é feita à 
revista Notícias Magazi-
ne do Jornal de Notícias 
e à qual Miguel Macedo 
acrescenta mesmo que 
a política e um capítulo 
encerrado. O ex-ministro, 
que é advogado, diz que 
quer agora recuperar a 
atividade profissional em 
pleno e passar mais tem-
po com a única filha, que 
vive longe.
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Descobrir a história, o comércio e 
a restauração na Fortaleza De Valença

Se um dia a Fortaleza de 
Valença serviu para defender a 
fronteira e evitar invasões, hoje 
é um ponto de encontro de 
pessoas de todo o mundo, que 
ali chegam pela peregrinação, 
pelo comércio, pela gastrono-
mia e pela história.

Numa colina na margem 
esquerda do Rio Minho esten-
dem-se por mais de cinco qui-
lômetros as muralhas da forta-
leza de Valença. É grandiosa, 
sem deixar de ser discreta e, 
graças à sua monumentalidade 
e ao comércio do seu interior, 
atrai milhares de visitantes to-
dos os meses. A maioria deles 
são espanhóis, o que nos pode 
levar a pensar numa ironia do 
destino, é que esta fortificação, 
que começou a ser construída 
no século XVII, no contexto das 
Guerras da Restauração da In-
dependência Portuguesa, des-
tinava-se a posicionar-se como 
uma ameaça face a eventuais 
avanços de Espanha por aque-
la fronteira.

O projeto da sua construção 
ficou a cargo do engenheiro 
militar francês Miguel Lescole, 
contudo foi um seu discípulo, 

Manuel Pinto Vilalobos, que o 
pôs em execução, em finais de 
1691. Por volta de 1700, a obra 
estaria praticamente concluída. 
Hoje, livre das funções de ou-
trora, a fortaleza de Valença é 
candidata a Patrimônio Mundial 
da UNESCO. E são precisa-
mente os espanhóis que ali vão 
às compras. Que o diga Álvaro 
Santos, que ao lado da mulher, 
gere a loja de têxteis para o lar 
Lenipaula. É precisamente aos 
visitantes espanhóis que ven-

de mais atoalhados nacionais, 
e outros produtos como robes 
e chinelos. Os clientes chegam 
pela qualidade dos artigos e 
pela possibilidade de personali-
zação. «É nisso que somos di-
ferentes», afiança Álvaro.

A Lenipaula situa-se na Co-
roada, uma área a sul da forta-
leza, quase sem construções, 
que se interliga pela Porta do 
Meio a uma outra área,  a Vila, 
onde residia grande parte da 
população e se encontravam 
os principais equipamentos so-
ciais. Hoje, são poucos aqueles 
que, à semelhança de Hélder 
Castelão, responsável pela loja 
de decoração Da Vinci, nasce-
ram e ainda habitam dentro de 
muralhas. «Só no largo onde vi-
via, havia 25 miúdos. Hoje não 
há nenhum», lamenta. Mas é 
com carinho que relembra a al-
tura em que não precisava de 
sair da fortaleza porque estava 
lá tudo. «Havia farmácia, bom-
beiros voluntários – eu fui bom-
beiro aqui dentro -, hospital, que 
era a maternidade,  Finanças, 
que ainda cá estão, tribunal e a 

primeira delegação da CGD foi 
aqui.» Sair da muralha era mes-
mo «só para apanhar o com-
boio». Até as brincadeiras eram 
adaptadas ao monumento. Os 
jogos de futebol disputavam-se 
nos fossos interiores porque ti-
nham «um espaço grande».

Até hoje, muita coisa mudou. 
O edifício do hospital acolhe um 
lar de idosos e o quartel dos 
bombeiros voluntários tornou-
se o Museu do Bombeiro Ma-
nuel Valdés Sobral, onde cerca 
de quatro mil peças, entre ca-
pacetes e instrumentos de com-
bate ao fogo, contam a história 
deste ofício.

 Na antiga Moradia Régia en-
contra-se agora o Núcleo Muse-
ológico de Valença, dividido por 
três salas, a de exposições tem-
porárias, a da Fortificação Me-
dieval com uma maqueta à es-
cala e da sala de Arqueologia. 
Perto, fica a Casa da Vila, uma 
acolhedora cafetaria, onde Artur 
Vidinha e Rita Tiago preparam 
torradas em pão alentejano e 
bolos caseiros que acompa-
nham chás, chocolate quente e 
bebidas de café. As mesas cos-

tumam estar sempre ocupadas 
e é sem surpresa que a língua 
espanhola enche o espaço. No 
verão, costuma haver exposi-
ções de fotografia e pintura.

No ponto quase oposto da 
fortaleza, o restaurante Fatum, 
dentro de uma casamata , uma 
fortificação fechada, inserida 
num baluarte, promove noi-
tes de fado todos os sábados. 
Gonçalo Silva passou pelas co-
zinhas dos restaurantes Tram 
e Pimms, ambos no Porto, e 
regressou à sua cidade porque 
acredita que «Valença tem um 
potencial muito grande». O chef 
confecciona «comida honesta 
sem grandes segredos» como o 
pernil de porco confitado, e pra-
tos vegan e vegetarianos, uma 
raridade em Valença. Mas é o 
bacalhau um dos pratos mais 
pedidos, sobretudo por espa-
nhóis.

Se um dia a fortaleza serviu 
para defender a fronteira e evi-
tar invasões, hoje é um ponto de 
encontro de pessoas de todo o 
mundo, que ali chegam pela pe-
regrinação, pelo comércio, pela 
gastronomia e pela história.

marcelo é aposentado como 
professor universitário mas recebe 

apenas salário de presidente
Marcelo Rebelo de Sousa está formalmente aposen-
tado pela Caixa Geral de Aposentadorias, pela sua 
carreira como professor universitário, conforme pu-
blicado em Diário da República, mas irá continuar a 
receber apenas o salário de Presidente da República. 
“Vou continuar a receber o vencimento de Presidente 
da República. Não estou a exercer funções como pen-
sionista. Em qualquer caso, escolheria sempre o orde-
nado de Presidente. Mas a lei não permite “, afirmou o 
próprio chefe de Estado à agência Lusa. 

Número de empresas criadas 
bate recorde em 2018

O recorde já tinha sido anunciado e concretizou-se: 
desde 2007 que não se criavam tantas empresas em 
Portugal. De acordo com os dados da Informa D&B 
divulgados, foram criadas 45.191 empresas em terri-
tório nacional em 2018, mais 4 mil do que em 2017. 
A Informa D&B assinala que 40% desse total são 
empresas em atividades ligadas ao turismo. Ou seja, 
mais de 18 mil empresas criadas no ano passado es-

tavam ligada ao setor que tem sido um dos motores 
da economia portuguesa neste período de recupera-
ção pós-crise. Ainda que os dados oficiais sobre 2018 
não estejam fechados, já é possível antecipar que as 
exportações de turismo renovaram máximos no ano 
passado. 

Portugal ganha estatuto na 
melhor feira de moda masculina

Aquela que é considerada a mais icónica feira de 
moda masculina do mundo vai ter Portugal como país 
convidado, um estatuto que permite às empresas 
portuguesas terem um “espaço privilegiado” neste 
evento de três dias e também beneficiarem do pro-
grama de promoção internacional concebido pelos 
próprios organizadores e direcionado a todos os mer-
cados representados. Na 95.ª edição da Pitti Uomo, 
que começou esta semana, foram para  Florença 
uma vasta comitiva de empresas, marcas e estilistas 
portugueses de diferentes segmentos de atividade, 
desde o vestuário mais clássico ao sportswear, pas-
sando pelos acessórios. Deste grupo empresarial fa-
zem parte a Dielmar, Poente, Caiagua, +351, Ecolã, 
Hugo Costa, Ideal & Co, Labuta, Mano Studio, Nycole 
e WestMister.

Ministro defende fim das 
propinas no ensino superior

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Heitor, defendeu políticas que garantam a re-
dução dos custos das famílias com filhos no ensino su-
perior, admitindo o fim das propinas.
Durante a sua intervenção na Convenção Nacional do 
Ensino Superior 2030, que decorre no ISCTE-IUL, em 
Lisboa, Manuel Heitor lembrou os ideais europeus que 
garantem a frequência do ensino superior sem sobre-
carga para as famílias. Nos últimos três anos, lembrou, 
o Governo aumentou 24% o número de bolsas de ação 
social escolar, que passaram de cerca de 64 mil em 
2015 para quase 80 mil atualmente, com destaque 
para as bolsas de mobilidade para o interior no país, 
que triplicaram.

taxa de desemprego mantém-se 
em mínimos de setembro de 2002

O INE divulgou a taxa de desemprego de outubro e 
divulgou a estimativa provisória para novembro. Ambas 
se mantiveram em 6,6%, o valor mais baixo dos últimos 
16 anos.
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100 mil euros para aquisição de 
órgão de tubos para a Igreja do 

Senhor Jesus dos Navegantes

O Município de Oei-
ras atribuiu uma copar-
ticipação financeira, no 
valor de 100 mil euros, 
à Fábrica da Igreja do 
Senhor Jesus dos Na-
vegantes de modo a se 
proceder à aquisição 
de um órgão de tubos 
de grandes dimensões. 
Este servirá para o 
acompanhamento litúr-
gico das celebrações re-
ligiosas, enriquecendo a 
oferta de música erudita 
no concelho.

Esta comparticipa-
ção servirá, igualmente, 
para a formação de no-
vos músicos e composi-

tores, dando continuida-
de à presença da Escola 
de Música de Nossa Se-
nhora do Cabo nas ins-
talações da Paróquia de 
Paço de Arcos.

Dando continuidade 
à tradição, e tendo em 
conta a existência ainda 
de mestres organeiros 
portugueses, foi mostra-
da a vontade da Fábrica 
da Igreja do Senhor Je-
sus dos Navegantes de 
dotar a igreja paroquial 
de um órgão, construído 
por um destes mestres, 
dimensionado para o 
espaço existente para o 
efeito.

Madeiro de Reis em Oeiras

Oeiras acendeu pela 
primeira vez o seu Ma-
deiro de Reis. De origem 
ancestral, os madeiros 
são uma tradição portu-
guesa muito enraizada 
em determinadas zonas 
do país. No dia 5 de ja-
neiro, reune a família, 
para almoçar ou lanchar 
junto à festa. 

Porco no espeto, 
chouriço, entremeada, 

tudo assado na hora e 
no local, assim como o 
tradicional bolo-rei, este-
ve à disposição de todos 
aqueles que aceitaram 
o convite. Bebidas e ou-
tras iguarias a disponí-
veis para venda. 

A festa foi das 15h00 
às 22h00 no parque de 
estacionamento da Ade-
ga do Palácio Marquês 
de Pombal.

A falta de tabaco para 
venda na cantina prisional 
foi o motivo que originou 
os distúrbios ocorridos no 
Estabelecimento Prisional 
de Izeda, em Bragança, 
disse fonte do corpo da 
guarda prisional.

A mesma fonte adian-
tou que a situação, em 
que os presos chegaram a 
incendiar caixotes do lixo 
e colchões, já se encontra 
controlada, estando os re-
clusos já fechados, depois 
de se terem recusado re-
gressar às celas após o 
almoço.

Segundo a mesma 
fonte, os presos queriam 
comprar tabaco na cantina 
do estabelecimento prisio-

Falta de tabaco motivou distúrbios
BRagança

aveiRO

MiRandela

nal, mas a quantidade au-
torizada para esta semana 
já está esgotada.

Contudo, em resposta 
enviada à Lusa, a Dire-
ção-Geral de Reinser-
ção e Serviços Prisionais 
(DGRSP) nega “em abso-
luto que se tenha verifica-

do quaisquer incidentes 
no Estabelecimento Pri-
sional de Izeda”.

A DGRSP indica que 
reclusos regressaram às 
celas, após o almoço, 
“sem qualquer tipo de pro-
blemas” e que não houve 
recurso à força ou à utili-

“A Câmara Municipal 
de Aveiro anunciou que 
os estudos geotécnicos 
confirmam a ‘possibilida-
de técnica de construção 
do estacionamento em 
cave’. Face a esta conclu-
são, o Bloco de Esquerda 
lembra que possibilidade 
é diferente de obrigato-
riedade e reafirma a sua 
oposição à construção do 
estacionamento subter-
râneo no Rossio”, refere 
um comunicado da con-
celhia bloquista.

A obra está estimada 
em mais de 10 milhões 
de euros, a suportar por 
um privado em troca da 
exploração do estaciona-
mento e por fundos co-
munitários.

O Bloco considera que 

Os doentes do conce-
lho transmontano de Mi-
randela em situação de 
carência econômica têm, 
desde 1 de janeiro, acesso 
garantido a medicamentos 
garantido por uma parceria 
entre o município e uma 
rede solidária nacional, di-
vulgou hoje a autarquia. 

O apoio resulta do pro-
tocolo celebrado entre a 

Medicamentos gratuitos para carenciados 

zação de meios coercivos.
“A única ocorrência 

anómala, verificada até 
ao presente momento no 
Estabelecimento Prisional 
de Izeda foi a de alguns 
papeis que foram queima-
dos dentro de um caixote 
do lixo, situação imediata-
mente sanada”, esclarece 
ainda a DGRSP.

O caso ocorreu numa 
altura que o corpo da 
guarda prisional está em 
greve para exigir a revisão 
do estatuto, atualização 
da tabela remuneratória, 
criação de novas catego-
rias, um novo subsídio de 
turno, alteração dos horá-
rios de trabalho e novas 
admissões.

