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CADERNO DE SÃO PAULO

Depois de merecidas 
férias, o Arouca São Pau-
lo Clube iniciou seu ano 
festivo no último dia 10 
de fevereiro. Confira essa 
reportagem, e ainda a co-

luna Mundos ao Mundo 
de Albino Castro, a colu-
na Portugal Desportivo do 
radialista Martins Araujo, 
e outros assuntos de in-
teresse.

Arouca São Paulo Clube
iniciou seu ano festivo de 2019

CASA DAS BEIRAS                                                                                                                                    
3ª Festa Portuguesa

Os sindicatos aban-
donaram o Ministério da 
Educação a apelar aos 
partidos para que tomem 
as rédeas do problema e 
apresentem, no Parlamen-
to, um projeto de lei.

O líder da Fenprof que 
entregou um abaixo-assina-
do subscrito por mais de 60 
mil professores, classificou 
a proposta do Governo, a 
mesma vetada pelo Pre-
sidente da República em 
dezembro, de afronta aos 
docentes e ao Parlamento, 
que aprovou novas nego-
ciações. Mário Nogueira 
garante que a proposta dos 
sindicatos, que exige para 
o continente a solução pro-
mulgada na Madeira, se for 
aprovada no Parlamento 

Reunião entre governo e sindicatos 
dos professores termina sem acordo                            

não correrá o risco de cair 
pela lei que a bloqueia, uma 
vez que se o Orçamento de 
2019 prevê a recuperação 
de mais de dois anos e a 
proposta aplicada na Ma-
deira só prevê a recupera-

ção de 18 meses este ano.
As dez organizações 

vão avaliar se regressam 
ao ministério para nova ro-
dada negocial a 4 de mar-
ço. Em cima da mesa tam-
bém estará a aprovação de 

novas ações de luta como 
possíveis greves a aulas no 
12.º ano ou aos anos com 
exames nacionais e mani-
festações.

No final da reunião o 
ministro da Educação de-
volveu a acusação de in-
transigência, insistindo que 
a inflexibilidade dos sindi-
catos se prova por usarem 
o mesmo crachá desde o 
primeiro dia de negociações 
a reivindicar o tempo inte-
gral de serviço congelado: 9 
anos, 4 meses e 2 dias.

“O Governo foi o único 
que deu um passo”, frisou 
Tiago Brandão Rodrigues, 
explicando que o Governo 
só voltará a aprovar novo 
decreto-lei após cumprir o 
calendário negocial.

O convívio social beirão foi muitíssimo agradável com a fe-
liz atuação do R.F. Benvinda Maria, nos surpreendendo 

dia-a-dia.    Detalhes na pág. 8

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO 

Arraial Carnavalesco

Foi um domingo super animado na Casa de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro. Em destaque, o diretor social Joaquim 

Bernardo, o presidente Ismael Loureiro, José Estrela – um 
estudante português que faz mestrado no Brasil. Detalhes na 
última página do Tablóide

        

Um sucesso absoluto foi a Noite do Fado Vadio com Victor 
Lopez e sua guitarra portuguesa, na Casa do Minho.  Deta-
lhes na pág. 15

CASA DO MINHO
(Restaurante Costa Verde)                                                                                                       

Victor Lopes e o Fado Vadio

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Almoço Folia

Já é Carnaval no Clube Recreativo Português, em Jacare-
paguá, explodindo de alegria em folia proporcionada pelo 

presidente Olivério Carvalho e sua diretoria. Na foto, o presi-
dente e convidadas. Detalhes na pág. 18

“É preciso ter muita cara 
de pau”, escreve Rui Rio na 
sua conta oficial do Twitter, 
sobre  Ricardo Salgado 
ter acusado Pedro Passos 
Coelho de ter afundado o 
BES. O líder do PSD per-
gunta: “Não será ao con-
trário? O afundamento do 
BES, não se deverá preci-
samente ao fato de outros 
não terem feito antes, a 
tempo e horas, o que Pe-
dro Passos Coelho fez?”                                                                                                                                            
 Ricardo Salgado acusou o 
ex-primeiro-ministro de ter 
contribuído para o colapso 
do BES. Para o ex-líder do 
BES e do Grupo Espírito 
Santo, Passos Coelho fez 
declarações, como primei-
ro-ministro, que aumenta-
ram a queda das ações e a 
fuga de capitais do BES no 
verão de 2014.

De acordo com o Cor-
reio da Manhã, Ricardo 
Salgado apresentou uma 
petição no Tribunal do Co-
mércio de Lisboa, onde 
contesta a falência culposa 
do BES e aponta o dedo ao 
ex-primeiro-ministro. “Em 

24 de Junho de 2014, o se-
nhor primeiro-ministro, Pe-
dro Passos Coelho, profe-
riu declarações públicas no 
sentido de que a questão 
da capitalização do GES 
era um problema, exclu-
sivamente, deste Grupo 
e, ainda, que não teria in-
formação que o levasse a 
temer instabilidade no se-
tor financeiro, escreveu na 
petição.

Passos Coelho res-
pondeu:” As questões que 
respeitam a problemas 
de capitalização de gru-
pos que também têm uma 
área financeira, como é o 
Grupo Espírito Santo, mas 
que têm muitas outras ati-
vidades não respeitam es-
pecificamente nem ao Go-
verno nem ao supervisor 
da área financeira, porque 
são problemas de nature-
za não financeira. O Grupo 
terá, como outros grupos, 
os seus problemas para 
resolver, e o Estado não é 
chamado a resolver esses 
problemas. É apenas aquilo 
que eu posso dizer.”

O líder e fundador do 
Aliança, Pedro Santana Lo-
pes, entregou ao partido o 
registro criminal e uma de-
claração de honra, em que 
se compromete a informar 
de imediato a Direção Po-
lítica Nacional da Aliança 
caso se altere a sua situa-
ção legal. Por agora, prova 
não estar condenado,  pela 
prática de crime doloso 
contra a vida, a liberdade 
das pessoas ou por crime 
de falsificação e falsidade, 
de usurpação de funções, 
crime cometido no exercício 
de funções públicas, crime 
fiscal, ou crime de natureza 
econômico-financeira, acu-
sado nem com processos 
pendentes e que tem as 
contas regularizadas com o 
fisco e a Segurança Social.

A tomada de posição de 
Santana Lopes serve de 

exemplo para os restantes 
membros do partido. O Alian-
ça estará a discutir a hipótese 
de obrigar todos os membros 
eleitos a apresentarem o res-
petivo registo criminal e a 
assinarem uma declaração 
de compromisso ético que 
garanta a sua idoneidade no 
campo judicial e fiscal.

A medida surge depois da 
suspensão do vice-presiden-
te do partido Carlos Pinto, 
que pôs o lugar à disposição 
após este ser acusado de 
peculato enquanto presiden-
te da Câmara da Covilhã.

Na declaração de hon-
ra de Pedro Santana Lopes 
está prevista a suspensão 
ou expulsão dos dirigentes 
cujo registo criminal esteja 
manchado. Medidas simila-
res a esta existem noutros 
países mas são pouco co-
muns em Portugal.

Rio defende Passos Coelho
e ataca Ricardo Salgado

Santana Lopes quer dar o exemplo e já 
entregou o registro criminal do Aliança

ENTREGAS EM TODO O RIO, GRANDE RIO, 
REGIÃO SERRANA, REGIÃO DOS LAGOS, 
COSTA VERDE E SUL-FLUMINENSE.

(3)
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ACEITAMOS CARTÃO
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TELEVENDAS: (21)2691-9575
Compre sem sair de casa!
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Cerca de 800 de crianças 
vão desfilar pelas ruas da Me-
alhada, no dia 24, em mais 
um desfile do “Carnaval de 
palmo e meio”, antecipando 
os festejos carnavalescos.

As crianças de “mais de 
uma dezena de instituições 
particulares de solidariedade 
social (IPSS) do município” 
da Mealhada, “vestidas com 
as mais diversas fantasias” 
prometem transformar a ci-
dade num “cenário de cor, 

Cerca de 800 crianças desfilam
no ‘Carnaval de palmo e meio’

diversão e de muita alegria”, 
no desfile de mais um “Car-

naval de palmo e meio”, que 
ter lugar entre as 15:00 e as 

Nas Caldas da Rainha ulti-
mam-se os pormenores daque-
le que é um dos mais caracte-
rísticos carnavais portugueses.

“Trapalhão, satírico e pauta-

do por uma vincada crítica social 
e política que não poupa nin-
guém e que dá o mote à decora-
ção dos carros alegóricos e fan-
tasias dos grupos que compõem 

Carnaval das Caldas da
Rainha promete seis dias de folia

17:00 do dia 24.
O ‘Carnaval de palmo 

e meio’, que é organizado, 
desde 2014, pelo Setor de 
Ação Social da Câmara da 
Mealhada “em colaboração 
e no âmbito da Rede Social 
do Município”, procura ser 
“um momento de encontro e 
de ligação entre as diversas 
IPSS e destas com a popula-
ção em geral, bem como ser 
um momento dedicado às 
crianças”, afirma a autarquia.

o corso”, apresenta a autarquia.
Organizado pela autarquia, 

associações e colectividades 
concelho, o Carnaval das Cal-
das é fortemente influenciado 
pelo universo das figuras de 
Bordalo Pinheiro tendo o Zé Po-
vinho e a Maria Paciência como 
reis da folia.

O ‘Baile de Fantasias’ des-
tinado aos idosos dá o pontapé 
de saída para os seis dias de 
Carnaval que a cidade das Cal-
das da Rainha promete.

Sexta-feira, 1 de março, o 
desfile Infantil de Carnaval vai 
levar mais de 2600 crianças à 
Avenida 1º De Maio. A organi-
zação, como sempre, é do Gru-
po de Animação Infantil, uma 

CaRnaval em poRtugal

emBaIXaDa Real Do 
CaRnaval De toRReS veDRaS
 “ConQuIStou” a CapItal

A Embaixada Real do 
Carnaval de Torres Vedras 
rumou a Lisboa, este sá-
bado, com cerca de 600 
pessoas a espalharem a 
folia do Carnaval “mais por-
tuguês de Portugal” pelas 
ruas do centro da capital. 
Com ponto de encontro 
marcado para a Estação de 
Torres Vedras, o comboio 
partiu com as carruagens 
carregadas de folia, en-
quanto quatro autocarros 
e uma caravana de motoci-
clistas se faziam ao asfalto.

Matrafonas e outros 
mascarados, associações 
e grupos carnavalescos, 
cabeçudos e bandas de 
música, deixaram para trás 
a Estação do Rossio, num 
desfile encabeçado pelos 
Reis do Carnaval de Torres 
Vedras que surpreendeu 
portugueses e estrangeiros 
que passeavam por Lisboa 
num dia de sol.

Em pleno Salão Nobre 
dos Paços do Concelho de 
Lisboa, a Embaixada Real 
foi recebida por Carlos Cas-
tro e José Sá Fernandes, 
vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa. Carlos 
Bernardes, presidente da 
Câmara Municipal de Tor-
res Vedras, sublinhou que 
a viagem da Embaixada a 
Lisboa já se assume como 
uma “tradição” e destacou 
o facto de a autarquia lis-
boeta ter sido “um parceiro 
inexcedível para que Torres 
Vedras e Alenquer tives-
sem sido ´Cidade Europeia 
do Vinho em 2018´”.

Através de decreto, os 
Reis do Carnaval atribu-
íram o “Grau Real” à Câ-
mara Municipal de Lisboa e 
prometeram uma “real de-
gustação” de néctares na 
região. Depois de afirmar 
que o Carnaval torriense 
“é uma grande festa, mui-
to bem organizada, com 
grande espírito carnavales-

co”, também José Sá Fer-
nandes foi agraciado por 
Suas Altezas com o título 
de “Embaixador Real dos 
Vinhos de Lisboa”.

