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CADERNO DE SÃO PAULO

Comemorar seu aniver-
sario é sempre uma data 
muito especial, e foi o que 
fez, o amigo da comunidade 
Sr. Eusébio Ribeirinha, nos 
seus 74 anos de vida. Con-
fira essa reportagem que 

reuniu amigos e familiares, 
e ainda a Coluna Mundos ao 
Mundo de Albino Castro, Ro-
berto leal vai estar nos hotéis 
Recanto das Hortênsias e 
Mira Serra, e outros assuntos 
de interesse.

A Comemoração dos 74 Anos
de Eusébio Ribeirinha

CAsA dE TRás-os-MonTEs 
José Amaro, um

cantor country português

“Penso que se pode dizer 
que a legislatura chegou ao 
fim. Era esse um dos obje-
tivos da situação econômica 
e financeira muito difícil do 
país e era importante que 
não houvesse crises políti-
cas. Estamos a sete meses, 
isso foi bom para o país e é 
bom para as escolhas dos 
portugueses que podem 
comparar projetos, propos-
tas e escolher o que preten-
dem para o futuro”, disse o 
Presidente  na cerimônia de 
entrega do Prêmio BIAL Me-
dicina Clínica 2018, no Porto.                                                                                                                                          

Questionado sobre a re-

“Pode-se dizer que a legislatura está no
fim e ainda não tivemos  crises políticas”

modelação governamental 
oficializada, relembrou que 
estas são possíveis quanto 
existir Governo e que esta-

mos próximos das eleições.
“As remodelações são 

possíveis enquanto exis-
tir Governo e teoricamente 

são possíveis até ao último 
dia da existência de um Go-
verno, mas estamos muito 
próximos de eleições, faltam 
três meses para as eleições 
europeias e, logo a seguir, 
quatro para as regionais da 
Madeira e para as legislati-
vas, portanto, é uma ponta 
final da legislatura. Mas, 
não há nada que impeça 
uma remodelação na ponta 
final da legislatura”, disse, 
acrescentando ainda que 
pretende convocar as elei-
ções europeias dentro de 
poucos dias cerca de 90 
dias antes”.Foi um domingo de primeira no Solar Transmontano com o 

show do cantor country português, José Amaro, agitando 
o salão. Destaque nas págs. 14 e 15

CAsA dA VilA dA FEiRA
Sucesso absoluto
no Arraial Feirense

Foi perfeito o domingo no Castelo da Feira, com mais uma 
edição da Quinta do Castelo. Na foto, o presidente Ernes-

to Boaventura  e sua filha e primeira-dama, Rose Boaventura, 
trocando lembranças com os diretores do R.F. Eça de Quei-
rós, o presidente Renato Figueiredo e Gloria Santos.   Deta-
lhes na pág. 8 O líder do PSD alertou 

: “Nestes três anos e muito, 
já houve seis remodelações 
de Governo e mudaram dez 
ministros e 21 secretários 
de Estado. Não é possível 
uma governação estabilizada 
quando fazemos estas alte-
rações em tão pouco tempo. 
Objetivamente, um governo 
que muda todas estas ve-
zes demonstra falta de rumo. 
Não há uma política estru-
turada. Há uma resposta ao 
quotidiano”.

O presidente do PSD afir-
mou que as expectativas em 

relação à remodelação go-
vernamental de hoje não são 
nenhumas, alertando para 
um certo afunilamento, pois 
no Conselho de Ministros, 
pela primeira vez na história, 
sentam-se marido e mulher e 
agora pai e filha.

Rio referia-se à antiga se-
cretária de Estado Adjunta 
do primeiro-ministro, Maria-
na Vieira da Silva, que tomou 
posse como ministra da Pre-
sidência e da Modernização 
Administrativa, e que é filha 
do ministro do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança Social.

O líder do PSD aludia ainda 
ao casal formado pelo minis-
tro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, e pela minis-
tra do Mar, Ana Paula Vitorino.

“É uma remodelação a 
meia dúzia de meses das 
eleições, feita por necessi-
dade, devido à saída de mi-
nistros para o Parlamento 
Europeu que vão integrar 
as listas do PS às eleições 
europeias”, afirmou o presi-
dente do PSD. Para Rio, “é 
manifesto que, desta forma, 
não pode haver uma linha 
estruturada e estratégia para 

Rui Rio diz que seis remodelações mostram ausência de rumo                          

atingir um objetivo”.
Para Rio, um governo 

que mudou dez ministros em 
menos de quatro anos não 
tem rumo.

De acordo com o Jorna 
de Notícias, só no primeiro 
semestre do ano passado, 
o número de contratos au-
mentou 3%, em relação ao 
período homólogo. A ver-
dade é que se pode dizer, 
de acordo com a publica-
ção, que, até setembro, o 
setor movimentava já 628 
milhões de euros.

Os dados mostram ain-
da um aumento no volume 
de negócios na ordem dos 
7,4%. De acordo com a Au-
toridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pen-
sões e a Associação Por-
tuguesa de Seguradores, 
citados pelo Jornal de Notí-
cias, ao todo, registaram-se 
assim mais de 2,6 milhões 
de seguros de saúde.

Seguros de
saúde disparam 

com crise no
serviço públicoO líder parlamentar do 

PCP, João Oliveira, está de 
acordo com o primeiro-mi-
nistro, quando António Costa 
afirma que, depois da remo-
delação, este é o mesmo Go-
verno, não é um novo.

Dizendo: “aquilo que é 
relevante e decisivo são as 
opções políticas e o que o 
Governo faz como um todo, 
independentemente das 
opiniões pessoais deste ou 
daquele “.

Falando aos jornalistas, 
na estação de Braga, onde 
deputados do PCP foram pe-
dir uma ligação  entre Braga 
e Guimarães, o líder da ban-
cada comunista sacudiu as-
sim uma eventual facilidade 
em entender-se com o novo 
titular das Infraestruturas, 
Pedro Nuno Santos, depois 
da tomada de posse do ex-

O decreto-lei que coloca a 
nova base da administração 
pública nos 635,07 euros foi 
aprovado em 24 de janeiro 
em Conselho de Ministros e 
promulgado pelo Presiden-
te  Marcelo Rebelo de Sousa,  
que deixou dúvidas sobre esta 
opção política, mas como os 
salários deste mês já foram 
processados a atualização só 
acontecerá mais tarde.

Só quando o diploma for 
publicado entrará em vigor, 
com efeitos retroativos a janei-
ro de 2019, e deverá abranger, 
segundo o Governo, cerca de 
70 mil funcionários públicos.

“As remunerações dos tra-
balhadores começam a ser 
pagas em conformidade com a 
proposta do Governo, quando 
o diploma for publicado em Di-
ário da República e entrar em 
vigor, o que até ao momento 

não sucedeu”, disse fonte do 
Ministério das Finanças .

O diploma tem sido con-
testado pelos sindicatos, que 
acusam o Governo de criar si-
tuações de injustiça, uma vez 
que a subida para os 635,07 
euros fará com que a grande 
maioria dos funcionários não 
tenha qualquer aumento em 
2019 e faz com que haja per-
da dos pontos obtidos na ava-
liação de desempenho que 
dariam direito a progressões.                                                                                                                                    

Segundo o Governo, o 
custo da subida da base re-
muneratória da administração 
pública é de cerca de 50 mi-
lhões de euros.

Caso o executivo tivesse 
atualizado a base remunera-
tória para 600 euros, o custo 
dessa atualização seria de 20 
milhões de euros, segundo 
fonte das Finanças.

PCP: Mudam os ministros, mas o que
é decisivo é o Governo como um todo

secretário de Estado dos As-
suntos Parlamentares como 
ministra da pasta.

“Nós confiamos muito na 
nossa luta e na luta das po-
pulações, até para aquelas 
circunstâncias em que é pre-
ciso fazer mudar as opções 
do Governo, para que elas 
possam coincidir com a von-

tade das populações. Espe-
ramos que isso possa acon-
tecer relativamente à ligação 
Braga-Guimarães”, disse 
João Oliveira, referindo-se 
a uma iniciativa legislativa 
que o PCP vai entregar no 
Parlamento para que sejam 
feitos estudos e se avance 
com a construção de uma li-
nha ferroviária que ligue es-
tas duas cidades do Minho.                                                                                                                                      
O deputado esteve na esta-
ção de Braga a distribuir fo-
lhetos que apresentavam a 
quem passava a proposta do 
partido, espera contar mais 
votos de outros partidos para 
viabilizar o seu projeto de re-
solução. E espera que Pedro 
Nuno Santos, o novo titular, 
possa cumprir este desígnio 
de servir as populações com 
uma nova ligação entre es-
tas duas cidades.

Funcionários  públicos não recebem
este mês aumento do salário base   

Está cada vez mais agradável o encontro entre amigos no 
Cantinho das Concertinas, aos sábados, no Cadeg, em 

Benfica.   Na foto, Felipe Mendes, Carlinhos Cadevez, José 
Matos, Humberto Mendonça, Alexandre, Toninho Mendes e o  
Antonio Pereira, da Big Store. Detalhes no tablóide, pág 20.

Polo GAsTRonôMiCo CAdEG
Uma Aldeia Portuguesa
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Ordem dos Advogados vai 
ter mecanismo para ajudar 

lesados do BES e Banif
Em comunicado, a Or-

dem dos Advogados disse  
que propôs ao Governo 
criar um mecanismo di-
ferente, célere e ágil com 
vista a constituir no futuro 
um fundo de recuperação 
de créditos junto da Co-
missão do Mercado de 
Valores Mobiliários, com 
vista a reduzir as perdas 
sofridas pelos lesados não 
qualificados”.

O mecanismo já foi 
aceite pelas associações 
representativas dos lesa-
dos e pelas comissões 
liquidatárias do BES e do 
Banif, refere a Ordem, 
que disse que na semana 
passada houve uma reu-
nião com representantes 
dos lesados e do Governo 
em que foi apresentado o 
regulamento que enqua-
drará o trabalho que vai 
avançar.

A Ordem vai para já 
escolher os três peritos a 
quem caberá identificar 
os clientes do Banif e su-
cursais exteriores do BES 
que foram lesados.

Segundo informações 
recolhidas pela Lusa, o 
trabalho destes peritos 
será avaliar as reclama-
ções dos lesados e fazer 
um relatório indicando, um 
a um, os clientes vítimas 
da prática de vendas frau-
dulentas (‘misselling’).

Depois disso será re-
querido junto da CMVM a 
constituição de um fundo 
para compensar esses le-
sados, semelhante ao dos 
lesados do papel comer-

cial vendido pelo BES,
Esta solução visa 

abranger os lesados do 
Banif, os lesados da su-
cursal exterior do BES na 
Madeira (sobretudo emi-
grantes na Venezuela e 
África do Sul) e os lesados 
pelo Banque Privée Espí-
rito Santo.

Em causa estão cerca 
de 2200 investidores em 
instrumentos de dívida 
(nomeadamente obriga-
ções), que perderam cer-
ca de 150 a 170 milhões 
de euros do Banif e 120 
milhões de euros entre 
BES e Banque Privée.

Desde 2017 que a Or-
dem dos Advogados tem 
manifestado disponibilida-
de para ajudar os lesados 
bancários considerando 
que cabe nas “suas atri-
buições de defesa do Es-
tado de direito e defesa 
dos direitos cidadãos”, 
sobretudo dos mais “vul-
neráveis”.

Em dezembro pas-
sado, o Governo disse 
que propôs à Associação 
de Defesa dos Clientes 
Bancários (ABESD) e ao 
grupo de lesados da Ve-
nezuela e África que par-
ticipassem numa solução 
semelhante à encontrada 
com a associação de lesa-
dos do Banif (ALBOA).

O BES foi alvo de uma 
medida de resolução em 
agosto de 2014 e o Banif 
em dezembro 2015, dei-
xando ambos perdas con-
sideráveis em milhares de 
investidores de retalho.

Até ao momento só 
houve solução de com-
pensação parcial de per-
das para os lesados do 
papel comercial vendido 
pelo BES (através de um 
fundo de recuperação de 
crédito com garantia de 
Estado) e uma solução 
comercial do Novo Banco 
para os emigrantes lesa-
dos pelo BES.

O anúncio foi feito na página 
oficial da Associação Sindical 

na rede social Facebook
A ASPE indica que a marcha bran-

ca de homenagem à enfermagem não 
está a ser organizada pelos sindica-
tos, mas decidiu avançar para a mar-
cação de um dia de greve geral para 
facilitar a participação de todos os en-
fermeiros no desfile.

A marcha tem sido divulgada tam-
bém através das redes sociais pelo 
Movimento Nacional de Enfermeiros, 
que dizem que estes profissionais 
continuam focados em demonstrar o 
verdadeiro papel do enfermeiro como 
agente fulcral na persecução de qua-
lidade de cuidados de saúde para to-
dos.

Coincidindo com o Dia da Mulher, a 
marcha branca pretende homenage-
ar ainda uma das figuras centrais da 

enfermagem, Florence Nightingale, 
enfermeira que no século XIX mudou 
o paradigma da profissão, tendo sido 
considerada pioneira no tratamento a 
feridos de guerra, durante a Guerra 
da Crimeia.

Entre os motivos que fundamen-
tam a marcação da greve para dia 8 
de março, a ASPE cita  a dignificação 
da profissão e o descongelamento 
das progressões na carreira, um dos 
pontos que mantém em oposição sin-
dicatos e Governo e que motivou já 
duas greves em blocos operatórios, 
uma delas em curso ainda em dez 
hospitais.

A ASPE é um dos dois sindicatos 
responsáveis pela convocação das 
duas greves cirúrgicas.

Salário já não é tudo para 
segurar os jovens talentos

As empresas estão em 
ebulição com as alterações 
do mercado de trabalho. 
Precisam de recrutar jovens 
talentos e reter esses recur-
sos, mas as novas gerações 
estão pouco dispostas a fa-
zer carreira.

“Há mais oferta de em-
prego e esses jovens estão 
muito disponíveis para mu-
dar, têm mais vontade em 
colecionar experiências do 
que em ter uma carreira es-
tável, com uma progressão 
natural”, diz Diogo Alarcão, 
CEO da Mercer Portugal, 
subsidiária do grupo inter-
nacional de consultoria de 
recursos humanos. “São 
pouco carreiristas” e o valor 
do salário só por si já não é 
fator de atração.

Esta tendência reflete-se 
de forma expressiva na ro-
tação dos jovens qualifica-

dos dentro das empresas. 
“É um problema. No setor 
dos serviços há áreas em 
que a taxa de rotação está 
nos 18%”, quando o “normal 
e saudável é um máximo de 
8%”, alerta. Com base nes-
ta realidade, Diogo Alarcão 
não tem dúvidas em afirmar: 
“Há um problema de atração 
e retenção de talento em 
Portugal”. Para o responsá-
vel, já passou o tempo dos 
salários de 800/900 euros, 
agora já se aproximam dos 
1200 euros.

Bancos, seguros, audito-
ria, consultoria, farmacêuti-
ca e tecnologia são as áreas 
mais ativas na procura de 
talentos. “Há uma pressão 
das empresas para dar res-
posta aos planos de cresci-
mento e investimento”, que 
esbarra na pouca oferta de 
recursos qualificados. Por 

isso, “cada vez mais as em-
presas vão às universida-
des logo nos primeiros anos 
dos cursos”, mas ainda as-
sim há todo um paradigma 
para mudar.

Diogo Alarcão frisa que 
é essencial as empresas 
“investirem muito mais no 
recrutamento e na gestão 
dos recursos humanos”, até 
porque cada vez que sai um 
colaborador a empregadora 
está a desperdiçar valor.

Mas o que querem es-
tes jovens? Segundo Diogo 
Alarcão, as novas gerações 
valorizam matérias como 
o bem-estar, integração da 
vida profissional e pesso-
al, mobilidade nas funções, 
comunicação digital, flexi-
bilidade de horário e bolsa 
de benefícios. Por exemplo, 
para a maioria dos jovens, a 
saúde e o bem-estar é um 
requisito mais importante do 
que a carreira, mas grande 
parte dos empregadores 
continua a não responder 
adequadamente a esses 
propósitos.