Bloco de esquerda contra estacionamento subterrâneo no Rossio

Câmara de Mirandela, no 
distrito de Bragança, e a 
Associação Dignitude para 
a implementação do “Car-
tão abem – Rede Solidária 
de Medicamento”.

Segundo informação 
divulgada hoje pela au-
tarquia liderada por Júlia 
Rodrigues, o programa 
está em vigor desde 01 
de janeiro “com a adesão 

de todas as farmácias do 
concelho de Mirandela” e 
os potenciais beneficiários 
podem fazer as inscrições 
junto dos serviços de ação 
social municipais.

O apoio surge no âmbi-
to de um programa nacio-
nal, ao qual aderiu agora 
o município de Mirandela, 
que “tem por objetivo ga-
rantir o acesso ao medica-
mento em ambulatório por 
parte de qualquer cidadão 
que, em Portugal, se en-
contre numa situação de 
carência econômica que o 
impossibilite de adquirir os 
medicamentos compartici-
pados que lhe sejam pres-
critos por receita médica”.

“Esta rede solidária do 
medicamento tem por des-
tinatários, em geral, os in-
divíduos beneficiários de 
prestações sociais de soli-
dariedade, mas igualmente 
todos os que se deparem 

com uma situação inespe-
rada de carência econômi-
ca”, esclarece a autarquia.

A Câmara de Mirandela 
“pretende assim contribuir 
para o desenvolvimento do 
programa”, aproveitando o 
papel que desempenha na 
agregação de parceiros lo-
cais e envolvimento e dina-
mização da sociedade civil 
e tecido empresarial no vo-
luntariado social.

Além de recentemente 
ter lançado um projeto de 
voluntariado articulado 
com as empresas para 
dar resposta a neces-
sidades locais, a autar-
quia aposta também na 
experiência dos serviços 
sociais municipais na re-
ferenciação de pessoas 
vulneráveis para encami-
nhar os casos de compro-
vada necessidade para o 
programa de acesso ao 
medicamento.

“há outras prioridades 
em Aveiro para o inves-
timento de dinheiro públi-
co”, numa alusão à com-
participação da obra por 
fundos comunitários, a 
par do financiamento da 
entidade que ficar com a 
concessão do estaciona-
mento.

“As políticas de mobi-
lidade devem ser regidas 
pelo interesse público 
e sujeitas à democracia 
pelo que rejeita a con-
cessão a privados nesta 
matéria”, acrescenta.

O comunicado refere 
também que “tem igual-
mente existido uma gran-
de mobilização popular 
em torno de um Rossio 
verde”, que o Bloco con-
sidera dever ser atendida 

pelo executivo municipal.
“O novo estudo recua 

em relação à intenção 
inicial de reduzir a área 
de jardim. Prevê ainda 
a redução do trânsito na 
envolvente. Desde o iní-
cio, o Bloco defendeu um 
Rossio enquanto área 
verde com usos múltiplos 

para a população e visi-
tantes”, sublinha.

A concelhia do BE 
considera, por isso, “que 
se pode evoluir para uma 
solução de regeneração 
urbana sem o estaciona-
mento subterrâneo e com 
prioridade à mobilidade 
coletiva e suave”.

Oeiras apoia realização de 
simpósio na gulbenkian

A Câmara Municipal 
de Oeiras aprovou a atri-
buição de um subsídio 
de 2.900 euros, ao Ins-
tituto Gulbenkian de Ci-
ência, destinado a com-
participar as despesas 
tidas com a organização 
Simpósio Internacional 
de Microbiologia.

O Simpósio Interna-
cional de Microbiologia 
realizou-se nos dias 22, 
23 e 24 de outubro de 
2018.

Dada a pertinência 

desta iniciativa, conside-
ra-se relevante o apoio 
que o Município possa 
conceder, sendo mais 
uma resposta que, a par 
de outras, contribuirá para 
elevar o nome da vila de 
Oeiras além-fronteiras.

Da verba total, 400 
euros serviram de apoio 
à “Melhor Conferência”, 
e 2.500 euros foram des-
tinados à comparticipa-
ção nas viagens de cin-
co jovens investigadores 
estrangeiros.
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Póvoa de varzim Proença-a-nova

Mantendo o espírito 
natalício, o Centro Ocu-
pacional de Aver-o-Mar 
(COA) promoveu, duran-
te a tarde de 2 de janei-
ro, uma visita a alguns 
presépios tradicionais no 
concelho.

A Vereadora da Coe-
são Social, Andrea Silva, 
acompanhou esta visita 
que teve início em Aver-o
-Mar onde José Pinheiro 
e Diogo Neves monta-
ram o seu presépio no 
exterior da sua habitação 
atraindo as atenções dos 

Centro ocupacional de 
aver-o-mar visitou presépios

transeuntes, na Rua José 
Manuel Rego da Silva.

Pelo 15º ano, Manuel 
Cruz realizou o seu presé-
pio movimentado, na Rua 
das Sencadas, em Aver-o
-Mar. Ano após ano, o au-
tor introduz algo de novo. 
São centenas de figuras 
que o artista coloca em 
movimento representando, 
de forma satírica, as mais 
diversas cenas do quoti-
diano. Desfolhada, tece-
lagem, matança do porco, 
ordenha das vacas, pesca 
e carpintaria são algumas 

A despedida de 2018 
e a saudação ao novo 
ano foi assinalada por 
mais de 50 mil pessoas 
na zona ribeirinha de 
Portimão, ao longo de 
três noites com muita 
música e animação, e 
com o tradicional fogo 
de artifício, que deram 
as boas-vindas a 2019, 
destaca hoje nota do 
Município.

A festa arrancou no 
dia 29 de dezembro ao 
som de Richie Campbell, 
continuou no dia 30 de 
dezembro com a atua-
ção de David Fonseca e, 
no último dia do ano, a 
despedida teve lugar ao 
som do ritmos da músi-
ca brasileira com os Axé 
Brasil e com o Dj Oskar, 
que animaram a zona 
ribeirinha até perto das 
3h00.

Também no dia 31 de 
dezembro, a animação 

mais de 50 mil pessoas passaram 
o fim de ano em Portimão

Portimão

CeloriCo de Basto

oliveira de Frades

rotunda “Humildade” homenageia 
empresários e comerciantes

No dia 30 de dezembro 
foi inaugurada pelo Exe-
cutivo Municipal a obra 
artística “Humildade” da 
autoria de João Marques 
e Margarete Silva.

Esta obra oferecida ao 
Município pelos referidos 
artistas é, assim, uma 
homenagem aos empre-
sários e comerciantes do 
concelho que humilde e 
corajosamente, de forma 
visionária, decidiram in-
vestir nesta terra, criando 
uma oportunidade de ne-
gócio, daí estarem, sim-

bolicamente, representa-
das as suas pegadas.

Após a bênção pelo 
Pároco Manuel Fernan-
des, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Oli-
veira de Frades, Paulo 
Ferreira, destacou o es-
pírito empreendedor da 
comunidade empresarial 
e comercial, agradecen-
do, também, a João Mar-
ques e Margarete Silva o 
seu nobre gesto de dádi-
va ao Município. Enalte-
ceu, ainda, a importância 
desta obra, que pelo seu 

A Câmara de Proen-
ça-a-Nova vai investir 
423 mil euros na requali-
ficação de linhas de água 
afetadas pelos incêndios 
de 2017, foi anunciado 
esta quarta-feira. 

“As linhas de água jun-
to aos Caniçais, Martins 
Soares, Parque Empresa-

rial de Proença-a-Nova, 
Vale de Água, Murteira e 
as ribeiras da Feixada e 
de Lobos vão ser inter-
vencionadas na sequên-
cia dos danos sofridos 
durante os incêndios de 
2017, totalizando um in-
vestimento de 423 mil 
euros”, explica, em comu-

das atividades do meio 
rural representadas que 
nos preenchem e en-
tretêm por várias horas. 
Também o casamento, 
namorados e jogos tra-
dicionais estão retrata-
dos, sem esquecer o 
nascimento, a vida, a 
crucificação, a morte e 
a ascensão de Cristo. É 
interessante verificar a 
coordenação minuciosa 
de todos os movimentos 
que confere vivacidade 
às cenas representadas.

Já na cidade da Pó-
voa de Varzim, na casa 
de Antonieta Morim, em 
Nova Sintra, encontrá-
mos igualmente o am-
biente familiar próprio 
da quadra, com a cele-
bração dos valores reli-
giosos em evidência. O 
presépio está instalado 
na entrada da casa, à 
mercê de convidados e 
visitantes mais curiosos 
e interessados em revi-
ver as tradições.

investe 423 mil euros na 
requalificação de água

nicado, este município do 
distrito de Castelo Branco.

Os trabalhos incluem 
operações de limpeza, re-
moção de todos os lixos e 
entulhos, que não de ori-
gem 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, 
nomeadamente retenção 
de sedimentos, controlo 
de erosão, estabilização e 
consolidação de taludes, 
restauro e reabilitação 
das galerias ripícolas”, lê-
se no documento.

A Câmara de Proen-
ça-a-Nova irá coordenar 
a realização dos traba-
lhos depois do protocolo 
assinado com a Agência 
Portuguesa do Ambien-
te (APA), de colaboração 
técnica e financeira, em 
abril de 2018.

Celorico de Basto é 
o concelho anfitrião da 
XXII Gala de Entrega dos 
Troféus Desportivos “O 
Minhoto”, numa decisão 
acordada entre o Municí-
pio de Celorico de Basto 
e a Associação “A Nossa 
Terra”, organizadora do 
evento.

Agendado para o dia 11 
de março, no Gimnodes-
portivo da Escola Básica 
e Secundária de Celori-
co de Basto, “O Minhoto” 
Troféus Desportivos tem 
como objetivo reconhecer 
e premiar publicamente o 
mérito de atletas, clubes, 
dirigentes desportivos, 
treinadores e árbitros que 
mais se destacaram na 
prática das suas modali-
dades na região Minho.

“É para nós uma honra 
receber em Celorico de 
Basto tão prestigiado tro-
féu. Uma gala que tem por 
missão galardoar a exce-
lência desportiva de uma 
região cheia de talentos 
nas diferentes modalida-
des. Em Celorico de Bas-
to sempre priorizamos o 
desporto com a criação de 
infraestruturas várias para 
que os atletas possam 
praticar as diferentes mo-
dalidades nas melhores 
condições para que pos-
sam aspirar a patamares 
de elite” disse Joaquim 
Mota e Silva, Presidente 
da Câmara Municipal de 
Celorico de Basto.

A Organização repre-
sentada por Ana Campos, 
membro da Direção da 
Associação “A Nossa Ter-

XXii Gala dos troféus desportivos – “o minhoto” 

lamento por onde se rege 
este evento. Integram-no 
mais de uma centena de 
membros, entre jornalis-
tas desportivos (imprensa, 
rádio, televisão e digitais, 
que abrangem diferentes 
municípios da região Mi-
nho e de âmbito nacional) 
e entidades ligadas ao 
desporto (federações, as-
sociações de clube e des-
porto escolar).

Recordamos que este 
projeto, pelo seu valor e 
mérito, soube granjear, 
nas vinte e uma edições 
anteriores e mantém na 
presente, a colaboração 
de diversos organismos e 
entidades, entre os quais, 
o Ministério da Educação, 
o Instituto Português do 
Desporto e Juventude, o 
Comité Olímpico de Por-
tugal, a Confederação do 
Desporto de Portugal, a 
Federação Portuguesa 
de Desporto para Pes-
soas com Deficiência, o 
Turismo do Porto e Norte 
de Portugal (Entidade Re-
gional), os 24 Municípios 
da região, várias Associa-
ções de Clubes e Fe de-
rações.

musical tomou conta da 
zona ribeirinha de Alvor 
e, quando soaram as ba-
daladas da meia-noite, 
os céus form iluminados 
a partir da Praia da Ro-
cha, e na zona ribeiri-
nha de Portimão e zona 
ribeirinha de Alvor pelo 

habitual fogo de artifício.
O programa de fim de 

ano em Portimão foi uma 
organização conjunta da 
Câmara Municipal de 
Portimão, Junta de Fre-
guesia de Portimão e 
Junta de Freguesia de 
Alvor.

significado, certamente, 
perdurará na memória do 
coletivo.

Desta forma, numa das 
principais rotundas de 
acesso à Zona Industrial, 
situada na Remolha, nas-
ceu o monumento alusivo 
aos empresários e comer-
ciantes que apostaram 
nesta terra, vendo-a como 
uma janela de oportuni-
dades. Inauguração da 
Rotunda “Humildade” ho-
menageia empresários e 
comerciantes do conce-
lho.

ra” manifestou “enorme 
satisfação em poder reali-
zar esta gala em parceria 
com o Município, sendo 
que uma das caraterísti-
cas identitárias do evento 
é a rotatividade de conce-
lhos anfitriões, pelo que 
é com naturalidade que 
Celorico de Basto acolhe 
cerca de meio milhar de 
convidados da região e do 
país, para a grande festa 
do desporto da região, na 
sua XXII edição.”

As edições anteriores 
realizaram-se nos conce-
lhos de Braga, Viana do 
Castelo, V.N. de Famali-
cão, Esposende, V.N. de 
Cerveira, Monção, Barce-
los, Vila Verde, Caminha, 
Arcos de Valdevez, Fafe, 
Ponte da Barca, Cabe-
ceiras de Basto, Paredes 
de Coura, Ponte de Lima, 
Valença, Amares, Vieira 
do Minho, Guimarães e 
Melgaço, este na última 
edição.

