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Mário Centeno, ministro das 
Finanças, não fecha a porta a 
uma eventual saída do Euro-
grupo já em julho do próximo 
ano e admite ser governador do 
Banco de Portugal. Em entre-
vista ao jornal “Expresso”, diz 
que mais dinheiro para salários 
só em 2021.

O ministro das Finanças 
equaciona, para já, uma recan-
didatura à presidência do Euro-
grupo, com a justificação de que 
o trabalho “está feito”, deixando 
em aberto a possibilidade em 
terminar o mandato já em julho 
do próximo ano, admitindo uma 
posição favorável “à limitação do 
número de mandatos que os po-
líticos exercem”.

Quando questionado com 
a possibilidade ser assumir a 

Casa do Minho

Presidente Ismael Loureiro era só alegria com a presença dos 
amigos, Pacheco, Eduardo e sua esposa Fátima, Coutinho, Fáti-
ma, Glorinha e seu esposo Luís Augusto. (detalhes pag.2)

Casa de TrÁs-os-MonTes

Confraternização Flaviense

liderança do Banco de Portu-
gal , Centeno diz que não “vê 
nenhuma incompatibilidade 
em que um ex-ministro das 
Finanças se torne governador 

do Bdp”. “”Isso está escrito 
em algum sítio do Tratado?”, 
questionou. “Dou dois exem-
plos: um dos vice-presidentes 
do Banco Central Europeu foi 

Rui Rio não gostou de ou-
vir Mário Centeno a sugerir 
que sofria de um complexo 
de Pavlov e acusou o ministro 
das Finanças de baixar o ní-
vel para não dar explicações 
ao país.

Depois de ter acusado 
Mário Centeno de estar a pre-
parar uma “fraude eleitoral”, 
e depois de o ministro das 
Finanças ter sugerido que o 
líder social-democrata não 
percebia nada de economia, 
o presidente do PSD fez uma 
réplica da réplica.

“O senhor ministro em 
vez de baixar o nível, que 
aliás já não é a primeira vez, 

Rio acusa Centeno de baixar o nível 

O cardeal-patriarca de Lis-
boa, Manuel Clemente, afirmou  
que a Igreja Católica está dis-
ponível para resolver  a chaga 
dos abusos sexuais, reagindo à 
abolição pelo Papa do segredo 
pontifício para os casos envol-
vendo membros do clero.

“Estamos todos do mes-
mo lado para resolver também 
esse problema, que é uma 
chaga. E, por isso, quer da par-
te da Igreja, quer da parte de 
todas as entidades onde possa 
haver resposta... cá estamos, 
e nós estamos também”, disse 
aos jornalistas, quando ques-
tionado pela Lusa sobre a de-
cisão papal, antes de presidir 

Igreja disponível  para resolver casos dos abusos sexuais
à missa da 31.ª Festa de Natal 
da Comunidade Vida e Paz, na 
Cantina da Cidade Universitá-
ria, em Lisboa.

O Papa Francisco decidiu 
abolir o segredo pontifício para 
os casos de abuso sexual por 
parte de membros do clero num 
decreto publicado  pelo Vatica-
no, em resposta a uma das rei-
vindicações das vítimas. Com 
a nova instrução, as queixas, 
processos e decisões referen-
tes a esses casos não estarão 
sujeitos ao sigilo pontifício.

As vítimas de abuso sexu-
al pediram insistentemente a 
abolição da prática da Igreja 
Católica de impor regras de si-

lêncio e confidencialidade aos 
casos judiciais do Vaticano re-
lacionados com pedofilia pra-

ticada por membros do clero, 
considerando que os agresso-
res estavam protegidos.

Jantar Natalino foi ótimo
Presidente Agostinho dos Santos esbanjava felicidade, ao lado do 
Papai Noel, representado pelo diretor J. Maciel. (detalhes pag.3)

Almoço Natalino Transmontano

Bonita festa de Natal da empresa Flaviense, a maior madeira do 
Rio. Na foto o presidente Nelson Coreia, filhos Fabiano, Felipe, 
Flávio e seus colaboradores que juntos fazem acontecer!. (de-
talhes pag.12)

a.a Portuguesa 95 anos de glória

COMUNICADO
Informamos aos assinantes e leitores e amigos que de-

vido as nossas Casas Regionais, estarem em recesso não 
estaremos circulando com nosso tabloide. Assim que reini-
ciarem as atividades associativas estaremos normalizando.

Rio de Janeiro, 26 a 31 de Dezembro de 2019

Centeno deixa porta para o Banco de Portugal
ministro das Finanças de Es-
panha. E o meu colega eslo-
vaco também transitou das Fi-
nanças para o banco central. 
Estou só a dar exemplos”, 
acrescentou.

Na mesma entrevista, Má-
rio Centeno deixa duras críti-
cas a fontes do Governo que 
terão passado informações 
“falsas” aos jornalistas relati-
vas ao Orçamento do Estado. 
“Não gosto de ver governantes 
sem nome, nem fontes sem 
cabeça”, atirou. Num recado, 
que tudo indica ser para o in-
terior do Executivo, diz: “Não 
posso duvidar que, quando 
um jornalista escreve fontes 
governamentais, alguma fonte 
terá dito. Essa fonte transmitiu 
informação falsa”.

já na campanha eleitoral fez 
o mesmo, devia assumir o 
erro ou explicar”, acusou Rio.                                                                                                                                        
A polêmica começou na quar-
ta-feira: Rui Rio aproveitou 

A Confederação Nacional da 
Agricultura assegurou que, na 
sequência das depressões Elsa 
e Fabien, foram registados pre-
juízos sérios nos pastos, que se 
refletem na alimentação animal, 
e exigiu um plano de emergên-
cia, criticando a propaganda do 
Governo.

“Houve prejuízos sérios nos 
pastos para os animais. No 
baixo Mondego há milhares de 
hectares submersos. Regista-
ram-se muitos prejuízos em in-
fraestruturas. Os produtores pe-
cuários quando não sofrem com 
a falta de água é com o excesso 
de água”, afirmou  João Dinis, 
da direção da Confederação 

Nacional da Agricultura.
Na quinta-feira, o Ministério 

da Agricultura garantiu estar a 
acompanhar a evolução da de-
pressão Elsa, sublinhando que 
os técnicos das Direções Re-
gionais de Agricultura e Pescas 
estão prontos a intervir no levan-
tamento dos prejuízos.

“O Ministério da Agricultura 
que viu encerrada a maior parte 
das zonas agrárias acompanha 
o quê? De helicóptero?”, ques-
tionou João Dinis.

Para a CNA é, assim, ne-
cessário que os sucessivos go-
vernos “deixem a propaganda 
em que se especializaram nos 
últimos anos” e que procedam, 

entre outros aspetos, à manu-
tenção dos grandes diques do 
Mondego e à conclusão da obra 
de rega, para além de aciona-
rem um plano de emergência 
para a produção pecuária. “Os 
produtores têm que comprar 
alimentação para os animais 
e isso aumenta muito os cus-
tos de produção, num contexto 
em que os preços do leite e da 
carne se mantêm relativamente 
baixos”. A confederação dis-
se ainda que vai, novamente, 
apresentar ao Governo, em es-
pecial aos ministérios da Agri-
cultura e do Ambiente, as suas 
preocupações.

O mau tempo, provocado 

pela depressão Elsa, entre quar-
ta e sexta-feira, a que se juntou 
no sábado a depressão Fabien, 
provocou também condiciona-
mentos na circulação rodoviária 
e ferroviária, bem como danos 
na rede elétrica, afetando a dis-
tribuição de energia a milhares 
de pessoas, em especial na re-
gião Centro.

A Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, num balanço fei-
to, disse que o distrito de Coim-
bra é aquele que ainda causa 
maior preocupação, apesar de 
o número de ocorrências ter bai-
xado significativamente, espe-
rando-se a redução do leito do 
rio Mondego nos próximos dias.

o jantar do grupo parlamen-
tar do PSD para antecipar o 
voto  contra  à proposta do 
Orçamento e para acusar Má-
rio Centeno de estar a tentar 
aprovar uma verdadeira “frau-
de democrática” no Parlamen-
to. Rio referia-se a uma dife-
rença de 590 milhões de euros 
entre 2 quadros do Relatório 
do Orçamento, referentes aos 
níveis de despesa estimados 
pelo Executivo entre a des-
pesa do Estado contabilizada 
em contabilidade pública e em 
contabilidade nacional.

Mário Centeno foi duro na 
resposta. “Rui Rio não sabe 
nada de economia, e muito 

menos Finanças públicas, 
ou nunca viu fazer um Orça-
mento. Fraude democrática é 
ter uma oposição que reage 
de forma… com um comple-
xo de Pavlov a palavras e de-
pois não consegue entender 
o que são as regras de con-
tabilidade pública e da conta-
bilidade nacional”.

Rui Rio voltou à carga. 
“Pode até usar até alguma fal-
ta de educação, mas é assim 
que tem de explicar o que tem 
para explicar. Não vou baixar 
o nível como o senhor minis-
tro das Finanças baixou, te-
nho apenas a dizer-lhe o se-
guinte: Fez-se desentendido”.

Agricultores exigem plano de emergência e criticam a propaganda do Governo

Belíssima sessão solene, realizada no dia 17 de dezembro, para ce-
lebrar os 95 anos de fundação de A.A. Portuguesa. Com apresenta-
ção do uniforme principal e de goleiros para 2020. (detalhes pag.8)
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Confraternização no Solar Transmontano
Num bonito almoço na-

talino na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro rece-
beu associados e amigos 
da comunidade portugue-
sa no domingo, aonde foi 
oferecido um delicioso car-
dápio com iguarias: esca-
lopinho ao molho madeira, 

bacalhau à  Transmontana, 
arroz de amêndoa, Raba-
nadas, Aletria. Alegrando 
a tarde natalina o Conjunto 
Amigos do Alto Minho. 

Foram momentos de 
muita alegria e descon-
tração, finalizando com 
chave de ouro, a progra-

mação da Casa de Trás
-os-Montes e Alto Douro, 
um domingo muito espe-
cial e com a Casa com-
pletamente lotada, com a 
comunidade toda presti-
giando. Um domingo festi-
vo como víamos nos tem-
pos antigos. 

Verdadeiro show de amizade no almoço natalino transmontano. Co-
mendador Afonso Bernardo, Esposa Flobela, Idália, Lurdes, Custó-
dio, Paiva, Antônio, Ilda, Luís Augusto, Antônio Paiva

Nossa querida amiga Lúcia Granito, sempre simpática e um grande 
coração, com seu esposo Orlando Gonçalves, filho e amigo

O Carismático empresário Manuel Vieira, sua esposa  Fátima Vieira, 
num  close para o Portugal em Foco, com os amigos Joaquim Cunha 
e sua esposa Margarida

Registro 
fotográfico, 
dos amigos 

Pacheco, Jo-
aquim Cunha, 

Antônio Peralta 
com seu neto 

e Glorinha com 
seu esposo 

Luís Augusto

Dois casais 
de muito pres-
tigio na nossa 
comunidade, 
Eneida, Fran-
cisco Torrão 
(Biscoito Glo-
bo), D. Olinda 
e Luís (Orla 
Cereais)

Mesa de destaque, Emília Horto, Roseni Blanc, seu esposo Pezi-
nho, vereador Rafael Aloisio Freitas, assessor Gilberto Junior e Gil-
berto Moreira

Mesa do em-
presário Abílio 

Brandão, espo-
sa Drª Adelai-

de Brandão, 
amigo, José A. 