Diogo Alarcão não tem 
dúvidas que também os es-
paços de trabalho no setor 
dos serviços terão de se 
alterar. Os jovens querem 
praticar exercício físico, ter 
serviços para apoiar o seu 
dia-a-dia, participar em even-
tos de networking, auferir de 
uma boa rede de transportes 
públicos nas proximidades 
e querem que lhes falem na 
linguagem com que nasce-
ram, a digital.

Fábrica de plásticos de Viana investe 4,5
milhões de euros para ampliar instalações

A empresa Vianaplás-
ticos, situada na Zona In-
dustrial de Neiva, vai in-
vestir 4,5 milhões de euros 
na ampliação das atuais 
instalações. Uma nova 
nave com dois mil metros 
quadrados de área, que 
estará concluída dentro 
de cinco meses, vai per-
mitir a criação de cinco 
novos postos de trabalho.                                                                                                                                        
    O investimento foi reve-
lado pela Câmara de Viana 
do Castelo na sequência 

da assinatura do contrato 
de financiamento para a 
ampliação da empresa que 
produz peças plásticas 
para a indústria automóvel 
e ferramentas.

Em comunicado, a au-
tarquia adianta que a fá-
brica iniciou, em 2014, 
um plano de investimen-
tos com a aquisição de 
novos equipamentos, au-
mentando assim o seu 
parque de máquinas e 
capacidade produtiva.                                                                                                                                       

Segundo a Câmara Muni-
cipal, a nova nave vai per-
mitir o armazenamento de 
matérias primas e de pro-
duto acabado, garantindo 
a criação de novos postos 
de trabalho.  O contrato 
de investimento foi assi-
nado, entre o presidente 
José Maria Costa e os 
responsáveis da fábrica, 
ao abrigo do Regime de 
Incentivos ao Acolhimento 
Empresarial e Turístico e à 
Regeneração Urbana.
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“Estão cada vez mais a descobrir as cidades 
do Norte”, elogia secretária de Estado

A secretária de Estado do 
Turismo, Ana Mendes Godi-
nho, reagiu com satisfação 
aos números divulgados pelo 
Instituto Nacional de Esta-
tística, que demonstram um 
crescimento dos proveitos na 
ordem dos 6% em Portugal e 
12% no Norte. “A região do 
Porto e Norte cresceu o do-
bro da média nacional e isso 
mostra bem a dinâmica que se 
está a viver no Turismo em ge-
ral, e no Norte em particular”, 
comentou a responsável pela 
pasta do Turismo. No Norte, é 
evidente uma dinâmica forte 
ao longo de todo o ano por-
que as pessoas estão cada 
vez mais a descobrir as várias 

cidades, o Douro e a região, 
acrescenta Ana Mendes Go-
dinho. A nível de mercados, o 
americano foi um dos que mais 
cresceu, com um aumento su-
perior a 30% no Norte. Esta cir-
cunstância é importante tendo 
em conta que este é um dos 
mercados que viaja ao longo de 
todo o ano e que contribui para 
que o país possa ter cada vez 
mais uma atividade de Turis-
mo sustentável. Ou seja, para 
além de abrir o mapa turístico 
a outras regiões do país, Por-
tugal está a conseguir diminuir 
a sazonalidade do setor e, por 
consequência, fortalecer a sus-
tentabilidade dos negócios que 
o envolvem.

Um dos principais contri-
butos para o forte crescimen-
to turístico do Norte reside no 
aumento da capacidade aérea. 
O Aeroporto Francisco Sá Car-
neiro registrou, em 2018, um 
aumento de 11,6% do número 
de passageiros estrangeiros de-
sembarcados, ao mesmo tempo 
que aumentaram as rotas e as 
operações aéreas naquele Ae-
roporto.

A título de exemplo, revela 
Ana Mendes Godinho, no Inver-
no de 2015/2016 registraram-
se 52 rotas e 75 operações, ao 
passo que no período atual já 
estão contabilizadas 109 opera-
ções, crescendo o aumento do 
número de lugares em  50%.

Há mudanças nos serviços públicos online. Saiba o que vai acontecer
O Governo quer melhorar a rela-

ção dos cidadãos com os serviços 
públicos online. Para isso,  apre-
sentou várias alterações para tentar 
simplificar o acesso dos portugue-
ses.

A criação de um portal agregador 
para juntar as páginas para cida-
dãos e empresas; as senhas online 
para todas as 54 lojas do cidadão; e 
uma nova página para tribunais são 
os destaques.

Desde a semana passada, há 
uma página que agrega todos os 
serviços públicos online. O e Portu-
gal vai assumir o lugar dos portais 
do cidadão e do empreendedor, 
que serviam, respetivamente, para 
particulares e empresas, mas que 
estavam dispersos. Este portal vai 
contar ainda com o Sigma, assisten-
te virtual que usa uma ferramenta de 
inteligência artificial e acompanha 

de forma automatizada o cidadão ou 
o empresário que pretenda encontrar 
determinada funcionalidade no site, 
explica o secretário de Estado Adjun-
to e da Modernização Administrativa, 
Luís Goes Pinheiro. Com estas alte-
rações, Goes Pinheiro espera que o 
novo portal possa contar no espaço 
de um ano com cerca de um milhão 
de utilizadores. A Mapa do Cidadão 
vai passar a disponibilizar todos os 
serviços disponíveis nas 54 lojas do 
cidadão do país no celular e no com-
putador. Esta aplicação, até agora, 
funcionava de forma autônoma mas 
passará a estar presente no novo 
portal ePortugal e não vai precisar 
de ser descarregada como aplicação 
móvel. Com o Mapa do Cidadão, os 
utentes podem tirar previamente se-
nhas fora da Loja do Cidadão para 
renovar o Cartão do Cidadão ou tra-
tar de um problema na Segurança 

Social. O acompanhamento pode ser 
feito através do site ou então pode ser 
pedido o envio de um e-mail ou men-
sagem por celular a indicar quantos 
números faltam até ao atendimento. 
Não será mais preciso ficar no tribu-
nal à espera de saber como está o 
atendimento nas secretarias e qual o 
estado das diligências,  o portal Tri-
bunal + vai disponibilizar, em tempo 
real, o estado do atendimento nas 
secretarias e estado das diligências 
em 28 tribunais em todo o país. A me-
dida faz parte do projeto Tribunal +, a 
iniciativa de modernização da justiça, 
que integra diferentes dimensões no 
atendimento, organização das secre-
tarias e gestão dos tribunais e que 
abrange já todo o território nacional. 
Até ao final de junho, esta solução 
será alargada a 50 tribunais, abran-
gendo todas as comarcas e tribunais 
de média e grande dimensão.

Extrema-direita com subida acentuada nas europeias e conservadores ganham
Os conservadores de 

centro-direita devem per-
manecer como maior gru-
po parlamentar depois das 
eleições europeias que de-
correm na União Europeia 
entre 23 e 26 de maio, con-
tudo o maior destaque cabe 
à subida expressiva conse-
guida pelas forças de extre-
ma-direita.

Estas são as leituras 
imediatas do estudo divul-
gado pelo Conselho Eu-
ropeu para as Relações 
Externas com base numa 
compilação de estudos de 
opinião levados a cabo ao 
nível nacional em cada um 
dos 27 Estados-membros 
da União Europeia. 

Se a aliança conser-

tico e legislativo da UE. Mes-
mo continuando a ser o maior 
grupo parlamentar europeu, 
o Partido Popular Europeu 
cai dos atuais 217 mandatos 
para 183, enquanto o Partido 
Socialista Europeu recua 186 
para 135 lugares. Boa parte 
dos partidos de direita radial 
e ou eurocéticos pertencem 
a dois grupos europeus: Eu-
ropa das Nações e da Liber-
dade (que integra a Liga e a 
Rassemblement National de 
Marine Le Pen) e Europa da 
Liberdade e da Democracia 
Direta . Mas há outros parti-
dos eurocéticos que perten-
cem a outros grupos, como é 
o caso do polaco Lei e Justiça 
que integra os Conservadores 
e Reformistas Europeus e do 

Fidesz do líder húngaro 
Viktor Orbán que pertence 
ao PPE. Isto significa que 
persistem dúvidas quan-
to ao alinhamento que 
muitos destes partidos te-
rão depois das eleições, 
existindo nesta altura um 
movimento, liderado a 
partir de Bruxelas pelo 
ex-conselheiro de Donald 
Trump, Steve Bannon, que 
é congregador das forças 
de extrema-direita. Se es-
tes partidos formarem um 
único grupo parlamentar 
vão alterar a dinâmica do 
Parlamento Europeu e po-
dem mesmo ameaçar ou 
colocar em causa a elei-
ção da próxima Comissão 
Europeia.

vadora germânica lidera-
da pela chanceler Angela 
Merkel continua como o par-
tido nacional com maior re-
presentação no Parlamento 
Europeu com 29 assentos, 
a Liga do vice-primeiro-mi-
nistro italiano Matteo Salvini 
deve ter  27 lugares em Es-
trasburgo. Este agregado de 
pesquisas parece confirmar 
a expectativa de um reforço 
relevante das forças eurocé-
ticas e anti-euro, em parti-
cular por parte da extrema-
direita. Este tipo de partidos 
deve conseguir somar 14% 
dos lugares do próximo Par-
lamento Europeu, o que vai 
modificar a relação de for-
ças parlamentares e somar 
incerteza ao processo polí-

CDs rotula lista do Ps às europeias 
de ode a José sócrates

O cabeça de lista do CDS-PP às europeias aproveitou  
uma viagem de trem para atacar Pedro Marques, minis-
tro do desinvestimento e candidato do PS numa lista que 
é uma ode a José Sócrates. Nuno Melo criticou os atra-
sos no investimento na ferrovia e colocou um rótulo na 
candidatura europeia do PS. Nuno Melo, que também é 
vice-presidente do CDS, disse que Pedro Marques foi um 
dos governantes de Sócrates que levou o país até à ban-
carrota e que, na sua passagem no Governo como minis-
tro, desperdiçou milhões e milhões de euros disponíveis 
para investimento em Portugal. Nuno Melo acusou o PS 
de premiar quem falha e consegue repescar, branquear 
e aproveitar aqueles que, até 2011, representam o pior 
Governo da democracia portuguesa”.

Responsável pela introdução da Uber 
em Portugal sai da empresa

Rui Bento, o responsável pela introdução da Uber em 
Portugal onde chefiava desde setembro de 2018 o negó-
cio da Uber Eats no sul da Europa, decidiu abandonar a 
empresa e seguir à procura de novos desafios. Chegou 
a altura de abraçar novos desafios e de resolver novos 
problemas, afirma Rui Bento. “Estou muito grato à Uber 
pela oportunidade que me deu de trabalhar com pessoas 
incríveis e de fazer parte desta mudança tão significativa 

na forma como as pessoas viajam nas cidades. Deixar a 
Uber foi uma decisão difícil, mas estou muito entusiasma-
do com os meus próximos passos”.

Ministro justifica PiB de 2018 abaixo da 
meta devido a greve dos estivadores

O Produto Interno Bruto português aumentou 2,1% em 
2018, menos 0,7% do que o do ano anterior, abaixo da 
previsão do Governo de 2,3%. Segundo a estimativa do 
Instituto Nacional de Estatística, esta evolução resultou 
da contribuição negativa da procura externa líquida, veri-
ficando-se uma desaceleração das exportações de bens e 
serviços mais acentuada que a das importações de bens e 
serviços, e da contribuição positiva menos intensa da pro-
cura interna, refletindo o crescimento menos acentuado do 
Investimento. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, 
atribui à greve dos estivadores o aumento de PIB em 2018, 
abaixo da meta inscrita no Orçamento, de 2,3%. “É possível 
que uma parte da explicação esteja no comportamento das 
exportações no final do ano, devido à greve dos estivado-
res no Porto de Setúbal que teve um impacto nos meses de 
novembro e dezembro” , afirmou o governante .

sport tV garante totalidade 
dos direitos do euro 2020

A Sport TV adquiriu a totalidade dos direitos de transmissão 
televisiva do Euro 2020, que inclui pela primeira vez os 
direitos relativos ao sinal aberto, disse o presidente  Nuno 

Ferreira Pires. “A Sport TV será a televisão oficial do Euro 
2020 e adquiriu a totalidade dos direitos de transmissão, 
incluindo o sinal aberto e o sinal fechado, e é a primeira 
vez na história da Sport TV que a empresa adquire a to-
talidade dos direitos para o Euro”. Questionado pela Lusa 
porque adquiriu os direitos de sinal aberto, Nuno Ferreira 
Pires disse “ o objetivo foi garantir que os portugueses 
tivessem acesso aos jogos da seleção de futebol portu-
guesa”.

aliança sobe para 1,6% mas 
ainda está atrás do PaN

O crescendo mediático da Aliança traduz-se também no 
aumento das intenções de voto do partido fundado por 
Pedro Santana Lopes. Segundo a sondagem da Axima-
ge o Aliança consegue 1,6% em  fevereiro, o que corres-
ponde a uma subida de 0,5 % face a janeiro. O partido 
de Santana Lopes permanece assim atrás do PAN, isto 
apesar de a força liderada pelo deputado André Silva re-
cuar 1,0% relativamente a janeiro, de 3,5% para 2,5%. 
A Aximage frisa que as intenções de voto das forças 
com menor expressão eleitoral, em particular do PAN e 
da Aliança devem ser lidas a mero título indicativo dado 
o valor muito reduzido das respetivas bases. E subli-
nha que até ao barómetro de dezembro as intenções do 
PAN e da Aliança estavam incluídas nos novos brancos 
e nulos.
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Mais de meio milhão de euros
transferidos para ajuda social

As áreas do apoio ao en-
velhecimento e às popula-
ções vítimas de calamidades 
são as que vão receber ver-
bas do Programa Contrato 
Local de Desenvolvimento 
Social (CLDS-4G) do Muni-
cípio de Oliveira do Hospital.

O financiamento é de 540 
mil euros, para a 3.ª idade 
e também para o “auxílio e 
intervenção emergencial às 
populações inseridas em 
territórios afetados por cala-
midades, nomeadamente às 
famílias vítimas dos incên-
dios de outubro de 2017”.

As ações vão centrar-se 
nos dois eixos já referidos, 
promovendo o envelheci-
mento ativo, a autonomia 
das pessoas idosas e o com-

Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras em visita de trabalho

A Academia do Bacalhau 
de Bordéus colaborou com 
o município de Arcos de 
Valdevez no apoio a quatro 
famílias arcuenses caren-
ciadas que necessitavam de 
equipamento básico essen-
cial, conforme identificado 
pelo serviço de ação social 
do município.

“No total, a Academia do 
Bacalhau de Bordéus atri-
buiu 2.500 euros que servi-
ram para adquirir mobiliário 
para que estes quatro agre-
gados pudessem viver em 
melhores condições, col-
matando necessidades que 
não estavam a conseguir 
satisfazer”, refere uma nota 
divulgada pelo executivo de 
Arcos de Valdevez.

O presidente da Câmara 
Municipal de Arcos de Val-

Academia do Bacalhau
de Bordéus apoiam famílias 

Arcos de vAldevez 

vAgos

PenAcovA

oliveirA do hosPitAl

devez, João Manuel Este-
ves, manifestou o seu agra-
do nesta pareceria com a 
Academia do Bacalhau, na 
pessoa do seu presidente, 
Fernando Silva, referindo 
que estas manifestações 
de solidariedade são sem-
pre bem-vindas, e que mu-
nicípio, juntamente com 

todos os parceiros, procura 
desenvolver uma política 
social que responda às ne-
cessidades das famílias em 
situação de vulnerabilida-
de económica, procurando 
criar condições para que 
estas tenham melhores 
condições de vida.