O júri desta iniciativa é 
responsável, através de 
votação em três fases dis-
tintas, pelas nomeações 
e escolha dos premiados, 
após ter aprovado o regu-
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Economia

A Direção Geral do Te-
souro e Finanças  arrecadou 
10,6 milhões de euros em 2 
hastas públicas, incluindo a 
alienação do antigo Quartel 
de S. Brás, no Porto, que ge-
rou quase metade do valor 
total. A DGTF, que teve os 

Finanças arrecadam mais de 10 milhões 
de euros com dois leilões de imóveis

leilões em 08 de novembro 
e 18 de dezembro, estava a 
pedir pelos edifícios 8,4 mi-
lhões de euros, segundo as 
contas da Lusa, depois de 
consultar os resultados do 
concurso no site da entidade.

Vários outros imóveis, 

A Maravilha Farms, sub-
sidiária portuguesa do grupo 
norte-americano Reiter Af-
filiated Companies, quer in-
vestir 10,1 milhões de euros 
para ampliar a sua produção 
de framboesas e amoras em 
São Teotónio, no município 
alentejano de Odemira.

O projeto, cujo estudo de 
impacto ambiental entrou em 
consulta pública, prevê a ocu-
pação de uma área de 48 hec-
tares, dos quais 30 hectares no 
perímetro de rega do rio Mira.

“Estas novas áreas agrí-
colas serão dedicadas à 
produção de framboesa e 
de amora, em regime de hi-
droponia, sistema produtivo 
em que plantas crescem em 
substrato e não na terra, re-

O aumento do salário 
mínimo, em 20 euros, foi 
aprovado pelo Conselho de 
Ministros,  o Governo que vai 
beneficiar mais de 750 mil 
trabalhadores.

No decreto-lei publicado, 
que entra em vigor a 1 de 
janeiro, o executivo lembra 
que este aumento resulta 
do compromisso do Gover-
no de promover uma política 
de rendimentos numa pers-
pectiva de trabalho digno e 
garantir aos trabalhadores 
uma valorização progressiva 
do seu trabalho, conciliando 
o objetivo de reforço da coe-
são social com o da política 
salarial.

“A retribuição mínima 

Estão em causa os au-
mentos até 10 euros para 
os pensionistas com um 
rendimento inferior a 1,5 
Indexantes de Apoios So-
ciais, ou seja, até 653,6 
euros.

Esta medida abrange 
também os pensionistas 
que viram as suas pensões 
serem atualizadas entre 
2011 e 2015, sendo que, 
neste caso, o acréscimo 
é de 6 euros. A este valor 
será deduzido o que resul-
tar da atualização anual 
que começa também a ser 
paga em janeiro.

Este será o terceiro ano 
consecutivo em que os 
pensionistas com reformas 
mais baixas terão um au-
mento extraordinário mas, 
em 2019, este acréscimo 
passa a valer em janeiro .

Este aumento extraor-
dinário abrange os pensio-
nistas de invalidez, velhice 
e sobrevivência do sistema 
de segurança social e os 
pensionistas por aposen-
tadoria, reforma e sobrevi-
vência do regime de pro-
teção social, com pensões 

devidas até 31 de dezem-
bro de 2018, inclusive.

Ao todo serão cerca de 
1,6 milhões os pensionis-
tas com aumento extraor-
dinário.

Também o diploma que 
adequa os valores das 
pensões mínimas às atuali-
zações extraordinárias ve-
rificadas em 2017 e 2018 
foi hoje publicado em DR.

O objetivo é impedir 
que se verifique um des-
fasamento no montante 
das pensões dos novos 
pensionistas que não fo-
ram abrangidos naqueles 2 
anos pelos aumentos extra 
de 10 e 6 euros.

Os valores do comple-
mento serão fixados pelos 
Ministérios das Finanças e 
do Trabalho, e permitirão 
travar situações como as 
que sucederam nestes 2 
últimos anos em que as fa-
mílias com ascendentes a 
cargo se viram inicialmente 
impedidas de beneficiar da 
dedução à coleta do seu 
IRS, quando entregaram 
a declaração anual do im-
posto.

Publicado aumento extraordinário 
das pensões de 10 e 6  euros 

Americanos investem 10 milhões em Odemira
na produção de framboesas e amoras

Novo valor do Salário mínimo já é oficial
mensal garantida, constitui, 
sob diferentes pontos de vis-
ta, um referencial importante 
do mercado,  com implica-
ções quer na ótica do traba-
lho digno, do reforço da co-
esão social e do combate à 
pobreza, quer nas condições 
de competitividade e sus-
tentabilidade das empresas 
e no dinamismo econômico 
agregado”, refere o Governo 
no diploma.

A RMMG foi aumentada 
em janeiro de 2016, de 505 
euros, para 530, depois para 
557  a partir de 2017, e subiu 
para 580  a partir de 1 de ja-
neiro de 2018.

“Os resultados do acom-
panhamento trimestral dos 

impactos da atualização da 
RMMG sugerem que esta 
trajetória de atualização con-
tribuiu para devolver dignida-
de e valor ao trabalho e para 
melhorar os níveis de coesão 
social, reduzindo a pobreza 
e diminuindo as assimetrias 

salariais, sem com isso com-
prometer a sustentabilidade 
da economia portuguesa e 
sem pôr em causa o cresci-
mento do emprego e a redu-
ção do desemprego”, acres-
centa o executivo.

O Governo vai 
lançar um programa 
de incentivo à de-
volução de garrafas 
de plástico não reu-
tilizáveis, bem como 
de garrafas de vidro, 
metais ferrosos e 
alumínio. De acordo 
com uma alteração 
a um decreto-lei pu-
blicada em Diário da Repúbli-
ca, os termos e critérios ainda 
não foram definidos mas já 
se deixa a indicação de que 
o consumidor poderá receber 
um prêmio.

A medida irá entrar em vi-
gor até ao dia 31 de dezem-
bro de 2019 . As grandes su-
perfícies que aderirem a esta 
medida terão de criar nas 
suas instalações uma área 
devidamente assinalada e 
exclusivamente dedicada 
ao comércio de bebidas em 
embalagens reutilizáveis ou 

100% biodegradáveis iden-
tificadas nos termos da lei, 
estabelece o diploma.

As superfícies comerciais 
ficam ainda obrigadas, se-
gundo o artigo 23º, a disponi-
bilizar uma área devidamente 
assinalada e exclusivamente 
dedicada ao comércio de be-
bidas em embalagens reutili-
záveis ou 100 % biodegradá-
veis identificadas nos termos 
da lei. A lei terá que ser regu-
lamentada nos próximos 180 
dias e a partir de 1 de janeiro 
de 2022 este regime será de 
carácter obrigatório. 

Consumidores que
devolverem garrafas de plástico 

vão passar a receber prêmio

cujo valor não foi incluído 
nestas contas, não foram 
comprados ou porque a has-
ta ficou deserta ou porque fo-
ram retirados de venda.

O antigo Quartel de S. 
Brás foi vendido por 5 milhões 
de euros, tendo por preço 
base de licitação 3,7 milhões 
de euros. Recorde-se que a 
Câmara do Porto aprovou, 
em novembro, com a absten-
ção do PSD, uma proposta 
para que o Governo cance-
lasse a venda deste edifício e 
de um prédio nas ruas 31 de 
Janeiro e da Madeira. Este úl-
timo prédio foi arrematado por 
mais de um milhão de euros, 
face a uma base de licitação 
de 528 mil euros, de acordo 
com os dados da DGTF. Se-
gundo uma moção da CDU, 
apresentada na reunião da 

câmara do executivo, a ideia 
é que os imóveis possam ser 
disponibilizados para habita-
ção a preços acessíveis e em 
defesa do pequeno comércio 
e do movimento associativo 
da cidade.

 A DGTF vendeu vários 
imóveis por todo o país, de 
todos os tipos, como escri-
tórios, casas, apartamentos, 
prédios e moradias. A hasta 
pública levada a cabo no dia 
08 de novembro terminou 
com um total de 2,3 milhões 
de euros arrecadados, face 
a um preço inicial de 2,1 mi-
lhões de euros. No dia 18 o 
montante arrecadado foi de 
8,3 milhões de euros, partin-
do de um valor inicial de 6,3 
milhões de euros. Os leilões 
realizaram-se no auditório do 
Ministério das Finanças. 

correndo para tal à instala-
ção de túneis amovíveis para 
controle da insolação e ven-
tos”, diz o estudo ambiental .

O documento prevê que o 
investimento será distribuído 

por um período de 3 anos. 
Na fase de exploração have-
rá 350 novos empregos di-
retos na vertente agrícola, a 
que irão acrescer 700 postos 
de trabalho temporários.

Este projeto permitirá à 
Maravilha Farms produzir no 
primeiro ano 35 toneladas de 
amoras e 180 toneladas de 
framboesas. Mas nos 3 pri-
meiros anos do empreendi-
mento serão produzidas 382 
toneladas de amoras e 858 
toneladas de framboesas, 
destinadas na quase totali-
dade à exportação.

Este investimento inte-
gra-se no projeto global de 
crescimento que a Maravilha 
Farms apresentou em maio 
do ano passado e que previa 
duplicar a área de produção 
da empresa em Portugal de 
150 para 300 hectares, pre-
vendo novas áreas de culti-
vo no Alentejo, no Algarve e 
noutras regiões do país.
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O objetivo é perceber 
se a legislação vai aumen-
tar a pobreza ou vai ajudar 
a erradicar a pobreza, vai 
combater a desigualdade 
ou vai aprofundar a desi-
gualdade, disse Catarina 
Martins. Segundo expli-
cou aos jornalistas, esta 
não é uma ideia do Bloco 
de Esquerda, foi uma ideia 
lançada pela Rede Euro-
peia Anti-Pobreza. “É este 
o desafio que deixamos a 
todos os partidos. Preci-
samos de dar passos de-
cididos no combate à po-
breza, que tem múltiplos 
fatores, que devem ser 
avaliados na legislação 
toda, do trabalho, à saúde, 
à habitação e à segurança 
social, afirmou.

Referiu que Portugal 
tem 2 milhões de pessoas 
em situação de pobreza 

Bloco de Esquerda quer avaliação
do impacto da legislação na pobreza

O presidente do PSD, 
Rui Rio, acusou o Gover-
no de ter um sistemático 
discurso enganador. A 
afirmação, publicada na 
conta do PSD no Twitter, 
surgiu na sequência da 
notícia dada pelo Obser-
vador: quatro dias depois 
de baixar o imposto da 
gasolina, o Governo au-
mentou a taxa de carbono 
através de uma portaria 
que, apesar de prevista no 
Orçamento do Estado, só 
foi publicada na sexta-fei-
ra ao final do dia.

“Ora cá temos, mais 
uma vez, imposto para lá, 
taxa para cá; e no fim, o 
contribuinte a pagar mais. 
Quando perceberá o Go-
verno que estas habili-
dades vão ter de parar? 
Até porque muitos portu-

 Rui Rio acusa Governo de
sistemático discurso enganador 

gueses já começaram a 
perceber este sistemático 
discurso enganador”, es-
creveu o líder do PSD na 
conta de Twitter que criou 
em dezembro do ano pas-
sado e onde já tem 66 
tweets.

Como escreveu o Ob-
servador, com a atualiza-
ção desta taxa e o aumen-
to previsto por causa das 
condições de mercado, 
que irá variar entre 1,5 cen-
tavos no disel e os 2 centa-
vos por litro na gasolina, a 
descida dos preços senti-
da no início do ano deverá 
ficar anulada, no caso da 
gasolina, no diesel, o efei-
to será mais penalizador já 
que este combustível não 
se beneficiou da descida 
do imposto sobre os pro-
dutos petrolíferos.

Em Dia de Reis, e de-
pois de ouvir uma mistura 
de janeiras tradicionais e 
um miniconcerto de Ano 
Novo, que incluiu Ave Ma-
ria, de Gounod, e Pompa 
e Circunstância, de Elgar, 
na sala das Bicas, Marce-
lo Rebelo de Sousa agra-
deceu e quis deixar quatro 
palavras.

As janeiras, afirmou, 
traduzem o espírito des-
ta época, mas que deve 
transitar para as outras 
épocas ao longo ao ano, 
em que se deve respeitar 
a riqueza de quem pen-
sa de maneira diferente. 
“Seria insuportável de vi-
ver numa sociedade que 
fosse toda igual, igual 
nas ideias, nos projetos, 
nas ambições das pes-
soas, nas carreiras, nos 
sonhos”.

Para Marcelo, é preciso 
saber conjugar as ideias, 

Marcelo ouviu as Janeiras e fez apelo
à tolerância, contra radicalismos

que são diversas, mas 
deve também existir um 
respeito recíproco, uma 
aceitação do pensamento 
dos outros.

É preciso, disse, “sa-
ber não ultrapassar nun-
ca um limite, um patamar 
que afaste a violência, a 
agressividade excessiva, 
que afaste as tentações 
ou provocações no senti-
do de radicalizar o que de-

pois empobrece o espírito 
de família”.