Lanção e sua 
esposa D. Kátia 
Lanção, Eunilde 

Gonçalves, 
Denis Fernando 

Gonçaves

Outra mesa 
de destaque 
no domingo 

transmontano, 
Eduardo, o 

casal D. Albina 
e seu espo-

so Fernando 
Palmeira (Pal-
meira Tintas) 
Dr. Manuel e 

sua esposa 
D. Inês, e a 

Fátima esposa 
do Eduardo

Presente no solar transmontano Antônio Peralta, filhos, neto, demais familiares

O grande Flaviense Manuel Mota, João provedor da Igreja Nossa 
Senhora da Penha e sua esposa D. Mila Sabrina

Grupo de ami-
gos curtindo o 
almoço  nata-
lino transmon-
tano, Fátima 
Paiva com 
seu esposo 
Antônio Paiva, 
Luzia, Antônio 
Cardão entre 
outros

Prestigiando o domingo Festivo na Casa de Trás-os-Montes, o casal 
Maria, Mário Simões, o amigo Antônio Martins

Bernardo ao 
lado da sua 
esposa Iolan-
da,e o amigo 
Mário Simões 
no tradicional 
Parabéns pra 
você, envolvido 
pelo carinho 
dos amigos
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Notas.. ...e mais

tradicional jantar
Natalino da Casa do minho

Com sede na capital cearense, uma clínica 
médica brasileira, atuante no ramo da fertili-
dade, está promovendo ações com o objetivo 
de atender famílias portuguesas que necessi-
tam de tratamentos de fertilização. A empresa 
brasileira pretende posicionar-se “como uma 
alternativa credível” para o público português 
que procura esse tipo de tratamento em ou-
tros destinos fora de Portugal, como Espanha 
e EUA. Hoje, a clínica atende, inclusive, pa-
cientes de Cabo Verde.

Daniel Diógenes, diretor técnico da Ferti-
baby Ceará, sugere que a aproximação com o 
público português está decorrerendo “de for-
ma natural”, por meio da oferta de tratamentos 
de “qualidade” com custos associados a “óti-
mos resultados”.

Este profissional explica que, “assim como 
as melhores clínicas e laboratórios do mundo, 
temos toda a experiência e tecnologias ne-
cessárias para realizar um tratamento atual e 
moderno, com o objetivo de se atingirem taxas 
de gestação similares aos laboratórios dos pa-
íses desenvolvidos”.

Para realizar os procedimentos em For-
taleza, “o tempo necessário de permanência 
nessa cidade brasileira será de 12 a 20 dias. 
Nesse sentido, serão necessárias cerca de 
duas visitas ao Brasil. Em relação aos exa-
mes médicos, alguns deverão ser feitos em 
Portugal, outros, no Brasil. Após os procedi-
mentos, as pacientes poderão retomar o tra-
tamento em Portugal com a sua ginecologista 
ou obstetra habitual”.

Lilian Serio, diretora clínica da Fertibaby 
Ceará, comenta que, no caso da fertilização, 
“o tempo é fundamental”, já que, “postergar a 
gravidez para depois dos 35 anos de idade da 
mulher pode representar um grande problema”.

Segundo apurámos, no caso concreto des-
sa unidade médica no Brasil, em média, os 
custos dos tratamentos giram em torno de 13 
a 15 mil reais, cerca de 2.800 a 3.200 euros, 
respectivamente. No projeto de baixo custo, 
quando há doação de óvulos por parte da pa-
ciente, o cliente pode pagar de 4.500 a 7 mil 
reais, cerca de 970 a 1.500 euros, respectiva-
mente.

“O valor do investimento para o público es-
trangeiro é o mesmo que é praticado para os 
brasileiros”, garante Diógenes.

Clínica em Fortaleza quer  receber famílias portuguesas  para tratamento de fertilização

Almoço das quartas foi um show. O aniversariante Luís Felipe, diretor 
presidente da empresa Qualiovos com grupo de amigos, Fernando 
Horta, Luis Augusto Pacheco, Pezinho entre outros.

Último almoço das
Quartas das Beiras

Mais um 
grupo de 
amigos no 
almoço 
das quar-
tas das 
Beiras, 
Ricardo 
Paladino, 
Alfredo 
e José 
Henrique

Foi sensacional o almo-
ço das quartas na Casa das 
Beiras, com a presença de 
diversos empresários, entre 
eles Luís Felipe diretor da 
empresa Qualiovos, que es-
treou nova idade, festejou 

com um grupo de amigos, 
onde saborearam um delicio-
so cardápio e maravilhosos 
vinhos portugueses. Foi o 
ultimo do ano de 2019, com 
muito sucesso, até o próximo 
almoço em 2020!!

Nada mal.. após o almoço é muito bom um joguinho de Sueca, Arnaldo, 
Chança e amigos

No jantar natalino na Casa do Minho, vemos o presidente Agostinho 
dos Santos, fazendo a entrega do título de Grande Benemérito ao sr. 
Ivan Dias da Silva

Família minhota esteve 
reunida semana passada 
para juntos comemorar 

mais um ano de sucesso, 
onde o presidente Agos-
tinho dos Santos prestou 

Conêgo 
Abílio Vas-
concelos, 
sempre 
tranquilo 
com o 
nosso anjo 
da guarda 
acompa-
nhado 
de uma 
amiga

Uma mesa de respeito Ana Gomes, o escritor Igor Lopes, presidente 
Agostinho dos Santos, Pezinho,  vice-presidente Casimiro Ferreira e 
sua esposa Lúcia

Mais uma belíssima família Minhota no jantar natalino da Casa do Mi-
nho, Luciano da empresa Faria bombas com familiares e amigos

Descontração total na noite Natalina na Casa do Minho com os com-
ponentes do Rancho

Num close 
para o 
Portu-
gal em 
Foco, um 
grupo de 
amigos,-
compo-
nentesdo 
Rancho

algumas homenagens, 
com entrega de títulos, 
também, Papai Noel mar-
cou presença, deixando o 
ambiente num verdadeiro 
clima Natalino. Um jantar 

de primeira, foi oferecido 
aos amigos que ao longo 
de 2019, participaram da 
Vida Social do Clube, en-
fim uma noite maravilhosa 
de congraçamento.

excedente orçamental chega a  1% até setembro
As administrações públicas atingiram um excedente de 1% do PIB entre janeiro e setembro. Por 
enquanto, o resultado orçamental está, em larga medida, melhor do que a meta definida pelo 
ministro das Finanças, Mário Centeno, para este ano (um déficit de 0,1%). Os dados foram reve-
lados pelo INE. O número vai ao encontro das expectativas dos analistas. Na semana passada, 
a Unidade Técnica de Apoio Orçamental já tinha antecipado um excedente para as contas portu-
guesas, na ordem dos 0,9% do PIB, até ao terceiro trimestre.

Metro bate recorde anual com 70 milhões de passageiros
O Metro do Porto chegou a um novo máximo histórico de passageiros, com a procura a chegar 
a 70 milhões de clientes, mais 18% do que os 8,5 milhões transportados no ano passado. A em-
presa assinala que este é um número extraordinário, até porque, lembra numa nota à imprensa, 
os primeiros estudos relativos ao impacto da infraestrutura apontavam como melhor cenário 
que o sistema viesse a ser utilizado por 60 milhões de pessoas por ano. Na cerimónia realiza-
da na estação de metro de S. Bento, o presidente do Conselho de Administração da Metro do 
Porto, Tiago Braga, agradeceu aos clientes que todos os dias confiam na fiabilidade do serviço 
oferecido, ainda que reconheça que por vezes viajam com condições de conforto que podiam 
ser melhores.

Poupança sobe no terceiro trimestre para 6,2%
A taxa de poupança dos portugueses aumentou para 6,2% no terceiro trimestre, o valor mais 
elevado desde o quarto trimestre de 2018 (6,5%). Os dados foram divulgados pelo INE. Neste 
período, o crescimento do rendimento foi superior ao do consumo: “A taxa de poupança aumentou 
para 6,2% do rendimento disponível, refletindo sobretudo o crescimento de 0,9% do rendimento 
disponível, superior em 0,2 % ao aumento do consumo final”.

Vida associatiVa
CASA DOS 
AÇORES

av. melo matos, 21/25 – tijuca  – tel.: 2568-9535
DeZemBRo – 27 – seXta-FeiRa – 19hs. 
Good Times 98. Os bons tempos estão de vol-
ta. VJ Robson Castro.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

av. melo matos, 15-19 – tijuca -  tel: 2284-7346
JaNeiRo – 12 – Domingo – 12hs –  Almo-
ço dos Aniversariantes. Cardápio: Churras-
co completo, acompanhamentos, saladas 
diversas, frutas e bolo. Atração: Amigos do 
Alto Minho. Dançarinos para damas. Valor 
da entrada R$ 60,00.
JaNeiRo – 26 – Domingo – 12hs –  Ar-
raial Transmontano. Cardápio: Churrasco 
completo, acompanhamentos, saladas di-
versas, tripas à moda transmontana, sardi-
nha na brasa, caldo verde. Frutas. Atrações: 
Amigos do Alto Minho, Rancho Folclórico 
Poveiros. Dançarinos para damas, valor da 
entrada R# 60,00.

CASA DOS 
POVEIROS

Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - 
tel: 2284-9190

JaNeiRo – 12 – Domingo – 12:30hs 
–  90º Aniversário de Fundação da Casa 
dos Poveiros – Cardápio: Churrasco, 
Sardinha assada na brasa, guarnições e 
saladas diversas. bebidas e sobremesas 
a parte. Atração musical: Os Vilaconden-
ses. Folclore: Apresentação especial do 
Rancho Poveiro, diretamente de Portugal 
para as comemorações e Rancho Folcló-
rico Eça de Queirós. Convite individual, 
R$ 70, antecipado até 10 de janeiro/20 
R$ 60,00. 

CASA DE 
ESPINHO

av. Braz de Pina, 1988 – Vista alegre - 
tel: 3253-1244

JaNeiRo – 12 – Domingo – 12hs – Próxi-
mo almoço informações e Reservas - (21) 
3253-1244.



Portugal em Foco4 Rio de Janeiro, 26 a 31 de Dezembro de 2019

Regiões & Províncias

montijo

Ainda durante este ano 
vão ter início as obras de re-
qualificação no edifício da Câ-
mara Municipal de Mortágua, 
que terão um apoio financei-
ro do Governo. A assinatura 
do Contrato Consignação da 
Beneficiação do Edifício dos 
Paços do Concelho decorreu, 
durante a manhã de ontem, 
em Mortágua, com a presen-
ça do secretário de Estado 
Adjunto e do Desenvolvimen-
to Regional, Carlos Miguel.