Ainda no Salão Nobre 
houve tempo para Carlos 
Bernardes anunciar que 
em 2020, ano em que Lis-
boa será Cidade Europeia 
Verde, a capital irá voltar 
a receber o Carnaval de 
Torres Vedras, desta vez 
através de “um corso em 
prol do ambiente, um corso 
verde”. 

A Embaixada seguiu 
para a varanda do mui no-
bre edifício, onde foi sau-
dada pelas centenas de fo-
liões que, em plena Praça 
do Município, entoavam o 
Samba da Matrafona. Aos 
“vivas” ao Carnaval de Tor-
res Vedras seguiram-se 
os brindes, que se fizeram 
com o vinho oficial desta 
edição do evento: “Adega-
Mãe ao Carnaval de Torres 
Vedras”.

Depois de uma passa-
gem pelo Terreiro do Paço, 
a Embaixada seguiu para 
a Praça do Rossio, onde 
visitou a loja “O Mundo 
Fantástico da Sardinha 
Portuguesa”. Ali foi lido o 
terceiro decreto real do dia, 
que atribuiu o título de “Em-
presa do Reino Nacional da 
Tradição Conserveira da 
Sardinha das Águas Atlân-
ticas – ´Made in Portugal´” 
ao Mundo Fantástico das 
Conservas Portuguesas. 

Terminado o percurso 
pela Baixa de Lisboa, se-
guiram-se as fotografias 
de grupo com o Teatro Na-
cional Dona Maria como 
pano de fundo. Ao som dos 
Ribombar e da O.S.G.A., 
chegou a hora de rumar 
à Estação do Rossio para 
que se fizesse o regresso à 
cidade onde já se respira a 
folia do Carnaval “mais por-
tuguês de Portugal.”

parceria do município das Cal-
das da Rainha, com as Escolas 
Básicas do 1º Ciclo e Jardins de 
Infância da Rede Pública e as 
Instituições Particulares de So-
lidariedade Social

O desfile começa às 10h30, 
na Praça 25 de Abril, seguindo 
pela Av. 1º de Maio.

No final do desfile haverá 
ainda um espectáculo com bo-
necos de animação e um lan-
che. Como habitual, o evento 
irá contar com a colaboração 
dos alunos da Escola Secun-
dária Rafael Borbalo Pinheiro 
e da Escola Técnica e Empre-
sarial do Oeste (ETEO), cujo 
grupo de bombos irá encabe-
çar o desfile.

Histórias da Formiga 
Rabiga em almada

A Orquestra Metropoli-
tana de Lisboa marca pre-
sença em Almada com um 
ciclo de música para crian-
ças e famílias. As Histórias 
da Formiga Rabiga arran-
cam já a 2 de março, com 
O Carnaval dos Animais, 
no Cineteatro da Acade-
mia Almadense.

A Orquestra Metro-
politana de Lisboa mar-
ca presença em Almada 
com um ciclo de música 
para crianças e famílias. 
As Histórias da Formiga 

Rabiga arrancam já a 2 de 
março, com O Carnaval 
dos Animais, no Cineteatro 
da Academia Almadense.

«Concertos narrados, 
música que conta contos» 
é o que podemos esperar 
deste ciclo de concertos 
dedicado a miúdos e graú-
dos. Até ao final do ano, 
são cinco concertos com 
os músicos da Metropoli-
tana a dar vida a persona-
gens bem conhecidas do 
público.

Ainda durante o ano de 
2019, no âmbito do proto-
colo estabelecido entre a 
CMA e a AMEC | Metropo-
litana (entidade gestora da 
Orquestra Metropolitana 
de Lisboa – OML), pode-
mos contar com o concer-
to Tragédia e Paixão, a 11 
de maio, pela OML e um 
concerto a 20 de outubro 
pela Orquestra Académica 
Metropolitana.

Desfile de Carnavais Ibéricos na abertura oficial
O Carnaval de Ovar 2019 arranca já no 

próximo sábado, dia 09 de fevereiro, com 
um Desfile de Carnavais Ibéricos, pro-
longando-se até 05 de março, com muita 
animação e folia. À semelhança do ano 
anterior, o espetáculo de abertura do Car-
naval de Ovar reúne vários Carnavais com 
o objetivo de proporcionar a partilha de co-
nhecimentos e experiências, representan-
do ainda uma homenagem ao Carnaval e 
aos Foliões. Este ano, juntando carnavais 
de Portugal e Espanha será apresentado 
um desfile de Carnavais Ibéricos, com a 
particularidade acrescida de se tratarem 
de Carnavais que representam as origens 
do entrudo, cruzando tradições pagãs e re-
ligiosas, e que culminará com um tradicio-

nal despique de bombos. 
Neste desfile participarão os Caretos 

de Grijó de Parada - Bragança (PT), os 
Máscaros de Ousilhão – Vinhais (PT), os 
Caretos de Lazarim - Lamego (PT), os 
Cigarron de Verin (ES), Las Jordanas de 
Hurdes, Cáceres (ES), um grupo de Vigo 
de Sanabria (ES), e outro de San Martin de 
Castañeda (ES). 

O despique de Bombos contará com a 
participação do Grupo de Santa Maria de 
Jazentes, do Grupo de Bombos de Santia-
go Figueiró, dos Bombos de Santo André, 
do Grupo de Bombos S. Lourenço e do 
Grupo de Bombos Darque.

A partir deste momento, a programação 
no Reino da Folia só terminará a 05 de mar-

ço e, até esta data, são muitas as novida-
des e os motivos para fazer parte do Car-
naval de Ovar, entre os quais, a Caminhada 
Noturna, o desfile da Chegada do Rei, o 
Carnaval Sénior, o Carnaval das Crianças, 
os Bailes de Máscaras, a Noite da Farra-
pada, a Grande Noite Mágica, as Visitas 
Guiadas à Aldeia, a Grande Noite de Reis, a 
Noite Dominó, os vários concertos do Espa-
ço Folião e, obviamente, o Desfile Noturno 
das Escolas de Samba e os Grande Corsos 
Carnavalescos de Domingo e Terça-Feira.

O Carnaval de Ovar é organizado há 67 
anos, ao qual acrescem mais algumas de-
zenas de anos de carnaval livre e espon-
tâneo, tornando-o numa tradição secular 
com características muito próprias.

Carnaval da Bairrada 2019: escolas de samba 
subsidiadas diretamente pela autarquia

O resultado líquido ne-
gativo no valor de vinte e 
três mil e setecentos euros 
da Associação de Carnaval 
da Bairrada, contabiliza-
do de maio de 2017 a maio 
de 2018, e apresentado em 
agosto passado, levou a que 
a Câmara da Mealhada ti-
vesse pedido uma auditoria 
às contas. Ontem (26 de de-
zembro), e depois do relató-
rio apresentado, o executivo 
socialista da Câmara da Me-
alhada aprovou o apoio ex-
traordinário, de vinte e qua-
tro mil euros, à ACB, previsto 
em protocolo, pela não reali-
zação de um dos corsos do 
Carnaval Luso Brasileiro da 
Bairrada em 2018 devido ao 
mau tempo que se fez sentir.

O resultado das contas da 
ACB levou a direção a fazer 
o pedido de apoio extraordi-
nário, alegando que mesmo 
com a realização do desfile 
noturno, realizado “em cima 
da hora”, a receita ficou mui-
to aquém do que se espe-
raria no corso de domingo. 
Nessa altura, e para por ter-
mo às despesas com forne-
cedores, três dos elementos 
contraíram um empréstimo 
bancário, que será liquidado 
ainda esta semana.

Mas antes de deliberar 
esse apoio, o executivo lide-
rado por Rui Marqueiro optou 
por uma auditoria às contas, 
tentando, desta forma, pre-
venir “chamadas de atenção 
por parte do Tribunal de Con-
tas”.

Na sessão de ontem o 
documento foi tornado pú-
blico e nas conclusões pode 
ler-se que “os procedimentos 
de registo nos organismos 
oficiais foram cumpridos”; 
não foram detetadas “incor-

reções no enquadramento 
fiscal”; e que, embora a ACB 
perante a Autoridade Tribu-
tária esteja declarada como 
utilizando contabilidade não 
organizada, as demonstra-
ções financeiras estão apre-
sentadas segundo as nor-
mas de pequenas entidades.

Mas o documento deixa 
também algumas recomen-
dações, nomeadamente, 
pelo facto do “controlo in-
terno relativo ao circuito da 
receita das bilheteiras, quer 
de títulos de ingresso nos 
corsos, quer de senhas de 
bebidas da ‘Tenda’ ser ma-
nifestamente insuficiente”, 
sugerindo controlo na “quan-
tidade de títulos impressos 
em tipografia”, “títulos entre-
gues na bilheteira, assinada 
por quem os recebe” e ainda 
que os “títulos não vendidos 
devolvidos pela bilheteira e 
o montante em dinheiro cor-
respondente aos vendidos, 
seja assinada pelo respon-
sável pela venda e por um 
membro da direção”.

Recomendam ainda os 
auditores que haja também 

controlo relativamente aos 
convites, sugerindo a identi-
ficação “dos autores a quem 
são entregues” e que sejam 
minuciosamente discrimina-
dos “os gastos com deslo-
cações, estadas e despesas 
de representação”, indicando 
“o objetivo da despesa, bem 
como das pessoas a que se 
refere as mesmas”.

Numa reunião onde ne-
nhum elemento da oposição 
esteve presente, alegando 
que a sessão foi convocada 
sem a observância dos pre-
ceitos legais do Regimento da 
própria Câmara e do Código 
do Procedimento Administra-
tivo (ver https://www.bairra-
dainformacao.pt/2018/12/27/
mealhada-oposicao-falta-a
-reuniao-e-quer-impugnar-
judicialmente-as-delibera-
coes/), o executivo aprovou 
também o subsídio a atribuir 
à ACB no próximo ano, com 
a novidade de que será a 
Autarquia a contratualizar as 
verbas diretamente com as 
escolas.

Assim, a Câmara dis-
ponibilizará trinta e seis mil 

euros, montante global, às 
quatro escolas de samba – 
Amigos da Tijuca, Batuque, 
Real Imperatriz e Sócios da 
Mangueira -, e vinte e qua-
tro mil euros à Associação 
de Carnaval para a logís-
tica e animação do evento 
em 2019, salvaguardando 
um subsídio que pode ir até 
igual montante para o caso 
das condições climatéricas 
serem adversas em algum 
dos desfiles realizados em 
março do próximo ano.

Ao nosso jornal, Alexan-
dre Oliveira, presidente da 
direção da ACB, declarou 
que, neste momento, “a 
grande preocupação é a de 
liquidar o empréstimo a título 
pessoal que alguns elemen-
tos da direção contraíram 
para pagar a fornecedores”, 
enfatizando também que os 
procedimentos contabilís-
ticos efetuados pela actual 
direção coaduna “com o que 
sempre foi feito até aqui”.

Segundo o «Bairrada In-
formação» conseguiu apurar, 
ainda na manhã de ontem, 
elementos da direção da 
ACB reuniram para determi-
nar avanços na organização 
do Carnaval Luso Brasileiro 
da Bairrada. “Estava muita 
coisa dependente desta de-
cisão da Câmara. Tinhamos 
algumas coisas pensadas, 
mas não podíamos avançar 
com nada», declarou ainda 
o dirigente, afirmando ser 
«indiferente» que seja a Au-
tarquia a atribuir diretamente 
o subsídio às quatro escolas 
de samba desfilantes.