“As Academias do Ba-

A comemorar 159 
anos de vida, a Filarmôni-
ca Vaguense convidou a 
comunidade local para o 
“Dia da Associação”, que 
decorreu na semana pas-
sada. Do programa, com 
início na Santa Casa da 
Misericórdia, onde atuou 
para os clientes da Es-
trutura Residencial para 
Pessoas Idosas (ERPI) 

e colaboradores, fez par-
te o hastear da bandei-
ra no edifício do Centro 
de Educação e Recreio. 
Após a missa na igreja 
matriz, solenizada pela 
banda e respetivo coro, 
órgãos sociais da institui-
ção e convidados foram, 
acompanhados pela filar-
mónica, em romagem ao 
cemitério de Vagos.

Contagem decrescente 
para o Festival da Lampreia 
de Penacova, que vai decor-
rer no último fim de semana 
de fevereiro, entre os dias 22 
e 24 (sexta-feira, sábado e 
domingo).

Trata-se da 21.ª edição 
consecutiva da iniciativa, que 
já criou raízes no concelho, 
atraindo cerca de quatro mil 
visitantes aos restaurantes 
aderentes durante os três 

dias do evento anual, que se 
realiza tradicionalmente em 
fevereiro.

É uma das grandes festas 
de gastronomia que se rea-
lizam no concelho, tal como 
os festivais dos “Sabores do 
Rio” na primavera, e “Sabo-
res da Terra”, no outono. A 
esta oferta de boa mesa local 
acresce a Feira do Mel e do 
Campo, a decorrer a 8, 9 e 
10 novembro.

Banda vaguense festejou 
“dia da Associação”

Arroz de lampreia
regista forte procura a

para festival gastronómico

calhau são Tertúlias de 
amigos, genuinamente por-
tuguesas, os quais indepen-
dentemente da sua posição 
social e nível cultural, se 
congregam sem finalidades 
políticas, religiosas, comer-
ciais ou lucrativas, para fo-
mentar, encorajar e desen-
volver laços de amizade, 
cooperação, confraterniza-
ção, entre outros, defenden-
do o bom nome e prestígio 
de Portugal e dos portugue-
ses onde quer que estejam, 
bem como os nossos valo-
res histórico culturais e fun-
damentalmente, concretizar 
ações de solidariedade e de 
assistência moral e material 
a pessoas e instituições de 
beneficência mais carencia-
da”, lê-se no site da Acade-
mia do Bacalhau do Porto.

bate à solidão e isolamento.

Desafio à “autoorganização”
Por outro lado, pretende 

incentivar a “autoorganiza-
ção dos habitantes do terri-
tório e o desenvolvimento de 
instrumentos facilitadores do 

acesso das pessoas a ser-
viços de utilidade pública, a 
nível local”.

No início do CLDS, o Mu-
nicípio de Oliveira do Hospi-
tal foi promotor e beneficiário 
de várias ações, ao longo da 
1.ª edição, que teve como 

entidade executora a Asso-
ciação para o Desenvolvi-
mento Social e Cultural Vale 
do Cobral, reconhecida pelo 
como “boa prática nacional”.

Agora, após um interreg-
no, os respetivos serviços 
referem ser “com satisfação 
que a Câmara Municipal vê 
o concelho ser beneficiário 
desta nova edição”.

José Francisco Rolo, 
vereador do pelouro Soli-
dariedade e Ação Social, 
acrescenta que,“finalmente, 
depois de vários esforços”, 
Oliveira do Hospital vê re-
gressar – depois de seis 
anos de exclusão – os be-
nefícios aos territórios dos 
Contratos Locais de Desen-
volvimento Social.

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras re-
aliza no dia 15 de fevereiro, uma visita de trabalho à 
Freguesia de Barcarena.

Nesta visita de trabalho, que tem por objetivo dar 
continuidade a uma política de proximidade, Isaltino 
Morais faz-se acompanhar por vereadores, dirigen-
tes e técnicos municipais.

O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, esteve presente na inauguração das 
novas instalações da SIC.

A SIC deixou recentemente as suas instalações 
em Carnaxide, passando a fazer as emissões a par-
tir do Edifício Impresa, em Paço de Arcos. Desta for-
ma desde a sua fundação, em 1992, a emissora tem 
sede no concelho de Oeiras.

Inauguração das novas
instalações da SIC

A Câmara Municipal de Oeiras vai proporcionar 
um momento de convívio entre diferentes gerações 
através da apresentação de uma exposição, intitu-
lada “Maçãs dos Afetos”, composta por trabalhos 
manuais elaborados por alunos de quatro agrupa-
mentos de escolas do concelho e da Universidade 
Sénior de Carnaxide e Queijas - Aprendizagem e 
Lazer – (USCQAL). Estes trabalhos, que fazem alu-
são ao tema dos afetos, serão expostos durante o 
convívio - inserido no âmbito das comemorações do 
Dia Mundial dos Afetos -, que está marcado para o 
dia 15 de fevereiro, a partir das 15:00, na Biblioteca 
Municipal de Oeiras. 

O objetivo desta iniciativa é realizar um momento 
de convívio entre as diferentes gerações, dando vi-
sibilidade a um trabalho realizado desde 2014 entre 
o Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras 
(ACES LOO) e os diferentes Agrupamentos de Es-
colas, no âmbito das atividades de Educação para 
a Saúde, e alargá-lo à comunidade sênior, uma vez 
que é um tema transversal a ambos os públicos. 

Este ano, irão participar na iniciativa quatro agru-
pamentos de escolas, oito escolas básicas e dos 
segundo e terceiro ciclos e a USCQAL, sendo apre-
sentado um total de 14 trabalhos. 

Esta iniciativa é da responsabilidade da Câma-
ra Municipal de Oeiras em articulação com o ACES 
LOO, os Agrupamentos Escolares do Concelho e a 
USCQAL.

Oeiras assinala Dia Mundial dos 
Afetos com encontro de gerações
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nazaré
Câmara põe na ordem autarcas 

do distrito de Santarém

A primeira alteração à 
Primeira Revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) de 
Anadia foi aprovada, por 
maioria, com 25 votos a fa-
vor (MIAP, CDS-PP e CDU) 
e três abstenções (PSD).

Na ocasião, a edil Tere-
sa Cardoso explicou que 
este procedimento foi ini-
ciado há um ano e que esta 
primeira alteração prende-
se com correções neces-
sárias quer à Planta de Or-
denamento do PDM, quer 
ao próprio regulamento do 
PDM. Um ajustamento face 

A indenização deci-
dida pelo Tribunal re-
presenta um série revés 
para as finanças do mu-
nicípio | F.F.

O Supremo Tribunal 
de Justiça considerou 
“improcedente” o recurso 
interposto pela autarquia 
de Óbidos relativamente 
ao processo da compra 
e venda de terrenos, no 
caso que ficou conheci-
do como o do Pingo Doce 
e fixou em 520 mil euros 
mais juros, que totaliza 
quase 800 mil euros, o 
valor a pagar aos anti-
gos proprietários. Estes 
tinham pedido inicialmen-

te 1,2 milhões de euros 
de indenização, mas o 
Tribunal das Caldas de-
cidiu-se que deveria ser 
1,020 milhões, montante 
que depois de vários re-
cursos interpostos pela 
Câmara acabou por ser 
fixado agora em quase 
800 mil euros.

O caso percorre tri-
bunais há mais de uma 
década. Em causa está 
um terreno comprado em 
2004 pela Câmara de Óbi-
dos na zona do complexo 
desportivo num dos man-
datos de Telmo Faria. O 
terreno adquirido a Alber-
to e Augusta Virella, era 

anadia

óbidoS

GuimarãeS

póvoa de varzim

assembleia municipal aprova 
alteração à 1.ª revisão do pdm

acórdão do Supremo obriga Câmara
de a pagar quase 800 mil euros 

a algumas condicionantes 
relacionadas com a REN 
(Reserva Ecológica Nacio-
nal) “na qual não podemos 

mexer”, mas também com 
o regulamento do PDM, 
devido “à necessidade de 
ajustar alguns parâmetros 

Município decide tomar 
posse da colônia balnear 
se associação de muni-
cípios liderada por Paulo 
Queimado não fizer obras 
no imóvel degradado.

A Câmara da Nazaré 
decidiu tomar posse ad-
ministrativa do edifício da 
Colónia Balnear da Nazaré 
se a Associação de Muni-
cípios do Vale do Tejo não 
entaipar imediatamente o 
edifício. A posição de for-
ça, tomada segunda-feira 
em reunião do executivo, 
surge depois do desrespei-
to reiterado da associação 
dona do imóvel, liderada 
pelo presidente da Câma-
ra da Chamusca, Paulo 

Queimado, e que agrega 
19 municípios dos distrito 
de Santarém, aos vários 
pedidos da autarquia da 
vila balnear.

O presidente da Nazaré, 
Walter Chicharro, em de-
clarações a O MIRANTE, 
sublinha que esta delibera-
ção tem por base um auto 
de vistoria que alerta, mais 
uma vez, para a degrada-
ção do edifício e para a fal-
ta de segurança. O autarca 
cansou-se de ser descon-
siderado pelos seus pares, 
que ainda recentemente 
visitaram o local, mas não 
cuidam do seu património 
tal como exigem aos seus 
munícipes.

e corrigir alguns pontos de 
forma a dar resposta às 
solicitações que nos foram 
chegando”.

A edil sublinhou as vá-
rias etapas do processo, 
dando nota de que dos 19 
contributos de cidadãos, 
cinco foram aceites. 

“Não foram aceites as 
que não tinham enquadra-
mento neste processo de 
alteração à revisão do PDM” 
e recordou ainda que já fora 
deliberado em reunião de 
executivo uma segunda al-
teração à revisão do PDM. 

destinado à instalação de 
equipamentos públicos, 
mas uma parte foi vendi-
da pela autarquia para a 
construção do supermer-
cado Pingo Doce, por um 
valor muito superior ao 
que tinha comprado.

Anos antes, em 1999, 
o casal Virella, proprie-
tário do terreno, quis ali 
construir casas de habita-
ção, tendo feito um pedido 
de viabilidade à Câmara, 
que, segundo os proprie-
tários foi aceite porque 
na altura o PDM referia 
que a área em causa era 
edificável. Mas a Câma-
ra contrapõe em tribu-

nal que o PDM em vigor 
data de 1996 e já previa 
apenas a construção de 
equipamentos.

Segundo os fatos 
apresentados no tribunal, 
o casal diz que recebeu 
várias propostas de inte-
ressados no terreno, que 
mais tarde seriam retira-
das quando estes des-
cobriam que ali, afinal, 
não poderiam construir. 
Alberto e Augusta acaba-
ram por vender o terreno 
ao município, na altura 
presidido por Telmo Fa-
ria, por cerca de 230 mil 
euros, sob pena deste 
ser expropriado.

O Executivo Munici-
pal de Guimarães apro-
vou, esta quinta-feira, 
uma proposta de alte-
ração das normas de 
participação da Feira 
Afonsina 2019. A pro-
posta, que foi aprovada 
apenas com os votos 
do PS, aponta para a 
realização da Feira des-
te ano no Monte Latito, 
desde a estátua de D. 
Afonso Henriques até ao 
Campo de S. Mamede, 
espaço que será para a 
realização de espectá-
culos. A Feira Afonsina 

será estendida à área 
envolvente à Capela de 
Santa Cruz.

o evento decorrerá 
entre os dias

21 e 24 de Junho.
Ainda segundo a 

proposta, por força da 
nova localização, cessa 
a diferenciação de pre-
ços em função do local 
ocupado, mantendo-se 
apenas a diferenciação 
por tipologia de produ-
tos comercializados. Os 
montantes foram ajusta-
dos igualmente em fun-
ção da nova localização.

Feira afonsina 2019 
no monte Latito

Entre 10 e 12 deste 
mês, o município da Pó-
voa esteve representado 
no ‘III Fórum del Camino 
de Santiago’, no Palácio 
de Congressos de Santia-
go de Compostela.

Lucinda Amorim, verea-
dora do Turismo da Póvoa, 
em entrevista à Televisíon 
de Galícia, fez questão de 
evidenciar, segundo nota 
da Câmara, “a importân-
cia de todo o trabalho que 

tem sido desenvolvido em 
equipa pelos municípios 
envolvidos em prol da or-
ganização e valorização 
do caminho, quer a nível 
da informação, sinalética, 
segurança, estruturas de 
apoio, entre tantas outros 
motivos que tornam o ca-
minho português cada vez 
mais procurado e aprecia-
do por milhares de pere-
grinos, vindos dos quatro 
cantos do mundo”.

CoviLhã

Covilhã aceita as 11 de-
legações de competências 
do Governo. Caso único 
na Beira. As estradas, nin-
guém quer.

“Estamos a menos de 
dois anos de 2021, altura 
em que todos terão que 
aceitar. Há uma irreversí-
vel realidade: daqui a 23 
meses as competências 
estarão em cima dos nos-
sos ombros, quer queira-
mos, quer não”. Foi assim 
que na passada quar-
ta-feira, 30 de Janeiro, o 
presidente da Câmara da 
Covilhã justificou aos de-
putados municipais o fato 
da autarquia, de manhã, 
em reunião extraordiná-
ria, ter aceite as 11 com-

petências delegadas pelo 
Governo, um fato único 
em toda a região, mas que 
para o autarca socialista 
faz todo o sentido. Pois, 
segundo Vítor Pereira, as-
sim a Covilhã ganha tem-
po de adaptação nestes 
dois anos, para uma nova 
realidade administrativa 
do País que, em 2021, 
será efectiva.

Na região, mais nenhu-
ma autarquia aceitou as 
competências todas. Há ca-
sos em que aceitaram três 
ou quatro, mas muitas au-
tarquias chumbaram todos 
os diplomas. Em comum, o 
facto de ninguém querer a 
responsabilidade de manu-
tenção das estradas.

Só a Covilhã aceitou tudo

em fórum do
Caminho de Santiago

Moradores e município 
estão revoltados com a si-
tuação e exigem interven-
ção das autoridades.

Uma das pedreiras de-
sativadas e abandonadas 
no lugar de Trancoso, na 
freguesia de Alhandra, 
São João dos Montes e 
Calhandriz, está transfor-
mada há mais de um ano 
numa lixeira improvisada 
que tem causado impactos 
não apenas no ambiente 
como também na popula-

ção que reside no local.
Além da deposição de 

lixos e monos domésti-
cos, tem havido também 
a deposição de entulhos. 
No início de Janeiro, ex-
plicam alguns moradores 
da zona, houve a queima 
dos resíduos e o seu en-
terramento, o que provo-
cou fumos e maus cheiros. 
Os autores das descargas 
não são conhecidos e as 
deposições fazem-se so-
bretudo a coberto da noite.

tranCoSo

pedreira abandonada em 
trancoso transformada
em lixeira a céu aberto
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No ano passado, os ban-
cos portugueses empresta-
ram mais de 20 milhões de 
euros por dia em crédito ao 
consumo. No total foram 
emprestados 7.354 milhões 
de euros em crédito auto-
móvel, créditos pessoais e 
cartões de crédito, um au-
mento de 10% face a 2017, 
quando esse valor foi de 
6.682 milhões .

Os dados são do Banco 
de Portugal, que em julho do 
ano passado aprovou novas 
regras que criam restrições à 
concessão de novos créditos 
à habitação e ao consumo 
devido ao risco do sobreen-
dividamento das famílias. Na 
altura, o BdP estabeleceu 
que as famílias apenas po-
deriam gastar metade do seu 
rendimento com emprésti-
mos bancários.

De acordo com os últimos 
dados do banco central, so-
bre a evolução dos novos 
créditos, o valor do novo 
crédito automóvel chegou a 
3.120 milhões de euros no 

Bancos emprestaram mais de
20 milhões de euros por dia          

ano passado, corresponden-
do a mais de 42% do total do 
crédito ao consumo concedi-
do e registando uma subida 
de 12% face a 2017.