Edifício dos Paços 
do Concelho vai 
sofrer obras de 
requalificação

A edição deste ano do 
Natal no Palácio Encanta-
do terá como tema O Con-
to Maravilhoso e já está 
marcada para o próximo 
fim de semana, dias 14 e 
15 de dezembro, no Palá-
cio do Marquês de Pom-
bal, o mais emblemático 
monumento de Oeiras. A 
entrada é livre.

Neste evento, e partin-
do do cruzamento de al-
guns dos mais conhecidos 
contos de fadas que têm 
perdurado no nosso imagi-
nário ao longo de séculos, 
haverá a apresentação de 
momentos teatrais em vá-
rias salas do Palácio, onde 
personagens bem conhe-
cidas - como o Aladino, o 
Capuchinho Vermelho, o 
Lobo Mau, a Alice, o Co-
elho Branco, o Chapeleiro 
Louco, a Lebre de Março 
ou a Gata Borralheira-, 
vão estar a receber os visi-
tantes. Estas personagens 
e outras, que também cir-
cularão pelo resto do Pa-
lácio, vão contracenar e 
confrontar o público com 
questões que aludirão às 
histórias, com sonoplastia, 
cenografia e guarda-roupa 
adequados ao tema.

Além do mais, na Sala 
de Jantar do Palácio exis-
tirá um Salão de Chá, di-
namizado por pastelarias 
locais, numa pareceria 
estabelecida entre o Mu-
nicípio e a ACECOA - As-

sociação Comercial e Em-
presarial dos Concelhos 
de Oeiras e Amadora. O 
evento contará, ainda, com 
a presença de estabeleci-
mentos comerciais, o que 
proporcionará aos visitan-
tes a possibilidade de fa-
zerem algumas das suas 
compras de Natal num es-
paço diferente, promoven-
do também desta forma o 
comércio do concelho.

A iniciativa contará, 
também, com animação 
nos jardins, onde estarão 
equipamentos lúdicos para 
as crianças brincarem e se 
divertirem.

Confirmados, temos já o 
St. Dominics Gospel Choir 
para a noite de sábado e, 
no domingo, como não po-
deria deixar de ser, o Coro 
de Santo Amaro de Oeiras 
para encerrar o evento da 
melhor maneira possível.

Nestes dois dia haverá 
também música, oficinas, 
contos, magia, cinema e 
workshops de doçaria.

É deste modo que, 
como é habitual, o Muni-
cípio de Oeiras oferece ao 
público a oportunidade de 
celebrar a época natalícia 
de uma forma original e 
longe do rebuliço das com-
pras, dando a alternativa 
de se poder conhecer este 
monumento, ao mesmo 
tempo que se tem acesso 
a uma programação cultu-
ral diversificada.

Palácio Marquês de Pombal 
abre as portas para mais

um Natal Encantado

A Câmara Municipal do 
Montijo aumentou o apoio fi-
nanceiro ao Carnaval do Mon-
tijo. Na reunião de câmara de 
11 de dezembro, com os votos 
a favor do PS e CDU e o voto 
contra do PSD, foi aprovado 
um apoio financeiro de 60 mil 
euros para a edição de 2020 
do Carnaval, um aumento de 
20 mil face ao valor deste ano.

Por indicação das associa-
ções que organizam o Carna-
val, a totalidade do apoio será 
concedido à Associação dos 
Antigos Alunos Somos Pei-
xinho, por forma a agilizar os 
procedimentos administrativo-
financeiros inerentes à organi-
zação do evento.

Em 2020, o Carnaval irá 
realizar-se de 21 a 25 de fe-

Câmara apoia Carnaval 2020 em 60 mil euros

Póvoa dE varzim

olivEira dE azEméis

O Cine-Teatro Garrett foi 
palco, ontem à noite, do Mu-
sical “Como o Grinch Rou-
bou o Natal”, pelos alunos da 
Escola de Música da Póvoa 
de Varzim.

Em época natalícia, o con-
certo deixou uma importante 
mensagem: que os bens ma-
teriais, não sendo essenciais, 
fiquem fora das nossas por-
tas, prevalecendo o espírito 
de família, paz e amor.

O Vice-Presidente e Ve-
reador da Cultura da Câma-
ra Municipal da Póvoa de 
Varzim, Luís Diamantino, 
constatou: “Aconteceu Natal, 
aqui, hoje! Estamos todos 
reunidos nesta família po-
veira e fomos presenteados 
pelos alunos com algo que 

não se consegue comprar no 
supermercado. As crianças 
divertiram-se a fazerem aqui-
lo que gostam e estiveram 
todos muito bem. Parabéns 
e obrigada pela prenda que 
nos deram.

O espetáculo foi inter-
pretado pelas Classes de 
Conjunto de Iniciação em 
Música; Classes de Conjunto 
Corais Curso Básico e pelo 
Ensemble Instrumental da 
Escola de Música da Póvoa 
de Varzim. Com texto da au-
toria de Joana Castro, Pau-
lo Sousa, Rui Silva e Tiago 
Carriço e cenografia de Rita 
Fernandes. A letra é de Timo-
thy Mason, a música de Mel 
Marvin e a orquestra foi diri-
gida por Paulo Veiga

alunos da Escola de música 
da Póvoa de Varzim fizeram 

“aconteceu natal”

Parque canino
é uma realidade

mortágua

Este ano, a Câmara 
Municipal de Oeiras vai 
ofereceu cabazes de Natal 
a todos os arrendatários 
municipais. A distribuição 
dos 3500 cabazes vai de-
correu durante a o dia 19 
de dezembro, das 9H30, 
em sete locais de distribui-
ção: Navegadores/centro 
Multiusos, Instalações do 
Departamento de Habita-
ção (Oeiras), Gabinete de 
Laveiras, Centro Comuni-
tário Alto da Loba, Gabi-

nete da Quinta da Politei-
ra, Instalações da Policia 
Municipal e Proteção Civil 
(Barronhos/Carnaxide) e 
Unidade Residencial Ma-
dre Maria Clara (Outurela/
Carnaxide).

O Presidente do Muni-
cípio, Isaltino Morais, ini-
ciou a sua participação na 
distribuição de cabazes às 
famílias às 9:30, nas ins-
talações da Polícia Muni-
cipal e Proteção Civil, nos 
Barronhos (Carnaxide).

Em Martim Branco o xisto reina mas não 
é, exactamente, dono e senhor do edificado. 
Também por lá há casas brancas que con-
trastam com o castanho do xisto. E também 

se vê o raro casamento entre o xisto e o gra-
nito no aglomerado urbano que cresceu na 
encosta soalheira na margem esquerda da 
ribeira de Almaceda.

Oeiras oferece cabazes de Natal
a todos os arrendatários dos

bairros municipais “Porta de entrada” abriu renovada
avEiro

martim branCo

O posto de atendimento do Tu-
rismo do Centro, em Aveiro, reabriu 
ontem renovado com uma novidade 
única no país: a sua ligação direc-
ta com um equipamento municipal, 
neste caso o Museu da Cidade. À 
inauguração, após obras orçadas 
em 81 mil euros ao abrigo de uma 
linha de apoio criada pela tutela, 
associou-se a secretária de Estado 
do Turismo, Rita Marques, que olha 
para a região centro do país como 
“um dos motores” do sector em Por-
tugal. “O turismo não pode ser só 
Lisboa e Porto”, afirmou.

A Câmara de Oliveira de 
Azeméis contruiu um parque 
canino na cidade. A nova in-
fraestrutura, que nasceu na 
zona desportiva entre o pa-
vilhão e a piscina municipal, 
resulta da segunda consul-
ta de opinião lançada pela 
autarquia através da rede 
what’s app na qual a maioria 
dos participantes (78,8%) se 
pronunciou a favor da sua 
construção.

Os equipamentos de di-
versão canina que compõem 
o parque “foram criados com 
materiais reaproveitados pro-
movendo a reutilização de 
elementos obsoletos gerando 
assim a denominada econo-
mia circular”, refere o presi-

dente de câmara municipal.
Para Joaquim Jorge “é 

um orgulho ver um conjunto 
de obras que são da inteira 
responsabilidade dos cola-
boradores do município”, de-
monstrando assim “a capaci-
dade interna que o município 
tem em realizar obras por ad-
ministração direta, para pro-
moção do desenvolvimento 
do nosso território”.

O parque canino veio 
dotar Oliveira de Azeméis 
de um espaço virado para o 
bem-estar dos animais pro-
porcionando-lhe condições 
destinadas ao recreio e ou-
tras atividades no espaço pú-
blico sem colocar em causa a 
segurança dos transeuntes.

vereiro, com desfile por parte 
dos agrupamentos de esco-
las do território da União das 
Freguesias de Montijo e Afon-
soeiro, com a participação 
estimada de cerca de duas 
mil crianças, bem como dois 

corsos carnavalescos a terem 
lugar nos dias 23 e 25 de feve-
reiro, no centro da cidade.

Nos desfiles carnavales-
cos, é expectável a participa-
ção de 1700 figurantes e, no 
próximo ano, os carros alegó-

ricos serão nove, mais um que 
na edição de 2019.

A realização do Carnaval 
de Montijo foi retomada em 
2017, por iniciativa de coleti-
vidades locais, com o apoio 
da Câmara Municipal do Mon-
tijo e da Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de 
Montijo e Afonsoeiro, assim 
como de empresas e entida-
des privadas do concelho.

Este evento, de caráter 
gratuito para quem assiste, 
permite manter as tradições, 
a identidade local e promover 
a participação do movimen-
to associativo, da sociedade 
civil e da população na vida 
cultural do concelho. A edição 
de 2019 registou mais de 30 
mil visitantes.

Casamento do xisto com branco
numa aldeia que “é o paraíso”
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odemira

santiago do cacém

grândola

mértola

alcácer

A Câmara de Santiago 
do Cacém já adjudicou as 
obras de requalificação do 
Mercado Municipal de Cer-
cal do Alentejo, avaliadas 
em pouco mais de 161 mil 
euros e que integram o Pla-
no Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano (PEDU) do 
concelho. De acordo com 
o presidente da autarquia, 
a empreitada deverá arran-
car no primeiro trimestre de 
2020 e visa a requalificação 
do Mercado e respectiva 
zona envolvente.

“Com esta obra o que 
pretendemos é criar me-
lhores condições, e desta 
forma dinamizar o merca-
do fazendo com que as 
pessoas voltem a realizar 

A Câmara de Grândo-
la vai iniciar em Janeiro 
as obras de beneficiação 
da estrada das Sobrei-

ras Altas, investimento 
avaliado em mais de 1,3 
milhões de euros e cuja 
execução irá ter uma du-

câmara com excelente
presença na internet

Obras de requalificação
avançam no mercado do cercal

Cãmara beneficia estrada
das sobreiras altas

as suas compras neste es-
paço tradicional. Esta inter-
venção vai no sentido do 
que fizemos no Mercado 
Municipal de Santiago do 
Cacém e do que pretende-
mos fazer, em 2021, do de 
Vila Nova de Santo André”, 
sublinha Álvaro Beijinha.