Sobre o evento de 2019 
há já duas certezas: o Rei 
será brasileiro e a época fes-
tiva manter-se-á no centro 
da cidade da Mealhada.
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Portugueses têm prioridades 
diferentes dos europeus

A saúde e a segurança social 
(33%) e o aumento dos preços e 
do custo de vida (32%) são consi-
derados pelos portugueses como 
os principais problemas do país, 
tendo aqui “muito maior relevân-
cia” do que aquela que é atribuída 
pelos europeus, com apenas um 
em cada cinco a referir estes dois 
aspetos. Os impostos são outro 
fator em que a preocupação por-
tuguesa (17%) duplica a média 
europeia.

 Por outro lado, os dados re-
colhidos no último Eurobarômetro 
mostram que alguns dos temas 
que mais inquietam os povos 
europeus, como imigração, cri-
me, terrorismo, ambiente, clima 
ou energia, são quase ignorados 
pelos portugueses. O caso dos 
imigrantes é o mais paradigmáti-
co: em Portugal é citado por 3% 

dos inquiridos, enquanto no Velho 
Continente chega aos 21% e ape-
nas é superado pelo problema do 
desemprego.

 Se, há dois anos, no estudo 
referente ao outono de 2016, este 
era um aspeto referido por 58% 
dos portugueses, a falta de em-
prego é agora referida por pouco 
mais de um quarto dos inquiridos 
(27%). “Este fato distingue Portu-
gal de outras democracias do sul 
da Europa, como Espanha, Itália e 
Grécia, em que cerca de metade 
sublinha a importância do desem-
prego, colocando-o em primeiro lu-
gar no ranking dos problemas mais 
frequentemente mencionados”.                                                                                                

A situação econômica do país 
parece ter também deixado de ser 
uma dor de cabeça para a opinião 
pública portuguesa: mencionada 
por um terço dos portugueses há 

dois anos, baixou para os 15% e 
está agora em linha com os parcei-
ros europeus. Mesmo mantendo-
se como os sextos menos otimis-
tas quanto à situação financeira 
do agregado familiar, três em cada 
cinco atribuem uma avaliação po-
sitiva.

Na antecâmara das eleições 
europeias, agendadas em Portugal 
para 26 de maio, este estudo mos-
tra ainda que 78% dos portugue-
ses sentem-se cidadãos da União 
Europeia, embora esse sentimento 
de pertença seja maior entre os 
homens e nas camadas populacio-
nais mais jovens, em contraponto 
com as mulheres e os mais idosos. 
Isso faz com que a proporção de 
cidadãos nacionais com uma ima-
gem positiva da organização políti-
ca europeia seja dez pontos mais 
elevada do que a média europeia.

Turismo de Lisboa defende aposta em segmento de luxo e congressos
A Associação de Turis-

mo de Lisboa defende a 
aposta da região no seg-
mento de luxo e nos con-
gressos, considerando que 
o rumo a seguir passa por 
gerar maior riqueza sem 
ser pela massificação.                                                                                                        

O presidente da ATL, 
José Luís Arnaut, falava na 
apresentação do estudo so-
bre o impacto econômico 
do turismo na região e na 
cidade de Lisboa em 2017, 
elaborado pela Deloitte para 
a ATL. Após o grande salto 
verificado nos anos mais 
recentes, Arnaut considera 
que agora é necessário con-
solidar a região como desti-
no turístico e apostar na via 
do aumento da rentabilida-
de. Aliás, quer José Luís Ar-
naut quer Vítor Costa, dire-
tor-geral da ATL, assinalam 

que as perspectivas apon-
tam para uma certa estabili-
zação no número de turistas 
mas um crescimento dos in-
dicadores econômicos.                      

Os responsáveis desta-
caram que o gasto médio 
por turista estrangeiro hoje 
é de 161,1 euros/dia, uma 
subida de 20% aos valores 
de 2015. E, para continuar a 
aumentar as receitas a um 
ritmo superior ao crescimen-
to do volume de turistas, a 
aposta passa por consolidar 
e expandir a oferta para o 
segmento de luxo, defendeu 
Arnaut.

Nos congressos, o res-
ponsável acredita ser uma 
área com grande potencial 
de crescimento, mas, ad-
vertiu, é necessário dotar 
a região de infraestruturas 
que possam acolher este 

tipo de eventos. A ATL quer 
mesmo a construção de um 
novo centro de congressos 
na capital. 

Outro fator a ter em con-
ta para os próximos anos é 
a diversificação não só dos 
mercados de origem dos 
turistas mas também dos 
pontos de interesse turísti-
co na região, indicaram os 
responsáveis. Nesse senti-
do, a diversidade de países 
de origem dos visitantes 
da região já é assinalável, 
referiram, apesar de haver 
sete mercados com maior 
peso: Brasil, França, Espa-
nha, EUA, Alemanha, Reino 
Unido e Itália. Mas já existe 
já um número importante 
de turistas vindos de paí-
ses como a China ou a Po-
lónia, por exemplo. Sobre 
eventuais constrangimen-

tos devido ao esgotamento 
da capacidade do aeroporto 
de Lisboa, por onde chegam 

cerca de 94% dos turistas à 
capital, Arnaut referiu que as 
companhias aéreas estão a 

diminuir esses efeitos, atra-
vés da utilização de aerona-
ves com maior capacidade.

Presidente confirma eleições 
europeias a 26 de maio

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, confir-
mou a assinatura do decreto que marca o dia 26 de maio as 
eleições para o Parlamento Europeu. As próximas eleições para 
o Parlamento Europeu decorrerão entre 23 e 26 de maio, anun-
ciou o Conselho da União Europeia. Realizadas de 5 em 5 anos, 
as de 2014 tiveram também lugar em maio. As eleições servirão 
para escolher 705 deputados ao Parlamento Europeu, mantendo 
Portugal os 21 lugares que tem na atual legislatura, e, à partida, 
eleger o futuro presidente da Comissão Europeia. No final do ano 
passado, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou também que as 
eleições legislativas serão em 06 de outubro e as eleições para a 
Assembleia Regional da Madeira em 22 de setembro.

antónio Costa assume pessimismo nas 
negociações com os professores

“Depois das declarações de total intransigência de um dirigente 
sindical, não escondo algum pessimismo sobre a possibilidade de 
se avançar nestas negociações, porque se os sindicatos mantêm 
a posição intransigente não vejo que possamos ter muito para se-
guir adiante “, admitiu em declarações aos jornalistas portugueses. 
O chefe do Governo português considerou que s declarações do 
doutor Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, em entrevista 
, disse que “não há acordo possível com menos de nove anos de 
recuperação do tempo de serviço congelado, deixaram pouca es-
perança de que a postura negocial seja diferente daquela intransi-
gência que tem caracterizado a postura sindical sobre este tema”.

Metro de Lisboa investe 3,5 milhões 
para remodelar estação dos Olivais

O Metropolitano de Lisboa anunciou que vai iniciar uma inter-
venção de reabilitação da estação Olivais, na linha Vermelha, 
com vista a dotar a estação de melhores condições. As obras 
de remodelação, que exigirão um investimento de 3,5 milhões 

de euros,  deverão estar concluídas no final do primeiro trimes-
tre de 2020. Em comunicado, a empresa explica que o projeto 
de reabilitação implica que os acessos ao cais da estação se 
irão manter alternadamente encerrados durante o horário de 
funcionamento , permitindo sempre os movimentos de entra-
da e saída da estação. “Os trabalhos previstos decorrerão a 
nível de tratamento das infiltrações, substituição de iluminação 
ao nível do cais e outras zonas da estação, modernização de 
escadas mecânicas e dos elevadores, tratamento e limpeza 
profunda do espaço  e pintura do espaço”.

Produção de automóvel sobe 
mais de 20% em janeiro

A produção de automóvel no primeiro mês deste ano atingiu 
os 30.926 veículos, crescendo  22,4%, diz a Associação Au-
tomóvel de Portugal. A produção de veículos ligeiros registrou 
um crescimento de 26%, .Já o segmento de comerciais ligeiros 
apresentou uma subida de apenas 2,8%, para 4.199 unidades. 
O segmento de pesados contabilizou 456 unidades, o que cor-
responde a um incremento de 39%. A ACAP indica ainda que 
97,1% dos veículos produzidos destinaram-se à exportação, 
com a Alemanha (20,8%), Itália (15,3%) e França (13%) a se-
rem os principais destinos. Em 2018 foi batido o recorde de 
produção com 294.366 veículos, uma subida de 67,7% face a 
2017, sendo que o anterior máximo, de 271.030, era de 1998.

Jerónimo avisa Governo: “não basta 
sentar-se à mesa com os professores”

O líder comunista assegurou que o PCP procurará, no quadro 
da Assembleia as melhores contribuições e soluções, mas 
disse que o papel essencial para o executivo socialista, até 
por considerar que a legislação já existe.”Deveria ser o pró-
prio Governo a assumir com naturalidade: “O OE reconhece 
este direito aos professores, não está em causa esse direito, 

está em causa a questão do tempo e do modo, onde existe 
grande disponibilidade dos professores”, afirmou. Inquirido 
sobre a primeira ronda negocial entre Governo e sindicatos 
deste ano, na qual o executivo reiterou a mesma proposta, o 
secretário-geral  defendeu que o Governo não pode chegar 
às negociações com uma mão cheia de nada. “Pensamos 
que o Governo comete um erro ao não atender e responder 
às reivindicações justas e legítimas e dar resposta a um pro-
blema muito sentido por setores da sociedade portuguesa”.

Palácios, conventos e ministério da 
Educação vão ser residências universitárias
A sede do Ministério vai mudar de função, de acordo com 
um diploma do Governo publicado em Diário da República, 
o  objetivo é duplicar em 10 anos a oferta atual de aloja-
mento estudantil, e chegar a 15.000 camas, incluindo-se a 
reabilitação de mais de 250 imóveis no país. Numa primeira 
fase foram já identificadas dezenas de imóveis em 18 con-
celhos, que vão disponibilizar  mais 4.000 camas. São eles: 
O Quartel da Trafaria, em Almada, a Escola Secundária D. 
Luís de Castro em Braga, a Casa dos Jesuítas em Coimbra, 
o ex-palácio da família Guerreiro, em Faro, a Escola Superior 
de Saúde da Universidade do Algarve, em Faro, as pousa-
das da juventude da Guarda, Leiria, Portalegre e Vila Real, 
o Instituto de Meteorologia, em Lisboa, o convento de Santo 
Estêvão, em Leiria, e até as cavalariças do Palácio das La-
ranjeiras, em Lisboa, o edifício da Câmara na Batalha, pelo 
Mosteiro de Santa Maria do Mar em Carcavelos, o edifício da 
Caixa de Crédito Agrícola de Idanha-a-Nova, e o edifício 2 do 
Observatório Astronômico da Ajuda, o Convento de Santos
-o-Novo, o Palácio dos Marqueses de Minas, em Lisboa, um 
mosteiro em Odivelas à Fábrica da Pólvora de Barcarena. O 
plano é nos próximos 10 anos todos estes lugares atendam 
a estudantes universitários . 
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Regressa a Resende a Rota
das Cerejeiras em Flor

Durante março e abril, 
em plena primavera e 
com o desabrochar das 
flores, o município de 
Resende promove visitas 
guiadas pela Rota das 
Cerejeiras em Flor.

“É nesta época que as 
encostas do rio Douro, 
em Resende, cobrem-se 
de um admirável man-
to branco proporcionado 
pelas cerejeiras em flor 
que, nesta altura do ano, 
encontram-se em plena 
floração”, recorda o exe-
cutivo de Resende numa 
nota enviada ao ‘Mundo 
Português’.

Do programa cons-
ta uma visita guiada ao 
Museu Municipal e uma 
viagem pelas freguesias 
onde o cultivo das cere-
jeiras é mais evidente: 
São João de Fontou-
ra, São Pedro de Paus, 
Barrô e São Martinho de 

Programa inovador de apoio ao 
sistema escolar do concelho 

Presidente e Vereadora da 
Câmara em visita ao Entroncamen-

MostEiRos

CEloRiCo dE Basto

REsEndE

XVi Festa internacional das 
Camélias está a chegar

Mouros – que inclui uma 
visita guiada ao Centro 
Interpretativo da Cereja.