Já o crédito pessoal con-
cedido somou 3.156 milhões 
de euros, mais 11,8% , dos 
quais 3.069 milhões de eu-
ros relativos aos denomina-
dos outros créditos pessoais 
(empréstimos sem finalida-
de específica, empréstimos 
para o lar, crédito consolida-
do e outras finalidades, que 
aumentaram 11%), e 86,7 
milhões de euros relativos a 

crédito pessoal para educa-
ção, saúde, energias renová-
veis e locação financeira de 
equipamentos, cujo valor se 
manteve estável. Em 5 anos, 
os créditos pessoais sem fi-
nalidade específica,  igualou 
o crédito automóvel: no final 
de 2018, estas duas cate-
gorias chegavam a um valor 
total de   3 bilhões de euros. 
Entre o crédito automóvel, o 
que tem mais peso no ano de 
2018 é o crédito para usados.

No que respeita aos no-
vos empréstimos através de 
cartões de crédito, linhas de 

crédito, contas correntes ban-
cárias e facilidades de desco-
berto, somaram 1.079 milhões 
de euros, aumentando muito 
ligeiramente face a 2017.

Considerando apenas 
os dados do mês de de-
zembro, divulgados pelo 
BdP, o montante dos novos 
créditos aos consumidores 
aumentou 1,7% em termos 
homólogos no consumo 
pessoal, para 253 milhões 
de euros, e subiu 2,8% no 
consumo automóvel, para 
271 milhões de euros.

Em número, os novos 
créditos pessoais aumenta-
ram 4,8%, somando 39.998 
contratos, e os novos em-
préstimos para compra de 
automóvel subiram 1,0%, 
para 18.046 contratos.

Quanto aos novos em-
préstimos através de car-
tões e descoberto, no mês 
de dezembro aumentaram 
3,6%, para 99 milhões, mas 
diminuíram 4,5% em núme-
ro, para um total de 76.645 
contratos.

O país voltou a bater 
recordes: recebeu mais de 
21 milhões de turistas, e os 
proveitos chegaram a 3,6 
bilhões de euros, um au-
mento de 6%.

Só em dezembro, os 
hotéis registraram 1,2 mi-
lhões de hóspedes e 2,8 
milhões de dormidas, 
variações de +3,3% e 
+2,5%, respetivamente.                                                                                                 
As dormidas de residentes 
desaceleraram para um cres-
cimento de 0,5%, enquanto 
as dos não residentes au-
mentaram 3,6%, totalizando 
1,8 milhões.

Em dezembro, a estada 
média (2,30 noites) reduziu-
se ligeiramente. Já a taxa 
líquida de ocupação-cama 
(32,1%) recuou 0,5%.

Os proveitos aceleraram, 
tendo no total apresentado 
um crescimento de 7,3% 
e atingiram 171  milhões 
de euros. Os proveitos de 
aposento cresceram 5,9%.                                                                                                           
Considerando a evolução 
das dormidas na hotelaria 
nos últimos anos, constata-
se que entre 2008 e 2018 
as dormidas de residentes 
cresceram 28,2% e as de 
não residentes aumentaram 
56,1%. Deste modo, a repre-
sentatividade dos não resi-
dentes nas dormidas totais 
progrediu de 66,8% em 2008 
para 71% em 2018.

Apesar do mercado bri-
tânico continuar a dominar 
as dormidas, foi sofrendo 
oscilações durante o ano. 
Em dezembro apresentou 
um peso de 16,3% , este 
mercado teve uma quota de 
21%. As dormidas de hós-
pedes alemães cresceram 
5,8% em dezembro e dimi-
nuíram 4,3% entre janeiro e 
dezembro 2018. Em 2018, 
este mercado representou 
13,2% das dormidas de não 
residentes.

Portugal fecha 2018 com
novo recorde no turismo

No mercado espanhol 
verificou-se uma redução 
de 7,0% em dezembro mas 
um crescimento de 1,9% 
entre janeiro e dezembro 
de 2018. A quota de 2018 
situou-se em 10,1%. Já 
no mercado francês regis-
taram-se decréscimos de 
3,2% em dezembro e de 
2,7% em 2018.  Em 2018, 
este mercado apresen-
tou uma quota de 9,4%. O 
mercado brasileiro cresceu 
9,9% em dezembro e 9,4% 
em 2018. Em 2018, este 
mercado representou 5,4%.

Em dezembro, destaca-
ram-se ainda os crescimen-
tos registados pelos merca-
dos canadense (+29,4%), 
irlandês (+28,8%) e nor-
te-americano (+17,9%). No 
total do ano de 2018, so-
bressaíram as evoluções 
dos mercados norte-ameri-
cano (+19,9%) e canadense 
(+16,7%).

O Algarve destacou-se 
com um crescimento de 
9,2%. Em sentido contrário, 
assinala-se o decréscimo de 
11,2% nos Açores.

As dormidas de residen-
tes registaram, em dezem-
bro, crescimentos apenas 
em  Lisboa (+8,3%) e Algar-
ve (+5,5%).

Em 2018, em termos de 
dormidas, o destaque vai para 
os crescimentos de 5,2% no 
Norte (região com um peso 
de 13,7%) e de 3,6% no Alen-
tejo (quota de 3,2% em 2018). 
O Algarve concentrou 32,7% 
das dormidas totais na hote-
laria em 2018, seguindo-se 
Lisboa (25,2%). Neste perío-
do, os maiores crescimentos 
de dormidas de residentes 
registaram-se no Algarve 
(+9,9%) e Centro (+5,1%), en-
quanto as de não residentes 
evidenciaram subidas apenas 
no Alentejo (+7,7%), Norte 
(+6,0%) e Lisboa (+0,6%).

As regras do jogo muda-
ram em agosto de 2016. A 
partir dai as empresas de te-
lecomunicações passaram a 
ser obrigadas a disponibilizar 
contratos com períodos de 
fidelização mais reduzidos 
e mesmo opções sem qual-
quer fidelização.

Também desde esta al-
tura toda a informação re-
lacionada com fidelizações 
tem de ser transmitida aos 
consumidores de forma clara 
por escrito ou outro suporte 
que possam guardar, mas a 
liberdade sai cara.

O ComparaJá.pt analisou 
a oferta das diferentes ope-
radoras e comprovou que 
as condições para contratos 
com fidelização inferior a 24 
meses são bastante dispen-
diosas, especialmente no 
momento da instalação e da 
ativação do serviço. Os pa-
cotes sem fidelização che-
gam a custar o dobro.

Telecomunicações sem fidelização
são duas vezes mais caras

oferecem este serviço, se o 
consumidor optar por não ter 
qualquer compromisso com 
a operadora, os valores vão 
dos 120 aos 350 euros. Re-
gra geral, este valor aumenta 
à medida que os períodos de 
fidelização diminuem. Já as 
mensalidades são menores 
à medida que o período de 
fidelização aumenta. Outro 
benefício que as operado-
ras procuram oferecer aos 
clientes é a oferta de mensa-
lidades, que só acontece em 
contratos com fidelização de 
24 meses.”O total pago nos 
dois anos pelo consumidor, 
atendendo aos custos com 
instalação e ativação e à 
mensalidade mais elevada, 
pode ser quase o dobro se 
preferir assinar um contrato 
sem fidelização face a um 
contrato que o ligasse à ope-
radora durante dois anos”, 
diz José Figueiredo, diretor-
geral da plataforma de com-

paração.
No caso da Nowo, que 

oferece o pacote 4P mais 
barato, um contrato sem fi-
delização custa mais do do-
bro do que um com o perí-
odo de fidelização máximo.                                                                                                                                     
A Autoridade Nacional de 
Comunicações aprovou, no 
ano passado, quais os de-
talhes e informações que as 
faturas devem incluir. Desta-
ca-se a obrigatoriedade de 
as operadoras incluírem, na 
fatura detalhada, a data em 
que termina o período de fi-
delização, assim como os 
encargos que o cliente terá 
de suportar caso cancele o 
contrato antecipadamente. 

O fato destas informações 
não serem visíveis, até agora 
levava muitas vezes a que os 
consumidores se mantives-
sem presos a uma operadora 
contra a sua vontade. Com 
este passo, a Anacom quis 
aumentar a transparência.

Em 14 dias, foram autori-
zados mais 1119 motoristas 
de transporte de passagei-
ros em veículos descaracte-
rizados pelo Instituto da Mo-
bilidade e Transportes. No 
final de Janeiro eram 349,  
faltando analisar os casos 
de 400 motoristas. E, 14 dias 
mais tarde, o número de mo-
toristas registados passou 
a 1468, um crescimento de 
320,6%, descendo os casos 
por analisar para 181.

De acordo com o comu-
nicado do IMT foram feitos, 
1649 pedidos para moto-
ristas de TVDE dos quais 
1468 foram deferidos. Há 
uma justificação para o nú-
mero extraordinário de pedi-
dos: de acordo diploma que 
entrou em vigor no dia 1 de 
Novembro, quem não tiver 

Número de motoristas autorizados 
a trabalhar com empresas como a                                                                       

Uber quadruplica em 14 dias
registo de motorista não po-
derá exercer essa função 
para as empresas que traba-
lham para os operadores de 
plataforma de TVDE, como a 
Uber, Cabify, Taxify e Kapten 
a partir de 1 de Março. Fal-
tam, oito dias para o prazo 
limite.Os números sobre os 
motoristas certificados está 
abaixo do universo de mo-
toristas com o qual a Uber, 
a maior empresa do merca-
do, diz trabalhar atualmente: 
mais de 6500. Ainda assim, o 
comunicado do IMT dá conta 
de que há 6403 formandos 
habilitados para a obtenção 
de certificado de motorista de 
TVDE, com formação, até ao 
dia 14 de Fevereiro incl usi-
ve, o que indicia que poderá 
haver mais pedidos de certifi-
cação a caminho.

O emprego no Estado 
cresce ao ritmo mais ace-
lerado desde 2011, altura 
em que a Direção-Geral da 
Administração e do Empre-
go Público iniciou a recolha 
de dados estatísticos. No 
final de 2018, as adminis-
trações públicas emprega-
vam 683.469 pessoas, mais 
2,1% do que em 2017.

Os dados divulgados 
dão conta de um aumento 
de 14.190 postos de tra-
balho entre 2017 e 2018. 
Trata-se do aumento mais 
expressivo desde de 2015, 
altura em que o emprego no 
Estado começou a crescer.

Na comparação com o 
trimestre anterior, o em-

Emprego na função pública cresce
ao ritmo mais alto desde a troika

prego no Estado cresceu 
1,8%, o que corresponde 
a 12.351 postos de traba-
lho. A DGAEP atribui esta 
evolução ao crescimento 
do emprego da administra-
ção central (9659 postos de 
trabalho correspondente a 
uma variação de 1,9%).

Os Ministérios da Edu-
cação e da Ciência e En-
sino Superior foram os que 
mais contribuíram para este 
aumento, mais 9069 pos-
tos no total das duas áreas, 
refletindo ainda, durante o 
quarto trimestre  a ativida-
de de início do ano letivo 
2018/2019, com o processo 
de colocação de docentes 
em todos os níveis de ensi-

no e de técnicos superiores 
para atividades de enrique-
cimento curricular nos es-
tabelecimentos de ensino 
básico e secundário.

No Ministério da Admi-
nistração Interna, a dimi-
nuição de emprego (menos 
1238 postos de trabalho) 
reflete a saída de vigilantes 
da floresta na GNR contra-
tados no segundo trimestre 
para as operações de pre-
venção de incêndios duran-
te o Verão.

Na comparação com De-
zembro de 2011, o emprego 
público recuou em 44.316 
postos de trabalho. Esta 
queda de 6,1% deve-se à 
diminuição do emprego na 

administração central com 
menos 6,3%.

No final de 2018, 75,6% 
dos funcionários estavam 
integrados em entidades 
da administração central, 
17,4% na administração 
local, 5,5% na administra-
ção regional e 1,5% nos 
fundos de Segurança So-
cial. Os dados mostram 
ainda que 6 em cada 10 
trabalhadores do Estado 
são mulheres e a taxa de 
feminização é de 60,2%, 
acima dos 49,1% para o 
total da população ativa.                                                                                                                                          
O emprego público repre-
sentava cerca de 13,1% da 
população ativa e de 14% 
da população empregada.

Com base nos pacotes de 
telecomunicações 4P, isto é, 
aqueles que incluem televi-
são, internet fixa, telefone e 
celular, foram comparadas 
as 4 operadoras existentes 
no mercado: Meo, Nos, Vo-
dafone e Nowo.

A grande diferença pren-
de-se com a instalação e ati-
vação. Se numa opção com 
fidelização de 2 anos, todos 
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O chefe do Governo 
afirmou que a remodelação 
é uma alteração normal, 
justificando que, tendo em 
conta que há membros do 
Governo que serão candi-
datos ao Parlamento Eu-
ropeu, não seria bom que 
houvesse uma confusão de 
papéis sobre quem exer-
ce funções governativas e 
quem é candidato a outros 
órgãos. Esta separação de 
águas era necessária, está 
feita, disse.

António Costa falava em 
Gondomar,  depois de ter 
assistido à final do Europeu 
feminino de futsal, que termi-
nou com a vitória da Espa-
nha sobre Portugal por 4x0 
e após ter ido ao balneário 
felicitar as jogadoras portu-
guesas.

Esta quarta alteração da 

Primeiro-ministro explica
remodelação do Governo 

O PSD vai votar a fa-
vor da moção de censura 
ao Governo apresentada 
pelo CDS.

“Não tem muito senti-
do nós estarmos, por um 
lado, a dizer que estamos 
contra o Governo, por ou-
tro, estarmos a fazer opo-
sição e, por outro lado, 
não secundar a posição 
do CDS. Muito provavel-
mente a posição de que 
vamos tomar, se nada 
mudar, é precisamente de 
votar a favor da moção do 
CDS”, disse David Justi-
no, pondo um ponto final 
na especulação dos últi-
mos dias. 

Numa nota enviada à 
agência Lusa, o Grupo 
Parlamentar do PSD es-
clarece que,  quando for 
discutida na Assembleia 
da República, voltará a 

Continua a ser o líder par-
tidário mais popular, mas as 
boas graças de António Cos-
ta parecem estar em queda. 
De acordo com uma pesquisa 
da Aximage, a popularidade 
do primeiro-ministro atingiu 
o nível mais baixo de sempre 
(9,4 valores em 20), e as in-
tenções de voto no PS baixa-
ram para níveis equivalentes 
aos de há três anos (36,4%, 
uma queda face aos 37,7 do 
mês passado apenas compa-
rável com os valores regista-
dos em abril de 2016).

Ainda assim, com 36,4% 
das intenções de voto, o PS 
continua a ser, de longe, o 
partido mais votado nas le-
gislativas. Já o PSD de Rui 
Rio parece estar a recuperar 
algum fôlego depois da cri-
se interna de janeiro, regis-
tando 24,4% nas intenções 
de voto, valor ainda distan-
te dos 32,3% que teve nas 
eleições de 2015. Quanto à 
popularidade, Rui Rio recu-

Popularidade: António Costa cai, Rui Rio sobe

pera de 6,4 valores, em 20, 
a mais baixa de entre os lí-
deres partidários, para 7,7 
valores, e a confiança dos 
inquiridos em Rui Rio como 
eventual primeiro-ministro 
sobe de 26,9% em janeiro 
para 31,4% este mês.

A tendência reflete-se nos 
menores partidos. Segundo o 
Negócios, o CDS sobe ligei-
ramente para 9,3% nas in-
tenções de voto, enquanto os 

partidos de esquerda descem 
ligeiramente: a CDU passa 
para 6,3% (teve 8,3% dos vo-
tos), e o BE passa para 8,9% 
dos votos, teve 10,2% na ul-
tima eleição. De acordo com 
aquele jornal, o partido Alian-
ça, de Santana Lopes, fica 
aquém das ambições e não 
aparece sequer contemplado 
no gráfico fornecido.