O autarca revela ainda 
que a empreitada engloba 
“a execução de trabalhos 
de remodelação de pavi-
mentos e cobertura, insta-
lações sanitárias, execu-
ção de rebocos e pinturas, 
fornecimento de mobiliário 
e equipamentos, zona de 
arrumos, colocação de cai-
xilharia em alumínio, corri-
mãos, nova iluminação e 
rampa de acesso”.

O Auditório Municipal 
de Alcácer do Sal recebe 
nesta terça-feira, 10, a 
partir das nove da manhã, 
a segunda edição do En-
contro “Cidadania e Direi-
tos Humanos”, promovido 
no âmbito do Plano Inter-
municipal para a Igualda-
de 2017-2020.

A iniciativa resulta de 
uma parceria entre as au-
tarquias de Alcácer do Sal, 
Grândola, Santiago do Ca-
cém e Sines, visando “in-
formar e sensibilizar para 
as questões de igualdade 
de género enquanto prin-
cípio fundamental dos Di-
reitos Humanos”.

A sessão de abertura 
do encontro está agenda-
da para as 9h30, com a in-
tervenção de Vítor Proen-

ça (presidente da Câmara 
de Alcácer do Sal), sendo 
que ao longo da manhã 
serão debatidos os temas 
“A igualdade entre mulhe-
res e homens”, “A preven-
ção e combate à violência 
contra as mulheres e à 
violência doméstica”, e “O 
combate à discriminação 
em razão da orientação 
sexual, identidade e ex-
pressão de género e ca-
racterísticas sexuais”.

De tarde serão dinamiza-
dos workshops e às 16h30 
tem lugar a sessão de en-
cerramento, com as inter-
venções de Teresa Fragoso 
(presidente da Comissão 
para a Cidadania e a Igual-
dade de Género) e Nuno 
Pestana (vereador do Muni-
cípio de Alcácer do Sal).

 O Município de Odemi-
ra ocupa a 35ª posição no 
“Índice da Presença na In-
ternet das Câmaras Muni-
cipais 2019”, tendo subido 
60 posições desde 2012 e 
sendo a única autarquia do 
Baixo Alentejo e Alentejo 
Litoral entre os 50 melho-
res websites municipais.

A avaliação dos sites 
dos 308 municípios por-
tugueses tem vindo a ser 
objecto de estudo pelo 
GÁVEA Observatório da 
Sociedade da Informação, 
da Universidade do Mi-
nho, e na sua 10ª edição 
apresenta os resultados 
correspondentes às ava-

liações efectuadas entre 
Novembro de 2018 e Maio 
de 2019.

Nesta, Odemira surge 
na quinta posição geral na 
avaliação do critério “Parti-
cipação” e na 26ª posição 

no critério “Serviços onli-
ne”, adianta fonte da au-
tarquia odemirense.

E entre os 98 municípios 
de média dimensão, a Câ-
mara de Odemira ocupa 
mesmo a segundaª posição 

do critério “Participação”, 
que avalia o tipo e nível de 
participação e envolvimento 
que a câmara oferece aos 
seus cidadãos e compreen-
de oito indicadores, desde a 
disponibilização de canais 
de contacto directo que 
permitam a comunicação 
do cidadão com a câmara, 
com os serviços munici-
pais, com o presidente ou 
vereadores, a presença do 
Município nas redes so-
ciais e áreas específicas 
dedicadas à transparência 
e outras iniciativas espe-
cíficas como o orçamento 
participativo e a participa-
ção de ocorrências.

ração de 13 meses.
Há muito reivindicada 

pela população, a inter-
venção no troço de 5,4 
kms vai, segundo fonte 
municipal, “solucionar di-
versos problemas que a 
infra-estrutura apresenta, 
nomeadamente, drena-
gem deficiente ou inexis-
tentes, bermas degradas, 
sinalização horizontal ine-
xistente e insuficiente si-
nalização vertical”.

A “falta de equipa-
mentos de segurança”, 

“raízes na fundação do 
pavimento” e “mau es-
tado do piso da faixa de 
rodagem” são outros dos 
problemas na via, acres-
centa a mesma fonte.

De acordo com o pro-
jecto, apresentado publi-
camente na segunda-feira, 
16, a estrada vai ficar com 
uma faixa de rodagem 
com 5,50 metros de largu-
ra, guardas de segurança 
onde se justifique e ber-
mas pavimentadas com 
0,50 metros de largura

direitos humanos
debatidos em alcácer

castro verde

“2020 será ano muito
expressivo em castro verde”

Em entrevista publicada na edi-
ção desta sexta-feira, 20, do “CA”, 
o presidente da Câmara de Castro 
Verde fala sobre os projectos do 
presente e as ambições do futuro, 
garantindo que 2020 “será um ano 
muito expressivo em vários domí-
nios” no concelho.

“Há obras como a estrada de San-
ta Bárbara, o Pavilhão Desportivo 
e o Centro de Artes que já estão a 
avançar em bom ritmo, representam 
mais de dois milhões e 350 mil euros 
de investimento e deverão ficar con-
cluídas. Entretanto, já em Janeiro, 

vai começar a requalificação da Rua 
Morais Sarmento, num investimento 
na ordem dos 320 mil euros que con-
templa a requalificação na rede de 
águas. E 2020 será o ano decisivo 
para o Parque Empresarial de Castro 
Verde e para a Escola Secundária”, 
diz António José Brito.

Na entrevista ao “CA” o autarca 
socialista revela ainda qual o qua-
dro financeiro da Câmara de Castro 
Verde, que continua com “muitas 
limitações” e frisa que a oposição, 
quando critica, deva ter “mais me-
mória e pudor”.

A Câmara de Mértola pro-
moveu nesta terça-feira, 17, 
na “vila-museu”, uma reunião 
preparatória da terceira fase 
de desassoreamento do rio 
Guadiana, no troço nacional, 
entre o Pomarão e a localida-
de de Mértola.

De acordo com o autarca 

Jorge Rosa, após o acordo as-
sinado em Novembro passado, 
entre o Ministério do Mar, a Dire-
ção Geral de Recursos Naturais, 
Segurança e Serviços Marítimos 
e a Câmara Municipal, “esta reu-
nião marca o início do processo 
que irá permitir a navegabilidade 
até à vila de Mértola”.

Nesse sentido, estiveram 
presentes na reunião represen-
tantes das câmaras municipais 
de Mértola, Alcoutim, Castro 
Marim e Vila Real de Santo An-
tónio, assim como da Agência 
Portuguesa do Ambiente, da 
Comissão de Coordenação da 
Região Alentejo, do Instituto Hi-

drográfico, do Instituto de Con-
servação da Natureza e das Flo-
restas e o adjunto do secretário 
de Estado das Pescas.

Recorde-se que desde final 
de Novembro que é possível 
navegar em segurança no rio 
Guadiana até ao antigo porto 
mineiro do Pomarão.

Navegação do Guadiana até Mértola vai avançar



6 Portugal em FocoRio de Janeiro, 26 a 31 de Dezembro de 2019

Economia
Circulação na linha do Norte

restabelecida nos dois sentidos
As condições para a 

circulação de trens nos 
2 sentidos entre Soure e 
Ameal Sul, na linha do 
Norte, foram restabeleci-
das domingo à noite, man-
tendo-se as restrições de 
velocidade, anunciou a In-
fraestruturas de Portugal .

A circulação dos trens 
de longo curso da Linha 
do Norte, que liga Lis-
boa ao Porto, tem estado 
suspensa devido à subi-
da do nível das águas da 
Bacia do Mondego que 
submergiu o troço entre 
Alfarelos e Ameal Sul, no 
distrito de Coimbra.

Ao início da tarde, pelas 
12.35, fonte da CP-Com-
boios de Portugal disse à 

agência Lusa que as con-
dições de circulação neste 
troço tinham sido restabe-
lecidas, mas condicionada 
à utilização de uma única 
via e a um limite de veloci-
dade de 30 Km/h.

No entanto, fonte da IP 
adiantou à Lusa que, pe-
las 21 horas de domingo, 
foram restabelecidas as 
condições para a circula-
ção de comboios no troço 
entre Alfarelos e Ameal Sul 

se efetuar nos dois senti-
dos, embora se mantenha 
a limitação de velocidade.

A mesma fonte referiu, 
ainda, que se mantém a 
suspensão da circulação 
ferroviária no ramal que 
faz a ligação ferroviária 
entre Alfarelos  e a Fi-
gueira da Foz e na linha 
do Douro entre Ermidas 
e Aregos. A circulação na 
linha do Douro está inter-
rompida desde as 18:40 
de domingo devido ao 
choque de um comboio 
regional com uma pedra 
que se encontrava na via.

A IP ainda não conse-
guiu estimar o tempo de 
permanecerá interrompida 
a circulação nesta linha.

O Governo abriu con-
curso para contratar 482 
médicos que termina-
ram a especialidade nas 
áreas hospitalar, medici-
na geral e familiar e saú-
de pública, que garante 
a colocação de todos 
os recém-especialistas, 
anunciou  o Ministério 
da Saúde.

O concurso de segun-
da época de 2019 para 
médicos recém-especia-
listas autoriza a abertura 
de um total de 482 pos-
tos de trabalho, dos quais 
120 para médicos de fa-
mília, 16 na área da saú-
de pública e 346 na área 
hospitalar.

“Vai permitir reforçar 
os serviços hospitalares 
em 346 postos de traba-
lho, em especialidades 
como a Medicina Interna, 
com 40 vagas, aneste-
siologia (33 vagas), pe-
diatria (28 vagas), gine-
cologia-obstetrícia (21), 
oftalmologia (16), ortope-
dia (14), entre outras”, re-
fere uma nota do gabine-
te da ministra da Saúde, 
Marta Temido.

Segundo o Ministério 

Aberto concurso que garante 
colocação a todos médicos 

recém-especialistas

Os benefícios fiscais 
atribuídos ao abrigo do 
regime fiscal para resi-
dentes não habituais, que 
beneficia por exemplo re-
formados do estrangeiro, 
atingiram os 548 milhões 
de euros no ano passa-
do. Este valor, segundo 
o parecer à conta geral 
do Estado do Tribunal de 
Contas, representa pouco 
mais de metade da des-
pesa fiscal concedida no 
quadro IRS e o benefício 
fiscal mais avultado a se-
guir aos que resultam da 
aplicação das taxas redu-
zidas do IVA, a intermé-
dia e a de 6%. Os dados 
do Tribunal, divulgados 
indicam que ainda que a 
despesa fiscal associa-
da a este regime cresceu 
26,6% no ano passado, o 
que corresponde a mais 
115 milhões de euros. 
Em 2017, a despesa fis-
cal deste regime  tinha 
registado um crescimento 
ainda mais expressivo de 
146%. O valor agora reve-
lado para 2018 é um pou-

co inferior ao estimado no 
relatório sobre os benefí-
cios fiscais para o mesmo 
ano e onde era indicado 
que este regime abrange 
quase 30 mil beneficiários. 
Mas os montantes de des-
pesa fiscal e o número de 
novas adesões têm cres-
cido todos os anos.