Durante o percurso, 
uma técnica explicará aos 
visitantes o desenvolvi-
mento do ciclo da cereja. 
“Na Rota da Cerejeira em 
Flor para além de poder 
admirar as magníficas 
paisagens desta região, 
terá oportunidade de co-
nhecer todos os detalhes 
relativos à fileira da cere-
ja”, convida a autarquia.

As inscrições já estão 
abertas para grupos com 
o mínimo de 20 pesso-
as, e as informações são 
disponibilizadas através 
do número de telefone 
254877200.

“Caso não tenha opor-
tunidade de organizar um 
grupo para realizar a visi-
ta, convidamo-lo a fazer 
um passeio em família 
pelo Douro e admirar as 

cerejeiras em flor”, res-
salva na mesma nota.

Refira-se que a fre-
guesia de Paus come-
mora a Cerejeira em Flor 
a 7 de abril, a partir das 
15h, com a participa-
ção dos vários Ranchos 
Folclóricos do concelho, 
numa festa organizada 
pelo Grupo Folclórico e 
Etnográfico de S. Pedro 
de Paus, com o apoio do 

município de Resende.
Depois das Cerejei-

ras em Flor, o municí-
pio de Resende celebra 
a sua afamada cereja, 
com o habitual Festival 
da Cereja que este ano 
decorre nos dias 1 e 2 
de junho, “numa mostra 
que apresenta o delicio-
so fruto, sempre acom-
panhado de animação e 
música popular”.

O Oeiras Educa é um Programa do Município de 
Oeiras, desenvolvido no âmbito da política educativa 
traçada para os próximos quatro anos de interligar as 
escolas, as famílias e a comunidade.  

O Programa Oeiras Educa vai, assim, ligar em 
rede toda a oferta educativa não formal do município 
de Oeiras. 

Assente na ambição de ligar o Ensino ao Terri-
tório, explorando o potencial da oferta educativa 
existente como complemento ao trabalho que os do-
centes desenvolvem diariamente nas suas salas de 
aula, o objetivo é criar mecanismos facilitadores: um 
Portal online e um serviço de transportes dedicado.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Oei-
ras, Isaltino Morais, o Oeiras Educa é mais do que 
uma ferramenta de trabalho para os professores: 

“O Oeiras Educa é talvez o programa que melhor 
traduz as características deste Município e da es-
tratégia política deste Executivo, uma vez que alia 
Tecnologia e investimento na Educação. Já afirmei 
várias vezes e reitero: queremos ter em Oeiras os 
melhores alunos do país e, para isso, é importante 
criar ferramentas tecnológicas inovadoras como esta 
que facilitam o trabalho daqueles que serão, prova-
velmente, os maiores responsáveis pelo cumprimen-
to desse objetivo: os professores”.

Portal online oeiras Educa
O Portal pretende ser um canal de comunicação 

direto entre os docentes das Escolas Públicas de 
Oeiras e o Município, sendo apenas necessária a 
inscrição em www.oeiraseduca.pt. Este portal inclui 
um diretório de projetos e atividades educativas de 
enriquecimento curricular, disponíveis no concelho 
(teatros, livrarias, parques, bibliotecas, entre outros).

Encontra-se organizado em oito áreas temáticas: 
Artes Performativas; Artes Visuais; Língua e Literatu-
ra; Ciência e Tecnologia; História e Património; So-
ciedade e Cidadania; Ambiente e Sustentabilidade e 
Literacia Digital.

Os docentes inscritos no Portal poderão efetuar 
pesquisa orientada no diretório, segundo a área te-
mática ou nível de ensino, consultar as atividades 
disponíveis e proceder à sua marcação, inscrevendo 
o número de alunos e acompanhantes. Além disso, 
poderá também ser requerido transporte sempre que 
necessário.

 investimento do Município de oeiras 
A Câmara Municipal de Oeiras assume os custos 

inerentes à realização das atividades disponibiliza-
das no Portal e aos transportes reservados para o 
efeito, de forma a garantir a todos os alunos o acesso 
às atividades disponíveis.

Para o ano letivo de 2018/2019, o Município tem 
adjudicada uma bolsa de quilômetros para distribuir 
por todas as escolas abrangidas pelo Programa.

Em caso de sobrecarga dessa bolsa, a Câmara 
Municipal optará por distribuir os transportes pelas 
escolas participantes, em função da sua utilização e 
de indicadores socioeconômicos relativos às comu-
nidades em que estão inseridas, mantendo o princí-
pio de igualdade de oportunidades.

Após a participação numa atividade, será pedido 
aos docentes que preencham um pequeno formulá-
rio de avaliação considerando as várias dimensões 
da experiência, desde a qualidade da atividade, ao 
apoio logístico no transporte, agendamento e condi-
ções da sua realização.

A Câmara Municipal de Oeiras terá ao dispor de 
todos os utilizadores do Portal Oeiras Educa, uma 
equipa dedicada a resolver questões de logística de 
transporte e de gestão de atividades.

No âmbito da Gemina-
ção existente entre o Mu-
nicípio do Entroncamento 
e Mosteiros – Cabo Verde, 
decorreu, nos dias 20 e 21 
de fevereiro, uma visita do 
Presidente e da Vereadora 
da Educação, do Município 
de Mosteiros ao concelho 
do Entroncamento.

O Presidente, Carlos 
Fernandinho Teixeira e a 
Vereadora, Maria Veiga vi-
sitaram a Escola Básica do 
Bonito e algumas obras a 
decorrer no Entroncamento, 
como o Mercado Municipal 

e o Cine-teatro São João, 
sendo depois recebidos 
nos Paços do Concelho 
pelo Vice-Presidente, Car-
los Amaro e pelas Verea-
doras Ilda Joaquim e Tília 
Nunes, onde decorreu uma 
breve conversa sobre os 
dois municípios geminados 
e onde foram oferecidos al-
guns livros para a Bibliote-
ca Municipal de Mosteiros.

Os municípios do En-
troncamento e Mosteiros 
– Cabo Verde estão gemi-
nados desde 22 de maio de 
1997.

Agendada para os dias 
15, 16 e 17 de março, a 
XVI Festa Internacional das 
Camélias é um dos pontos 
altos da cultura Celoricense 
que envolve toda a comuni-
dade nas diferentes ações 
promovidas.

“Somos a Capital das 
Camélias um título que nos 
confere maior responsabili-
dade quando falamos des-
te património natural e por 
isso, trabalhamos por forma 
a valorizar e incrementar 
o gosto pela planta” disse 
Joaquim Mota e Silva, Pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Celorico de Basto. O 
autarca referiu que “temos 
vindo a plantar as camélias 
pelo nosso concelho, nos 
jardins e canteiros, e incen-
tivamos toda a população a 
fazer o mesmo”. Ressalvou 

também que a Festa Inter-
nacional das Camélias é a 
atividade que mais valori-
za este património natural, 
“um certame cada vez mais 
participado com a organiza-
ção de inúmeros concursos 
e atividades que permitem 
uma participação individual 
e coletiva numa festa feita 
por todos e para todos. O 
programa será brevemente 

lançado e não faltarão mo-
tivos para que Celorico de 
Basto seja o local de elei-
ção para milhares de visi-
tantes nos dias 15, 16 e 17 
de março”.

De fato, a Festa Interna-
cional das Camélias é um 
dos eventos mais procura-
dos por visitantes e turistas 
e envolve a população nas 
mais variadas atividades 

promovidas. As ruas enga-
lanam-se com decoração 
suspensa, com as montras, 
as varandas e outros colori-
dos de camélias, os murais 
dão uma beleza diferente à 
quinta do prado, local onde 
acontecem grande parte das 
ações desenvolvidas, com a 
exposição-concurso de ca-
mélias no epicentro.

Neste momento, a po-
pulação poderá inscre-
ver-se nas mais variadas 
ações, desde a exposição/
concurso de camélias, 
nos murais, no concur-
so de moda para eleição 
da rainha e princesas das 
camélias, nas montras e 
varandas decoradas com 
camélias e no desfile te-
mático. Toda a informação 
está patente em www.mun-
celoricodebasto.pt
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O GAE de Miranda do 
Corvo tem como missão 
prestar apoio “aos cida-
dãos que pretendam emi-
grar e aos que se encon-
trem a residir e a trabalhar 
nos países de acolhimen-
to”, além de apoiar “os ci-
dadãos que regressam em 
definitivo ao país”, bem 
como divulgar “informação 
relevante tendo em vista o 
exercício dos seus direitos 
e deveres”.

No futuro espaço, cujas 
instalações serão disponi-
bilizadas pelo município, 
terão lugar ações que vi-

A Câmara de Vale de 
Cambra tem em curso 
a requalificação de três 
praias fluviais próximas do 
centro do concelho, reve-
lou a autarquia, que quer 
completar essas obras an-
tes do próximo verão.

Segundo declarações 
do vereador do Ambientes 
e Espaços Verdes, José 
Alexandre Pinho, o objeti-

vo é proporcionar “melho-
res condições de mobili-
dade e lazer à população 
local e também aos visi-
tantes externos que, na 
época balnear, procuram 
o concelho para os seus 
tempos livres”.

No caso das zonas 
fluviais, o investimento 
global está estimado em 
cerca de 50.000 euros e 

Agendada para os 
dias 15, 16 e 17 de mar-
ço, a XVI Festa Interna-
cional das Camélias é 
um dos pontos altos da 
cultura Celoricense que 
envolve toda a comu-
nidade nas diferentes 
ações promovidas.

“Somos a Capital das 
Camélias um título que 
nos confere maior res-
ponsabilidade quando 
falamos deste patrimônio 
natural e por isso, traba-
lhamos por forma a va-
lorizar e incrementar o 
gosto pela planta” disse 
Joaquim Mota e Silva, 
Presidente da Câmara 
Municipal de Celorico de 
Basto. O autarca referiu 
que “temos vindo a plan-
tar as camélias pelo nos-
so concelho, nos jardins e 
canteiros, e incentivamos 
toda a população a fazer 

o mesmo”. Ressalvou 
também que a Festa In-
ternacional das Camélias 
é a atividade que mais va-
loriza este património na-
tural, “um certame cada 
vez mais participado com 
a organização de inúme-
ros concursos e ativida-
des que permitem uma 
participação individual e 
coletiva numa festa feita 
por todos e para todos. O 
programa será brevemen-
te lançado e não faltarão 
motivos para que Celorico 
de Basto seja o local de 
eleição para milhares de 
visitantes nos dias 15, 16 
e 17 de março”.

De facto, a Festa Inter-
nacional das Camélias é 
um dos eventos mais pro-
curados por visitantes e 
turistas e envolve a popu-
lação nas mais variadas 
atividades promovidas. 

Miranda do corvo

vale de caMbra

celorico de basto

arcos de valdevez

câmara cria Gabinete
de apoio ao emigrante

Câmara requalifica praias fluviais

XVI Festa Internacional das Camélias 

sem aproveitar “o poder 
econômico das comuni-
dades portuguesas”, de 
forma que se “promovam 

projetos de investimento 
e desenvolvimentos lo-
cais, em conjunto com o 
Gabinete de Apoio ao In-

vestidor da Diáspora”, en-
tre outros.

O Gabinete irá ain-
da desenvolver ações 
de informação para os 
cidadãos nacionais que 
pretendam trabalhar no 
estrangeiro, bem como 
“desenvolver (em conjunto 
com Ministério Público e 
Autoridade para as Con-
dições de Trabalho) ações 
de fiscalização das entida-
des privadas que, em ter-
ritório nacional, procedam 
à contratação de cidadãos 
nacionais para trabalhar 
no estrangeiro”.