O chefe do Estado con-
vidou a Sociedade Musical 
Vouzelense a cantar as Ja-
neiras em Belém, depois 
de ter visto os músicos, 
na sua maioria jovens, nas 
férias de verão de 2018, 
quando visitou zonas do 
país afetadas pelos gran-
des incêndios do ano an-
terior. Marcelo elogiou as 

O ex-ministro Miguel 
Macedo foi absolvido de 
todos os crimes de que 
estava acusado no âmbito 
do caso dos Vistos Gold e 
que o levaram a demitir-
se do governo em novem-
bro de 2014: três de pre-
varicação e um de tráfico 
de influências. Já António 
Figueiredo, ex-presidente 
do Instituto dos Registos e 

O líder parlamentar 
do PS afirmou acredi-
tar que as novas leis de 
base da habitação e da 
saúde serão aprovadas 
nesta legislatura e ma-
nifestou-se aberto a um 
consenso com outras 
bancadas em torno des-
tas matérias.

Carlos César falava 
aos jornalistas no final 
da reunião semanal da 
bancada socialista, de-
pois de questionado 
sobre as suas expecta-
tivas em relação ao con-
junto de propostas e de 
projetos de lei de bases 
da habitação e da saú-
de, que são 2 matérias 
que vão estar em dis-
cussão na Assembleia 
da República.

“Estamos convenci-
dos que, quer num caso, 
quer no outro, no final 
desta legislatura, tere-
mos essas legislações 
aprovadas”, declarou 
o presidente do Grupo 
Parlamentar,  sobre as 
leis de bases da habita-
ção e da saúde.

Perante os jornalis-
tas, Carlos César procu-
rou salientar a ideia de 
que os socialistas estão 
“muito empenhados na 
discussão dessas duas 
leis de bases”. “O PS no 
caso da lei de bases da 
habitação e o Governo 

PS espera consenso para 
aprovar até junho leis de

bases da habitação e saúde

Miguel Macedo absolvido de todos os crimes; António
Figueiredo condenado por dois crimes de corrupção

do Notariado, considera-
do o cabeça de uma rede 
de corrupção no Estado, 
foi absolvido de 2 dos 4 
crimes de corrupção. Fi-
gueiredo foi considerado 
culpado de outros 2 cri-
mes: um de corrupção 
ativa e outro de corrupção 
passiva. Além destes, ou-
tros 2 empresários chi-
neses foram condenados 

a penas de multa entre 
os mais de 20 arguidos.                                                                                                                                      
Os sinais do que estava 
para vir já se tinham pres-
sentido há quase um ano, 
quando Miguel Macedo 
obteve do juiz presidente 
do coletivo alguns consi-
derandos sobre a defesa 
que o ex-ministro apre-
sentou em tribunal. Na 
leitura da sentença aque-
le que foi quase desde o 
início a peça mais medi-
ática do processo acabou 
absolvido em toda a linha.

No caso da colocação 
de um Oficial de Ligação 
em Pequim, na conces-
são de vistos gold a ci-
dadãos líbios para rece-
berem tratamento médico 
em Portugal e nos alega-

Janeiras, aliando História 
e tradição, valores que 
devem ser preservados, 
dizendo que as interpre-
tações feitas pela banda, 
fundada em 1880, serem 
uma mistura de Janeiras 
e concerto de Ano Novo, 
pelo reportório escolhido 
de música clássica.

E disse , “como foi im-
portante trazer Vouzela 
aqui”, ao Palácio de Be-
lém, como forma de tes-
temunhar a solidariedade 
aos músicos, e aos, presi-
dente da câmara e da as-
sembleia municipal, pre-
sentes na Sala das Bicas.

No final, houve uma 
fotografia de grupo e tam-
bém não faltaram as “sel-
fies”, várias, tiradas pelo 
próprio Marcelo com os 
músicos da banda musical 
e crianças do coro, que 
fizeram a sua estreia no 
Palácio de Belém.

no caso da lei de bases 
da saúde têm propostas 
em relação às quais re-
sultarão certamente for-
mulações fruto de con-
senso e de um debate 
aprofundado”.

No caso, da lei de 
bases da habitação, o 
presidente do Grupo 
Parlamentar do PS dei-
xou um recado político, 
tanto de caráter interno, 
como externo. “Mesmo 
no caso da lei de bases 
da habitação, o PS apre-
senta uma proposta que 
é o resultado de um tra-
balho feito ao longo de 
muito tempo e que foi 
coordenado pela nossa 
deputada Helena Ro-
seta. Mas não constitui 
uma lei para toda ela ser 
aprovada. É uma base 
de trabalho para uma lei 
de bases da habitação, 
e é assim que avaliamos 
todas as propostas dos 
outros partidos”.

dos benefícios fiscais que 
uma empresa terá tido 
nesse processo em que 
Macedo interveio, ou até 
na entrega do caderno de 
encargos ao amigo Jai-
me Gomes em benefício 
da empresa Everjets no 
concurso para a gestão 
dos helicópteros Kamov, 
nada disto o tribunal con-
siderou provado. “Não 
há prevaricação e nem 
como co-autoria devia 
ser condenado”, “não há 
censura penal”, “não há 
prevaricação nenhum” 
foram sendo as expres-
sões do juiz Francisco 
Henriques à medida que 
corria a lista de crimes 
por que Miguel Macedo 
respondia em tribunal.                                                                                                                                        

e que, por isso, não pode 
fechar os olhos a esta si-
tuação. Tem de ser capaz 
de dar passos mais deter-
minantes, mais sólidos em 
todas as políticas, de forma 
transversal, para combater 
a pobreza e respeitar os di-
reitos humanos de toda a 
gente que vive no país.

“É uma medida que 
obriga toda a legislação 
que é feita de novo, sem-
pre que há uma alteração 
legislativa, é necessário 
que quem propõe apre-
sente o impacto que vai 
ter na pobreza”.

E acrescentou: “Olha-
mos para o ano de 2019 
com este compromisso 
de combater a pobreza e 
olhamos para este último 
ano da legislatura como 
um ano que não deve ser 
desperdiçado nesta exi-

gência cidadã, democráti-
ca e de respeito pelos di-
reitos humanos”.

O Centro de Acolhimen-
to de Emergência de pes-
soas em situação de sem
-abrigo é um projeto-piloto 
que nasceu da parceria 
entre a Câmara Municipal 
do Porto, o Instituto da Se-
gurança Social e o Centro 

Hospitalar do Porto.
Aberto desde setembro 

de 2017, este Centro de 
Acolhimento de Emergên-
cia está inserido no âmbito 
do programa municipal Por-
to de Abrigo, que é um dos 
contributos do município 
para a Estratégia Local de 
Integração de Pessoas em 
Situação de Sem Abrigo.
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Nova diretoria da Casa de trás-os-MoNtes
A família transmonta-

no começou o Ano 
Novo muito bem, 

com a apresentação da sua 
nova diretoria para o biênio 
2019/2020. No último dia 
2 de janeiro, numa noite 
muitíssimo agradáveis, os 
transmontanos, coquetel, 
que agora terão como seu 
novo presidente o senhor 
Ismael Martins Loureiro 
que, ao lado da sua espo-
sa e 1º dama, Sineide, não 
escondia sua satisfação em 
à frente desta grande ins-
tituição portuguesa, que é 
Casa de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. Em breves pa-
lavras Ismael agradeceu a 
todos  pela confiança desta 
missão. Que lhe foi dada, 
mas, em conta com o apoio 
do seu vice-presidente José 
Manoel Gomes Brites e de-
mais membros da diretoria. 

Logo a seguir a apresen-
tação foi oferecido um co-
quetel aos convidados, ami-
gos presentes. Sem dúvida 
alguma foi uma noite mar-
cante para família transmon-
tana, que sempre prestigia o 
querido Clube da rua Melo 
Matos. Veja abaixo a nova 
diretoria transmontana.

Nova diretoria da 
Casa de Trás-os-
Montes e Alto 
D’ouro: presidente, 
Ismael Martins 
Loureiro; o 1º vice
-presidente, José 
Manuel Gomes 
Brites; Ângelo Hor-
to, Jaime Ramos 
de Carvalho, Maria 
Ângela Lopes Vieira 
Monteiro, Alexandre 
Martins Loureiro, 
Arlindo Alves do 
Nascimento, Joa-
quim Bernardo e 
demais diretores

O 1º vice
-presidente 
da Casa 
de Trás-os-
Montes, 
José Manoel 
Gomes 
Brites, trans-
mitindo sua 
felicidade 
ao assumir 
a vice-presi-
dência trans-
montana

Verdadeiras simpatias são a nova primeira dama, D. Sineide Lourei-
ro, e a grande diretora transmontana, Lúcia Granito

Belíssima imagem do novo presidente transmontano Ismael Martins 
Loureiro e a 1º Dama Sineide, com o ex-presidente Antônio Paiva e 
esposa Fátima Paiva

Em destaque vemos o Cantor Mário Simões com o vice-presidente transmontano José Brites e esposa 
dona Irene, presidente Ismael Martins Loureiro e esposa Sineide

Logo a seguir 
a apresenta-

ção da Direto-
ria, vemos Pre-
sidente Ismael 

Loureiro a 1ª 
Dama Sineide 

Loureiro, o 
Diretor Ale-

xandre Martins 
Loureiro

Presidente ...................................................................................Ismael Martins Loureiro
1º Vice Presidente ................................................................ José Manuel Gomes Brites
2º Vice Presidente ..............................................................Luis Augusto Lima de Sousa
1º Secretário ...........................................................................Jaime Ramos de Carvalho
2º Secretário ............................................................ Maria Angela Lopes Vieira Monteiro
1º Tesoureiro ......................................................................... Alexandre Martins Loureiro
2º Tesoureiro ..........................................................................Manuel Figueiredo Cardão
1º Diretor de Patrimônio ....................................................Arlindo Alves do Nascimento
2º Diretor de Patrimônio ........................................................ Fernando Gouveia Panza
1º Diretor Social ..................................................................................Joaquim Bernardo
2º Diretor Social ...................................................................Arnaldo Nestor de Carvalho
Diretor de Relações Públicas .......................................................Fernanda Dulce Pires
Diretor de Esportes ....................................................................... Sergio Fonseca Silva
1º Diretor Artístico ................................................................. Henrique Martinho Gomes
2º Diretor Artístico ........................................................... Paulo Jorge Campos Cardoso
Diretor de Assistência Social .............................................. Alexandre Martins Loureiro
Diretor Bibliotecário .......................................................Maria Lúcia Granito Gonçalves
Diretor Jurídico ......................................................................Jaime Ramos de Carvalho

Nova diretoria
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Já em sua 12.edição, o SAMPA-
PÃO, realizou no ultimo dia 11 de 
dezembro de 2.018 uma cerimônia 
para fazer a entrega do Premio de 
Jornalismo 2018. Este prêmio é um 
ato de reconhecimento do trabalho 
efetuado pelas diversas mídias em 
prol da panificação, ou seja, na di-
vulgação dos produtos produzidos e 
comercializados e os benefícios que 
esses produtos trazem à saúde do 
consumidor. O SAMPAPÃO congre-
ga as entidades SINDIPAN, AIPAN, 
FUNDIPAN e a escola IDPC reco-
nhecida pelo MEC. A condução do 
cerimonial mais uma vez esteve a 
cargo do Sr. Antonio Sau Rodrigues, 
assessor da presidência, que depois 

de saudar a todos, anunciou a exe-
cução do Hino Nacional Brasileiro. 
Homenagearam os primeiros cinco 
colocados nas mídias, impressas 
(jornal e revista), radio, e mídia ele-
trônica (TV e internet), e a cada ano 
vem aumentando a inscrição dos 
trabalhos, mostrando assim a se-
riedade do Premio SAMPAPÃO DE 
JORNALISMO. A abertura esteve a 
cargo da assessora de Imprensa da 
entidade Sra. Dorotéia Fragata que 
agradeceu a presença e todos e à 
diretoria da entidade liderada pelo 
Sr. Antero Pereira que permite que 
seu trabalho seja realizado de uma 
maneira tranquila. Foi exibido um ví-
deo com uma retrospectiva do ano 

de 2.017, com trabalhos, eventos 
realizados. O Presidente Sr. Antero 
Pereira também saudou a todos os 
presentes e disse sobre o orgulho 
que todos ali tem se pertencer ao 
setor de panificação e falou sobre 
a crise, que após a mesma sempre 
vem a bonança. Os 1.os colocados 
receberam 1 passagem para Paris 
e 1500 Euros para hospedagem e 
gastos pessoais. Os 2.os colocados 
1 passagem a Portugal e 1000 Eu-
ros, os 3.os colocados 1 passagem 
para Buenos Aires e 500 Dólares, 
os 4.os e 5.os colocados receberam 
uma menção honrosa e um tablete. 
Todos os jornalistas presentes rece-
beram um mimo.

12ª Edição do “Prêmio Jornalismo 2018

SAMPAPÃO
Outorgou Prêmio Jornalismo 2018

O Presidente Sr. Antero Pereira, e os jornalistas homenageados nesta noite.