A despesa fiscal é cal-
culada pela diferença en-
tre a coleta de imposto 
que resultaria de todos os 
rendimentos destes contri-
buintes, em Portugal e fora 
de Portugal, serem taxa-
dos pelas regras do regime 
de tributação que se aplica 
aos residentes. Mas esta-
mos a falar de uma perda 
de receita para o Estado 
da mesma dimensão?

O secretário de Esta-
do dos Assuntos Fiscais 
discorda desta visão, An-
tónio Mendonça diz que 
essa receita fiscal nunca 
existiria se o regime não 
atraísse esses contribuin-
tes e defende que estes 
trazem um retorno que se 
materializa em outros im-

da Saúde, trata-se de 
um número recorde de 
vagas para um concurso 
de segunda época e que 
garante a colocação de 
todos os recém-espe-
cialistas.

“No início de 2020, o 
Serviço Nacional de Saú-
de poderá também ser 
reforçado com mais 120 
especialistas em medi-
cina geral e familiar, que 
permitirão aumentar a co-
bertura da população com 
médico de família”, refere 
o Ministério da Saúde.

De acordo com um 
despacho da Administra-
ção Central do Sistema 
de Saúde, publicado,  o 
maior número de vagas 
para médicos de famí-
lia foi aberto na Admi-
nistração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo (70), seguida da 
ARS Norte (21), da ARS 
Centro (12) e da ARS do 
Algarve (11).Este proce-
dimento  considera ainda 
uma distribuição geográ-
fica que pretende reduzir 
as carências em zonas 
com maior necessidade 
de reforço de cuidados.

No terceiro trimestre 
deste ano, o IPHab regis-
tou um aumentou em ter-
mos homólogos de 10,3%, 
superior em 0,2 % face ao 
observado no trimestre pre-

cedente.
Nas duas categorias 

de habitações (existentes 
e novas), o INE assinala 
que os preços das habita-
ções existentes cresceram 

Portugal exportou nos 
primeiros nove meses do 
ano para a China produtos 
no valor de 1,71 bilhões de 
dólares, menos 0,5%, relati-
vamente ao período homó-
logo de 2018.

Já as importações de 
produtos chineses aumen-
taram 17,1%, em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. Portugal impor-
tou da China bens no va-
lor de aproximadamente 
3,2 bilhões de dólares. De 
acordo com dados oficiais 
publicados no portal do Fó-
rum Macau, com base nas 
estatísticas dos Serviços 
de Alfândega chineses, as 
trocas comerciais entre Lis-
boa e Pequim chegaram a 
5 bilhões de dólares até se-
tembro, quando no mesmo 
período do ano passado ti-
nham sido de 4,53 bilhões 
de dólares.

A China estabeleceu a 

Preços das casas sobem
10% no 3.º trimestre

Isenções fiscais para residentes não
habituais chegam 548 milhões de euros

Região Administrativa Es-
pecial de Macau como pla-
taforma para a cooperação 
econômica e comercial com 
os países de língua por-
tuguesa em 2003, ano em 
que criou o Fórum Macau.

Em 2018, Portugal ex-
portou para a China produ-
tos no valor de 2,24 bilhões 
de dólares, mais 5,59% 
relativamente ao período 
homólogo de 2017, e as tro-
cas comerciais entre Lisboa 
e Pequim ascenderam a 6 
bilhões de dólares no ano 
passado, o que correspon-
de a um aumento de cerca 
de 408 milhões de dólares, 
em comparação com 2017.

No ano passado, as 
trocas comerciais entre a 
China e os países lusófo-
nos fixaram-se em 147,35 
bilhões de dólares ao longo 
dos três primeiros meses 
do ano, verificando-se um 
crescimento de 25,31%.

postos. Por exemplo, es-
tes contribuintes entrega-
ram quase 80 milhões de 
euros ao Estado em IRS 
sobre rendimentos não 
isentos e há ainda receitas 
de IMT, IMI e IVA que não 
estão contabilizadas, con-
tas que o Governo vai fa-
zer em 2020 quando pro-
mover a reavaliação deste 
benefício fiscal , e deixou 
a porta aberta à revisão 
deste regime, que pode vir 
a ser discutida no quadro 
da proposta orçamental 
para o próximo ano.

Para além de reforma-

dos estrangeiros, podem 
aderir residentes não ha-
bituais com nacionalidade 
portuguesa que passem 
a viver em Portugal de-
pois de mais cinco anos 
fora, e que tenham ren-
dimentos de reforma ou 
trabalho de outros países, 
bem como trabalhadores 
estrangeiros no ativo. O 
maior número de aderen-
tes são pensionistas, cujo 
rendimento de pensões 
fica isento de pagar IRS 
por dez anos. França é o 
país de origem do maior 
número de beneficiários.

Portugal exportou menos 0,5% 
para a China, importações 

cresceram 17,1%

10,6%, acima do ritmo de 
subida dos preços das ha-
bitações novas que foi de 
9,3%, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística .

O IPHab aumentou 
1,2% entre o 2.º e o 3.º tri-
mestre, o mais baixo ritmo 
de crescimento dos últi-
mos 4 trimestres, com ta-
xas de variação de 1,4% e 
0,3%, para as habitações 
existentes e novas.  O INE 
refere também que no 3.º 
trimestre, a taxa de cres-
cimento média anual do 
IPHab foi 9,8%, o que se 
traduz num acréscimo de 
0,5% face ao trimestre an-
terior, com o aumento dos 
preços das habitações 

existentes a situar-se em 
10,1%, mais intenso que 
o verificado no caso das 
habitações novas (8,5%).

Os dados do INE re-
velam ainda, que entre 
julho e setembro de 2019, 
foram transacionadas 
45.830 habitações, o que 
representa uma redução 
de 0,2% comparativamen-
te com o mesmo trimestre 
de 2018. De acordo com 
o INE, em relação ao tri-
mestre anterior, o valor 
das transações de aloja-
mentos, no 3.º trimestre 
deste ano, subiu 6,6% in-
terrompendo três trimes-
tres consecutivos de que-
da em cadeia.
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Política

A coordenadora da Fren-
te Comum, Ana Avoila, acu-
sou o ministro das Finanças 
de fazer o papel de mentiro-
so, de ser mau economista 
e não saber fazer contas, 
desafiando Mário Centeno a 
preparar-se melhor.

“O papel que ele está a 
fazer é de mentiroso, para 
conseguir subir na carreira, 
para conseguir fazer a políti-
ca que o PS com a adminis-
tração pública já é hábito”, 
disse, contrapondo que os 
dados oficiais mostram que 
os trabalhadores nos últimos 
10 anos perderam 16% em 
média de poder de compra, 
e não tiveram um aumento 
do salário médio de 8% des-
de 2018, como anunciou o 
governante.

“Mário Centeno é um mau 
economista, não sabe fazer 
contas”, afirmou, desafiando 
o ministro a preparar-se me-
lhor, e acusando ainda o Go-
verno de não ter como priori-

Frente Comum diz que Centeno é
“mentiroso” e “não sabe fazer contas”

Luís Montenegro disse 
aos jornalistas, num almoço 
com militantes em Évora, 
não ser do seu agrado a fal-
ta de posição do PSD à pro-
posta do OE2020 apresenta-
da pelo Governo do PS.

“O PSD já teve muitas 
oportunidades” para “verifi-
car que este OE aumenta a 
carga fiscal, diminui o poder 
de compra dos portugueses 
e coloca Portugal num ritmo 
de crescimento econômico 
que é claramente abaixo da-
quilo que nós necessitamos 
e abaixo da grande maioria 
dos países da União Euro-
peia”, argumentou.

E, como é “um orçamen-
to que concretiza o programa 
do Governo”, a propósito do 
qual o PSD é “frontalmente 
contra”, Luís Montenegro dis-
se que “não há nenhuma ra-
zão para não anunciar o voto 
contra” do partido, tal como 
“já não havia, de resto”, antes 
de o documento ser conheci-
do, “apesar de todos os exer-
cícios que queiram fazer de 
pretensa irresponsabilidade à 
volta disso”.

“E eu apelo mesmo a que 

dade nem os trabalhadores, 
nem o povo português.

“Nós consideramos que 
o Governo tem dinheiro su-
ficiente para fazer aumentos 
de salários de acordo com 
as propostas dos sindicatos 
que nem sequer discutiu”, 
afirmou a dirigente sindical, 
lembrando que a proposta de 
Orçamento do Estado para o 
próximo ano inclui dinheiro 
para isenções dos grandes 
grupos econômicos.

Ana Avoila acusou ain-
da o Governo de se limitar 
a anunciar um aumento sa-
larial na função pública de 
0,3% e de 3,2% da massa 
salarial, incluindo progres-
sões, com o efeito do des-
congelamento, promoções e 
outras valorizações além da 
atualização.

Ana Avoila acusa o exe-
cutivo de não desmontar o 
aumento de 3,2% e de usar 
dados errados para esse 
cálculo: “se for confirmar os 

tação de pessoal, com equi-
pamentos dos serviços, en-
tre outros”.

Para dar uma resposta 
forte à proposta do Governo 
de aumentos na função pú-
blica, e mostrar a indignação 
dos trabalhadores da admi-
nistração pública a essa pro-
posta, Ana Avoila anunciou a 
realização de uma manifesta-
ção nacional da função públi-
ca, na tarde de 31 de janeiro, 
“para encher Lisboa de gente 
de todo o lado do país”.

O Presidente da Repúbli-
ca manifestou  a intenção de 
se deslocar à região do Bai-
xo Mondego nos próximos 
dias, disse ter acompanhado 

Presidente pretende visitar Baixo
Mondego nos próximos dias

dados que o Governo tem na 
Direção-Geral da Adminis-
tração e do Emprego Público 
e depois os do Centeno ha-
veremos de ver que há uma 
diferença grande. A líder sin-
dical diz que “não é verdade 
o aumento de 3,2% e que o 
ministro das Finanças anun-
ciou uma construção em que 
põe uma parcela daquilo que 
já gastou em 2018, já gastou 
em 2019, no que vai gastar 
no final de 2019, e depois 
acresce gastos com contra-

os efeitos do mau tempo du-
rante a sua visita ao Afega-
nistão, ele , que regressou 
esta semana  a Portugal de-
pois de uma visita de Natal 

A coordenadora bloquista, 
Catarina Martins, está empa-
tada com o primeiro-ministro 
e secretário-geral do PS, An-
tónio Costa, num ranking de 
avaliação dos portugueses 
aos líderes partidários, rea-
lizado pela Aximage para o 
Jornal Econômico.