Já quanto à popularidade, 
Catarina Martins tem 8,8 va-

PSD vota a favor da moção 
de censura ao Governo

repetir as críticas que tem 
vindo a fazer ao Governo 
e, consequentemente, vo-
tará a favor de uma censu-
ra à política socialista que 
tem vindo a ser seguida.

Apesar de votar favora-
velmente, o PSD recorda 
que, como é por demais 
evidente, a moção de cen-
sura ao Governo apresen-
tada pelo CDS não tem 
qualquer efeito prático.

A moção de censura ao 
Governo, que deve levar o 
não do PS, BE e PSP, foi 
anunciada na sexta-feira 
pela líder do CDS, Assun-
ção Cristas.

De acordo com fontes 
da direção de Assunção 
Cristas, o CDS vai invocar 
várias falhas do executivo, 
afirmando-se que o Go-
verno está desorientado e 
já não governa”.

lores (uma ligeira queda face 
ao mês anterior), Jerónimo 
se Sousa também desce 
para 7,6 e Assunção Cristas 
sobe para 8,2 valores.

Já quanto a Marcelo Re-
belo de Sousa, os píncaros 
de popularidade parecem 
ter chegado ao fim. De há 
um ano para cá, a avalia-
ção dada pelos pesquisados 
ao Presidente da República 
tem vindo a descer, nos úl-
timos 2 meses a queda foi 
tal que a popularidade de 
Marcelo chegou aos níveis 
registados por Cavaco Silva 
a meio do seu mandato. Se 
em maio de 2018, o Presi-
dente tinha nota 18 na popu-
laridade, agora está apenas 
com 14,5 (em 20).

A pesquisa foi realizada 
entre 5 a 10 de fevereiro, por 
telefone, tendo uma amostra 
de 602 inquiridos: 285 ho-
mens e 317 mulheres, numa 
representatividade das vá-
rias regiões do país.

composição do XXI Governo 
Constitucional, aceite pelo 
Presidente,  acontece após a 
escolha de Pedro Marques, 
até agora ministro do Plane-
jamento  para cabeça de lista 
do PS às eleições europeias, 
já anunciada formalmente .

A presente remodelação 

altera a orgânica do Gover-
no, com a divisão das áreas 
tuteladas por Pedro Marques 
por 2 secretários de Esta-
do que sobem a ministros: 
Nelson de Souza fica com o 
Planejamento, enquanto Pe-
dro Nuno Santos fica com as 
Infraestruturas, juntamente 

com a Habitação, que estava 
na dependência do ministro 
do Ambiente.

Por sua vez, a secretária 
de Estado Adjunta do primei-
ro-ministro, Mariana Vieira 
da Silva, sobe a ministra da 
Presidência, em substituição 
de Maria Manuel Leitão Mar-
ques, que deixa o Governo, 
devendo integrar também 
a lista do PS às eleições 
para o Parlamento Europeu.                                                                                                                        
Nas secretarias de Estado, 
entram 4 novos elementos 
para o executivo,  Duarte 
Cordeiro, para Adjunto do 
Primeiro-Ministro e dos As-
suntos Parlamentares,  Jor-
ge Moreno Delgado, com 
as Infraestruturas; Alberto 
Souto de Miranda, Adjunto e 
das Comunicações; e Maria 
do Céu Albuquerque, com o 
Desenvolvimento Regional.

“A remodelação tem uma 
nota ideológica, reforça uma 
ala muito à esquerda, o que tra-
duz uma certa bloquização do 
PS”, afirmou o vice-presidente  
Nuno Melo, que é o cabeça de 
lista do CDS-PP às europeias,  
numa ação de pré-campanha 
para as eleições de 26 de maio.                                                                                                                                   
Melo deu o exemplo de Pe-
dro Nuno Santos, que subiu 
a ministro, para ilustrar o que 
considera o reforço de uma 
perspectiva ideológica muito à 
esquerda no PS. São gover-

nantes que, basicamente, no 
discurso, não de diferenciam 
muito da Catarina Martins ou 
mesmo do Jerónimo de Sou-
sa, afirmou.

O candidato europeu e vi-
ce-presidente do CDS consi-
derou preocupante esta deriva 
à esquerda do PS e lamentou 
que neste executivo de António 
Costa não existam hoje do “ve-
lho PS” dirigentes como Almei-
da Santos ou Mário Soares, 
um dos fundadores do partido 
em Portugal.

“Naturalmente o que 
não seria admissível era 
ter ministros em campanha 
eleitoral”, disse Catarina 
Martins.

A coordenadora nacional 
do BE falava aos jornalistas 
na reunião da Mesa Nacio-
nal do partido, em Lisboa.

Insistindo que não seria 
normal que houvesse can-
didatos como ministros em 
campanha, a líder bloquis-
ta considerou que a remo-
delação parte das próprias 
opções do PS. Por isso, o 
BE vê como naturais as mu-
danças no Governo.

Questionada sobre se 

esta remodelação pode 
criar instabilidade em al-
guns ministérios, conside-
rou que não há razão para 
que provoque.

“Veremos. O que conta 
depois é em concreto as 
políticas”, acrescentou.

Sobre se o primeiro-mi-
nistro já deveria ter dado 
uma explicação sobre a re-
modelação, que vem sido 
noticiada pela comunica-
ção social, Catarina Martins 
respondeu não ter conhe-
cimento das decisões do 
próprio Governo e do Par-
tido Socialista, anunciarão 
quando forem anunciadas.

Nuno Melo fala em bloquização dos socialistas

Catarina Martins diz que 
não seria admissível ter

ministros a fazer campanha
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Rancho Folclórico Eça de Queirós
no Arraial Feirense – Quinta do Castelo

Dia de festa no Castelo 
Feira com a comunidade 
portuguesa, em peso, mar-
cando presença para sa-
borear a gastronomia fei-

rense, num cardápio típíco 
com sardinha portuguesa, 
frango assado, batata co-
zida e frita e um suculento 
caldo verde, regados por 

aquela cervejinha bem ge-
lada e vinhos portugueses; 
enfim, uma tarde perfeita 
para os amantes do Fol-
clore Português. Como 

atração especial foi convi-
dado R.F. Eça de Queirós, 
da Casa dos Poveiros, que 
abrilhantaram o Arraial Fei-
rense e a famosa Quinta 
do Castelo. Mais uma vez 

a primeira-dama Rose Bo-
aventura e o presidente 
Ernesto Boaventura rece-
beram todos com muito 
carinho e muita descon-
tração, marca da Família 

Feirense; enfim, foi uma 
programação da melhor 
qualidade bem realizada 
pela diretoria da Casa da 
Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria.

O presidente feirense, Ernesto Boaventura, ao lado de sua filha e primeira-dama, Rose Boaventura, 
quando agradeciam aos componentes do R.F. Eça de Queirós, na pessoa de sua diretora Gloria Santos, 
esposa do saudoso presidente Claudio Santos

Uma primorosa apresentação foi a do R.F. Eça de Queirós, da Casa dos Poveiros, no Arraial Feirense

Que mara-
vilhoso atu-

ação foi a 
do G.F. Eça 
de Queirós, 

com seu 
típico baila-
do poveiro, 

na Casa 
da Vila da 

Feira

O Salão So-
cial Feirense 
recebeu um 

excelente 
público

O diretor social da  Vila  da Feira Fernando Alves com sua esposa Zulmira, filho António Carlos, nora 
Ludmila e neto Heitor acompanhados de Joaquim Saraiva, com esposa Belmira, Maria de Lourdes e 
Antonio Branco

Mesa de respeito no Arraial Feirense: o vice-presidente Antonio Silva, o diretor jurídico, Dr. Fernando 
Carrasqueira, D.Olga Ramos, o presidente Ernesto Boaventura e sua filha sorridente, a primeira-dama 
Rose Boaventura, e Alfredo
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Faça de cada dia da sua vida, uma 
data especial, diferente e inesquecí-
vel, e assim todos que te admiram e 
gostam, se sentirão mais felizes tam-
bém. E foi isso o que fez o sempre 
amigo Sr. Eusébio Ribeirinha, que 
no ultimo dia 16 de fevereiro come-

morou seus 74 anos de idade, cuja 
data de aniversário tinha sido a 13 de 
fevereiro. A organização desta data 
especial esteve a cargo da esposa 
Sra. Idalina Ribeirinha que com mui-
to carinho preparou esta comemora-
ção que reuniu familiares e amigos. 

O aniversariante Eusébio Ribeirinha, 
recepcionou a todos os que lá esti-
veram, com aquela fidalguia que lhe 
é peculiar, bem típico das gentes 
oriundas de Benlhevai-Concelho de 
Vila Flor. Eusébio Ribeirinha,come-
morou mais um ano de vida, mais 

um ano de conquistas, vitórias, lu-
tas, sofrimentos, decepções, e claro 
muitas alegrias... Tem uma família 
maravilhosa a esposa Idalina, dois 
filhos sensacionais e companheiros 
o Zebinho e o Rodrigo (que não pode 
estar presente neste dia), e duas de-

dicadas noras Thaise e Talita e a ne-
tinha Catarina. Depois de concorrido 
coquetel e farto almoço, a animação 
esteve a cargo do Chiquinho in con-
cert, levando a todos para a pista a 
dançar. Não faltou ainda nesta tar-
de, o tradicional “Parabéns e você”, 

comemorativo aos 74 anos de vida 
bem vivida do bom filho, bom espo-
so, bom pai,  grande empresário e 
sempre amigo, Eusébio Ribeirinha. 
Parabéns. Confira mais detalhes no 
site www.portugalemfoco.com.br ou 
no facebook/Portugal em foco.

Eusébio Ribeirinha chegou aos 74 Anos

O aniversariante no “Parabéns a Você” junto a esposa Sra. Idalina Ribeirinha, o filho Zébinho e a nora Talita.
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Magalhães como Galileu Galilei 
Um dos gênios da Revolução 

Científica, o italiano Galileu 
Galilei (1564 – 1642), natural da 
antiga República Marítima de Pisa, 
então Ducado de Florença, grande 
mestre da metrópole dos Medici, 
doutor dos doutores em Física, Ma-
temática, Astronomia e Filosofia, 
sustentaria inicialmente, mesmo pe-
rante o implacável Tribunal da Santa 
Inquisição, estabelecido dentro dos 
limites da milenar Roma papalina, 
que a Terra gira em torno do Sol, 
para além de ser redonda, conforme 
comprovara o lusitano Fernão de 
Magalhães (1480 – 1521), na sua cé-
lebre viagem de circum-navegação, 
começada há quase 500 anos - em 
20 de setembro de 1519. Julgado e 
condenado, em 1610, pelos prela-
dos inquisidores do Sumo Pontífice 
Urbano VIII, chefe da Igreja nascido 
na nobre família florentina dos Bar-
berini, Galilei recuaria e chegou a 
abjurar a própria descoberta, para 
evitar ser queimado, como herético, 
na maldita ‘fogueira santa’. Mas, à 
saída do Tribunal, próximo à Praça 
São Pedro, balbuciaria a frase que 
assinalaria para sempre o Iluminis-
mo da Idade Moderna: “Eppur si 
muove”, isto é, “Contudo, ela se 
move” - a Terra gira em torno do Sol. 
Magalhães havia evidenciado que a 
Terra era esférica e não uma inter-
minável linha reta. E Galilei deixaria 
claríssimo, com seus estudos, que 
a Terra não era um globo parado 
no ar. A descoberta do português, 
natural da localidade transmontana 
de Sabrosa, Distrito de Vila Real, à 
fronteira ao Norte com a província 
galega de Orense, conseguiu pro-
var, navegando nas águas espa-
nholas do Tratado de Tordesilhas, 
ser possível alcançar o Extremo 
Oriente sem utilizar a rota das Áfri-
cas - como fez o Almirante Vasco da 
Gama (1469 – 1524), ao atingir, em 
1498, a Índia.

Considerado, algumas vezes, 
‘traidor’ pela historiografia lu-

sitana, o Almirante de Sabrosa é um 
dos dois heróis dos Descobrimentos 

do país ibérico, juntamente com o 
genovês Cristóvão Colombo (1451 
– 1506). Tentou, primeiro, como o 
explorador de Gênova, convencer 
a Corte de Lisboa a patrocinar a 
circum-navegação que começasse 
pelo litoral africano e, depois, retor-
nasse à Europa, partindo da Ásia, 
passando pelas Américas. O que 
poderia demonstrar que também as 
terras do Novo Mundo fariam parte 
dos territórios destinados aos por-
tugueses, em 1494, nos acordos 
firmados entre as coroas de Sevi-
lha e Lisboa, na cidade castelhana 
de Tordesilhas, sob a benção do 
Papa Alexandre VI (1431 – 1503), 
da mal-afamada família espanhola 
valenciana dos Borgia. O Rei Dom 
Manuel I (1469 – 1521), O Venturo-
so, não aceitou a proposta. Achava 
arriscado demonstrar ser viável a 
ida à Índia através da costa do Bra-

sil e da América Espanhola. Rumou 
então para Sevilha – capital à época 
da Espanha que se unificara com 
o casamento dos Reis Católicos, 
Isabel de Castela (1451 – 1505) e 
Fernando de Aragão (1452 – 1516). 
Levou o projeto, em 1517, ao mais 
poderoso de todos os monarcas da 
História da Espanha, Dom Carlos 
I (1500 – 1558), que, simultanea-
mente, foi Carlos V, soberano do 
Sacro Império Romano Germânico. 

Membro da dinastia dos Habsburgo, 
vinculada à austríaca Viena, Car-
los se interessou pela proposta e 
pediu para Magalhães organizar a 
circum-navegação. O transmonta-
no tinha acumulado conhecimento 
sobre a Ásia, para onde embarcara, 
ainda jovem, em 1505, na armada 
do primeiro Vice-Rei do Império 
Português do Oriente, o alfacinha 
Dom Francisco de Almeida (1450 – 
1510) – tendo ficado na sua capital, 
a indiana Goa, até 1513.  Sob o co-
mando do indomável Leão dos Ma-
res, Afonso de Albuquerque (1453 
– 1515), de origem lisboeta, segun-
do Vice-Rei do Oriente, participou 
ativamente, como oficial da armada, 
da conquista de Malaca – na atual 
Malásia.

Partira para dar a volta ao mun-
do com cinco navios e 256 

homens de tripulação – entre os 
quais, custeando a própria viagem, 
o escritor italiano Antonio Pigafetta 
(1491 – 1534), nascido em Vicenza, 
cidade da Região do Veneto. Saiu 
do porto espanhol de Sanlúcar de 
Barrameda, na província andaluza 
de Cádiz, fazendo a primeira escala 
nas Ilhas Canárias e seguindo para 
o Rio de Janeiro. Da Baía de Gua-
nabara continuou até a Argentina 
meridional, alcançando outra ensea-
da, ao Sul de Comodoro Rivadavia, 
à qual deu o nome de Puerto San 
Julián, na Província de Santa Cruz. 
Descobriria e batizaria a Patagônia 
e, após cruzar o estreito, que hoje 
tem o seu nome, chegaria ao Pací-
fico – assim chamado por ele. Qua-
se dois anos depois, atracaria nas 
Filipinas, onde perderia a vida numa 
das batalhas travadas na região de 
Cebu. Só um navio, trazendo 18 ho-
mens, entre eles, Pigafetta, retorna-
ria a Sevilha. Tragédias marcaram 
os dois vultos da Idade Moderna. O 
valoroso Magalhães, que morreu em 
combate sem ver a conclusão de sua 
circum-navegação, e o pai da ciência 
moderna, Galilei, obrigado a negar o 
que lhe parecia ‘óbvio’, para não ser 
atirado às labaredas da Inquisição.               