Mídia impressa
1.o Flávia Fontes Mantovani (Folha de São Paulo), 2.o Edison Costa da Veiga Junior (assina como Edison Veiga) Re-
vista Super Interessante, 3.o Cíntia Marcucci Gracia (Revista Expresso), 4.o Beatriz Albertoni Salomoni (Prazeres 
da mesa) e 5.o lugar Ana Paula Boni  (O Estado de São Paulo) 
Rádio
1.o lugar Leonardo Levatti (Rádio Gazeta AM), 2.o lugar Carlos Alberto Maglio (Fundação Padre Anchieta/parceria 
com Rádio ABC), 3.o lugar Adriana Cambaúva (RÁDIO TRIANON 740 AM), 4.o lugar Géssika Aline Lima da Costa 
(Rádio Correio AM 1200) e 5.o lugar Marcos Meller (Radio Peperi). 
Televisão/ internet
1.o Lugar Cristiane Massuyama (Record), 2.o lugar Renata Soares Ribeiro (Jornal Nacional), 3.o lugar Mario Sergio 
Savaglia de Camargo (site), 4.o lugar Clara Campoli (Metrópoles) e 5.o Mylene Gonçalves Monteiro Leite (Record TV)

Arouca São Paulo Clube
Festejou o Natal e os Sucessos de 2018

O Natal de 2.018 foi comemorado 
no Arouca São Paulo Clube no ul-
timo dia 16 de dezembro de 2.018. 
Foi mais uma grande festa,mas 
desta vez foi, para reunirtoda a 
diretoria, seus departamentos, o 
pessoal da cozinha, familiares, 
funcionários, integrantes dos Ran-
chos do Arouca, para juntos co-
memorarem e se confraternisarem 
pelo sucesso de 2.018. Foi sem 
duvida um ano de muito trabalho 
naquela entidade, fazendo pelo 
menos um a dois eventos por mês 
neste anoque agora chega ao fim. 
A confraternização em clima de 

muita festa durante o almoço, con-
tou com uma infinidade de pratos 
e sabores sem falar nas muitas e 
deliciosas sobremesas, tudo rega-
do pelo bom vinho português. O 
Presidente Sr. Jose Pinho no uso 
da palavra saudou a todos os pre-

sentes, agradeceu pelo empenho 
desde a sua diretoria, conselho, 
grupos folclóricos e os colabora-
dores da entidade, e desejou boas 
festas a todos. Após o almoço e as 
muitas sobremesas e a animação 
continuou tarde adentro.

O Presidente Sr. José Pinho, o Vice Presidente Com. Ar-
tur A. Pinto e o diretor Sr. Fabio Gabriel dos Santos nos 
agradecimentos.

O Presidente Sr. Jose Pinho, a esposa Sra. Nilde Cardo-
so de Pinho,  e os diretores Sr. Armando H. de Oliveira, 
a Sra. Maria José Teixeira, a Sra. Yvette Pinto a Sra. 
Fernanda Poveira, a Sra. Creusa Gomes, a Dra. Fabiola 
Dias Vaz de Carvalho e a Sra. Adelaide de Costa.

CONGRESSO DE ANTROPOLOGIA NOS AÇORES 
COM MAIS DE SETENTA PALESTRAS

Professores, pesquisadores e 
estudantes têm um encontro mar-
cado em Ponta Delgada, de 12 a 
15 de março de 2019. Será duran-
te Congresso Internacional de An-
tropologia de Ibero-América que 
é promovido pela Universidade de 
Salamanca (Espanha), e nesta sua 
versão luso-brasileira, conta com 
a coordenação da Universidade de 
Salamanca (Espanha), Câmara Mu-
nicipal de Ponta Delgada e o Institu-
to Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina (Brasil).

Sob a tripla temática de Turismo, 
Patrimônio e Museus, estão previs-
tas mais de setenta conferências, 
palestras e debates, em áreas tão 
variadas quanto a ampla propos-
ta transdisciplinar do evento. Vão 
desde estudos específicos sobre o 
patrimônio dos Açores, as relações 
interculturais e migrações, a gas-
tronomia, a literatura, o patrimônio 
imaterial e simbólico, as festas, fei-
ras, a iconografia têxtil indígena, a 
religiosidade, as políticas de preser-
vação na atualidade, a arqueologia.

O evento terá abertura oficial dia 
12 de março, na Câmara Municipal 
de Ponta Delgada, e os trabalhos 
seguirão no auditório da Biblioteca 
Pública e Arquivo Regional de Ponta 
Delgada, na Ilha de São Miguel. São 
diretores do congresso os Professo-
res Doutores Angel Espina Barrio, 
Luiz Nilton Corrêa e Rui de Sousa 
Martins. Eles também integram o 

comitê científico, juntamente com os 
Professores Doutores Margarida Sá 
Nogueira Lalanda, Mário Viana e Má-
rio Hélio Gomes de Lima. Do comitê 
organizador faz parte, além de algu-
mas dessas autoridades acadêmicas 
o Dr. José Maria Andrade, da Câma-
ra Municipal de Ponta Delgada.

Além das palestras, conferên-
cias, debates e lançamentos de li-
vros, está prevista a assinatura de 
protocolos entre diversas institui-
ções internacionais, nomeadamen-
te a Câmara Municipal de Ponta 
Delgada, o Instituto Histórico 
e Geográfico de Santa Cata-
rina, O Museum Of Tomorrow 
International, a Rede Univer-
sitária de Antropologia de 
Ibero-América, a Sociedade 
Espanhola de Antropologia 
Aplicada, a Sociedade Ibero
-Americana de Antropologia 
Aplicada, o Instituto de In-
vestigações Antropológicas 
de Castela e Leão, o Mas-
ter de Antropologia de Ibero 
América da Universidade de 
Salamanca, a 100 Pavor – 
Associação de Artistas Plás-
ticos, de Évora, a Associação 
Portuguesa de Investigação 
Arqueológica, a Associação 
Internacional dos Colóquios 
da Lusofonia e o Centro de 
Investigação e de Estudos da 
América Latina, do México. 

O QUÊ:

XXIV Congresso Internacional 
de Antropologia de Ibero-América: 
Museus, Turismo e Património

QUANDO:
Dias 12,13,14 e 15 de março de 

2019
ONDE:
Câmara Municipal de Ponta Del-

gada e Auditório da Biblioteca Pú-
blica e Arquivo Regional de Ponta 
Delgada, Açores, Portugal.

INFORMAÇÕES E INSCRI-
ÇÕES GRATUITAS:

www.ciai2019.org
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Gulbenkian Leva Bagdá a Lisboa
Duas das legendárias metró-

poles do Cristianismo, Da-
masco, na Síria, e Constantinopla, 
atual Istambul, na Turquia, foram 
conquistadas pelas espadas dos 
seguidores do Profeta Mohamed 
e se tornariam símbolo do avanço 
do Islã em todo o Oriente. Capital 
mais antiga do planeta, Damasco, 
com cinco mil anos, evangelizada 
por São Pedro e São Paulo antes da 
viagem a Roma, seria a sede do pri-
meiro califado da dinastia Omíade, 
de 661 a 750 – quando a magnífica 
Catedral de São Paulo, no centro da 
cidade, foi transformada em mes-
quita. Partiram de lá, no século VIII, 
os exércitos muçulmanos que subju-
garam praticamente a totalidade da 
Península Ibérica, fazendo de espa-
nhóis e portugueses vassalos da-
mascenos. Já Constantinopla, um 
dos ícones da conversão do Império 
Romano ao Cristianismo, no come-
ço do século IV, onde foi erguida a 
esplêndida Catedral de Santa Sofia, 
próxima ao majestoso hipódromo, 
só cairia em 1453, derrotada pelos 
sultões turco-otomanos, originários 
dos contrafortes da Mongólia, país 
montanhoso esparramado nos in-
termináveis confins entre a Rússia 
e a China. Também Santa Sofia foi 
transfigurada, desde o século XV, 
em templo islâmico. Muitos igno-
ram, entretanto, é que foram os mu-
çulmanos os fundadores de quatro 
importantes metrópoles do Oriente. 
Três delas continuam com predomí-
nio islamita entre os seus morado-
res. A mais velha é Bagdá, capital 
do Iraque, às margens do Rio Tigre, 
estabelecida pelo Califa Almansur 
(714 - 775), da dinastia dos Abás-
sidas, em 762, sucessora da mítica 
Babilônia dos Jardins Suspensos 
de Nabucodonosor (634 – 562 an-
tes de Jesus Cristo). A segunda é 
nada menos que a egípcia Cairo, 
criada em 969 pelo Califado Fatími-
da, substituindo a grega Alexandria, 
edificada por Alexandre (356 – 356 
antes de Cristo), O Grande da Ma-
cedônia, e a copta Tebas dos Fa-
raós. E a terceira, a turbulenta Tee-
rã, sede política do Irã dos aiatolás 
xiitas, desde o século XIII - herdeira 
das históricas Persépolis, Isfahan, 
Xiraz e Tabriz. A quarta já não tem 
população de maioria muçulmana. 
É a grandville da Índia, fundada 

como Déli, elevada em 1206 a capi-
tal do Estado Islâmico, mas tomada 
no século XIX pelos hindus, foi reba-
tizada para Nova Déli.

De Bagdá, que hoje possui 
cerca de oito milhões de ha-

bitantes, ou seja, quase o equiva-
lente à população de Portugal, vem 
uma das principais mostras em car-
taz na capital lusitana, neste início 
de 2019, Arte e Arquitetura entre 
Lisboa e Bagdade, no Museu da 
Fundação Calouste Gulbenkian, à 
Avenida de Berna, perto do Cam-
po Pequeno. O núcleo de arte ira-
quiana é composto por 31 peças, 

reunindo obras de 1957 a 1973, 
consideradas, no conjunto, um dos 
mais relevantes do mundo – segun-
do observou o semanário lisboeta 
Mundo Português na edição de 
14 de dezembro último. Trata-se de 
um espólio inédito e surpreendente 
– como demonstra o precioso qua-
dro que ilustra a coluna, intitulado 
‘Família’, do artista cubista bagdali 
Hafez al-Droubi (1914 – 1991). Foi 
incentivador da aproximação cul-
tural entre Lisboa e Bagdá o mag-
nata armênio, Calouste Gulbenkian 
(1869 – 1955), um dos grandes me-
cenas em Portugal, nascido, aliás, 
em Constantinopla – explorador de 
vários campos de petróleo no Ira-
que, até 1972, quando foram esta-
tizados. Ele legou a Portugal, onde 
passou a residir, a partir de 1942, 
como refugiado da Segunda Guer-
ra, a prestigiosa fundação que leva 
o seu nome. Do final da década de 
1950 ao princípio dos anos 1970, a 

Fundação desenvolveu uma fortís-
sima atividade filantrópica no Ira-
que, conforme recorda a Calouste 
Gulbenkian em nota divulgada a 
propósito da exposição. A entidade 
utilizou, para isso, parte das recei-
tas das extrações petrolíferas rea-
lizadas no próprio país do Oriente 
Médio – antes da chegada ao poder 
em Bagdá dos militares defensores 
do chamado ‘nacionalismo árabe’, 
vinculado ao Egito do Presidente 
Gamal Abdel Nasser (1918 – 1970), 
abrindo espaço, assim, para a 
ascensão, em 1979, de Saddam 
Hussein, que, vencido por duas ve-

zes em guerra contra os Estados 
Unidos, seria enforcado, em 30 de 
dezembro de 2006, aos 69 anos. In-
tegram ainda a mostra gravuras de 
Rafa al-Nasiri (1940 – 2013), Salem 
al-Dabbagh (de 77 anos) e Hashim 
Samarchi (80 anos), formados em 
Portugal com bolsas da Fundação.

A dívida de gratidão de Gul-
benkian com Iraque ia além 

de seus campos de petróleo. Bagdá 
foi uma das metrópoles de língua 
árabe a acolher milhares e milha-
res de armênios que conseguiram 
escapar do genocídio executado 
pelo regime dos ‘jovens turcos’, em 
1915, responsável pela matança de 
1,5 milhão de seus compatriotas. 
Armênios seriam igualmente recebi-
dos em Beirute, capital do Líbano, 
bem como no Cairo, Damasco e em 
Aleppo. Muitos emigrariam, depois, 
para a França, Canadá e o Brasil 
com os conflitos que fustigam há 60 
anos o Oriente Médio.     

Dia 10.01.2019
Nosso amigo Sr. João Augusto B. da Ana (Conselheiro 
do Centro Trasmontano); Manuel Assis Pires; Ronaldo 
Martinez; aniversaria nesta data também o amigo e as-
sinante Sr. Humberto Gregório Mendes; Parabéns en-
viamos a amiga Fátima Macedo lá da Casa de Viseu 
do Rio de Janeiro; Abraços para o amigo palmeirense 
Leandro Jardim ex- Casa Ilha da Madeira.
Dia 11.01.2019
Faria aniversario neste dia o querido Professor Manuel Marques 
que já nos deixou; Paulo Henrique Miranda (filho Manuel Dias e 
Isabel); Elizabeth Ferraro Felix (esposa Manuel Felix); Luis Martins.
Dia 12.01.2019
Brás Alves do Nascimento; dia do aniversario da amiga Ana 
Pantaleão esposa do amigo sanfoneiro Marcelo João am-
bos diretores da Casa de Brunhosinho de São Paulo; Bruno 
Braz Mendes do Nascimento (filho do amigo Brás); Aurora 
Assunção Alves (Arouca); Rui Manuel Martins Custodio; Ca-
rol Gil (neta do amigo Sr. Gil); Aniversario de casamento do 
Sr. Mario R. Ferreira e a Sra. Elvira de J. Ramos (56 anos em 
2.016); parabéns ao amigo José Pisco fundador da Casa do 
Minho e do Rancho da Casa do Minho de São Paulo.