Tanto António Costa como 
Catarina Martins melhoraram 
face à sondagem anterior, de 
novembro. Mas foi a líder do 
Bloco de Esquerda quem mais 
subiu: passou de 10,2 para 
11,7 (numa escala de 0 a 20). 
Já António Costa, que antes 
ocupava sozinho o primeiro 
lugar, subiu de 11,4 para 11,7.

É um outro ex-parceiro 
de geringonça, Jerónimo de 
Sousa, que se segue. O se-
cretário-geral do PCP teve 
uma subida expressiva, de 
uns negativos 9,7 valores 
para 11,3. Está à frente do 
parceiro de coligação da 
CDU, José Luís Ferreira, dos 
Verdes, que surge pela pri-
meira vez no ranking (com 
10,1 valores). Já com nota 
negativa, é André Silva, do 
PAN, quem vem logo de se-
guida, com 9,6 pontos, regis-

Catarina Martins empata 
com António Costa no 

ranking de popularidade

Montenegro critica oposição passiva e
quer fim da hesitação sobre Orçamento

Pelo menos 40 mil militan-
tes do PSD têm as quotas em 
dia e podem votar nas dire-
tas para escolher o próximo 
presidente, de acordo com 
dados ainda provisórios dis-
ponibilizados no site do parti-
do após o encerramento dos 
cadernos eleitorais. Há dois 
anos, quando a disputa foi 
entre Rui Rio e Santana Lo-
pes, o universo eleitoral era 
maior: 70.385, mas acaba-
ram por votar 42.655, cerca 
de 60% do total.

O secretário-geral adjunto 
do PSD Hugo Carneiro sa-
lientou que não são núme-
ros finais, uma vez que será 
ainda necessário incluir os 
pagamentos recebidos por 
cheque que tenham dado en-
trada até ao prazo limite, as 
00h00 de 22 de dezembro, 
e fazer outras conciliações 
contabilísticas, o que poderá 

demorar ainda alguns dias.
No site “PSD ao segun-

do”, estão contabilizados 
40.451 militantes com quota 
válida no mês da eleição, ja-
neiro de 2020, num total de 
107.373 militantes ativos. Ou 
seja, estão em condições de 
votar nas diretas de 11 de 
janeiro,  com um eventual 
segundo turno uma sema-
na depois,  pouco mais de 
36% dos militantes ativos.                                                                                                                                          
   Ainda assim, no último mês, 
duplicou o número de mili-
tantes com quotas em dia, 
já que em 22 de novembro 
eram apenas cerca de 20 mil 
os que tinham as quotas em 
dia. São candidatos à lide-
rança do PSD o atual presi-
dente do PSD, Rui Rio, o an-
tigo líder parlamentar do PSD 
Luís Montenegro e o atual vi-
ce-presidente da Câmara de 
Cascais, Miguel Pinto Luz.

40 mil militantes podem votar 
nas próximas eleições do PSD 

menos 30 mil que em 2018 

tando a subida mais signifi-
cativa da sondagem (sobe 
1,7 pontos para 9,6 valores). 
Fica mesmo à frente de Rui 
Rio, que é quem mais perde 
(desce 0,4 valores para 9,5).

Assunção Cristas, líder 
demissionária do CDS-PP, 
já não consta na lista. Por 
outro lado, aparecem os de-
putados únicos eleitos nas 
últimas legislativas. Destes, 
o que tem melhor nota é 
João Cotrim de Figueiredo, 
da Iniciativa Liberal (com 9 
valores, mais 0,9 do que em 
novembro). Segue-se An-
dré Ventura, que permanece 
com 8,9. No fundo da tabela 
está Joacine Katar-Moreira, 
que esteve envolvida numa 
polémica dentro do Livre de-
vido a uma abstenção sobre 
a Palestina. Perde 0,2 valo-
res face a dezembro e tem 
agora uma avaliação de 6,1.

Um dos resultados mais 
peculiares da pesquisa é 
que, para os eleitores da 
CDU, o melhor líder é Antó-
nio Costa (com 16,1 valores), 
um pouco à frente do líder 
comunista, Jerónimo de Sou-
sa (que tem 15,1 valores).

aos militares portugueses  no 
Afeganistão, e tem continua-
do a acompanhar a situação 
de mau tempo que nos últi-
mos dias assolou o país.

Já na sexta-feira, antes 
de partir para o Afeganistão, 
o chefe de Estado admitira 
visitar nesta semana as zo-
nas afetadas pela depressão 
Elsa, afirmando que só não 
o poderia fazer no fim de 
semana que passou por ter 
compromissos institucionais.

“Eu tenho um compro-
misso que tenho de cumprir 
nos próximos dias e, portan-
to, só a partir da semana  é 
que será possível ir acompa-
nhando ‘in loco’ a realidade”, 

afirmou o chefe de Estado.
Os efeitos do mau tem-

po  já provocaram 2 mortos 
e 1 desaparecido e deixaram 
144 pessoas desalojadas e 
outras 352 deslocadas por 
precaução, registando-se 
mais de 11.600 ocorrências, 
na maioria inundações e 
quedas de árvores.

A Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, num balanço 
feito  disse que o distrito de 
Coimbra é aquele que ainda 
causa maior preocupação, 
apesar de o número de ocor-
rências ter baixado significa-
tivamente, esperando-se a 
redução do leito do rio Mon-
dego nos próximos dias.

este período de hesitação 
que se vive hoje na direção 
política do PSD não se pro-
longue muito mais porque, 
senão, qualquer dia, vamos 
ter as pessoas a especular 
que o PSD ainda esta à es-
pera de negociar com o PS a 
viabilização deste orçamen-
to”, alertou.

Um cenário que, a con-
cretizar-se, seria erro político 
e estratégico para o país e 
que não teria qualquer inte-
resse subjacente para a vida 
dos portugueses e para o 
país em geral, frisou.

Ainda sobre o OE2020, 

Montenegro insistiu que “é 
muito longe de ser irrespon-
sável antever aquilo que”, 
antes de a proposta ser co-
nhecida, “era óbvio para toda 
a gente”, ou seja, “que este 
orçamento era contrário às 
posições políticas do PSD”.

“Portanto, o que é irres-
ponsável é não ver a evidên-
cia. Isso é que me parece 
muito irresponsável”, con-
trapôs, deixando críticas à 
atuação da direção do par-
tido, presidida por Rui Rio, 
um dos outros candidatos às 
eleições social-democratas 
de 11 de janeiro.

Para Luís Montenegro, 
“falta oposição a este Gover-
no e o PSD tem sido dema-
siado passivo no cumprimen-
to” daquele que é hoje “o seu 
principal papel por vontade 
dos portugueses”.

“Ao PSD exige-se mais 
ação, exige-se mais escrutí-
nio, mais capacidade de cum-
prir a sua tarefa de oposição 
e, a partir dela, construir uma 
alternativa”, defendeu.

Segundo Montenegro, há 
uma característica que, infeliz-
mente, se está a evidenciar e 
que não é boa no que toca à 
oposição que o PSD tem feito 
ao Governo do PS: “O PSD 
está muito relapso”.  “O meu 
adversário chama-se António 
Costa, o meu oponente polí-
tico chama-se PS. Lamento 
muito e fico triste que, para o 
presidente do PSD, o adversá-
rio sejam os militantes do PSD 
e ele esteja constantemente a 
falar mal dos seus militantes, 
dos seus dirigentes, daqueles 
que compõem esta massa hu-
mana, este capital humano, 
esta força viva da democra-
cia portuguesa que se chama 
PSD”, limitou-se a dizer.
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Lusa celebra 95 anos de Fundação
Clube comemora aniversário com
missa na capela e homenagens

A Associação Atlética Por-
tuguesa comemorou na noite 
desta terça-feira (17), 95 anos 
de existência em evento rea-
lizado na Rua Haroldo Lobo, 
400, na Ilha do Governador. 
O clube, que foi fundado por 
empresários portugueses do 
ramo de sacarias, chegou à 
Ilha em 1963, após aquisição 
do antigo hipódromo Jockey 
Club Guanabara. Durante 
esses 56 anos na região, a 
Portuguesa se destacou por 
ser o clube referência de fu-
tebol e proporcionar lazer e 
entretenimento aos insula-
nos com eventos que marca-
ram gerações. 

Os festejos de 95 anos, 
como tradicionalmente acon-
tece, começou com a missa 
na Capela Nossa Senhora de 
Fátima, a santa padroeira do 
clube. Após, os convidados 
do clube, entre autoridades, 
diretores, conselheiros, só-
cios e amigos, participaram 
de um coquetel com shows 
no salão social. A festa teve 
início com o grupo Tocata 
da Portuguesa em seguida 
houve a execução do Hino 
Nacional Brasileiro e o Hino 
da Portuguesa. 

Os convidados puderam 
acompanhar um vídeo trazen-
do a retrospectiva do clube, 
trazendo todas as conquistas 
e avanços estruturais realiza-

dos em 2019. A liberação do 
estádio Luso-Brasileiro para 
jogos, ocorrida na semana 
passada, foi comemorada por 
todos já que a Lusa estava re-
alizando suas partidas longe 
da Ilha. Durante a festa ainda 
houve apresentação do ran-
cho dos veteranos da Casa 
do Minho, com danças típicas 
portuguesas, show do cantor 
português Roberto Gomes e 
ainda aconteceu a apresenta-
ção do uniforme principal e de 
goleiros para 2020. 

O momento de emoção 
da festa ficou por conta da 
homenagem preparada pelo 

clube ao ex-presidente do 
Conselho Deliberativo do 
clube, Nelson Lucas, que 
morreu no mês de junho. No 
telão foi passado um vídeo 
com o batismo oficial dos 
novos campos societys da 
Portuguesa, que receberá o 
nome de Complexo Espor-
tivo Nelson de Souza Lucas 
e fotos de alguns momentos 
dele pelo clube. Das mãos do 
presidente João Rêgo, a viú-
va de Nelson, Neide Lucas, 
recebeu um buquê de flores. 

— Este foi um ano de de-
safios, tristezas, mas também 
de conquistas, de importan-
tes avanços dentro do clube 
e chegamos aos 95 anos fir-
mes e fortes prontos para en-
carar mais um ano que vem 
pela frente. E fica aqui meu 
agradecimento especial a 
esses amigos que caminham 
lado a lado com nosso clube 
e estão unidos conosco em 
todos os momentos, sejam 
eles difíceis ou bons — falou 
o presidente João Rêgo.