Dia 21.02.2019
Parabéns enviamos a sempre linda 
e alegre Ana Beatriz (filha do casal 
amigo LuisQuaggio da Tap e da Lu-
cia Quaggio; Sônia Teixeira (Elos 
Sul); Merência Carreiro Preto.
Dia 22.02.2019
Marcela Santos Garrido (filha do 
amigo de longa data Alberto Gar-
rido); Patrícia Lopes Pires (filha do 
casal Orlandoex-vice social da Por-
tuguesa e Fátima Pires).
Dia 23.02.2019
Adelino de Sá (artista Plástico); 
Thiago (neto dos amigos Julio e Al-
zira Torres); Carlos Lopes (assinan-
te); Regina (Colaboradora da Numa-
tur Turismo).
Dia 24.02.2019
Aniversário de casamento de Er-
nesto Santos e Iara; Luís Carlos 
Fernandes Rosa; Faria aniversario 
neste dia, o falecido amigo Améri-
co Relvas; Sra. Maria Isabel Santos 
Antonio (1.a Dama da Casa de Por-
tugal de Campinas).
Dia 25.02.2019
José Vitorino de Abreu; Eduardo 
Melo (nosso amigo de longa data); 
Albina Ascenção; o cantor Ruizinho 

de Penacova; Bruna Correia (do 
Rancho Aldeias da Nossa Terra). 
Dia 26.02.2019
Dr. Rui Mota e Costa (ex-Presidente 
do Clube Português, data do seu ba-
tismo); Delfim da Silva; Maria Isabel 
Martins (Casa de Brunhosinho e do 
grupo dos Veteranos de São Paulo 
do Rotary Penha); Nuno Gomes (fi-
lho do casal Heverly e Antonio Car-
los diretor da Leograf e do Arouca); 
Sra. Helenice Monteiro de Andrade 
(esposa do Diácono Vinicius de An-
drade e amigos do Sr. João Aurélio 

de Abreu da Zarco turismo).
Dia 27.02.2019
Gloria de Araújo Lopes (esposa 
do querido do querido e já faleci-
do sanfoneiro Antonio Padeiro); 
Sra. Irene L. Teixeira (Recanto 
Doce); Fernando Martins Araújo 
(Ilha Bela); Alex de Malta; Dr. Al-
cides Felix Terrível (Vice-Presi-
dente do Centro Trasmontano de 
São Paulo e do IGESP); o amigo 
Umberto Couraceiro; a amiga Ana 
Luna; Antonio Cardoso; Marcio 
Cardoso.

Dia 23.02.2019
Festa da Vindima na Casa de Por-
tugal de São Paulo
A Casa de Portugal de São Paulo 
convida a todos para sua grande 
festa da Vindima, nesta noite a partir 
das 19 horas. Teremos a encenação 
da colheita da uva com a participa-
ção dos presentes, a pisa da uva e 
serão distribuídas uvas aos presen-
tes. O serviço de bar com os deli-
ciosos petiscos portugueses estará 
funcionando como opcional. Haverá 
a exibição do anfitrião grupo Folc. 
Da casa de Portugal e como convi-
dado o Rancho Folc. Verde Gaio do 
Centro Português de Santos. Convi-
tes e Informações: Av. da Liberdade, 
602 Bairro da Liberdade fones (11)      
3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551

Dia 24.02.2019
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo estará 
neste dia realizando mais um almoço 
dançante. Não perca, teremos aquele 
sempre saboroso bacalhau, além de ou-
tras opções. A animação estará a cargo 
da tocata do seu rancho que se exibi-
rá. Convites e reservas com a diretoria 
e componentes. Local Rua Jaguaretê, 
414 Casa Verde fone 011 - 98155.8187
Dia 07.03.2019
Sessão Solene dos 40 anos do 
Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará 
neste dia comemorando seus 40 
anos de vida a parti8r das 20,30 
horas, com uma sessão solene, e 
presença de diversas personalida-
des ilustres do Brasil e de Portugal, 

como a Dra. Margarida Maria de 
Sousa Correia Belém Presidente da 
Câmara de Arouca, o Dr. Nuno Re-
belo de Sousa Presidente da Fede-
ração das Câmaras Portuguesas no 
Brasil, o Dr. Paulo Nascimento, Côn-
sul Geral de Portugal em São Paulo, 
Vereador Toninho Paiva, teremos 
homenagens e ao final um coquetel. 
Entrada Franca. Informações a Rua 
Vila de Arouca 306 (Rodovia Fer-
não Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos 
fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 
2455.1988 WhatsApp 97133.9196
Dia 10.03.2019
Almoço Comemorativo dos 40 
anos do Arouca São Paulo Clube
Voce não pode perder este concorrido 
almoço comemorativo aos 40 anos de 
fundação do Arouca São Paulo Clube. 
Terenos o delicioso bacalhau à moda 
de Arouca. A animação estará a car-
go do Rancho do Arouca. Informa-
ções convites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 
2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196  
Dia 16.03.2019
Casa de Portugal de Campinas 
Comemora 61 anos
Em festa vai estar a Casa de Portugal 
de Campinas nesta noite a partir das 
20 horas em sua sede. Será servido 
um seleto jantar com o melhor da 
culinária portuguesa. Como atração 
teremos a banda Stars In Concert e 
ainda a participação de Fátima Fon-
seca acompanhada por Chico Fer-
nandes ao acordeom com o Fado 
Bossa Nova. Informações e convites 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí 
– Campinas fone (19) 3252.5752  

Associação dos Poveiros da São Paulo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Especial de Eleição
A Associação dos Poveiros de São Paulo, de acordo com o artigo 17 do Estatuto, convoca to-
dos os sócios, em dia com suas obrigações, a participarem da Assembléia Geral, para eleger 
a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para o Biênio 2019/2020.A Assembléia Geral Ordi-
nária, será realizada em sua sede a Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 – Vila Maria – SP – no dia 
06 de Abril de 2019, às 19,30 horas, em primeira convocação, com o coro mínimo de 50%, 
ou segunda convocação às 20 horas, com qualquer número de sócios.

Lino Fernandes Lage -- Presidente

Não perca a grande e concorrida 
programação que os Hotéis Re-
canto das Hortênsias, e Mira Serra, 
localizados na charmosa Cidade de 
Passa Quatro, sul de Minas Gerais-
prepararam para você,na festiva 
“VIII Semana Luso-Brasileira”. Será 
de 18 a 29 de março de 2.019 sendo 
que nos dias 20 e 27 teremos dois 
grandes shows de Roberto Leal.
Entre as muitas atividades teremos 
bingos, aulas de dança, tardes mu-
sicais com o cantor Fabricio Cartier, 
eleição do Rei e Rainha do Mira Ser-
ra, hidroginástica na piscina térmi-
ca, eleição da Miss Simpatia, hidro-
power, alongamentos, caminhadas, 
sessões de cinema, aulas de dança,  
passeios para a cidade de São Lou-
renço, passeios na Maria Fumaça 
da cidade, shows de humor. Os Ho-
téis Recanto das Hortênsias, e Mira 
Serra, têm um atendimento diferen-
ciado e acolhedor, onde imperam a 
gentileza e simpatia, características 
do povo mineiro. Seus apartamentos 

são abastecidos com água mineral e 
suítes que esbanjam conforto, bom 
gosto e todos os itens que tornam 
sua estadia inesquecível, como Tv 
a cabo, ar condicionado, banheira, 
frigobar e uma sacada detentora de 
uma linda vista panorâmica para a 
Serra da Mantiqueira. Possui ainda, 
o mais completo e moderno centro 
de convenções e eventos do sul de 
Minas, onde pode abrigar cerca de 
400 pessoas com conforto, além de 
possuir salas de apoio, salão de re-
cepção e coffee breaks. Para o seu 
lazer e uma ótima estadia, oferece 
parque aquático com três piscinas, 
sendo duas aquecidas, salão de jo-
gos, pistas para caminhadas e co-
oper, campo de futebol, quadra de 
tênis, bocha, lago com pedalinhos, 
salão para bailes e festas, e equi-
pes de recreação. Os hotéis estão 
localizados a cerca de 248 Km da 
Cidade de São Paulo, e a 260 Km 
da Cidade do Rio de Janeiro. Vá co-
nhecer os Hotéis Recanto das Hor-

tênsiase Mira Serra e desfrutar de 
tudo isso.  Informações e reservas 
(035) 3371.4929, (035) 3371.5050 
pelos siteswww.recantodashorten-
sias.com.brWWW.hotelmiraserra.
com.br ou pelos emailsreservas@
recantodashortensias.com.brconta-
to@hotelmiraserra.com.br

A “VIII Semana Luso-Brasileira” 
nos Hotéis Recanto das Hortênsias e 
Mira Serra com Roberto Leal

Voce Não Pode Perder!

Você Sabia do Seu Direito a Assistência Médica em Portugal????
Por: José Grosso
O Verão em Portugal ainda está 
um pouco distante, até porque 
ainda é inverno. No entanto, mui-
tos mirenses e portugueses e 
brasileiros começam a preparar-
se para a viagem com uma boa 
antecedência, até porque viagens 
compradas em cima da hora tor-
naram-se proibitivas. Para alguns 
países, residentes no Brasil – 
além do passaporte, identidade 
e seguro necessitam “Visto” para 
entrar nesses países. No caso 
de Portugal, os portugueses resi-
dentes no Brasil e os brasileiros, 
basta estarem munidos do Pas-
saporte, identidade e o “Bilhete 
da Viagem”, ficando dispensados 
do Visto. Entretanto, há um do-
cumento que não é obrigatório e 
pode vir a ser necessário, caso a 
pessoa venha a ter problemas de 
saúde em Portugal. É o Certifica-
do de Direito a Assistência Mé-
dica Brasil /Portugal – PB4, que 

deve ser requerido 30 dias antes 
da viagem. Para solicitar esse do-
cumento, as pessoas que viajam 
a Portugal deverão fazer juntada 
dos documentos abaixo em origi-
nal e cópia, a saber: Passaporte 
(folha de identificação com foto); 
Identidade (RG ou RNE); CPF – 
Cadastro Pessoa física \ Receita 
Federal; Se casado(a) certidão 
de casamento; Prova de residên-
cia (conta de luz, telefone etc.); 
Cópia da passagem. De posse 
dos documentos (original e cópia) 
devem dirigir-se ao Ministério da 
Saúde (Relações Internacionais) 
a Av. Nove de Julho n. 611 – 2. 
Andar - Centro- Capital\SP. A es-
tação de metrô mais próxima e a 
Anhangabaú, no Centro. Obtido o 
documento deve reconhecer firma 
da pessoa que o assinou. 
Se você viajar para Portugal, leve 
esse “Certificado de Direito a As-
sistência Medica – Brasil /Portugal 

– PB4; pois, ninguém está livre de 
ter uma dor de barriga ou coisa 
mais grave. Previna-se para não 
reclamar depois; pois, é melhor ter 
e não precisar do que necessitar e 
não ter. A Assistência Médica em 
Portugal é boa e... Recomenda-se!
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O Sporting venceu por 
3x0 na receção ao Spor-
ting de Braga, impossibi-
litando a equipe minhota 
de ultrapassar o Benfica 
no segundo lugar da I Liga 
portuguesa de futebol, em 
jogo da 22.ª jornada, dis-
putado em Lisboa.

 A dupla goleadora da 
formação de Alvalade, 
responsável por 25 dos 
44 gols do Sporting, vol-
tou a ser essencial, num 
jogo em que os dois pri-
meiros golos surgiram de 
bola parada, por Bruno 
Fernandes, de livre dire-
to, e Bas Dost, de grande 

Sporting vence Braga em Alvalade

penalidade, tendo o ho-
landês bisado, na segun-
da parte, num lance em 
que a defesa bracarense 
não ficou isenta de res-

ponsabilidades.
Com este triunfo, o 

Sporting, que mantém o 
quarto lugar, soma agora 
45 pontos, menos quatro 

O FC Porto regressou 
às vitórias na I Liga por-
tuguesa de futebol, após 
dois empates seguidos, ao 
impor-se por 2x0 na rece-
ção ao Vitória de Setúbal, 
consolidando a liderança 
da prova, à passagem da 
22.ª jornada.

 O médio mexicano 
Héctor Herrera inaugurou 
o marcador aos 15 mi-
nutos e o avançado bra-
sileiro Soares fixou, aos 
65, o resultado final, que 
permitiu ao campeão na-
cional voltar a vencer no 
campeonato, depois dos 

empates concedidos nas 
duas rondas anteriores, 
nos estádios do Vitória de 
Guimarães (0x0) e do Mo-
reirense (1x1).

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

O FC Porto consolidou 
a liderança da I Liga, com 
54 pontos, mais quatro do 
que o Benfica, segundo 
classificado, que encerra 
a 22.ª jornada da segunda-

FC Porto regressa aos triunfos
frente ao Setúbal e consolida liderança

O Nacional quebrou uma série de seis jogos segui-
dos sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao im-
por-se por 4x0 ao lanterna-vermelha Feirense, em jogo 
da 22.ª jornada da prova, disputado no Funchal.

 O ‘hat-trick’ do avançado uzbeque Sardor Rashidov, 
aos 12, 54 e 67 minutos, e o golo do hondurenho Bryan 
Róchez, aos 80, permitiram à equipa insular regressar 
aos triunfos após a sequência negativa de um empate e 
cinco derrotas consecutivas, a última das quais por his-
tórico 10x0, no estádio do Benfica, na ronda anterior. O 
Nacional subiu provisoriamente ao 12.º lugar do campe-
onato, com 23 pontos, os mesmos do Tondela, 11.º, que 
tem menos uma partida, enquanto o Feirense, que não 
vence qualquer encontro na prova desde 20 de agosto 
de 2018 (1x0 ao Vitória de Guimarães), mantém-se no 
último posto, com 14, a sete da zona de manutenção.

Nacional regressa aos triunfos
e afunda mais o Feirense

que o Sporting de Braga, 
terceiro classificado, que 
volta a perder após sete 
jogos na prova (seis triun-
fos e um empate), depois 
de ter saído derrotada 
pelo Benfica (6x2), na 14.ª 
jornada.

A equipa de Alvalade 
não vencia o Sporting de 
Braga desde 30 de abril 
de 2017. Sob o comando 
de Jorge Jesus os ‘leões’ 
venceram por 3x2, com o 
‘hat-trick’ de Bas Dost, na 
Cidade dos Arcebispos. 
Depois disso, averbou 
dois empates e outras tan-
tas derrotas.

feira, no estádio do Des-
portivo das Aves, enquanto 
os sadinos, que não ven-

cem no campeonato há 11 
jogos, ocupam a 13.ª posi-
ção, com 22 pontos.

O Benfica somou a sé-
tima vitória seguida na I 
Liga portuguesa de fute-
bol, ao vencer na visita ao 
Desportivo das Aves, por 

Benfica vence nas Aves e
segue a um ponto do FC Porto

3x0, e manteve a distância 
para o líder FC Porto.

No fecho da 22.ª jor-
nada, o suíço Seferovic 
inaugurou o marcador 

aos 3 minutos, fazendo o 
14.º golo no campeona-
to - décimo nas últimas 
sete jornadas - para igua-
lar Bas Dost (Sporting) e 
Dyego Sousa (Braga) no 
topo da lista.

Rafa ampliou a diferen-
ça antes do intervalo (36) 
e zagueiro central ‘encar-
nado’ foi expulso por der-
rubar um adversário que 
seguida isolado.

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

Com esta vitória, qua-

tro dias depois do triunfo 
de Istambul sobre o Ga-
latasaray (1x0), na pri-
meira mão dos 16 avos 
de final da Liga Europa, 
o Benfica passou a so-
mar 53 pontos, menos 
um do que o FC Porto, 
que abriu a jornada na 
sexta-feira a bater o Vi-
tória de Setúbal (2x0).

A equipe de Bruno 
Lage consolidou a sua po-
sição, agora com quatro 
pontos de avanço sobre 
o Sporting de Braga, que 
saiu derrotado por 2x0, no 
domingo, na deslocação 
ao terreno do Sporting, 
quarto classificado, com 
45 pontos.