Arcos de Valdevez aco-
lheu no domingo mais um 
Fim de Semana Gastronô-
mico, tendo como prato prin-
cipal, ‘a Carne Cachena com 
arroz de Feijão Tarreste’.

“A tenra carne Cache-
na proveniente de animais 
de raça de gado Cachena, 
criados em zona de mon-
tanha, acompanhada pelo 
Feijão Tarreste, caracterís-
tico das Serras da Peneda 
e do Soajo, fazem deste 
prato um sabor distinto do 
mundo rural e as delícias 
de quem o prova”, apre-
senta a autarquia de Arcos 
de Valdevez numa nota de 
imprensa.

Não vão faltar ainda po-
derão provar a Laranja de 
Ermelo, os Charutos de 
Ovos, o bolo de mel e o 
bolo de discos, bem como 
os excelentes Vinhos Ver-
des do concelho.

No campo das ativi-
dades culturais, haverá a 
Mostra de Artesanato e 
Mercado de Sabores, com 

stands de produtores de 
Arcos de Valdevez, onde 
os visitantes encontrarão 
artigos elaborados artesa-
nalmente, bem como uma 
variada oferta de doces, 
compotas e vinhos verdes 
da região.

Através da Porta do 
Mezio existe a possibilida-
de da realização de trilhos 
pedestres, e, no Paço de 
Giela de realizar a ativida-
de ‘À mesa com Afonso 
Henriques’.

O evento integrará pro-
vas de vinhos comentadas, 
oficinas, showcookings, 
animação com rusgas po-
pulares, concertos e teatro 
na Casa das Artes, bem 
como um baile de encerra-
mento com o Grupo Musi-
cal Sound.

O fim de semana gas-
tronómico é uma organiza-
ção do Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, com a 
parceria da Câmara Mu-
nicipal e empresários do 
concelho.

Fim de Semana Gastronômico  
em Arcos de Valdevez

As amendoeiras em flor 
levaram mais 1000 pes-
soas à Cumeada da Alta 
Mora, para participarem 
nos passeios pedestres 
promovidos pela Associa-
ção Recreativa, Cultural e 
Desportiva dos Amigos da 
Alta Mora (ARCDAA), rea-
lizados nos dias 3 e 10 de 
fevereiro.

Este ano, pela primeira 
vez, a ARCDAA optou por 
realizar dois passeios em 
vez de ano, para conse-
guir responder ao núme-
ro de interessados, que 
aumenta de edição apara 
edição. Aproveitando uma 
das paisagens mais bo-
nitas desta estação, esta 
iniciativa prima por dina-
mizar o interior do conce-
lho de Castro Marim, con-
tribuindo para a promoção 
de todo o potencial natural 

e desportivo da região da 
serra algarvia.

Depois dos vales, mon-
tes, ribeiras e campos de 
amendoeiras, os partici-
pantes desfrutaram de um 
almoço-convívio, numa 
tarde muito divertida, com 
direito a um baile animado 
pelo “Duo Reflexo”. Decor-
reu também, nos dois dias 
de passeio pedestre, um 
mercadinho com venda 
de produtos locais (doces, 
cestos, empreita, compo-
tas, chouriços, queijos, 
etc.), que atraiu os olhares 
para outras maravilhas do 
algarve interior, a gastro-
nomia e o artesanato.

Um ambiente salutar e 
de boa disposição, como 
tem sido apanágio desta 
iniciativa, realizada com o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Castro Marim.

castro MariM

Amendoeiras em Flor levaram 
mais de 1000 pessoas 

a intervenção mais profun-
da será na Praia Fluvial de 
Burgães, que, com areal 
e zonas de relva arbori-
zadas, se situa a cerca de 
1,5 quilómetros do centro 
de Vale de Cambra e já 
regista “uma procura signi-
ficativa” na época balnear.

“Como a qualidade da 
água é muito boa e o lo-
cal aprazível, de manhã 
a praia já está cheia de 
gente e, por esse motivo, 
queremos proporcionar-
lhe melhores condições, 
aumentando as áreas de 
estacionamento e qualifi-
cando toda a envolvente, 
para o que procuraremos 
também adquirir alguns 
terrenos na proximidade”, 
diz José Alexandre Pinho.

Já na praia de Paço de 
Mato, a cerca de 10 quiló-
metros da sede do municí-

pio, está prevista a criação 
de instalações sanitárias 
de apoio, o arranjo do seu 
parque de merendas e a 
reabilitação de um fonta-
nário aí existente. A inten-
ção da autarquia é criar 
condições para gerar mais 
procura por essa praia, 
onde “as águas de monta-
nha são de excelência”.

A terceira praia fluvial 
sujeita a arranjo é a de 
Pontemieiro, localizada a 
cerca de 15 quilômetros do 
centro de Vale de Cambra 
e equipada com um “tan-
que” próprio para crianças 
no rio. Aí, a intervenção 
câmara passa por criar 
melhores condições em 
geral para quem usufrui 
do espaço, que o vereador 
diz ser “muito procurado 
por famílias que, no verão, 
visitam a região”.

As ruas engalanam-se 
com decoração suspensa, 
com as montras, as va-
randas e outros coloridos 
de camélias, os murais 
dão uma beleza diferente 
à quinta do prado, local 
onde acontecem grande 
parte das ações desenvol-
vidas, com a exposição-
concurso de camélias no 
epicentro.

Neste momento, a po-

pulação poderá inscre-
ver-se nas mais variadas 
ações, desde a exposição/
concurso de camélias, 
nos murais, no concurso 
de moda para eleição da 
rainha e princesas das 
camélias, nas montras e 
varandas decoradas com 
camélias e no desfile te-
mático. Toda a informa-
ção está patente em www.
mun-celoricodebasto.pt
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“Tem aumentado subs-
tancialmente o número de 
casos detectados de crédi-
tos ilegais, com juros entre 
50% e 80%, que já levaram 
pessoas desesperadas a 
ficar sem as casas de famí-
lia por causa de emprésti-
mos de baixo valor. O aler-
ta é feito por João Raposo, 
diretor do Departamento 
de Ação Sancionatória do 
Banco de Portugal, que re-
velou ao Correio da Manhã 
que foram feitas 20 partici-
pações ao Ministério Pú-
blico no ano passado, por 
32 crimes, um aumento de 
68% em comparação com 
o ano anterior. No mesmo 
dia em que sai a notícia 
do Correio da Manhã, o 
Banco de Portugal faz um 
alerta público: “Concessão 
de crédito fácil? Cuidado, 
esteja alerta“.

Não é difícil encontrar 
mensagens nas redes so-
ciais com promessas de 
“Crédito Fácil em 48 ho-
ras”, para quem “precisa 
de dinheiro” e “tem imó-

“Cuidado com o crédito fácil”. Banco de
Portugal faz alerta contra agiotas na internet 

vel”. O Facebook e outras 
redes são a principal forma 
de propagação destes es-
quemas de financiamento 
ilegal, ajudando a explicar 
o aumento recente do nú-
mero de casos. Existem, 
também, panfletos distribu-
ídos porta a porta e anún-
cios em jornais que atraem 
pessoas que, em alguns 
casos, já não têm acesso 
a crédito bancário e estão 
“em situação de deses-
pero, financeira e psicolo-
gicamente”, comentou o 
responsável do Banco de 
Portugal.

Nos últimos três anos, é 
superior a sete milhões de 
euros o valor desses crédi-
tos à margem da lei. João 
Raposo conta que foram 
detetados casos em que, 
para pequenos emprés-
timos, à margem da lei, 
foram dadas casas como 
garantia, alterando-se a 
titularidade e à primeira 
prestação que não é paga 
as pessoas perderam a 
casa.

Estes são contratos cuja 
legalidade seria facilmente 
disputada por um advoga-
do, mas “as pessoas não 

têm dinheiro para recorrer 
a um advogado ou condi-
ções para avançar para a 
Justiça, pagando as taxas 
e custas associadas, para 
pedir a nulidade”, explica o 
responsável  que, garante 
João Raposo, está mais 
atenta de forma a proteger 
os mais vulneráveis, que, 
garante, não são apenas 
pessoas com pouca lite-
racia financeira mas, até, 
pessoas com formação 
acadêmica que se veem 
envolvidas nestas redes.

No alerta público, o 
Banco de Portugal avi-
sa que estas entidades, 
muitas vezes, recorrem a 
meios agressivos de co-
branças de dívidas quando 
os clientes falham alguma 
obrigação a que estavam 
vinculados. Assim, antes 
de contrair qualquer em-
préstimo, confirme no site 
do Banco de Portugal se a 
entidade financiadora está 
autorizada a dar crédito. 
Em caso de dúvida, conta-
te o Banco de Portugal”.

A Provedoria de Jus-
tiça recebeu, em 2018, 
920 queixas relacionadas 
com atrasos na atribuição 
das pensões da Seguran-
ça Social. São 3,5 vezes 
mais queixas do que 2017.

Os guias práticos da 
Segurança Social indicam 
que o tempo médio para a 
decisão dos requerimen-
tos deveriam ser 50 dias, 
mas a verdade é que es-
tas 920 pessoas espera-
ram, em média, cerca de 
10 meses por resposta do 
Centro Nacional de Pen-
sões, tendo em alguns ca-
sos ultrapassado um ano.

Entre as queixas estão 
a obrigação de trabalhar 
para além da idade legal 
da reforma, pensões pro-
visórias por longos perí-
odos ou pessoas que se 
veem privadas de qual-
quer rendimento por tem-
po indeterminado, com foi 
descrito num dos ofícios 
enviados pela Provedoria 
de Justiça ao ministro do 
Trabalho e ao Instituto de 
Segurança Social, que tu-

Resposta ao pedido
de pensão pode

demorar até um ano
tela o CNP.

Para justificar as difi-
culdades nas respostas, 
o Instituto de Segurança 
Social fala na redução no 
número de trabalhado-
res, aumento do número 
de pedidos ou  de haver 
informação sobre os des-
contos dos trabalhadores 
que não está informatiza-
da. Outra fonte de proble-
mas são as carreiras con-
tributivas em dois ou mais 
países: tanto pelo atraso 
de Portugal no envio dos 
documentos para o país 
onde a pessoa vai receber 
a reforma, como no atraso 
de Portugal no pedido dos 
documentos necessários 
aos países onde os traba-
lhadores descontaram.

No Parlamento, o mi-
nistro do Trabalho, Vieira 
da Silva, disse que haveria 
60 mil requerimentos de 
pensões que aguardavam 
resposta há mais de 90 
dias. O objetivo é reduzir 
este número para 10 mil 
requerimentos pendentes 
até ao final de 2019.

Luís Onofre vai ser o 
novo presidente da Confe-
deração Europeia da Indús-
tria de Calçado. Ainda que 
considere prematuro falar 
sobre um papel que ainda 
não assumiu, não esconde 
que a escolha é um moti-
vo de «orgulho» para ele e 
para a própria indústria por-
tuguesa.

À frente da Associação 
Portuguesa dos Industriais 
do Calçado conta que «te-
mos muitos desafios pela 
frente, principalmente, num 
ano como este, até pelo 
Brexit ou pelo protecionis-
mo norte-americano. Os úl-
timos dois anos não foram 
fáceis, mas, mesmo assim, 
tivemos uma prestação po-
sitiva, conseguimos dar a 

Falta de mão de obra
desespera empresas

volta. Este ano, vai ser ain-
da mais difícil».

Sobre a importância de 
conquistar os mercados 
externos e da necessidade 
de alcançar as metas que 
foram estabelecidas neste 

O indicador coincidente 
mensal para a atividade 
econômica aumentou em 
janeiro, após três meses 
de estabilização, e o in-
dicador para o consumo 
privado manteve a redu-
ção iniciada em março de 
2018, revelou  o Banco de 
Portugal.