Dia 13.01.2019
Aletea Menezes Lima; Lucy Marques Corradini (Elos 
Sul); Aniversário de casamento dos amigos Georgina e 
Alberto Monteiro de Andrade, (Elos Sul); parabéns ao 
amigo de longa data Manuel Nunes do Empório Luso; 
Parabéns também ao amigo e diretor da Casa de Bru-
nhosinho de São Paulo, o Carlos Romano.  
Dia 14.01.2019
José Joaquim Sieiro; Deolinda Rosa Gonçalves Mota 
(esposa Almir da Silva Mota).
Dia 15.01.2019
Aniversário de casamento Carlos Duarte Madeira (ex-Tap 
Air Portugal) e Dinorá Madeira; Maria Lucia Gomes (espo-
sa Aníbal Moreira Dourado dos Poveiros); Thais Lourenço 
Ramos (filha Mario e Olinda); Caroline filha do casal Elia-
ne e Marcelo (neta do casal amigo Sra. Maria Caldeira e o 
falecido e saudoso amigo Sr. Avelino Teixeira). 
Dia 16.01.2019
Data de registro do grande amigo do Grupo Folclórico 
da Portuguesa de Desportos Sr. Raul Ramos (aniversá-
rio de nascimento é no dia 16/12); Vera Lucia Brandão 
(ex-folclorista do Rancho Arouca São Paulo Clube).

Grupo de Amigos em Confraternização
Na Adega Cais do Porto
Concorrida e muito animada foi a 
noite do ultimo dia 14 de dezembro 
de 2.018, no restaurante Adega Cais 
do Porto. Um seleto grupo de ami-
gos que todos os anos ali se reúnem 
para se confraternizar, teve a frente 
neste ano o Sr. Lino Lage atual pre-

sidente da Associação dos Poveiros 
de São Paulo e também da jovem 
Juliana Torres Martins, filha do sau-
doso Sr. Manuel António Martins. 
Ali os presentes puderam sabore-
ar a rica gastronomia portuguesa 
sempre a  cargo da chef “Teresa 

Morgado”, gastronomia essa que foi 
regada pelo maravilhoso néctar dos 
deuses o vinho português. A anima-
ção esteve a cargo da fadista Gloria 
de Lurdes e também de Maria de 
Lurdes que cantaram e encantaram 
nesta noite de festa.

Aqui o casal Sr. Lino Lage 
presidente dos 
Poveiros de 
São Paulo um 
dos organizadores 
desta noite e 
sua esposa 
Sra. Alice Lage.

Sr. Lino Lage 
e a Dra. Juliana Torres 

Martins os organizadores 
desta aprazível noite.

Dr. Manuel Magno 
Presidente do 
Conselho da 
Comunidade 
sua esposa 
Sra. Teresa Nunes e a 
fadista Gloria 
de Lurdes.
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O Benfica subiu ao se-
gundo lugar provisório da 
I Liga de futebol, ao virar 
uma desvantagem de 2x0 
e impor-se por 4x2 ao Rio 
Ave, no primeiro jogo sob 
o comando técnico de Bru-
no Lage, da 16.ª jornada.

No Estádio da Luz, o 
Rio Ave, 10.º classificado, 
com 19 pontos, alcançou 
uma vantagem de dois 
golos no espaço de três 
minutos, por Gabrielzinho, 
aos 17, e Bruno Moreira, 
aos 20, mas a equipe lis-
boeta restabeleceu o em-
pate ainda antes do inter-
valo, graças aos remates 
certeiros de Seferovic, aos 
27, e João Félix, aos 31.

As notícias não esco-
lhem hora, mas o seu tem-
po é precioso. O SAPO 24 

O Sporting de Braga 
isolou-se no segundo lu-
gar provisório da I Liga 
portuguesa de futebol, ao 
vencer por 1x0 na receção 

Benfica vence Rio Ave na Luz

Sporting de Braga vence Boavista 
e isola-se no segundo posto

leva ao seu email a in-
formação que realmente 
importa comentada pelos 
nossos cronistas.

Os dois jogadores bi-
saram na segunda parte 
- João Félix aos 64 e Se-
ferovic aos 70 -, o que per-
mitiu ao Benfica subir ao 

segundo lugar, ultrapas-
sando o Sporting e o Spor-
ting de Braga (com menos 
um jogo), com 35 pontos, 
e regressar aos triunfos 
após o desaire sofrido no 
estádio do Portimonense 
(2x0), que precipitou a saí-
da do treinador Rui Vitória.

ao Boavista, em jogo da 
16.ª jornada da prova.

Um golo do médio Ri-
cardo Horta, aos 25 minu-
tos, foi suficiente para a 

equipe minhota conquistar 
o oitavo triunfo caseiro, em 
nove jogos, e ascender à 
segunda posição, com 36 
pontos, com um de vanta-
gem sobre o Benfica, que 
hoje venceu por 4-2 na re-
ceção ao Rio Ave, e dois 
sobre o Sporting, que ape-
nas joga na segunda-feira, 
no estádio do Tondela.

O Boavista, que não 
vence fora de casa no 
campeonato desde a ron-
da inaugural, na qual se 
impôs por 2-0 no estádio 
do Portimonense, mante-
ve-se na 13.ª posição, com 
16 pontos, quatro acima 
da linha de despromoção, 
mas poderá ser ultrapas-
sado pelo Tondela.Marítimo quebra jejum de 16 jogos 

com vitória sobre o Portimonense
O Marítimo confirmou o 

primeiro triunfo desde que 
Petit assumiu o comando 
técnico do clube, com a vi-
tória por 2x1 frente ao Por-
timonense, a contar para a 
16.ª jornada da Liga. Re-
gresso dos insulares às 
vitórias, feito que fugiu ao 
conjunto madeirense desde 
2 de setembro, data em que 
bateram o Aves por 1x0.

Desaire dos algarvios 
na visita à Madeira, que 
se apresentaram sem 
Nakajima e Jackson Mar-
tínez após a vitória sobre 
o Benfica e não consegui-

ram dar resposta ao resul-
tado alcançado a meio da 
semana. 

Edgar Costa fez o pri-
meiro da partida num livre 

direto sensacional, Correa 
dilatou a contagem, com o 
Portimonense a conseguir 
reduzir nos últimos mo-
mentos de jogo.

O FC Porto reforçou a lide-
rança da I Liga portuguesa de 
futebol, ao derrotar o Nacio-
nal, por 3x1, em jogo da 16.ª 
jornada, e igualou o recorde 
de 18 vitórias consecutivas 
em todas provas numa época.

 No Estádio do Dragão, no 
Porto, o campeão nacional 
venceu com gols de Brahimi 
(32 e 57 minutos) e Soares 
(38), enquanto Róchez mar-
cou o tento da equipe madei-
rense (40), insuficiente para 
evitar o nono triunfo consecu-

tivo dos ‘azuis e brancos’ no 
campeonato. 

O FC Porto, que igualou 
a série de 18 vitórias conse-
guida pelo Benfica na época 
2010/11 nas diversas com-
petições, passou a somar 42 
pontos, mais seis do que o 
Sporting de Braga e mais sete 
do que o Benfica, enquanto o 
Sporting, derrotado em Ton-
dela (2x1), caiu para quarto, 
com 34, antes de receber os 
‘dragões’ no sábado, na próxi-
ma jornada.

O Sporting sofreu 
a segunda derrota 
nos últimos três jogos 
na I Liga portuguesaa 
de futebol, ao perder 
no terreno do Ton-
dela, por 2-1, e caiu 
para o quarto lugar 
à passagem da 16.ª 
jornada.

 No Estádio João 
Cardoso, em Ton-
dela, a equipe local 
inaugurou o marcador 
aos cinco minutos, 
por Juan Delgado, e 
ampliou a diferença, 
por Tomané, aos 74, 
já depois de a expul-
são de Jaquité ter 
deixado os beirões 
reduzidos a 10. Ma-
thieu marcou o golo 
dos ‘leões’, aos 76. 
Batido em Guimarães 
(1-0) na 14.ª jornada, 
o Sporting desceu de 
segundo para quar-
to, com 34 pontos, e 
foi ultrapassado por 
Sporting de Braga 
(36) e Benfica (35), 
enquanto FC Porto, 
com 39, recebe ain-
da hoje o Nacional e 
pode consolidar a li-
derança.

Com quarta vitória 
seguida – terceira no 
campeonato -, o Ton-
dela subiu ao 12.º lu-
gar, com 18 pontos, 
seis acima da zona 
de despromoção.

Porto bate Nacional e reforça
liderança da I Liga com recorde

Sporting perde 
em Tondela e 

cai para quarto 



A Globall Digital Foot- 
ball Benchmark emitiu 
esta sexta-feira o primei-
ro relatório digital do ano. 
Esta empresa de estatísti-
ca analisa a evolução das 
comunidades associadas 
a cada clube consoante o 
crescimento do número de 

O ano de 2018 certa-
mente ficará marcado na 
memória de Kylian Mbap-
pé. Depois de ser cam-
peão da Copa do Mundo 
com a França e destaque 
na campanha vitoriosa do 
Paris Saint-Germain na úl-
tima temporada, o jovem 
atacante alcançou mais um 
feito: se tornou o jogador 
mais valioso do mundo.

Segundo o site “Trans-
fermarkt”, especializado no 
mercado do futebol, o fran-
cês de 20 anos está sendo 
avaliado em 200 milhões 
de euros (cerca de R$ 886 
milhões), 20 milhões de 
euros a mais do que o se-
gundo colocado, Neymar, 
que está avaliado em 180 
milhões de euros (cerca de 

Antigo vice-presidente 
do Benfica, Rui Gomes da 
Silva abordou a saída de 
Rui Vitória no blogue Ge-
ração Benfica e apontou 
um sucessor: José Mou-
rinho.

Em tom crítico, Rui 
Gomes da Silva salien-
tou: «Apesar de - conti-
nuo a dizer - que seria 
agora o momento certo 
para quem, tendo ganho 
tanta comissão à conta 
de quem está no Benfi-
ca, poder devolver essa 
“parceria estratégia” com 
um favor aos “parceiros”! 
Como? Trazendo José 
Mourinho, para que mais 

FC PORTO É O CLUBE PORTUGUÊS COM 
MAIS TORCEdORES NAS REdES SOCIAIS

utilizadores.
Numa listagem que 

compreende 207 clubes, 
encontram-se represen-
tados os chamados três 
grandes. O FC Porto apa-
rece no 43.º posto com 
mais de seis milhões de 
utilizadores (6.217.256), 

Mbappé supera Neymar e se torna 
jogador mais valioso do mundo

RUI GOMES dA SILVA É O SUCESSOR dE RUI VITÓRIA

um falhanço não fosse 
assacado à conta corren-
te do Presidente! A ver va-
mos se a parceria, afinal, 
é só estratégica quando 
se tratam dos 10% ...»

Sobre Rui Vitória, o 
antigo vice-presidente, e 
já assumido candidato à 
sucessão de Luís Filipe 
Vieira, referiu: «O desas-
tre depois de Portimão 

... que poderia ter sido o 
desastre depois de Muni-
que!!! Tão previsível que 
acontecesse que não sur-
preendeu ninguém!» 

«Por culpa alheia, que 
sem a força, a resistência 
e a capacidade de lide-
rança de outrora, preferiu 
deixar cair a sua escolha a 
defendê-la até ao fim! Mas 
também por culpa própria, 
ao não ter percebido que 
“isto” era questão de mais 
jogo, menos jogo, depois 
de ter aceite ser o “cordei-
ro” para ser imolado quan-
do, após o tetra, admitiu 
atacar o penta sem joga-
dores!!!»

distribuídos por Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube 
e Sinaweibo (rede social 
muito popular na China). 

Segue-se o Benfica na 
48.ª posição com números 
acima dos cinco milhões 
(5.985.251) e o Sporting 
é o 75.º classificado com 
quase quatro milhões de 

torcedores (3.929.381). 
Na liderança desta lis-

ta aparece o Real Madrid 
com mais de 242 milhões 
de utilizadores, seguido de 
Barcelona (240 milhões) 
e Manchester United (137 
milhões).

Clubes com mais tor-
cedores 

Clube Utilizadores (em milhões)
1. Real Madrid 242.984. 560  
2. Barcelona 240.008 .793  
3. Manchester United 137.054.693  
4. Chelsea 90.100.111  
5. Bayern Munique 79.219.881
6. Arsenal 76.210.718
7. Manchester City 71.330.260
8. Juventus 69.481.168
9.  Liverpool 67.113.716
10. PSG 66.754.031
(...) 43. FC Porto 6.217.256
(...) 48. Benfica 5.985.251
(...) 75. Sporting 3.929.381

R$ 797 milhões).
Os dois são companhei-

ros de equipe desde a tem-
porada 2017/18, e formam 
ainda a dupla de atletas 
mais cara da história do fu-
tebol. Além de Neymar, ou-
tro brasileiro bem posiciona-
do é Philippe Coutinho, que 
aparece na 9ª colocação.

O argentino Lionel 
Messi, do Barcelona, com-
pleta o pódio na terceira 
colocação, valendo 160 
milhões de euros (cerca de 
R$ 711 milhões). Cristiano 
Ronaldo, por sua vez, não 
aparece nem entre os dez 
mais valiosos. O valor de 
mercado do português é 
avaliado em 100 milhões 
de euros (cerca de R$ 444 
milhões), o que o coloca na 

modesta 16º colocação.
Confira o top 10 dos jo-

gadores mais valiosos (em 
euro):

1º – Mbappé – PSG – 
200 milhões de euros

2º – Neymar – PSG – 
180 milhões de euros

3º – Messi – Barcelona – 
160 milhões de euros

4º – Salah – Liverpool – 
150 milhões de euros

5º – Harry Kane – Tot-
tenham – 150 milhões de 
euros

6º – Griezmann – Atléti-
co de Madrid – 150 milhões 
de euros

7º – De Bruyne – Man-
chester City – 150 milhões 
de euros

8º – Hazard – Chelsea – 
150 milhões de euros

9º – Philippe Coutinho – 
Barcelona – 140 milhões de 
euros

10º – Sterling – Man-
chester City – 120 milhões 
de euros

A Portuguesa-RJ es-
treou com autoridade na 
Copa Rubro-Verde 2019. 
Em partida valida pela 1ª 
rodada do grupo A, a Lusa 
Carioca venceu a Lusa 
Londrinense, por 4 a 0, no 
Estádio Luso-Brasileiro. Os 
gols da partida foram mar-
cados pelo volante Muniz, 
o meia Rodrigo Andrade 
(2x) e o atacante Nilson.