Benfica é o único clube português entre os 
maiores do mundo para a France Football

A edição de fevereiro 
da prestigiada revista fran-
cesa de futebol revela uma 
lista dos 30 maiores clubes 
do planeta, numa classifi-
cação criada através de cri-
térios próprios. Real Madrid 
lidera a lista e SL Benfica é 
o único clube português.

Para a France Football 
o Sport Lisboa e Benfica é 
a única equipa portuguesa 
entre as maiores do mun-
do. No top 30 feito pela 
revista francesa a equipa 
das águias surge em 19º 
lugar, empatada com os 
alemães do Borussia Mön-
chengladbach. As notícias 
não escolhem hora, mas 
o seu tempo é precioso. 
O SAPO 24 leva ao seu 
email a informação que re-

Clubes das cinco principais ligas
gastam 570 milhões de euros 

Os clubes dos cinco 
principais campeonatos 
europeus de futebol gas-
taram 570 milhões de 
euros (ME) em janeiro, 
durante o período de re-
abertura do mercado de 
transferências, anunciou 
a FIFA.

De acordo com o or-
ganismo regulador do 
futebol mundial, o valor 
despendido por clubes 
das ligas alemã, espa-
nhola, francesa, inglesa e 
italiana representa 59,1% 

do total das transferências 
realizadas entre 01 e 31 
de janeiro de 2019, que 
ascendeu a 967 ME, um 
aumento de 6,4% relativa-
mente ao ano passado.

Os ingleses foram os 
mais gastadores, com um 
total de 157,9 ME, valor 
que, no entanto, represen-
ta uma redução de 65% 
relativamente ao ‘merca-
do de inverno’ anterior, 
durante o qual as equipas 
daquele país estabelece-
ram um novo recorde.

O jogo entre Belenen-
ses SAD e Marítimo, da 
22.ª jornada da I Liga portu-
guesa de futebol, marcado 
para domingo, vai ser dis-
putado no Estádio do Bon-
fim, em Setúbal, anunciou 
hoje a Liga de clubes em 
comunicado.

Após nova vistoria ao 
relvado do Estádio Nacio-
nal, onde a equipa lisboeta 
atua na condição de visita-
da esta época, a Liga de 
clubes concluiu não existi-
rem condições para que o 
encontro se realizasse na-

Liga de clubes confirma Belenenses
SAD Marítimo no Estádio do Bonfim

quele recinto, “face ao des-
gaste do relvado”. 

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

Tal como sucedeu an-
tes da receção do Belenen-
ses SAD ao Moreirense, os 
‘azuis’ solicitaram à Liga de 
clubes que o encontro com 
o Marítimo fosse disputado 
novamente no Bonfim, pe-
dido que foi aceite.

Saída de José Mourinho 
custou 22,2 milhões de

euros ao Manchester United
A saída do treinador 

José Mourinho, despedi-
do em dezembro, custou 
ao Manchester United 
19,6 milhões de libras 
(cerca de 22,2 milhões 
de euros), informou hoje 
o clube da Liga inglesa 
de futebol, nas contas 
trimestrais.

 “Custos excecionais 
para o trimestre foram de 
19,6 milhões de libras, 
referentes à indemniza-
ção do antigo treinador 
e da restante equipa téc-
nica, devido à saída do 
cargo”, refere a nota do 
clube inglês.

O técnico português 
foi despedido em 18 de 
dezembro, dois dias de-
pois de os ‘red devils’ 
serem derrotados em 
Anfield Road pelo Liver-
pool, por 3x1, em jogo da 
17.ª jornada da Liga in-
glesa de futebol. Na oca-
sião, a equipa era sexta 
classificada, a oito pon-

tos do Arsenal, quinto.
Mourinho acabou por 

ser substituído pelo an-
tigo jogador Ole Gunnar 
Solskjaer, que conseguiu 
uma série de 11 jogos 
com 10 vitórias e um em-
pate e no campeonato 
subiu ao quarto lugar, um 
ponto à frente de Arsenal 
e Chelsea e em zona de 
‘Champions’.

O Manchester United 
apenas voltou a perder 
esta semana, quando na 
terça-feira foi batido em 
Old Trafford pelo Paris 
Saint-Germain (2x0), na 
primeira mão dos oita-
vos de final da Liga dos 
Campeões.

No relatório financei-
ro hoje apresentado, o 
clube apresenta receitas 
recorde para o segundo 
trimestre de 237 milhões 
de euros, para uma pre-
visão anual estimada en-
tre 699 e 716 milhões de 
euros.

almente importa comenta-
da pelos nossos cronistas. 
O ranking é liderado por 
dois gigantes espanhóis, o 
Real Madrid, em primeiro, 
e o FC Barcelona em se-
gundo. O Manchester Uni-
ted é o terceiro classificado 

numa tabela em que se 
seguem Bayern Munique, 
Liverpool, Juventus, Paris 
Saint-Germain, Chelsea, 
Manchester City e Arse-
nal, a fechar o top10. Nota 
ainda para o  Al-Ahly, do 
Egito, em 21º, o único clu-

be africano da lista. A lista 
é reproduzida em vários 
tweets, com a digitalização 
da edição impressa. Mas a 
capa da edição de feverei-
ro da publicação desporti-
va desvenda vários misté-
rios com a impressão dos 
emblemas. O do Benfica 
está no canto superior di-
reito. A classificação foi fei-
ta seguindo 10 critérios: tí-
tulos, prémios individuais, 
poder de repercussão, ati-
vidade nas redes sociais, 
venda de camisolas, con-
tratações, valor de merca-
do, número de campeões 
mundiais em atividade e, 
por último, um critério sub-
jetivo, assumido pela pró-
pria publicação, a mística 
de cada equipa.

Ex-treinador do Real 
Madrid é apontado como 
o mais provável suces-
sor de Maurizio Sarri

Maurizio Sarri pare-

Zidane na rota do Chelsea: 
as exigências de peso de
que o treinador francêsA Itália ocupa o se-

gundo lugar da lista, com 
128,2 ME (+459%), à fren-
te da Alemanha, com 99,7 
ME (+56,7%), Espanha, 
com 99,2 ME (-70,1%) 
e França, com 84,5 ME 
(+104,6%).

No total, 162 das 211 
federações nacionais 
que integram a FIFA pro-
moveram a reabertura 
do mercado de transfe-
rências durante o mês de 
janeiro, entre as quais a 
portuguesa.

ce ter os dias contados 
no Chelsea e os possí-
veis sucessores come-
çam já a movimentar-se. 
Segundo avança o ‘As’, 
uma das fortes possibi-
lidades para o futuro co-
mando técnico dos blues 
é Zinedine Zidane, que 
já terá dado a conhecer 
as suas exigências ao 
clube londrino.

O ex-treinador do 
Real Madrid, responsá-

vel pela conquista de 
três Ligas dos Cam-
peões e uma Liga es-
panhola entre 2016 e 
2018 ao serviço dos 
merengues, é altamen-
te cotado no futebol 
europeu e é visto como 
um dos técnicos mais 
apetecíveis do merca-
do, tanto pelo seu es-
tatuto mundial como 
pelo recheado palma-
rés que ostenta.
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Quando indícios de temporais se acumulam  nas 
previsões meteorológicas ou mesmo quando olhamos 
para o céu, consolida-se uma certeza: a cidade do Rio 
de Janeiro vai enfrentar problemas se realmente chover 
um pouco mais forte, mesmo que longe de tempestades. 
E esses problemas vão desde o alagamento de ruas, 
com reflexos na atividade econômica e na paciência dos 
cidadãos, até os deslizamentos de encostas, que põem 
vidas em risco, quando não acabam com elas.

 Após quase dois anos de inércia, a Prefeitura, se-
mana passada, ante a ameaça - felizmente não concre-
tizada - de novas chuvaradas, enfim acionou protoco-
los básicos de prevenção, como toque de sirenes em 
comunidades, reforço de equipes de limpeza, abertura 
de comportas de canais e parâmetros para fechamen-
to de vias com risco de queda de barreiras. Verão, há 
milhares de anos, é época de temporais, mas a Prefei-
tura parece ignorar isso. Editorial do jornal O Globo de 
sábado, dia 16, citando números levantados por meu 
gabinete da Câmara, mostraram que as verbas des-
tinadas a evitar enchentes e conter encostas caíram 
70% nos últimos quatro anos, de R$ 642 milhões para 
escassos R$ 187 milhões.

 Orgulho-me de fiscalizar o prefeito e levantar dados 
que mostram o abandono de políticas sérias de pre-
venção e redução de danos, mas envergonho-me de 
viver sob administrações municipais que negligenciam 
questões tão relevantes para a comunidade. Embora a 
situação exija, não espero obras de grande porte, sa-
bendo-se que vivemos uma crise econômica que não 
é só do Rio, mas cobro constantemente um mínimo 
de gestão eficiente dos recursos disponíveis, através 
de coisas simples, como limpeza de canais e ralos 
para coleta de água da chuva, campanhas eficazes de 
orientação à população para que evite jogar lixo nas 
ruas.  Considerando que o cobertor é curto, cobro da 
Prefeitura mais investimentos na Saúde, Educação e 
prevenção às enchentes, e redução de verbas para pu-
blicidade e eventos que parece são a grande prioridade 
do Prefeito Crivella.

estão chegando
as águas de março

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

Este final de sema-
na as praias estarão 
em destaque no Pão 
de Açúcar. Isso porque 
os turistas que passa-
rem neste ponto turísti-
co, que é um dos mais 
visitados da cidade, 
vão poder conhecer os 
atrativos e as belezas 
que Rio das Ostras e 
Arraial do Cabo tem a 
oferecer. É o projeto 
Cidades Maravilhosas 
que, desde o início de 
janeiro, está trabalhan-
do para atrair cada vez 
mais turistas para o in-
terior do Estado.

Durante as 5 h em 
que a equipe da Se-
cretaria de Estado de 
Turismo do Rio/Turis-
Rio estiver no Pão de 
Açúcar, os turistas vão 
receber folhetaria es-
pecializada dos muni-
cípios e da região. Os 
visitantes também vão 
poder tirar dúvidas com 

Mais uM sábado de Cidades Maravilhosas
Rio das ostras e arraial do Cabo

vão encantar turistas no Pão de açúcar

os técnicos das secre-
tarias municipais que 
estarão no local. Para o 
secretário de estado de 
Turismo, Otavio Leite, 
o projeto proporciona 
uma grande visibilida-
de para o interior.

- Nossa ideia é 
aproveitar o alto índice 
de turistas nacionais 
e internacionais que 
visitam a cidade, nes-
ta época do ano, para 
divulgar os destinos do 
interior. Queremos que 
eles descubram novos 

atrativos próximos da 
Capital e estendam 
sua viagem. Arraial 
do Cabo desponta no 
cenário do turismo de 
mergulho como um 
dos pontos mais im-
portantes do mundo, 
e, Rio das Ostras tem 
o acolhimento e praias 
encantadoras. Eis duas 
muito agradáveis op-
ções de destinos.

As 15 praias de Rios 
das Ostras não encan-
tam os turistas apenas 
pelas águas, mas tam-

bém pela preservação 
da natureza em seu 
entorno. São 28 km de 
opções para os que gos-
tam de águas calmas e 
propícias para o banho, 
como a praia da Ense-
ada das Gaivotas, e até 
para quem prefere prá-
ticas esportivas, como, 
por exemplo, o mergulho 
e a pesca, na praia de 
Mar do Norte.

Já em Arraial do 
Cabo, além das famo-
sas praias, os turistas 
podem, ainda, se aven-
turar nas inúmeras tri-
lhas, como, por exem-
plo, na Restinga de 
Massambaba e Ensea-
da do Marmutá. Outras 
opções são conhecer a 
rica fauna marinha em 
um mergulho amador, 
fazer um passeio de 
barco ou de buggy pela 
região, para conhecer 
o Mirante Boa Vista e o 
pórtico da cidade.
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Cantor José amaro foi atração  internaCional no solar transmontano

A diretoria da Casa 
de Trás-os-Mon-

tes e Alto D’Ouro foi 
super feliz ao trazer 
ao Rio, mais uma vez, 
o cantor country por-
tuguês, José Amaro.  
Com seu carisma ha-
bitual contagiou a famí-
lia luso-brasileira que, 
com alegria e descon-

tração, prestigiou em 
massa a bela Casa. 

Quem abriu os 
trabalhos musicais 
foi o Amigos do Alto 
Minho.  Patrick e sua 
turma animada deram 
um show de compe-
tência e deixaram o 
salão “aquecido” pra 
apresentação interna-
cional de José Amaro.   
Com as apresenta-
ções do “conjunto do 
coração” da Comuni-

dade Portuguesa do 
Rio e de country por-
tuguês por José Ama-
ro, e com a deliciosa 
gastronomia, foram 
momentos memorá-
veis os vividos por to-
dos que estiveram no 
Solar Transmontano, 
no último domingo.

O churrasco esta-
va maravilhoso. Tam-
bém foi servido pernil 
e banana assada. 
Tudo bom demais.   

Momento 
em que a 
atração 
interna-
cional, 
o cantor 
José Ama-
ro iniciava 
seu show 
country

Pano-
râmica 
do salão 
lotado da 
Casa de 
Trás-os-
Montes 
e Alto 
D’Ouro

Estavam 
presentes na 
Casa de Trás
-os-Montes o 
cônsul-adjun-

to de Portu-
gal no Rio 

de Janeiro, 
Dr. João de 

Deus, o radia-
lista Maneca 

e o comen-
dador Afonso 

Bernardo

Um registro 
para o jornal 

Portugal 
em Foco: o 

presiden-
te Ismael 

Loureiro, o 
cantor José 

Amaro, o 
vice-presi-

dente José 
Brite, e um 

amigo

Um quarte-
to mágico 
da nossa 
comuni-
dade: os 
casais  
Eneida e 
Francisco 
Torrão, 
Olinda e 
Luís Albu-
querque
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Cantor José amaro foi atração  internaCional no solar transmontano
O presiden-

te trans-
montano, 

Ismael Lou-
reiro com 

sua esposa, 
a primei-
ra-dama 

Sineide, di-
plomando o 
cantor José 

Amaro,  e 
convidados

Uma bonita imagem de Felipe Mendes com o amigo e empresário José Leite e sua 
dileta esposa Emília, Daniele, Fabio, Alexandre, Fernanda e Joana

Uma mesa de grandes amigos: Antonio Peralta, Fatima e Manuel Vieira e amigos

Pose exclusiva para o Portugal em Foco: Dra. Luisa Coimbra, comendador Henrique 
Loureiro, comendador Afonso Bernardo, Dra. Ilda, Florbela Bernardo, Idalia Maneca, 
Rosa Loureiro e nosso colunista Maneca



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

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
HARMONIA.

 ESTOU VIVENDO EM HARMONIA
COM AS LEIS DO UNIVERSO.
ESTOU CRIANDO HARMONIA

A CADA INSTANTE DA MINHA VIDA.

a LuZ dIVINa LeVou a NoSSa dIVa 
BIBI feRReIRa PaRa BRILHaR 

No INfINIto

RoBeRto LeaL, NoSSo ReI

Heitor,  componente  do Rancho Folclórico Infan-
to Juvenil Danças e Cantares das Terras da Feira 
Casa da Vila da Feira, é mais um componente de 
futuro promissor  para mais tarde atuar no Almeida 
Garrett. Filho de Ludmila e Antonio Carlos,  Heitor já 
traz a sementinha  do folclore na alma e muito amor 
a Portugal.  MUITAS BENÇÃOS.

caSaL muIto QueRIdo

o meNINo HeItoR com o 
foLcLoRe Na aLma

Fazendo o “V” da  Vitória,  com o semblante feliz, próprio 
de um grande vencedor, cada vez com mais sucesso, 
abençoado pelos mensageiros de luz. MUITAS BEN-
ÇÃOS.   ABRAÇOS FADISTAS.