“Em janeiro, o indica-
dor coincidente mensal 
para a atividade econô-
mica aumentou, após ter 
estabilizado nos últimos 
meses. O indicador coinci-
dente mensal para o con-
sumo privado manteve o 
perfil de redução iniciado 
em março de 2018”, lê-se 

numa nota na página ele-
trônica do banco central.

Assim, o indicador 
coincidente mensal para 
a atividade econômica 
aumentou de 1,7% em 
dezembro para 1,8% em 
janeiro, enquanto o indi-
cador coincidente mensal 
para o consumo privado 
caiu para 1,8%, face aos 
1,9% registados no mês 
anterior.

Segundo o BdP, os in-
dicadores coincidentes 
são indicadores que pro-
curam captar a evolução 
da variação homóloga do 
respetivo agregado ma-
croeconômico.

Atividade econômica
aumenta e consumo

privado diminui em janeiro        

sentido, o designer portu-
guês explica que «haver 
mercado é muito impor-
tante. As pessoas estão a 
retrair-se e assim o con-
sumo desce. A moda é o 
que perde primeiro». E, por 
isso, defende que é preciso 
inverter esta tendência.

Ainda assim, importa re-
ferir o valor que tem o que 
é feito por cá e que sem-
pre foi reconhecido fora de 
portas. «Acima de tudo, o 
made in Portugal é muito 
reconhecido. As campa-
nhas têm sido excelentes 
e isso ajuda a que seja um 
setor muito forte. No en-
tanto, é mais a nível geral 
do que particular e vamos 
ter de apostar nisso. Dois 
milhões, dos 18 milhões 

que vão ser investidos pelo 
setor vão ser para isto. Os 
EUA são, por exemplo, um 
dos mercados onde esta-
mos a apostar fortemente. 
A China, por outro lado, 
também tem vindo a ganhar 
importância».

A somar a todos os de-
safios que o setor tem de 
enfrentar e continuará a ter 
como grande pressão está 
a falta de mão de obra, por 
exemplo. De acordo com 
Luís Onofre, a mão de obra 
continua a ser uma ques-
tão: «Tem sido o calcanhar 
de Aquiles desta indústria. 
Há quem não aceite en-
comendas porque não as 
pode aceitar, não tem como 
as fazer. Acontece em mais 
indústrias».

As exportações da in-
dústria alimentar e das be-
bidas somou um total de 5 
blhões de euros em 2018, 
um valor mais alto de sem-
pre. Este corresponde a um 
aumento de 151 milhões 
de euros, mais 8,66% em 
comparação com 2017, e 
representa uma atração 
crescente pelos produtos 
nacionais por parte do mer-

cado externo.
Segundo comunicado 

da Federação das Indús-
trias Portuguesas Agro-Ali-
mentares, a Espanha des-
tacou-se como principal 
país com 25% das vendas 
para o exterior. Segue-se 
França com 9% e o Brasil 
com 6%. O azeite, o leite, 
os produtos lácteos e o vi-
nho, são os produtos prefe-

ridos do mercado global.
Jorge Tomás Henriques, 

Presidente da Federação 
das Indústrias Portuguesas 
Agro-Alimentares, mostra-
se feliz com os resultados e 
afirmou que estes números 
são o reflexo dos esforços 
da indústria alimentar e das 
bebidas e o confirmar de 
uma tendência de cresci-
mento que já vínhamos a 

assinalar. “Conforme pre-
visto pela FIPA, consegui-
mos alcançar este grande 
objetivo que era ultrapas-
sar os 5 bilhões de euros 
em exportações, o que 
revela a qualidade e a di-
ferenciação dos produtos 
alimentares portugueses”.                                                                                                                     
Nos últimos 8 anos, as 
exportações aumentaram 
56% e as importações 32%. 

Indústria alimentar e das bebidas bate recorde em 2018
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A  secretária-geral 
adjunta do PS Ana Ca-
tarina Mendes criticou  
Passos Coelho por 
aparecer como o porta-
voz de uma direita que 
tirou tudo e todos e de 
promessas que o PS e 
o governo não fizeram.  
“Os pais do colossal 
aumento de impostos e 
da taxa de desemprego 
recorde, do convite à 
imigração, são aqueles 
que agora nem sequer 
se congratulam com os 
resultados positivos do 
Governo socialista de 
António Costa”. 

“Diria mesmo que 
Passos Coelho, cada 
vez que aparece, é 
para torcer que as coi-
sas corram mal. A ver-
dade é que os resulta-
dos do  governo do PS 
estão aí”.

Em Coimbra, o anti-
go líder Passos Coelho 
acusou PS, BE e PCP 

PS ataca Passos por torcer
para que as coisas corram mal

Rui Rio, rejeitou o de-
safio proposto por Pe-
dro Santana Lopes, de 
uma eventual coligação 
pré-eleitoral com o CDS 
e a Aliança. Rio acusou 
ainda o Governo de ter 
dois discursos.

“Não faz sentido al-
gum Santana Lopes sair 
do PSD e depois que-
rer fazer uma coligação 
com o partido. Para isso 
não saía”, afirmou, em 
Coimbra, onde encer-
rou a primeira edição da 
Academia Política Cal-
vão da Silva.

A hipótese de uma 

Catarina Martins dis-
se em Coimbra, que a 
administração dos CTT 
tem vindo a manipular os 
dados que divulga  e a 
mentir ao regulador e às 
populações.

“A cada dia que passa, 
a cada mês que passa, a 
empresa está mais frágil”, 
afirmou e dizendo que os 
CTT foram construídos 
pelo serviço público, pelo 
investimento público e 
pelos seus trabalhadores 
e, enquanto pertenceu ao 

setor público, deu lucros 
da ordem dos 60 milhões 
por ano, estando presen-
te em todo o território”.

Mas a privatização dos 
CTT permite aos acionis-
tas privados a vampiriza-
rem a empresa e, como 
diz o próprio regulador,  
a ANACOM, não estão 
a ser cumpridos os mí-
nimos do serviço público 
a que a empresa estava 
obrigada.

“É uma situação grave 
que merece atuação”, de-

Catarina Martins diz que os CTT manipulam
dados que divulgam e mentem ao regulador

Rui Rio 
afasta 

coligação 
pré-eleitoral 

à direita
coligação à direita foi co-
locada pelo fundador da 
Aliança, em entrevista 
ao semanário Sol.

O líder do PSD en-
tende que o Governo 
tem dois discursos: o 
do primeiro-ministro e 
o do ministro das Fi-
nanças, dando o exem-
plo das negociações 
com os enfermeiros.                                                                                                                 
“O primeiro-ministro diz 
que está aberto para dar 
tudo e mais alguma coi-
sa, mas o ministro das 
Finanças diz que não 
há dinheiro para nada”, 
apontou.

fendeu a líder do BE, que 
falava aos jornalistas, em 
Coimbra, depois de ter 
participado numa reunião 
com trabalhadores da 
empresa CTT – Correios 
de Portugal.

Catarina Martins con-
siderou, por outro lado, 
errada e digna de registo 
a decisão da Assembleia 
da República, que rejei-
tou uma proposta do BE 
para que o Estado reto-
me o controle público da 
empresa.

“Tendo havido autar-
cas de todos os partidos 
a contestar a atuação dos 
CTT e a defenderem a 
nacionalização da empre-
sa, não deixa de ser um 
péssimo sinal que,  PS, 
PSD e CDS tenham rejei-
tado o controle público da 
empresa”.

“Autarcas de todos os 
partidos, por todo o país, 
têm contestado a adminis-

tração dos CTT, que tem 
fechado sucessivas esta-
ções de correio, já lá vão 
mais de 80, desde que a 
empresa foi privatizada e, 
com isso, privado muitos 
concelhos da necessária 
ligação ao serviço público 
a que todas as popula-
ções devem ter direito”.

Do encontro com tra-
balhadores dos CTT fica-
ram com duas certezas. 
Uma é que o serviço de 
correios é um serviço de 
futuro, é um serviço públi-
co, que representa a pre-
sença do Estado em todo 
o território, é essencial 
para a coesão social e 
que, independentemen-
te das inovações tecno-
lógicas, vai ser sempre 
necessário um serviço 
público que assegure a 
comunicação em todo o 
território para todas as 
gerações, disse Catarina 
Martins.

de só se importarem com 
os cortes na despesa em 
setores como a saúde e 
educação quando o PSD 
era Governo.

Exemplos de bom go-
verno do PS são os sa-
lários que, quer no setor 
público, quer no setor 
privado, melhoraram 7% 
nesta legislatura ou ainda 
a despesa na Educação 
e na Saúde, que caiu no 

governo de Pedro Passos 
Coelho e sobe com o go-
verno do PS.

Passos Coelho avisou 
que devido a uma pior 
conjuntura externa  quan-
do grandes economias 
para onde Portugal ex-
porta entrarem em reces-
são,  e com as receitas do 
Estado português a cair, 
o Governo terá de cortar 
na despesa, mas ironizou 

que isso nem pensar, o 
Tribunal Constitucional 
não deixa.

“Só se for na saú-
de, na educação, no 
investimento e noutras 
coisas, porque nessas 
o PCP ,BE  e o PS não 
se importam de cor-
tar. Só se importavam 
que nós  cortássemos, 
quando são eles a cor-
tar não tem problema 
nenhum”, alegou, ar-
rancando aplausos à 
assistência.

Passos Coelho dis-
se ainda que a questão 
não é de partidos ou 
de clubes partidários, 
é um problema nacio-
nal e responsabilizou 
o PS, argumentando 
que sempre que es-
tes problemas graves 
aconteceram, era o PS 
que tinha a responsa-
bilidade de tratar des-
tas coisas porque es-
tava no Governo.

O Governo cedeu nos 
últimos braços-de-ferro e 
decidiu voltar a negociar 
com enfermeiros e profes-
sores. Para se aproximar 
das reivindicações destes 
dois setores o executivo 
terá de aumentar a des-
pesa. Mas o ministro das 
Finanças já fez, em decla-
rações , um pré-aviso que 
pode inquinar as negocia-
ções: “Não há margem 
nenhuma para acomodar 
novos aumentos de des-
pesa.” Mário Centeno 
não admite mexer no ob-
jetivo que definiu para o 
déficit para 2019 (0,2%) 
e reitera que a meta do 
défice é para manter.                                                                                                                          
Além da ambiciosa meta 
do déficit, como lembra o 
semanário, há um desa-
celeramento da economia 

europeia, o PIB português 
cresceu abaixo do previs-
to em 2018 e ainda há a 
possibilidade de o governo 
voltar a ter de injetar mais 
dinheiro no Novo Banco.

Por um lado, António 
Costa tem Bruxelas e Má-
rio Centeno a exigir rigor 
nas contas, por outro tem 
vários setores da função 
pública a exigir todo o tipo 
de reivindicações que en-
volvem mais despesa e 
que iriam desequilibrar as 
contas do Ministério das 
Finanças. Pelo meio de 
tudo isto ainda há Marcelo, 
que nas últimas semanas 
terá, segundo disse ao Ex-
presso fonte da Presidên-
cia, pressionado António 
Costa a voltar à mesa de 
negociações com enfer-
meiros e professores.

Jerónimo de Sousa 
discursou longamente, 
no encerramento da 10.ª 
assembleia da Organiza-
ção Regional de Setúbal 
do PCP, no Barreiro, e 
insistiu nas críticas ao 
executivo do PS, que tem 
apoiado no parlamento.  
Sempre que se referiu ao 
PS, ao longo das 9 pági-
nas de discurso, era para 
criticar as opções dos so-
cialistas e isso aconteceu 
pelo menos duas vezes, 
parte delas por ter bus-

cado apoio a medidas ao 
PSD e ao CDS.