Apresentação magnifica das Cantareiras do R.F 
Veteranos da Casa do Minho A Tocata da Portuguesa abrilhantou a noite festiva na Lusa

O presidente João Rego era só felicidade na comemo-
ranção dos 95 anos da A.A Portuguesa

Muita emocionada Sra. Neide Lucas não conteve as lagrimais da 
linda homenagem prestada pela diretoria da A.A portuguesa

Bonita homenagem prestada pela diretoria da Lusa, a Sra. Neide 
Lucas, viúva do diretor, o saudoso Nelson Lucas

Explosão de alegria diante do Bolo Festivo de 95º aniversário de Fundação da A.A Portuguesa, presiden-
te João Rego, diretores e convidados

Na Capela N.S Fátima panorâmica, com presidente da A. A. Portugue-
sa João Rego, a Sra. Neide Lucas, viuva do saudoso Nelson Lucas

Presidente da A. A. Portuguesa João Rego durante a Missa em Ação 
de Graças pelos 95º aniversário da Fundação da A. A Portuguesa

Mesa de Honra 
da Sessão 
Solene de 

95 anos da 
Fundação da A. 

A Portuguesa, 
presidente João 

Rego vice pre-
sidente Marcelo 

Barros, Depu-
tada Federal 

Laura Carnei-
ro e demais 

diretores da A.A 
Portuguesa

Presidente João Rego realizou um discurso festivo emociante, la-
deado pelo seu vice-presidente Marcelo Barros e demais diretores

Marcelo Barros vice-presidente da A.A Portuguesa preferindo seu 
discurso durante a solenidade

Deputada Federal Laura Carneiro agradecendo o 
diploma Amigos da A.A. Portuguesa, festivo dos 95 
anos da A.A Portuguesa, sob atenção do presidente 
João Rego e o vice-presidente Marcelo Barros

Outra bela  homenagem prestada pelo presidente 
João Rego, ao Subinspetor Muniz 12º inspetoria, 
que recebeu Diploma Amigos da A.A. Portuguesa

O presidente da A.A. Portuguesa João Rego, 
entregando o Diploma Amigos da A.A Portu-
guesa a Vereadora Tânia Bastos

Mais uma homenagem do Presidente João 
Rego, entregando Diploma Amigos da A.A. 
Portuguesa ao tenente Matheus, 19º GBM 
(Ilha do Governador)

Uma noite especial na Portuguesa o Presidente 
João Rego, em mais uma homenagem do Diploma 
Amigos da A.A. Portuguesa  a Inspetora Priscilla da 
37º DP (Ilha do Governador)

Rio de Janeiro, 26 a 31 de Dezembro de 2019
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Noite de Natal na barroca Luanda

O Elos Clube de São Paulo Sul, presidido pelo Sr. 
Marcio Ricardo Nickel Ferreira Lopes, recentemen-
te eleito, encerrou o ano de 2.019 com sua habitu-
al, Festiva de Natal Beneficente. Foi no último dia 
06.12.2019 no restaurante Cantina dos Marinheiros. 
Em todos os anos esta unidade elista, oferece um 
montante como doação para o “Lar das Crianças 
Emmanuel” o que foi entregue um cheque à institui-
ção pelas mãos do Sr. Vladimir Lopes. Na abertu-
ra desta noite, tivemos a saudação aos pavilhões, 
e a leitura da oração elista esteve a cargo da com-

panheira Adriana Gomes. O presidente no uso da 
palavra fez sua saudação natalina, saudou a todos 
os presentes, o companheiro Ramiro Cruz eleito re-
centemente vice presidente internacional, falou aos 
presentes sobre a realização da convenção do Elos, 
e o companheiro Vladimir Gutierrez Lopes falou aos 
presentes sobre o Natal, e foi servido o jantar.  En-
cerrando a esta festiva, tivemos a leitura do Credo 
Elista, pela companheira Dra. Marcia Rodrigues Pre-
sidente do Elos ABC, foram saudados os pavilhões e 
foi dada por encerrada, esta reunião.

Elos Sul Realizou Festiva de “Natal” 

Dia 26.12.2019 Comemora aniversario a 
amiga Emy Uehara (da Uehara Imóveis).
Dia 27.12.2019 Sra. Lucia Helena Bento (do 
Buffet Europa); Mônica Mendes Torres (Filha 
do casal Manuel Torres e Carmen Mendes 
Torres da Padaria Cascatinha Pães e Do-
ces); Maria Rosa dos Santos (atual primeira 
dama da Associação dos Poveiros, esposa 
do Presidente Sr. Isaias dos Santos). 
Dia 28.12.2019 Abílio dos Santos Diniz; Adria-
na Cambaúva (Esposa do amigo radialista Mar-
tins Araujo); Sra. Adelaide de Melo (esposa do 
Sr. Aires Inácio de Melo da empresa CondVolt).
Dia 29.12.2019 Aniversario de casamento de 
Augusto Sobral e Deolinda Sobral; Filipe Mar-
ques Mendes (nosso chefinho da matriz do 
PORTUGAL EM FOCO); Reinaldo Gomes Fi-
lho (Grupo Folc. Da Casa de Portugal de Praia 

Grande); a amiga Zinda Bleu (Lá de Paris).
Dia 30.12.2019 Claudia Rodrigues Cardo-
so (sobrinha do amigo Sr. Albino da Casa 
de Portugal de Praia Grande); Eliana (Gru-
po Folclórico da Casa dos Açores); Depu-
tado Federal Dr. Arnaldo Faria de Sá.
Dia 31.12.2019 Antonio Correia; José 
Francisco da Silva Filho (Ex-Banco Banif); 
comemora o seu setimo aninho neste dia 
31 de 2.019 o pequeno Miguel (filho da 
amiga Viviane la do Rio de Janeiro); Ani-
versario de casamento de Augusto Sobral 
e Deolinda Sobral; Filipe Marques Mendes 
(nosso chefinho da matriz do PORTUGAL 
EM FOCO); Reinaldo Gomes Filho (Grupo 
Folc. Da Casa de Portugal de Praia Gran-
de); a amiga Zinda Bleu (Lá de Paris).
Dia 01.01.2020 Neurimar Aparecida Fer-
nandes; Lourdes Félix Puga; Dr. José de Oli-
veira Magalhães (Clube Português); Antonio 
Eugênio Moreira Cabral (Grupo Leograf); 
Lita (esposa Virgilinho); Sérgio (filho Joa-
quim e Eulália da Construtora Crisciúma); 
Justiniano Lameiras Macedo (Presidente do 
Rancho Folc. Pedro Homem de Mello).

Um ilustre e caríssimo lusitano, 
leitor desta coluna, em con-

versa recente, disse-me, sabedor 
de meus estudos históricos sobre 
os Grandes Descobrimentos da 
Coroa de Lisboa nos séculos da 
Idade Moderna (1453 – 1789), 
que teve o privilégio de viajar por 
todo o mundo português. Dei-lhe 
os parabéns por ter percorrido o 
planeta. Afinal, os lusos foram os 
primeiros europeus que desem-
barcaram nas Américas, em 1473, 
precisamente na Terra Nova, no 
Canadá, em busca do bacalhau, 
partindo dos Açores, com o al-
garvio João Vaz Corte-Real (1420 
– 1496), portanto, 12 anos antes 
do genovês Cristóvão Colombo 
(1451 – 1506), a serviço da Co-
roa de Castela, alcançar o Mar 
do Caribe, em 1492, acreditando 
ter encontrado a riquíssima Índia 
das especiarias. E foram também 
os primeiros a mapear as Áfricas, 
do Marrocos, no Atlântico, a Mo-
çambique, no Índico, para além 
de atingirem a pé, com o diplo-
mata e explorador Pero da Covi-
lhã (1450 – 1530), em 1494, os 
territórios centrais nos quais se 
localizava, perto da nascente do 
Rio Nilo, o mítico reino cristão de 
Preste João. Era a outrora Gran-
de Abissínia, compartilhada, hoje, 
pela Etiópia, herdeira dos sobera-
nos da Idade Média que usavam 
o epíteto Negus, com outros três 
estados controlados por maome-
tanos: Somália, Eritreia e Djibuti.  
Os bravos e intrépidos lusitanos 
alcançaram, ainda, a vastíssima 
Ásia, da Índia à Indonésia, da Pér-
sia, atual Irã, à Malásia, China e 
Japão – fundando a cidade por-
tuária de Nagasaki, destruída, na 
Segunda Guerra (1940 – 1945), 
juntamente com Hiroshima, pelas 
devastadoras bombas atômicas 
dos Estados Unidos. As carave-
las dos sábios Mestres de Avis, 
singrando mares com a Cruz de 
Cristo, símbolo indelével dos Cru-
zados das ordens medievais do 
Hospital e do Templo, chegaram 
até a Oceania, onde estão dois 
promissores países criados pelo 
Reino Unido, Austrália e Nova Ze-

lândia, porém, não se animaram 
a instalar, ali, feitorias. O querido 
amigo, um tanto perplexo, ao ou-
vir a minha síntese da odisseia de 
seus compatriotas, respondeu-me 
então que havia visitado somente 
as nações africanas lusófonas. 
Tinha-se tomado de amores, so-
bretudo, pela capital de Angola, a 
adorável Luanda, de modos bran-
dos e educados – traços da perso-
nalidade dos portugueses.    

Desperta a atenção na capital 
angolana, claro, a própria ci-

dade debruçada sobre o Atlântico, 
como a Metrópole Lisboa à Foz 
do Rio Tejo, e as duas primeiras 
capitais do Brasil – Salvador, na 
Baía de Todos os Santos, e Rio 
de Janeiro, a Cidade Maravilho-
sa, diante da Baía da Guanabara. 
Luanda chama-se, na verdade, 
São Paulo de Assunção de Luan-
da, e comemorará, no dia 25 de 
janeiro de 2020, os 444 anos de 
sua fundação, em 1576, pelo fidal-
go Paulo Dias de Novais (1510 – 
1589), neto, por parte de pai, do 
navegador Bartolomeu Dias (1450 
– 1500), primeiro europeu a ultra-
passar, em 1488, o Cabo das Tor-
mentas, próximo à atual Cidade do 
Cabo, na África do Sul, rebatizado 
depois de seu feito para Cabo da 
Boa Esperança. Luanda, como a 
brasileira São Paulo, maior cida-
de de língua portuguesa do mun-
do, foi fundada em 25 de janeiro 
– data dedicada ao Apóstolo São 
Paulo. Dentre as preciosidades 
arquitetônicas legadas por Portu-
gal na África estão a cisterna de 
Mazagão, no Marrocos, em estilo 
manuelino, o gótico tardio luso, 
bem como o intransponível Cas-

telo de São Jorge da Mina, no 
Golfo da Guiné, na costa de Acra, 
capital de Gana, e a ponte de pe-
dras, na Etiópia, sobre a nascen-
te do Rio Nilo, que deságua na 
margem egípcia do Mediterrâneo. 
Outro marco igualmente relevante 
é a Igreja e Convento do Carmo, 
no centro luandense, erguida no 
século XVII pelos freis Carmeli-
tas – considerada, justamente, o 
monumento mais representativo 
da arquitetura religiosa da antiga 
Província Ultramarina, levando-
se em conta o bom estado de 
conservação e seus ornamentos 
rococós, com fachada rosada, se-
melhante a palácios e igrejas da 
velha Corte. A exemplo do Palácio 
de Belém, sede da Presidência 
da República, ao pé do Restelo, a 
poucos metros do impressionante 
Mosteiro dos Jerônimos. Ilustra a 
coluna uma foto da nave dos Car-
melitas e sua lusitaníssima azu-
lejaria. No imediato pós-Segunda 
Guerra, em 1945, o templo dos 
Carmelitas foi classificado como 
Patrimônio Nacional Português 
e, em 2009, concorreu a ser uma 
das Sete Maravilhas de Origem 
Portuguesa no Mundo – mas não 
foi eleito. Eram muitos e fortíssi-
mos os competidores – um total 
de 27 obras. Ficaram entre os 
vencedores duas construções no 
Brasil: a Igreja de São Francisco 
de Assis, na mineira Ouro Preto, 
em sexto lugar, e o Convento de 
São Francisco e Ordem Terceira, 
na baiana Salvador, em sétimo. 
Mais duas na Índia: a Fortaleza de 
Diu, em primeiro, e a Basílica do 
Bom Jesus de Goa, em terceiro. 
A segunda foi a marroquina Ma-
zagão, sendo a quarta, a Cidade 
Velha de Santiago, em Cabo Ver-
de, e, em quinto, a Igreja de São 
Paulo, em Macau, na China.   