Desde o primeiro minu-
to da partida, a Lusa Cario-
ca mostrou que não daria 
condições para coirmã do 
Paraná. Antes mesmo dos 
20 minutos, o time da Ilha 
do Governador já tinha 
criado diversas oportuni-
dades claras de gol. Inclu-
sive, aos 18, o atacante 
Nilson finalizou na trave. 
Sem assustar, a Portugue-
sa Londrinense suportou a 
Carioca até os 37 minutos 
da primeira etapa, quando 
Rodrigo Andrade cobrou 
falta com perfeição na ca-
beça do volante Muniz, 
que não titubeou e colocou 
para o fundo das redes.

Logo após, o volante 
Henrique sofreu pênalti e 
Rodrigo Andrade de cava-
dinha guardou.

ETAPA FINAL
A segunda etapa mos-

trou uma Portuguesa Ca-
rioca ainda mais superior 
e com facilidade, anotou 
mais dois gols, com Rodri-
go Andrade e o atacante 

Portuguesa-RJ vence 
Portuguesa-PR por

4 a 0 na estreia
Nilson. Tinha tempo para 
mais, mas faltou pontaria 
para a Lusa Carioca. Final 
de jogo, Portuguesa-RJ 4 x 
0 Portuguesa-LO.

Agora, a Lusa Carioca 
aguarda a próxima rodada 
e precisa apenas de um 
empate contra o Marítimo
-POR para avançar às se-
mifinais.

A COPA
As Lusas fazem par-

te da história do futebol 
brasileiro e estão juntas 
por um grande propósi-
to: a valorização da mar-
ca Portuguesa. A relação 
de clubes coirmãos vem 
de longe. A agremiação 
mais longeva, a Portugue-
sa Santista, foi o embrião 
para que surgisse a partir 
de sua bem-sucedida ex-
periência a Portuguesa de 
Desportos em 1920 na ca-
pital paulista, a Portugue-
sa Carioca em 1924, no 
Rio de Janeiro, e a Portu-
guesa Londrinense no ano 
de 1950, em Londrina.

O formato da Copa Ru-
bro-Verde 2019 será dife-
rente. Dois grupos foram 
formados: o grupo A com 
a Portuguesa-RJ, Portu-
guesa-LO, Marítimo-POR e 
jogos no Estádio Luso-Bra-
sileiro, no Rio de Janeiro; e 
o grupo B com Portuguesa
-SP e Portuguesa-SA, com 
jogo no Estádio do Canin-
dé, em São Paulo.

COPA RUBRO-VERdE 2019

Volante Muniz, comemora primeiro gol da Lusa
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Dois aspectos me chamaram a atenção nas 
cerimônias de posse de Jair Bolsonaro na Pre-
sidência da República: um, a quase palpável 
esperança da população de que viveremos dias 
melhores, nos quais o fantasma do desempre-
go será afugentado, a economia voltará a pro-
mover o desenvolvimento e dramas como a falta 
de segurança e de assistência social serão, pelo 
menos, atenuados. O outro, o protagonismo fe-
minino, que ficou evidente quando a mulher do 
presidente, Michelle Bolsonaro, discursou prece-
dendo o marido no ato de transmissão do car-
go. Sem falar na importância do tema que ela 
abordou: a questão dos deficientes, nunca antes 
tratada num ato do gênero. 

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de 
Sousa, participou da posse e, no dia seguinte, 
teve um encontro com Jair Bolsonaro, a quem 
reafirmou a importância do pragmatismo nas 
relações internacionais, independente de postu-
ras ideológicas. “A posição portuguesa é de que 
além dos acordos bilaterais, também são úteis 
instrumentos multilaterais que facilitem as expor-
tações, o comércio e a circulação econômica e 
financeira”, disse ele.

Também me impressionou o destaque dado 
pela imprensa ao primeiro Ministro de Israel, Ben-
jamin Netanyahu, que chegou ao Rio de Janeiro 
dias antes da posse do presidente. Participei de 
um evento, que contou com a presença dos dois, 
e pude atestar a relação de proximidade que os 
une e que deverá fortalecer as relações diplomá-
ticas e comerciais entre os dois países. No mais 
é aguardar, ter fé e esperança num Brasil melhor.

Esperanças
renovadas

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

Reinauguração do Vinícius
Restaurante e Bossa Nova

Um fim de ano especial em Ipanema com a 
reinauguração do Vinícius Restaurante 

e Bossa Nova Bar, com um Soft Opening, 
diversos convidados e amigos estiveram 
presentes neste famoso Vinícius Restauran-
te e Bossa Nova Bar que é a cara do Rio! Na 

Rua mais famosa de Ipanema, onde aconte-
ce o encontro da Boemia Carioca.

É tudo de bom, uma gastronomia espeta-
cular e um atendimento com excelência. Ve-
nha nos visitar. Próxima edição mais deta-
lhes da reinauguração.

Prestigiando a reinauguração do Vinícius Restaurante e Bossa Nova Bar, na esquina da Vinícius com 
Prudente de Morais, em Ipanema, a Leila Monassa (Jornal Portugal em Foco), a Consul de Portugal em Abu 
Dhabi, Dra. Susana Audi e João Audi, a Maria Helena e o Luis Ramalhoto, com o proprietário Manuel Capão
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CASA DA VILA DA FEIRA E tERRAS DE SAntA MARIA
COM FORÇA tOtAL nO pRIMEIRO ALMOÇO DE 2019

Curtindo o 
Almoço Social 
na Casa da Vila 
da Feira, o casal 
Elizabeth e Bru-
no Freitas com 
amigos, o pre-
sidente Ernesto 
Boaventura, o 
vice-presidente 
Fernando Alves, 
Rose Boaventu-
ra,filha Cami-
linha, Camilo 
Leitão, Alberto 

Casal D. Guilhermina e o empresário Manuel Pinto Aires, da Flora Santa Filomena, 
sempre prestigiando a Casa

Tiveram início, no 
domingo pas-

sado, as atividades 
sociais da Casa da 
Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria. 
Com a Família Fei-
rense reencontrou-
se, após as festivi-
dades de final de 
ano, num domingo 
prá lá de gostoso, 
alegre e descontra-
ído, renovando as 

boas energias para 
o ano de 2019. 

Foi tudo perfei-
to: cardápio de bom 
gosto, o acompa-
nhamento musical 
impecável do Con-
junto Som e Vozes 
sempre com um ex-
celênte repertório 
levando a harmonia 
entre amigos e as-
sociados.

Presidente fei-

rense Ernesto Bo-
aventura, e filha 
Rose Boaventura 
e demais direto-
res recebendo os 
amigos, com muita 
fidalguia e carinho 
marca registrada 
da família feiren-
se. Onde a alegria 
e o prazer em re-
ceber associados 
e amigos sermpre 
com um sorriso no 
rosto.
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Almoço do diA de Reis, nA CAsA do PoRto

O casal D. Berta e Sr. Manuel Branco, 1ª dama e presidente da Casa do Porto, rece-
bendo com o carinho costumeiro os casais D. Rosa e comendador Henrique Loureiro, 
D. Eneida e Francisco Torrão

É uma fraternidade essa mesa no Almoço Portuense: os casais D. Lourdes e Sr. Custo-
dio Paiva, D. Idália e Maneca, D. e comendador Afonso Bernardo

Um domingo per-
feito aconteceu, Casa 
do Porto, na rua 
Afonso Pena; foi um 
almoço com delicio-
sas iguarias como:  o 
bolinho de bacalhau, 
bebidas tropicais, 
churrasco completo, 
salada de bacalhau 

com grão de bico, as 
famosas tripas do por-
to, frutas e doces por-
tugueses.

Foi uma tarde ma-
ravilhosa, com a casa 
lotada de associados 
e amigos. Descontra-
ção total. Durante o 
almoço foi sorteado 

um box para banhei-
ro, oferecido pela vi-
draçaria Torre de Be-
lém.

Josevaldo e Seu 
Trio foi o responsá-
vel pela animação 
musical, contribuindo 
grandemente para o 
sucesso da tarde.

Uma belíssima 
e agradável tarde 
no solar portuense, 
como sempre, foi co-
mandada pelo casal 
D. Berta e Manuel 
Branco, respectivos 
1ª dama e presidente 
da bela Casa, agora 
reformada, que rece-
beram com a simpa-
tia costumeira.

D. Fatima e Sr. Antonio Paiva, ex-1ª dama e ex-presidente da Casa de Trás-os-Mon-
tes, com um grupo de amigos, prestigiando o Almoço Portuense

Nesse domingo, quem também marcou presença na Casa do Porto foi o nosso amigo 
Antônio Cardão,  a Drª Luiza Coimbra e demais amigos

A dupla responsável pelo tradicional leilão: comendador 
Henrique Loureiro e Sr. Antonio Paiva



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
INGRatIdÃo.

QuaLQueR INSuLto À coNfIaNÇa
eStRaGa a VIda eSPIRItuaL;

No eNtaNto, Sem o coNcuRSo da INGRatIdÃo
Que NoS VISIte,

NÃo SaBeRemoS foRmuLaR eQuaÇÕeS VeRdadeIRaS
NaS coNta de NoSSo teSouRo afetIVo.

 
JÁ o dIZIa  a SaudoSa BeNVINda maRIa.
oS cÃeS LadRam e a caRaVaNa PaSSa.

feLIZ aNo NoVo.
...

GeNte muIto feLIZ.

Pé de VaLSa
da SemaNa

eXemPLo de amoR fILIaL!

Casal “nota mil”,  
D. Rosa Maria e 

Sr. Artur Rodri-
gues, demons-

trando o grande 
amor  que os 

ilumina. Tenho 
certeza de que 
2019 será um 

ano de sonhos 
e realizações. 

Muitas ben-
çãos.

o caSaL feRNaNda e toNINho SeRaPIco homeNaGeIam 
a coNSuL de PoRtuGaL em aBu dhaBI, SuSaNa audI.

caSaL feLIZ e muIto amIGo!

PRImeIRoS  PRoGRamaS de 2019 Que SeJam aBeNÇoadoS

adeuS aNo VeLho....

maRIa de LouRdeS BomBaNdo 
Na caSa do BacaLhau.

Casa do Porto, domingo passado, belo almoço alusivo 
ao  dia de Reis, com Casa cheia e de grandes recor-
dações da Pátria Mãe, foi Show, mas na pista de dan-
ça, o show. Foi completo, como vemos, o  casal dona 
Lurdes e seu marido, amigo Custodio Paiva, deram o 
recado. Vemos também as grandes amigas: dona Idá-
lia  e Dona Florbela,  que  não fizeram por menos, só 
que elas não sabiam, que dona Lurdes, foi professora 
de dança lá em Pindelo dos Milagres, Portugal.  Para o 
quarteto, dou os parabéns e continuem assim, sempre 
com alegria no coração, para nos contagiar a todos. 
Feliz Ano 2019 são os meus votos.

feLIZ aNo NoVo

Nesta foto, que muito me emocionou, o amor de filial 
do nosso presidente do Brasil, JAIR MESSIAS BOL-
SONARO, pela sua mãezinha tão querida, tão feliz 
recebendo o  amoroso abraço de seu  filho que, já 
com a faixa de Presidente do Brasil, curvou-se  ca-
rinhosamente, àquela que lhe deu a vida. MUITAS 
BENÇÃOS.

Foi emocionante o carinho com que o casal 
e família receberam os ilustres convidados 
amigos para um alegre convívio na sua 
belíssima cobertura, onde foram servidas  
saborosas iguarias, como o saboroso fular 
de Trás-os-Montes. A sanfona do Toninho, 
do Julio e de sua netinha Bruna, encheram 
o ambiente de luz, nos cantares e no de-
safio, que alegrou a todos. Como o ano é 
das mulheres, o nosso grupo imperou. Na 
foto: Susana Audi, Leelia de Deus, Irene 
Ribeiro, Maria Alcina, Sandrinha, e Fernan-
dinha Serapico, Maria de Lourdes, Aldina 
(Palmeira Tintas), sua cunhada, de Portu-
gal, Luzia e Rosa Martins (dirija). Obrigada, 
irmãozinho Serapico, esposa, filha, genro 
e netinhas, por nos cercarem de tantos mi-
mos Muitas bençãos.