“O PS fez, como o 
PSD e o CDS, uma po-
lítica de direita e integra-
ção capitalista europeia, 
assim como resistiu a 
reverter a legislação la-
boral, ou por ter ficado 
em cima do muro quanto 
às mudanças no Serviço 
Nacional de Saúde”.

Outra crítica de Jeró-
nimo ao OS: “ Tentativa 
de impor a descentrali-
zação de poderes para 

as autarquias, com o 
apoio do PSD” e disse 
ainda “os avanços rei-
vindicados pelos comu-
nistas, como a reposição 
de rendimentos ou redu-
zir as taxas moderado-
ras na saúde, só foram 
possíveis por o Governo 
minoritário do PS não ter 
as mãos completamente 
livres para impor a sua 
vontade”.

O líder do PCP pe-
diu que as três eleições 
deste ano, europeias, 

regionais na Madeira e 
legislativas, sejam vistas 
como uma única bata-
lha e atacou as opções 
de Governo, que, subli-
nhou, é do PS e não das 
esquerdas. “São três 
batalhas que exigem 
que se assumam como 
uma única só batalha, 
em que cada uma soma 
e se projeta para a se-
guinte”, afirmou.  “Sim, 
Governo minoritário do 
PS e não Governo das 
esquerdas”.

Jerónimo critica  o PS

Centeno faz pré-aviso a enfermeiros 
e professores: “Não há margem

para mais despesa”
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3ª Festa Portuguesa na Casa das Beiras
Muito legal 

a vida social 
da Família 
Beirã, com a 
p r o g r a m a -
ção cada vez 

melhor e agradável, fi-
nalizando o mês de fe-
vereiro com a 3ª Festa 

Portuguesa, para a sa-
tisfação da nossa Co-
munidade. 

Abrindo os trabalhos, 
o conjunto Típicos da 
Beira com o Rogério e 
sua turma “arrebentan-
do” com um repertório 
muito bom e animado.

O cardápio, sempre 
de qualidade ofereceu 
churrasco, bifanas de 
boi, febras de porco, 
costela à chanfana, e 
massada de bacalhau, 
tudo preparado com 
muito capricho.

A atração maior da 

tarde, sem dúvida, foi 
a apresentação do R.F. 
Benvinda Maria, que 
adentrou ao salão com 
muita elegância, char-
me e muita raça, e re-
alizou uma belíssima 
apresentação, deixan-
do o público encantado; 
enfim, um dia perfeito. 
Parabéns ao presidente 
José Henrique e sua di-
retoria pela festa do do-
mingo passado.

Apresen-
tação 
espetacular 
do R.F. 
Benvinda 
Maria, da 
Casa das 
Beiras

A diretora 
beirã, 
Neumara 
Coelho, é 
sempre uma 
atração à 
parte na 
Tocata do 
R.F. Benvinda 
Maria

O conjunto 
Típicos da 
Beira deu o 
tom musical 
à 3ª Festa 
Portuguesa

O empresário 
Luís Albuquer-
que, diretor
-presidente da 
empresa Orla 
Cereais, sua 
amada espo-
sa D. Olinda, 
presenças certas 
nas Casas Re-
gionais

Descontração 
total na mesa 
do presidente 
beirão José 
Henrique, com 
Felipe Men-
des, seu pai 
Júlio Robalo e 
José Estrela, 
estudante de 
Portugal visi-
tando Brasil,  
os amigos 

Essa é uma dupla inseparável da nossa Comunidade Portuguesa: o 
radialista colunista Maneca e o comendador Afonso Bernardo num 
close para o Portugal em Foco

“Show de bola” é esse casal D. Virgília e Dr. 
Luzembergue, sempre dando um espetáculo 
no salão

Dessa vez não teve jeito, conseguimos registrar 
este momento de dois grandes baluartes da Casa 
das Beiras: Antonio João, irmão do presidente, e 
sua esposa Márcia Fonseca, sempre preparando 
deliciosas maravilhas da gastronômia portuguesa

Gente boa e ami-
ga não faltou à 3ª 

Festa Portugue-
sa. Na foto, o vi-
ce-presidente da 
Casa das Beiras, 
Luís Ramalhoto, 

mãe, Maria de 
Lourdes, esposa 

Maria Helena, 
Gildo e Clara 

da enpresa Get 
Distribuidora de 
Alimentos e um 

amigo
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Arouca São Paulo Clube 
Iniciou Festividades de 2019

Depois do período de mereci-
das férias, o Arouca São Pau-
lo Clube, iniciou em alta suas 
festividades deste novo ano 
de 2.019. Foi no ultimo dia 08 
de Fevereiro, que a diretoria 
liderada pelo Sr. José Pinho, 
realizou um grandioso almo-
ço de confraternização tendo 
como prato principal a deli-
ciosa bacalhoada a moda de 
Arouca, além de outros pratos 
e acompanhamentos. O almo-

ço do Arouca, como costume é 
precedido pelo completíssimo 
coquetel com salgadinhos, tor-
resmos e batidas. A condução 
desta festa esteve a cargo da 
diretora Dra. Fabíola D. Vaz de 
Carvalho, que depois de sau-
dar a todos convidou para fazer 
uso do microfone o Presidente 
do Arouca Sr. José Pinho, que 
no uso da palavra agradeceu 
a presença de todos e saudou 
os ilustres visitantes. A anima-

ção deste dia esteve a cargo 
do Grupo Folclórico Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca que 
exibiu varias modas do seu re-
pertorio, inclusive com lindos 
arabescos e marchas de Lis-
boa. Anote em sua agenda 
o próximo evento do Arouca 
será no dia 07.03 Sessão So-
lene comemorativa dos 40 
anos de existência do clube 
e no dia 10 de março o almo-
ço de aniversario. Instantes da exibição do Rancho Folc. Aldeias da Nossa 

Terra do Arouca São Paulo Clube.
O Sr. Adilson Ferro assessor do vereador, a Eliana Faraoni, o Vereador Toninho 
Paiva, o presidente Sr. José Pinho e a Norma Fabiano assessora do vereador.

Aqui os diretores e amigos Sr. Odair Peinado, o Sr. João 
Manuel, o Com. Artur A. Pinto, o Sr. José Pinho, o Sr. 
Manuel Gomes e o Gustavo Gabriel.

Também presente vemos a Sra. Maria Emília G. Cardo-
so, o filho Mauricio a nora Fabiane o neto Teo e ainda o 
Luís Carlos e a esposa Ana Paula.

Sra. Aurineide Cabral, a irmã Maisa, o Sr. Antonio Euge-
nio, o Sr. Alberto da Ponte, e o Bacalhau.

Presentes vemos o Sr. Américo R. Barbosa a esposa 
Sra. Marilene M. Barbosa e a nora Karen N. da Silva.

Sempre prestigiando o Arouca vemos a Sra. Maria Mine-
to e o esposo Dr. Francisco Morais e sua irmã Sra. Alzira 
Graciosa Morais Nham.

O Vice Presidente do SAMPAPÃO Sr. Rui Gonçalves a esposa Sra. 
Magna Gonçalves, o presidente do Arouca Sr. José Pinho o Vice 
Com. Artur A. Pinto, o Sr. Luís Priester a esposa Sra. Andrea Priester.

Os diretores Sr. Armando H. de Oliveira, o Sr. José Ro-
cha e o Sr. Armando Dias da Costa.

Aqui o diretor Sr. Manuel Gomes, a esposa Sra. Vera Lucia G. 
Gomes, a filha Manoela, o namorado Vinícios, o Sr. José F. Neto 
a esposa Sra. Leila de M. Foreste e o Sr. Remo Porto Neto.

A Casa de Portugal de Campinas, presidida pelo eclético Jota Santos, voltou a dar 
um show em receptividade, gastronomia portuguesa, bem como o grande show 
apresentado pelo seu grupo folclórico nesta tarde. A entidade realizou com grande 
sucesso no ultimo dia 10 de fevereiro de 2.019, a sua tradicional festa da Vindima 
com o apoio do City Bar, Gráfica Dizart, Estância D´Oliveira e Nico Paneteria. A 
condução da festa esteve a cargo do vice presidente Sr. Pedro Peixoto. Aos pre-
sentes foi servido logo a entrada uma farta mesa de quitutes da culinária portugue-
sa, e na seqüencia o delicioso bacalhau ali preparado, além ainda de outros pratos, 
saladas e acompanhamentos. A animação dessa grande festa esteve a cargo da 
tocata do Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Campinas que na continuidade 
se exibiu com seu grupo completo, percorrendo Portugal com suas modas e can-
tares, e apresentado pelo Jota Santos. Durante o vira livre, o Jota Santos sempre 
oferece entre os presentes, um lindo Galo de Barcelos, a quem se destacou na 
dança, e o ganhador desse dia foi o Sr. José Henrique Semedo. O presidente Sr. 
Jota Santos, agradeceu a todos pela presença e o carinho dos Brasileiros para 
com Portugal, seu povo e sua gastronomia, e mostrou que atualmente mais de 
50% do seu rancho são brasileiros. Anote ai, grande festa de aniversario da 
Casa de Portugal de Campinas dia 16.03, 61 anos reserve seus convites.

Casa de Portugal de Campinas
Realizou a sensacional festa da Vindima

Fotos: Pedro Peixoto

Perfilado vemos o Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Campinas du-
rante sua atuação e o vice presidente Sr. Pedro Peixoto.

O conselheiro da entidade Sr. Celso 
Semedo e esposa.

Sr. Jota Santos  e o Sr. Pedro Peixoto durante a belíssima apresentação 
desta tarde.

Presente o Sr. Adelino da Ponte ex-presidente da entida-
de e sua esposa Sra. Idalina da Ponte.

Momento em que o presidente Sr. Jota Santos e o vice 
presidente Sr. Pedro Peixoto entregavam o lindo Galo de 
Barcelos ao ganhador Sr. José Henrique Semedo

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 todos os sócios, em dia com 
suas obrigações, a participarem da Assembléia Geral, para 
eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, para o Biênio 
2019/2021.

A Assembléia Geral Ordinária, 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
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Carnaval nada morno em Cabo Verde O Português Vítor Pereira fazendo história na China

Dia 28.02.2019
Faria aniversário neste dia o saudo-
so Frederico Ramos; Bruno César 
Fernandes (filho do falecido ami-
go Manuel Fernandes e Adelaide); 
Márcio Gomes Cardoso (filho da 
Sra. Maria Emilia); Antonio Carlos 
Gomes (Diretor da Leograf e do 
Arouca); Dr. Antonio Reis dos San-
tos; Antonio da Conceição Cardoso 
(Arouca); Sra. Josefa Conceição 
Lopes (esposa do Sr. Francisco da 
Cruz de Malta).
Dia 01.03.2019
Faria aniversario neste dia a saudo-
sa Sra. Lourdes Reina, que já nos 
deixou (esposa do amigo Dr. Vital 
Vieira Curto - Elos Sul); Maria Fer-
nanda Cláudia Garcia (filha Álvaro 
Garcia); Viviane (filha do Presidente 
da Casa Ilha da Madeira Sr. José 
Manuel Dias Bettencourt e da Sra. 
Rosa Maria); Antônio Oliveira Sá 
Lopes; Vera Cristina (filha D. Maria 
Isabel da Casa de Brunhosinho); 
Tina Costa (que reside no Canadá).
Dia 02.03.2019
Antônio Manuel Graça Moreira (Vi-
drolândia).
Dia 03.03.2019
Sra. Rosa Maria R. Ferreira (filha do 
Sr. Antônio Rodrigues Ferreira e da 
Sra. Patrocínia de Jesus Ferreira – 
ex-presidente do Elos Sul); Helena 

Puga.
Dia 04.03.2019
José Luiz; Julia (filha do casal Cléo 
e Artur e Neta dos amigos José Bo-
leiro e Adélia).
Dia 05.03.2019
Sra. Maria Tereza Freitas (esposa 
do falecido amigo Sr. Evaristo Tei-
xeira, da ex-Maison Blanche); Jés-
sica dos Santos (neta Sr. Deferial 

Caldeira e Sra. Luiza); nosso amigo 
Coronel Gerson Rezende; Carlos 
Felgueiras (o Carlão das Tintas); 
Sra. Wilma Oliveira (Esposa do fale-
cido amigo Sr. Fernando Henriques 
de Oliveira do Elos Sul).
Dia 06.03.2019
Gustavo Abrantes de Carvalho; 
Vera Lucia (filha do casal amigo Sr. 
Deferial Caldeira e Sra. Luiza).