Das Sete Maravilhas de Origem 
Portuguesa no Mundo apenas 

três mantêm como idioma oficial a 
língua de Luis de Camões: as duas 
joias brasileiras, naturalmente, e a 
valiosa localidade cabo-verdiana. 
As demais praticamente já não se 
expressam em português. E, no 
entanto, continuam a ser profunda-
mente lusitanas. 
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Conheça nossas propostas profissionais
de desempenho e conforto

Serviços
Desenvolvemos projetos para climatizar casas, escritórios, indústrias e 

muito mais. Somos capazes de desenvolver projetos de acordo com suas 
necessidades, oferecendo também manutenção preventiva e corretiva.

Nosso objetivo não é só fornecer e instalar o ar condicionado, nos preocupamos 
com o pós-venda, que realiza serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva.

Estamos inteiramente à sua disposição em todos os momentos.

Vendas
prontoar@gmail.com

Contato@prontoar.com.br
www.prontoar.com.br

(21) 97024-3952

Desenvolvendo
Soluções

O treinador do Liverpo-
ol, Jurgen Klopp, telefo-
nou ao seu antigo pupilo, 
Rafael Camacho, para fe-
licitá-lo pelo excelente gol 
que apontou ao Portimo-
nense, no sábado, para a 
Taça da Liga.

 “O Rafael ficou ainda 
mais feliz quando rece-
beu a chamada de Jurgen 
Klopp a felicitá-lo pelo 
gol. Aliás, trocaram felici-
tações, pois o Rafael tam-
bém lhe deu os parabéns 
pela conquista do Mundial 

A SAD do Benfica vai ten-
tar arranjar colocação para o 
defesa-central Conti, para o 

Fim  da Linha para
Conti, fejsa e Zivkovic

Depois da vitória sobre o 
Chaves, o FC Porto garan-
tiu passagem à final four da 
Taça da Liga, com Manafá a 
destacar uma fase de gru-
pos imaculada.

“Fizemos uma boa fase 
de grupos, jogamos bem em 
todos os jogos, conquistámos 
todos os pontos que podía-
mos. Estamos satisfeitos por 
chegar à fase a eliminar pela 
terceira vez consecutiva”, 
sentenciou, na flash interview.

Sobre a ambição dos 

meio campista, Fejsa e para 
o extremo Zivkovic durante o 
mercado de inverno, segundo 
refere a edição impressa de A 
BOLA.

 O treinador do Benfica 
pretende reduzir o plantel de 
29 jogadores para 26.

 A situação do médio gre-
go Samaris também está em 
cima da mesa e o jogador po-
derá sair se chegar algum re-
forço para essa posição.

Klopp recebeu 
camisola do 

Flamengo das 
mãos de Jesus

O encontro aconteceu 
depois do Flamengo-Liver-
pool ainda no Estádio In-
ternacional Khalifa. Jorge 
Jesus e Jurgen Klopp cru-
zaram-se e o treinador por-
tuguês entregou ao alemão 
uma camisa do Flamengo 
com o número 40 e o seu 
nome.

A imagem foi partilhada 
na conta de Instagram de 
Jorge Jesus já depois de a 
comitiva deixar o Catar como 
vice-campeã do mundo - o 
Liverpool venceu por 1x0. 

Manafá destaca: 
“o FC Porto quer 

ganhar todos
os títulos”

azuis e brancos em conquis-
tarem pela primeira vez a 
competição, reforçou a con-
fiança do plantel. O FC Porto 
quer ganhar todos os títulos. 
Este ano vamos tentar levar 
o troféu para casa, estamos 
confiantes.

Klopp felicitou
Camacho pelo gol

de clubes”, revelou o pai 
de Camacho, em declara-
ções a A BOLA.
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Esportes

O Acadêmico de Viseu 
venceu, o Chaves, por 
uma bola a zero, partida 
que abriu as oitavas de 
final da Taça de Portugal.

O atacante guineense 
João Mário foi o autor do 
único gol da partida, aos 
68 minutos, após ter sido 
assistido por Luisinho

Resultados:

17 de dezembro, terça-feira

Académico Viseu ...................................Chaves, 1-0
Varzim ..............................................Anadia, 2-1 (ap)
Marinhense ............................................Rio Ave, 0-2
 
18 de dezembro de 2019, quarta-feira

Sertanense ..................................Canelas 2010, 0-1
Paços de Ferreira ................................. Espinho, 3-0
Benfica................................................SC Braga, 2-1
 
19 de dezembro, quinta-feira

FC Porto ......................................... Santa Clara, 1-0
Famalicão .................................................Mafra, 3-0

Um gol de Nakajima, aos 29 minutos, bastou para 
o FC Porto levar de vencida o Santa Clara e garantir a 
qualificação para os quartos de final da Taça de Portugal.

Um gol com muitos protestos por parte da equipe 
açoriana, que reclamou um ‘empurrão’ de Corona antes 
deste cruzar para o jogador nipónico atirar a contar para 
a baliza do Santa Clara.

O Paços de Ferreira ao derrotar, o SC 
Espinho, por 3x0, garantiu a passagem 
aos quartos de final da Taça de Portugal.

Pedrinho e Murilo (2) estiveram em 
destaque ao assinarem os três gols dos 
pacenses e ao selarem a passagem para a 
próxima rodada da Taça de Portugal.

O Rio Ave assegurou, 
presença nas quartas de 
final da Taça de Portugal, 
ao vencer na visita ao Ma-
rinhense, por 2x0.

O Varzim qualificou-se para as quartas 
de final da Taça de Portugal, após vencer o 
Anadia, por 2x1, após prolongamento.

Os poveiros marcaram por Leonardo 
Ruiz, aos 77 minutos, mas no período de 
compensação, quando estava já em des-
vantagem numérica (Rúben Silvestre foi ex-
pulso), a equipe que milita no Campeonato 
de Portugal chegou à igualar, por intermé-
dio de Nadson.

Resultados dos
oitavos de final

Está completo o quadro de resultados dos oita-
vas de final da Taça de Portugal. O Canelas 2010 
fica como único sobrevivente do Campeonato de 
Portugal, seguido de Acadêmico de Viseu e Varzim 
da Liga 2. Rio Ave, Paços de Ferreira, Benfica, FC 
Porto e Famalicão são os primodivisionários que 
permanecem em prova.

FC Porto vence
Santa Clara

Ac. Viseu carimba 
classificado

Varzim segue
para os ‘quartos’

Paços de Ferreira 
nos quartos

Rio Ave carimba
passagem
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nando-nos mais irmãos.
É este sentimento que de-

vemos transportar para 2020.
Foi nesse espírito que 

a diretor da Flaviense “A 
maior Madeira do Rio! Nel-
son Correia, e diretores pro-
moveram um grande almoço 
de confraternização para ce-
lebrar o Natal.

No decorrer da festividade 
era nitído alegria e satisfação 
do presidente da Flaviense 
Nelson Correia, que congra-
tulou-se com todos os seus 
funcionários e convidados em 
geral pelos êxitos desse ano e 
enviou uma mensagem frater-
na, conclamando a todos os 
viverem a essência do Natal.

A Flaviense situado Du-
que de Caxias - Rua Frei 
Caneca, 102 - JD Gramacho 
- Rua Governador leonel de 
Moura Brizola, 988 - Centro - 
Rodovia Amaral Peixoto 2668 
e 2678, Colubandê - Campo 
Grande Estrada Rio Doa, 705 
- RJ uma empresa que pela 

Confraternização da Família Flaviense
Flaviense GMAD, fazemos acontecer!

sua operosidade e respeito 
ao cliente, desfruta de grande 
prestígio no mercado. Assim, 
ao realizar a sua confraterni-
zação de Natal e de final de 
ano, a empresa veio expres-

Nelson Cor-
reia, diretor 
presidente 

da Flaviense, 
sua esposa 

Viviam numa 
belíssimo, 

close para o 
Jornal Portu-
gal em Foco

Lindo visual 
panorâmico-
da famosa 
Flaviense em 
Caxias

sar o seu agradecimento a 
todos aqueles pela confiança 
e preferência dos seus servi-
ços, bem como a aqueles que 
colaboraram com os seus êxi-
tos no decorrer do ano.

E nesta atmosfera de 
boas amizades, renovou-
se os desejos de que o Ano 
2020 Chegue com um a 
nova gama de alegrias e re-
alizações!

A chegada do Natal é 
uma oportunidade para fazer 
o balanço de tudo que fize-
mos no ano 2019. Os bons 
negócios, as amizades, fei-
tas e preservadas... É tempo 

de revigorar energias pois 
daqui a pouco começa uma 
nova jornada... Mas, também 
de renovarmos a nossa fé, o 
nosso amor em Cristo, se-
meando a fraternidade e tor-

Bonita confraternização do diretores da Flaviense Nelson Correia, filhos Fabiano, Felipe e Flávio com 
seus colaboradores que juntos “fazem acontecer”

Num destaque para nosso Jornal Portugal em Foco, os diretores da 
Flaviense, presidente Nelson Correia, Filho Fabiano

Mesa de 
destaque 

na festa 
da  confra-
ternização 

da Flavien-
se (maior 

madereira do 
Rio) Nelson 

Correia, 
esposa com 
um grupo de 

amigos

Um dia como esse jamais poderia falta um show de pagode com uma 
Banda maravilhosa

Foi realmente um dia de festa da família Flaviense em Duque de 
Caxias

O espaço do 
galpão da Fla-
viense estava 

totalmente 
lotado

Realmente foi mas 1 ano vitorioso da família que juntos fazem a diferença!
Nelson Correia era só alegria com a presença dos convidados na 
festa da Flaviense

Outro belo registro das anfitriões Nelson Correia e esposa Viviam, com 
amigos e convidados que foram prestigíar a festa natalina na Flaviense
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