A Casa do Bacalhau da rua 
Dias da Cruz, no Meier, está 
sempre lotada. A simpatia 
e competência da culiná-
ria da querida  D. Lourdes, 
sempre atenta  para que 
o serviço seja de primeira 
categoria, na variedade e 
manuseio de todos os itens  
servidos ao grande público 
frequentador, da  Casa do 
Bacalhau. Sobremesas de-
liciosas, inclusive os doces 
do meu amigo Eurico. Pa-

rabéns ao Sr. Jaime Cardoso e seu simpático  filho 
Adriano, pela aquisição de tão excelente profissional. 
Abraços D. Lourdes. Muitas bençãos

Lucia Granito e família. Esta bela foto mostra a per-
feita união da família na Comunidade Luso Brasileira. 
Na foto, Lucia Granito, seu esposo, sr. Orlando  seus 
filhos e noras esperando o ano 2019 com esperança 
e alegria. Muitas bençãos.

Na Casa de Trás-os-Montes, no show do rei da can-
ção, Márcio Gomes, (casa super lotada), e também 
aniversário da minha grande amiga Lucia Granito. 
Um Grupo encantador. Na foto: D. Emília Rocha , mi-
nha querida amiga, mãe da deputada Martha Rocha, 
Maria Alcina, Dra. Martha Rocha, seu esposo Dr. Ber-
nardo. Muitas Bênçãos e Feliz Ano Novo!

O Programa Momento Beirão na Rádio Metropolita-
na dá o exemplo de alegria e felicidade. Confraterni-
zando no último dia do ano, o nosso grande amigo 
Fernando, vice-presidente da Casa das Beiras, sua 
simpática Neumara,  sempre muito elegante. A mar-
ca registrada  da nossa exuberante Juju e um casal 
amigo visitando o programa, na despedida de 2018. 
FELIZ ANO NOVO!

Sábado Passado, na nossa queri-
da Radio Metropolitana, os Progra-
mas: Portugal Brasil Aqui e Agora: 
Maneca e Idália, depois Portugal 
Canta Brasil, dos amigos, Antônio 
Simões e Simões Junior, sendo 
duas famílias e dois Programas ir-
manados, que através do respeito 
e carinho entre pessoas, propor-
cionam estes acontecimentos, por 
isso, resolvi publicar,  para agrade-
cer em primeiro lugar a Deus, aos 
nossos amigo e ouvintes, que sem-
pre nos incentivam com palavras 
amigas, demonstrando um carinho 
maravilhoso. Desejo para todos um 
Santo Ano Novo

Domingo passado, belo almoço foi realizado 
na nossa Casa do Porto, com tarde dançan-
te,  como vemos na foto, o amigo josévaldo 
no teclado e os manos, dona Carminda e Sr. 
Antônio Cardão, que cantaram algumas mú-
sicas tradicionais: em seguida, musica alusi-
va ao dia de Reis. Foi muito lindo. Matei as 
saudades. Parabéns a todos que lá estavam, 
com uma observação, os componentes,  que 
colaboraram com a diretoria da Casa,  para-
béns amigos, o caminho é esse.  Sr. Antônio 
Paiva ex-presidente da Casa Trás os Mon-
tes, que estava radiante, pegou um pau, pen-
durou  as chouriças, imitando o  fumeiro em 
Portugal e cantando as músicas que se can-
tam à porta dos Senhores lavradores, para 
ganhar umas chouriças, outras algo mais, foi 
lindo.  Sr. Presidente Manuel Branco e dona 
Berta, desejo muita saúde para continuarem 
nessa luta, as vezes um pouco árdua, mas 
com a certeza do dever patriótico cumprido.  
Feliz Ano Novo meus amigos

No último almoço do Ano 
de 2018 com uma tar-
de feliz e bem passada, 
num clima maravilho, em 
frente à praia da Barra 
da Tijuca,  mais preci-
samente na residência 
do casal amigo, comen-
dador Afonso Bernardo 
Fernandes e dona Flor-
bela Roçado Fernandes 
que, para mim foi uma 
honra aceitar mais este 
convite amigo e verda-
deiro.Como vemos a 
esquerda, dona Idália, 
dona Florbela, comen-
dador Afonso e a amiga 
Dra. Ilda uma jovem se-
nhora que não gosta de 

uLtImo coNVíVIo do aNo 2018, com amIGoS de SemPRe

perder bons acontecimentos. Sou muito grato por tudo e para este quarteto, 
extensivo a toda a família, o nosso desejo de um Santo Ano de 2019.  Obrigado 
Amigos.

Nada melhor do que comemorar o Ano Novo ao lado 
dos amigos, numa celebração prá lá de especial, 
onde a amizade e o carinho e o respeito marcam 
sempre presença quando estão juntos, Feliz Ano 
Novo para os amigos, Domingos Cunha, esposa 
Perci, Alice, Abreu e Daniel

dIa de ReIS eNRIQuecIda Na caSa do PoRto

coNfRateRNIZaÇÃo de
aNo NoVo eNtRe amIGoS
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Mesa da diretoria -  o casal, 1ª dama e presidente, Verônica e José Henrique, o presi-
dente do Conselho, José Henrique e sua esposa Helenice o diretor Arnaldo e sua espo-
sa Lourdes, o casal Maria Helena e Luís Antônio Ramalhoto, vice-presidente, os pais do 
presidente, D. Ilda e Sr. Julio Robalo

Outra boa turma que prestigiou o Almoço de Reis beirão foi a mesa do Sr. José (Casa 
Clipper),esposa bem acompanhado de seus amigos

CASA DAS BEIRAS E 
SEU  TRADICIONAL 
ALMOÇO DE REIS

Foi um domingo maravilhoso 
este na Casa das Beiras, com a 
realização do Almoço de Reis; 
a comunidade portuguesa lotou 
o Solar Beirão numa grandiosa 
Confraternização do Dia de Reis, 
dançou e se deliciou com a gas-
tronomia de qualidade: churrasco 
completo, sardinha portuguesa, 

empadão de frango (imperdível) 
e arroz de bacalhau. Tudo prepa-
rado com o capricho de sempre.   
Na música a Banda T.B. Show deu 
o ritmo empolgante ao Almoço de 
Reis beirão. Os amigos, os asso-
ciados e a diretoria comemoraram 
e homenagearam com um bolo os 
aniversariantes do mês.

Amigos e associados, felizes, lotaram o Almoço de Reis da Casa das Beiras

Rogério. com sua Banda T.B. Show. sempre agitando com os amigos Vanda e Edu-
ardo Rocha
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Leila Monassa 

Bacalhau espiritual
600 gramas de bacalhau dessalgado
2 unidades de cenoura ralada
2 unidades de pão amanhecido
3 dentes de alho picado
2 unidades de cebola picada
2 colheres de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de farinha de trigo ou maisena
1 xícara de água da cozedura do bacalhau
1 xícara de leite (240 mililitros)
1 caixa de creme de leite
2 colheres de sopa de azeite de oliva
200 gramas de queijo ralado
farinha de rosca - noz-moscada - pimenta do rei-
no - sal

Para preparar esta receita portuguesa de baca-
lhau espiritual o primeiro passo é colocar o bacalhau 
cozendo em uma panela com água até cobrir. Numa 
tigela à parte coloque o pão cortado em pedaços e 
demolhando em 1 a 2 xícaras de leite.

Após o passo anterior retire o bacalhau e desfie 
enquanto quente, separando a pele e as espinhas. 
Reserve 1 xícara da água da cozedura para prepa-
rar o molho.

Para fazer o molho do bacalhau espiritual leve 
ao fogo médio uma panela com a manteiga e a fa-
rinha. Mexa para derreter e formar uma pasta e, 
pouco a pouco, enquanto mexe, acrescente a água 
reservada, o leite e o creme de leite. Tempere de 
sal, pimenta e noz moscada e cozinhe, sem parar 
de mexer, até espessar e ferver.

Numa panela grande à parte refogue a cebola 
e os alhos no azeite. Quando a cebola ficar trans-
parente, acrescente a cenoura e refogue mais um 
pouco, sem deixar queimar.

O passo seguinte da receita de bacalhau espiri-
tual é acrescentar o bacalhau e o pão ligeiramente 
espremido. Misture e cozinhe por 5 minutos, ou até 
o leite do pão evaporar. Junte o molho, misture tudo 
e retifique os temperos. Desligue quando ferver.

Numa assadeira untada coloque o bacalhau es-
piritual e alise com uma colher ou espátula. Polvilhe 
farinha de rosca e queijo ralado e leve a dourar no 
forno preaquecido a 200ºC por 10-15 minutos.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra da Tijuca

 Tel.:- 3325-3366
JANEIRO 20 – Domingo – Salão Nobre- 12:30hs– 
abertura do salão para almoço 13:00hs – Baile/
Show Banda Típicos da Beira Show 15:00hs– 
Show do cantor Mario Simões  “50 Anos Cantan-
do” – Almoço no restaurante Quintas de Arouca 
–12:30hs – Abertura do salão para almoço - O 
melhor da culinária portuguesa. O “Cantinho de 
Portugal no coração da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
JANEIRO – 19 – Sábado – 13hs - Tarde de Fa-
dos no Castelo da Feira. Show de Camilo Leitão 
acompanhado por Wallace Oliveira na guitarra 
portuguesa e Sergio Borges no violão de 7 cor-
das. Músicas para dançar por conta do Trio Cláu-
dio Santos. Reservas: 2293-1542 ou 2293-1686
JANEIRO – 27 – Domingo – 11:30-18hs; 11:30hs 
– Missa (Igreja dos Capuchinhos, seguida de Pro-
cissão). Almoço Social o Salão Social, com, com 
cardápio variado. Música por conta do Conjunto 
Típicos da Beira Show. Apresentação do Grupo 
Folclórico Almeida Garret e do Rancho Infantil Ju-
venil Danças e Cantares das Terras da Feira.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
JANEIRO – 8 – Terça-feira - Retorno das ativi-
dades do Clube.  RESTAURANTE COSTA VER-
DE - Aberto de Terça à Sexta para jantar (18hs a 
01:00h) /  Sábados – Feijoada completa – Self-
service  /  Domingos – Cozido à Portuguesa
Servimos à La Carte – Sáb. e Dom. (12 às 17hs)

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: 2568-9535
JANEIRO – 13  – Domingo 13hs. Apresentação 
da Nova Diretoria Administrativa da Casa dos Aço-
res – Biênio 2019 / 2020. Cardápio: O melhor e 
mais completo Churrasco na brasa, com frango, 
lombinho & linguiça, saladas & acompanhamentos 
variados para comer à vontade, servindo no estilo 

Self-Service no Salão Nobre. Para dançar, Banda 
Típicos da Beira Show. Participação Especial do 
Grande Cantor Português: Mário Simões. Aniver-
sariante do mês de Janeiro Não paga entrada nes-
te evento. Será necessário o aniversariante estar 
acompanhado de uma pessoa pagante, e também 
apresentar documento de identidade no dia, na en-
trada do salão. Aceita cartões de débito e crédito

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

JANEIRO - 20 –  12hs (a partir) - Almoço anima-
do pelo Conjunto Amigos do Alto Minho (c/dan-
çarinos profissionais). Cardápio: Churrasco varia-
do, bifanas, febras de porco, sardinhas assadas, 
massada de bacalhau, arroz de chouriço, tripa à 
lombeira, banana assada com sorvete.  
Reservas: 99988-7945 ou,  Vandinha 99979-2592

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
JANEIRO– 13 – 12hs - Apresentação da Nova 
Diretoria – Atração: Amigos do Alto Minho
Cardápio: churrasco completo, acompanhamen-
tos, empadão de frango, maionese, costelinha 
suína, frutas e bolo. (R$60,00/pessoa). Reservas: 
2284-7346 / 98721-7394
JANEIRO – 17 – 12hs – Almoço Show Atrações: 
José Amaro – Cantor Country Português e Ami-
gos do Alto Minho (R$80,00/pessoa). Reservas 
2284-7346 com Maria de Lourdes Santos
JANEIRO 27 – 12hs – Arraial Transmontano – 
Comida boa e diversão! Atração: Amigos do Alto 
Minho Cardápio: Churrasco completo, saladas di-
versas, tripas à moda transmontana, sardinhas na 
brasa, caldo verde e frutas (R$60,00/pessoa)
Reservas: 2284-7346

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

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



PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 10 a 16 de janeiro de 2019

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS DE
JACAREPAGUÁ - 1º Almoço Português de 2019

O presidente Olivério Carvalho com o amigo e sócio, Joaquim de Sousa Oliveira, e a 
cantora Fátima Monteiro

O Conjun-
to Cláudio 
Santos e 
Amigos 
agitando 
o domingo 
no Clube 
Recre-
ativo 
Português 
de Jacare-
paguá

O ano iniciou com casa cheia 
e  força total na rua Ariapó, 50, 
em Jacarepaguá, com o primeiro 
Almoço Português. Com o pres-
tígio dos amigos e associados o 
presidente da Casa, Sr. Olivério 
Carvalho, e sua equipe competen-
te. O destaque especial foi para a 
deliciosa e farta gastronomia, in-
cluindo um suculento churrasco e 

acompanhamentos.
Foi uma tarde marcada pela 

alegria, a ritmo do conjunto Clau-
dio Santos e Amigos, que come-
moraram o aniversário do Cláudio 
Santos, numa bela confraterniza-
ção. Realmente, o Clube Recre-
ativo Português de Jacarepaguá 
não deixa os amigos na mão... tem 
sempre grandes eventos.

O casal Emília e Manuel da Mota e amigos marcando presença no Almoço Português 
do Recreativo de Jacarepaguá

Explosão de alegria dos amigos, na Taquara e o presidente Olivério sempre recebendo 
todos com muito carinho

A de-
liciosa 
gastro-
nomia 
do 
Almoço 
Portu-
guês é 
uma das 
mara-
vilhas 
desse 
encontro 
mensal