No animado chá 
da amizade,da mi-
nha grande amiga 
Lucia Granito, na 
Casa dos Aço-
res, A alegria era 
contagiante. As 
aniversar iantes 

O  querido casal da nossa 
comunidade, os radialistas 
Edna e Amaral,  muito felizes 
com sua filha Bianca e sua 
netinha, a princezinha Alice, e 
com os ouvintes do programa,  
Joaquim Gonçalves e D.maria 
Batista. MUITAS BENÇÃOS

IdÁLIa e maNeca, amoR eteRNo
O meu amigo irmão Maneca, na foto muito compenetrado 
escolhendo o melhor  para o prato  da sua amada Idália, 
na escolha dos pãezinhos coladinhos, tal qual o casal 
que se ama eternamente.    MUITAS BENÇÃOS.

edNa e aNtoNIo 
amaRaL, Na caSa 

doS aÇoReS

A arte terrena está 
de luto, enquanto  
a arte espiritual vi-
bra com as estre-
las para receber  a 
estrela maior, Bibi 
Ferreira. Grande 
amiga de Portu-
gal, Bibi homena-
geou com gran-
des espetáculos 
pelo Brasil inteiro, 
a nossa Diva do 
Fado, Amália Ro-
drigues. Na foto: 
o nosso mago 
da guitarra Victor 
Lopez com a sua 
grande amiga Bibi,  

que muitas vezes acompanhou  fazendo a sua guitarra 
chorar no fado dolente. Chorai fadistas chorai...como di-
zia a cantiga... E se uma guitarra amiga trinar em tom 
magoado, cantai fadistas cantai, com vossas gargantas 
roucas...... Descansa em páz.

Maneca
Pé de VaLSa da SemaNa 

em doSe duPLa
Celorico de Bastos estava mui-
to bem representado pela D. 
Maria do Céu, no Solar Trans-
montano,  no domingo passa-
do. Como Vemos neste lindo 
cenário Fotográfico, à esquerda 
o amigo Fabio, que tem a seu 
lado a visitante,  D. Maria do 
Céu, que tem à sua esquerda, 
a sua sobrinha Daniela, esposa 
de Fabio.  A seguir está o amigo 
José Leite e a D. Emília, todos 
prestigiando a Casa Trás-os-
Montes e Alto Douro. Parabéns! 
quero velos mais vezes!

uma Linda família na casa trás-os-montes e alto douro

mesa destaque dos Grandes amigos

Domingo passado o Solar Transmontano estava lotado de pessoas de bom gosto. Sem dúvida o cantor, 
como costumo dizer, o “caubói  português” José Amaro fez um show muito alegre. O conjunto Amigos do 
Alto Minho alegrou a tarde deixando a pista de dança lotada. Como vemos nessa linda mesa de amigos, à 
esquerda, Dr.ª   Luzia com Antônio Cardão, o comendador Henrique Loureiro, ao seu lado, o comendador 
Afonso Bernardo Fernandes, a Dr.ª Ilda, a carioca e muito portuguesa; a seguir, a D. Florbela;  de pé,  o trio  
D. Idália, D. Lourdes, diretora da Confeitaria Rita de Cassia, a D. Lucia Granito, uma senhora que admiro 
pelo seu trabalho de benemerência; sentados à direita estão a D. Rosa Loureiro e o amigo, o engenheiro 
Felipe Mendes, diretor-presidente do jornal Portugal em Foco. Para todos, a minha admiração.  Parabéns e 
muita saúde.

Parabenizo este quarteto, que levantou
 a bandeira da casa de espinho No domingo passado a di-

retoria da  Casa Trás-os-
Montes e Alto Douro pro-
porcionou-nos a todos um 
grande almoço dançante 
animado pelo  Amigos do 
Alto Minho e o cantor in-
ternacional José Amaro, 
vindo diretamente do Por-
tugal para o Solar Trans-
montano.  Como não pode-
ria ser diferente num bom  
espetáculo, a presença de 
pessoas de bom gosto foi 
maciça, como vemos nes-
te cenário fotográfico:  à 
esquerda vemos a ex-pri-
meira-dama da Casa, D. 
Emília Horto e a seu lado 
está o casal Leelia e Dr. 
João de Deus, cônsul-ad-
junto de Portugal no Rio de 
Janeiro, um casal  muito 

meSa deStaQue da SemaNa

Num grande almoço dançante, com Conjunto Amigos 
do Alto Minho e o espetacular show, do cantor country 
português, José Amaro, a Casa Trás-os-Montes e Alto 
Douro estava lotada e nem clima contagiante. Na pista 
de dança, como vemos, à esquerda o casal  D. Prudên-
cia e Sr. Manuel Ribeiro, e os amigos D. Nice e Natan, 
numa bela disputa, deram um show de bailado.  Foi um 
domingo maravilhoso  entre as famílias  luso-brasileiras.  
Parabéns à  diretoria e a todos os presentes.

À nossa querida Eneida,  com seu amado esposo, 
Francisco Torrão, proprietário dos deliciosos BISCOI-
TOS GLOBO, curtindo  uma lua de mel eterna. MUI-
TAS BENÇÃOS.

Gostei de ver a D. Beth, assim como é chamada carinho-
samente, com seu marido e  deputado da Assembleia da 
República, Dr. Carlos Páscoa, que deram um show na 
pista de dança, dançando as danças da Pátria Mãe, com 
muita elegância, acompanharam a música como se man-
da o figurino. Parabéns aos amigos! quero vê-los mais 
vezes e sempre com boa saúde. 

mais um Registro de um 
Pé de Valsa especial

cHaRmoSa famÍLIa aÇoReaNa

A Primeira dama da Casa dos Açores, Patricia So-
ares, Sempre gentil com os freqüentadores dessa 
casa tão querida. Na foto: O diretor da  Casa Antonio 
Carlos Andrade, Sonia, Patricia e sua Mãe Rose Cos-
ta. ABRAÇOS FADISTAS.

simpático por sinal. De pé, vemos 
o presidente da Casa, o Sr. Ismael, 
e o empresário comendador Afonso 
Bernardo Fernandes, sempre pre-

sente aos bons acontecimentos. 
Parabéns a todos, com minha  ad-
miração e  a admiração da família 
Portugal em Foco. 

Neste lindo cenário fotográfico, a meu ver, este quarteto, 
é dignos  de elogios.  Nos últimos anos, a Casa de Espi-
nho ficou sem atividades luso-brasileiras, para o qual ela 
foi fundada. Em virtude de terem voltado com suas ativi-
dades, almoços dançante, com o lindo folclore  e outros, 
só me resta parabenizar estes jovens. Como vemos à 
esquerda, a jovem Mônica, diretora, na sequência o  Sr. 
Marildo, diretor financeiro, ao seu lado a D. Rosa, direto-
ra de Patrimônio e à direita, o presidente Fabio da Cruz 
Monteiro.  Para esse quarteto e aos demais diretores, 
parabéns, com o desejo de boa sorte. Para a alegria de 
todos, vamos prestigiar, amigos.
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Flashes do arraial Feirense

Claudio 
Santos e 
Amigos 
deram o 
tom mu-
sical no 
Arraial 
Feirense

Alegria e 
satisfação 
representan-
do a Casa 
dos Poveiros, 
onde esta-
vam o  presi-
dente Renato 
Figuereido, 
André, Wal-
ter, Francis-
co, Eduardo, 
Lucas, 
Leticia, André 
e Giovanna

Está sempre 
presente no 

convívio social 
do Castelo da 
Feira, o casal  

D. Guilhermina 
E Sr. Manuel 

Pinto Aires, da 
Flora Santa 

Filomena

Gente muito boa e amiga, marcando presença na Casa da Vila da Feira, são os casais 
D. Manuela e Sr. Magalhães, D. Marilene e Sr. Juarez

Num close 
para o jornal 
Portugal em 
Foco, a pri-
meira-dama 
Rose Boa-
ventura com 
as amigas 
Ana Paula 
Cabral e sua 
filha Maria 
Luiza

Mais um fim-de-semana  da me-
lhor qualidade foi proporcionado 
pela Casa da Vila da Feira aos seus 
amigos ao assistirem a atuação do 

R.F. Eça de Queirós, da Casa dos 
Poveiros, que  deu um belo espetá-
culo de folclore. Que apresentação, 
moçada!!! Parabéns!!
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Filé Minhon com molho 
de uísque e mostarda 

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

FEVEREIRO – 23 –Sábado 20:30h – Show de 
Alegria. Venha participar do melhor baile pré-car-
navalesco da Barra da Tijuca 
FEVEREIRO – 28 – Quinta-feira – Almoço no res-
taurante Quintas de Arouca –12:30hs – Abertura 
do salão para almoço - O melhor da culinária por-
tuguesa. O “Cantinho de Portugal no coração da 
Barra da Tijuca”.

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

FEVEREIRO – 22 – Sexta 20hs – Fado Vadio com 
Victor Lopez – Restaurante Costa Verde. O guitarrista 
Victor Lopes apresentará no Restaurante Costa Verde 
grandes sucessos do Fado, nas vozes de vários con-
vidados!   Reserva antecipada.
MARÇO – 17 – Domingo 12hs – Festa Gaúcha 
- Costelada – Conheça o Rio Grande do Sul sem 
sair do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, 
folclore com o rancho gaúcho da Casa do Minho e 
música ao vivo para dançar animando a festa. Car-
dápio – costela na brasa, drumet de frango, linguiça, 
arroz branco, arroz carreteiro e acompanhamentos. 
Pula-pula grátis.

CASA DA VILA DA FEIRA E
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542
MARÇO – 17 – Domingo – 12hs –  Arraial Fei-
rense - Quinta do Castelo. Local: Salão Social. 
Cardápio típico: Sardinha Portuguesa, Frango na 
Brasa, Batata Cozida e Frita, Caldo Verde. Doce 
e Bebidas (à parte). Música por conta do Conjunto 
Cláudio Santos & Amigos. Apresentação Especial 
do Grupo Folclorico Almeida Garett. Reser-
vas: 2293-1686

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chambeland, 40/50 – Vila da Penha 

– Rio de Janeiro – Tels: 3391-6730
FEVEREIRO – 23 – Sábado – 17h – Teremos 
novamente a TARDE DANÇANTE DA CASA DE 
VISEU. Uma nova opção para você e seus amigos 
se divertirem aos sábados. Quem anima o baile é 

o BIRA BEATS. Venha se divertir e dançar. Salão 
Social refrigerado.
MARÇO – 2 a 6 – Sede Campestre – 8 às 17hs 
– CARNAVAL - Venha aproveitar esses dias para 
“curtir” um Carnaval ecológico. Temos churras-
queiras, piscinas, campo de futebol Society com 
grama natural e 150.000m² de área verde. Traga 
sua família e seus amigos e venha descansar a 
mente em nossa Sede Campestre - Estrada da 
Cascata, 624 - Guapimirim.

CLUBE RECREATIVO
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara –  – Tel: 2423-3585
FEVEREIRO 24 – Domingo – 12hs – Almoço Fo-
lia. Atrações: Claudio Santos e Amigos.

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

FEVEREIRO – 24 – domingo -12hs – 3º Festa 
Portuguesa. Para animar, Banda Típicos da 
Beira Show. Apresentação do grupo folclórico 
Benvinda Maria, da Casa das Beiras
Cardápio: Churrasco variado destaque pa-
ra:Bifanas de boi, Febras de porco, Sardinha 
portuguesa assada, Costela à  Chanfana, 
Massada de Bacalhau, Arroz de feijão com 
chouriço, Tripa à lombeira. Sobremesa: Ba-
nana com sorvete.
FEVEREIRO – 26 – Quarta-feira – 12h – Almoço 
das Quartas – Almoço por adesão e bebidas não 
inclusa.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
FEVEREIRO – 24 – domingo -12hs – Almoço 
Show Arraial Carnavalesco – Cardápio: Chur-
rasco completo, acompanhamentos saladas 
diversas, sardinha na brasa, tripas à moda 
transmontana e caldo verde  premiação para 
a fantasia mais original. Atrações:  Amigos do 
Alto Minho (no dia: R$60,00/pessoa; Reser-
vas 2284-7346

6 medalhões de filé minhon
Sal a gosto
Pimenta do reino 
2 colheres de sopa de manteiga
Molho:
100 ml de uísque
1 colher de sopa de mostarda dijon
250ml de creme  de leite fresco

Tempere os filés com sal e pimenta.
Aqueça uma frigideira, coloque a 

manteiga e um fio de azeite. Assim 
que derreter frite os medalhões, no 
máximo 2 por vez, (vire somente uma 
vez com  pegador, por cerca de 2 mi-
nutos de cada lado), retire e mantenha 
aquecido.

Coloque o uísque na panela para 
deglaçar (para soltar o queimadinho 
da frigideira e pegar o gosto.

Coloque a mostarda, mexa bem e 
por último o creme de leite fesco. Dei-
xe cozinhar mexendo sempre por al-
guns 



Vacinação e 
a coletividade

O sarampo é uma doença viral, infecciosa e extrema-
mente contagiosa. Diferente de outras doenças mais des-
conhecidas, os sintomas são amplamente divulgados: en-
tre eles, temos olhos inflamados, tosse, dor de garganta, 
febre e, principalmente, as famosas manchas vermelhas 
na pele. Apesar de não existir tratamento, a prevenção é 
muito simples e eficiente, já que a vacina tríplice viral (que 
ainda protege contra a caxumba e rubéola) é oferecida gra-
tuitamente em duas doses nos postos de saúde do SUS.

Entretanto, o Ministério da Saúde vem encontrando 
dificuldades em atingir suas metas. Mais de metade dos 
municípios brasileiros estão abaixo do patamar ideal de 
95% da população vacinada. E como se não bastassem 
as dificuldades históricas em divulgar a importância da 
vacinação em um país de proporções continentais, um 
novo adversário vem ganhando força nos últimos anos: 
um movimento antivacina que está se alastrando nas re-
des sociais e causando retrocessos em nível mundial.

Cabe ressaltar que esse é um movimento baseado em 
“fake news” e na disseminação de um alarmismo infun-
dado. Todas as vacinas recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) são extremamente seguras e 
os boatos (como os que dizem que elas podem causar 
autismo) só levam à surtos de doenças que já eram con-
sideradas erradicadas. Ou seja, existe todo um valor de 
coletividade em nossos atos, já que ao nos vacinarmos, 
não estamos apenas nos protegendo. A vacinação é um 
ato de cidadania, pois uma sociedade altamente imuni-
zada reduz as chances de qualquer doença se espalhar 
quase a zero.

Pense em si. Pense no próximo. Se vacine e vacine 
seus filhos e netos. É melhor para todos.

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 21 a 27 de fevereiro de 2019

NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Sábado à tarde no cadeg um
verdadeiro encontro de amigos

Explosão de alegria entre os amigos na Aldeia Portuguesa do Cadeg, Vicente, Ruan, Cládio, Boechal, 
Robelo, Alfredo e nosso Carlinhos Cadavez sempre com aquele sorriso no rosto

O dinâmico empresário “Ceará”, diretor-presidente do grupo das lojas Griffe dos Vinhos e Art 
dos Vinhos num registro com Ferndo e amigos do Polo Gastronômico do Cadeg

Estão cada vez mais agradáveis as 
tardes de sábado no polo gastronômico 
do Cadeg, onde a comunidade luso-bra-
sileira vem sempre matar um pouco da 
saudade da “terrinha”, onde pode-se 
adquirir produtos portugueses nas me-
lhores lojas do ramo: bacalhau, azeite, 

amêndoa, vinho, cerveja portuguesa; 
mas, além disso, são grandes as opções 
de gastronomia em seus restaurantes 
que oferecem a deliciosa culinária portu-
guesa. A famosa  Aldeia Portuguesa do 
Cadeg, no Cantinho das Concertinas, o 
restaurante dos amigos.