Dia 07.03.2019
Sessão Solene dos 40 anos do Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia comemo-
rando seus 40 anos de vida a parti8r das 20,30 horas, 
com uma sessão solene, e presença de diversas perso-
nalidades ilustres do Brasil e de Portugal, como a Dra. 
Margarida Maria de Sousa Correia Belém Presidente da 
Câmara de Arouca, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa Pre-
sidente da Federação das Câmaras Portuguesas no 
Brasil, o Dr. Paulo Nascimento, Cônsul Geral de Por-
tugal em São Paulo, Vereador Toninho Paiva, teremos 
homenagens e ao final um coquetel. Entrada Franca. 
Informações 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 10.03.2019
Almoço Comemorativo dos 40 anos do Arouca São 
Paulo Clube
Voce não pode perder este concorrido almoço comemo-
rativo aos 40 anos de fundação do Arouca São Paulo 
Clube. Terenos o delicioso bacalhau à moda de Arou-
ca. A animação estará a cargo do Rancho do Arouca. 
Informações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 
306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fo-
nes (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 noi-
te a partir das 20 horas em sua sede. Será servido um seleto 
jantar com o melhor da culinária portuguesa. Como atração te-
remos a banda Stars In Concert e ainda a participação de Fáti-
ma Fonseca acompanhada por Chico Fernandes ao acordeom 
com o Fado Bossa Nova. Informações e convites Rua Ferreira 
Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia 17.03.2019
Comemoração dos 34 anos da Casa de Portugal do 
ABC
Em festa vai estar a Casa de Portugal do Grande ABC. 
Estará comemorando neste dia em sua sede a partir das 
13 horas mais um aniversario com um almoço self-ser-
vice Bacalhoada a Moda da Casa e às 15 horas grande 
show do Grupo Demônios da Garoa. Convites e infor-
mações R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo André 
– São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  
Arraial na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira de São Paulo estará neste dia 
iniciando suas atividades festivas com um grande arraial 
em sua sede a partir das 13 horas. Grandes atrações e 
exibição dos seus grupos folclóricos. Informações e con-
vites: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Horto Flores-
tal – São Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 
22,30 às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

A diretoria e conselheiros do Conse-
lho da Comunidade Luso-Brasileira 
do Estado de São Paulo, estiveram 
reunidos na noite do último dia 14 de 
fevereiro de 2.019, na biblioteca da 
Casa de Portugal de São Paulo, para 
a realização de umaAssembleia Ge-
ral Ordinária. Na ordem do dia tive-
mos a apreciação e votação das con-
tas do ano de 2018, já com o parecer 
do Conselho de Fiscal;apreciação e 
votação do relatório de atividades 
do ano de 2018, já com o parecer do 
Conselho de Administração; a seguir 
tivemos palavra livre, foi quando o 
secretário geral do conselho, Sr. An-
tonio Marcos Pereira por problemas 
particulares pediu demissão do seu 
cargo, como também o diretorJoão 
Pereira renunciou ao seu cargo por 
falta de tempo. Foram ainda nesta 
noite abordados alguns assuntos de 
interesse da Comunidade.

Assembleia Geral Ordinária
Do Conselho da Comunidade

Fotos de: Maristela Bignardi

Detalhe dos muitos presentes.

Composição da mesa dos trabalhos

O Brasil já foi visto como o 
‘País do Futuro’ na curiosa 

obra do autor austríaco judeu, 
o vienense Stefan Zweig, publi-
cada em 1941, durante o exílio 
carioca – um ano antes de seu 
suicídio, aos 62 anos, em Petró-
polis, juntamente com a segunda 
esposa, Charlotte Elizabeth Alt-
man, a Lotte, também de família 
israelita, nascida na cidade polo-
nesa de Katowice. ‘Ein Land der 
Zukunft’, o ‘País do Futuro’ em 
alemão, nada mais era do que 
a gigantesca nação construída 
pela Coroa de Lisboa ao Sul do 
Atlântico. Quando da separação 
de Portugal, em 1822, o Brasil 
se estendia, com efeito, de Ma-
naus a Montevidéu, ou seja, do 
Rio Amazonas ao Rio da Prata, 
como é cantado nas estrofes do 
Hino da Independência, de au-
toria do próprio Imperador Dom 
Pedro I (1798 – 1834), O Liber-
tador. Ao conceber ‘Brasil, País 
do Futuro’, de acordo com seus 
críticos, Zweig queria, de alguma 
forma, externar, publicamente, a 
gratidão ao País, que, apesar de 
viver sob a ditadura do Estado 
Novo do gaúcho Getúlio Vargas 
(1882 – 1954), tão bem o acolheu 
e a sua companheira - que havia 
sido sua secretária em Londres. 
O livro de Zweig, embora escri-
to por um dos mestres das letras 
europeias do século XX, nunca 
chegou a ser tomado muito a 
sério nem mesmo pelos nacio-
nalistas brasileiros vinculados ao 
‘getulismo’. Zweig teria se deixa-
do levar pela gratidão ao ditador 
de São Borja por tê-lo poupado, 
com sua Lotte, das famigeradas 
câmeras de gás para as quais 
estavam sendo enviados, aos 
milhões, judeus de todo o Velho 
Mundo pelo regime ‘Nationalso-
zialistiche’ da Alemanha de Adolf 
Hitler (1889 – 1946).

Mas, na verdade, o Brasil, 
para além da ‘profecia’ do 

intelectual de Viena, sentia-se 

muito mais, à época, o ‘País do 
Carnaval’, a viver intensamente 
os folguedos do Rei Momo, com 
os trejeitos da cantora portugue-
sinha Carmen Miranda (1909 
– 1955), a Pequena Notável, os 
versos do compositor baiano 
Assis Valente (1911 – 1958) e 
os inúmeros foliões que, na cé-
lebre marchinha da dupla, ves-
tiam uma camisa listrada e saiam 
por aí. Começou, assim, o mito 
da pátria carnavalesca – e não, 
necessariamente, do futuro apre-
goado pelo atormentado Zweig. 
Predominava fortemente, naque-
les anos, a cadência do samba 
dos morros do Rio de Janeiro, 

é ‘carne lavada’, algo como ‘de 
alma nova’. Mesmo considerada 
uma manifestação pagã pelas 
três religiões monoteístas (Ju-
daísmo, Cristianismo e Islamis-
mo), os festejos ocorrem não só 
no Brasil, porém, em diferentes 
metrópoles da Europa – como 
na italiana Veneza, na Viena de 
Zweig, na alemã Munique e ain-
da em Tenerife, na maior ilha do 
arquipélago espanhol das Caná-
rias. Quem apresentou aos bra-
sileiros a fuzarca que antecede a 
Quaresma foram os portugueses 
– e influenciariam todo o univer-
so de países da Lusofonia. Um 
dos carnavais mais animados em 
Portugal é o da Madeira – com o 
seu entrudo espetacular.

Uma outra nação lusófona 
carnavalesca é a africana 

Cabo Verde, arquipélago na 
Costa Atlântica, ao Sul da Ma-
deira descoberto em 1460 pela 
Casa de Avis, formado por nove 
ilhas: Boa Vista, Brava, Maio, 
Sal, São Nicolau, Fogo, Santo 
Antão, Santiago e São Vicente, 
onde está a querida cidade do 
Mindelo. Cabo Verde é conhe-
cido, internacionalmente, por 
seu ritmo musical denominado 
morna - que teve a sua maior ex-
pressão na voz da saudosa Ce-
sária Évora (1941 – 2011), quase 
uma síntese tropical da alma 
melancólica portuguesa. A foto 
de Cesária Évora ilustra a colu-
na. É no Mindelo que se concen-
tra a grande folia, nada morna, 
de Cabo Verde, embalada pelas 
marchinhas na língua ‘crioula’ 
cabo-verdiana, idioma oficial do 
país, fruto de uma corruptela do 
português camoniano. A prova 
de que os festejos brasileiros 
inspiram o mundo todo, é que 
no vernáculo local, Carnaval é 
chamado de ‘Brasilini’, isto é, 
‘Pequeno Brasil’. Um Carnaval 
muito parecido, de fato, com o 
brasileiro – sem as angústias 
‘zweiguianas’. 

então Distrito Federal, bem como 
os ‘pula-pula’ das ruas de Recife, 
à base do frevo e do maracatu, 
e de Salvador, que inventaria, 
em 1950, o trio elétrico. E, por 
isso, muitos são os brasileiros 
que, atualmente, acreditam ser 
a festa um evento tipicamente 
nacional – a folia teria surgido 
aqui e se espalhado pelo plane-
ta. O Carnaval, pelo contrário, é 
antiquíssimo e era comemorado 
há quatro mil anos no Egito dos 
Faraós. Ganhou do latim, nas or-
gias do Império Romano, o nome 
consagrado hoje no mundo intei-
ro, cuja tradução, ao pé da letra, 

Vítor Pereira, treinador do Shan-
ghai SIPG, voltou a fazer história 
na China. O técnico português, 
conquistou este sábado a Super-
taça, ao vencer o Beijing Guon por 
2-0. Com Hulk (ex-FC Porto) no 
onze, a equipa de Xangai entrou 
na partida a meio gás e foi para 
o intervalo empatada. Na segun-
da parte, o Shanghai SIPG entrou 
mais forte e marcou dois golos, 
em apenas quatro minutos. Wang 
Shenchao (62’) abriu o marcador e 
Lu Wenjun fez o segundo (66’).  O 
técnico, de 50 anos, soma assim o 
segundo título pelo clube, depois 
de na temporada anterior se ter 
tornado no primeiro português a 
vencer a Liga chinesa, e o nono na 
carreira como treinador. Durante 
o seu percurso em Portugal, Vítor 
Pereira conquistou duas Super-
taças Cândido de Oliveira e dois 
campeonatos nacionais (2011/12 e 
2012/13) pelo FC Porto. Ao serviço 
do Olympiacos (clube da Liga gre-
ga), o treinador português venceu 
um campeonato e uma Taça, em 
2014/15. Vítor Pereira chegou ao 
Shanghai SIPG em 2017, ano em 

que foi escolhido para substituir o 
também português, André Villas
-Boas (que já tinha rendido em 2011 
no FC Porto). Já na Luz devido a 
lesões o brasileiro Jonas desperta 
interesse ao Santos.  O interesse 
da equipa orientada pelo argentino 
Jorge Sampaoli não é novo, mas 
conheceu novos desenvolvimen-
tos depois da recusa de Alexandre 
Pato (Tianjin Tianhai) em regressar 
à ‘Vila Belmiro’. O técnico vê em 
Jonas,  “um grande nível técnico 

para além de uma boa presença 
na área”. Da parte do Benfica não 
haverá obstáculos, mas sempre no 
final da época. Depois de renovar 
por mais um ano (até 2020), o avan-
çado de 34 anos (completa 35 no 
dia 1 de abril) voltou a ser afetado 
por inúmeras lesões que acabaram 
por retirar-lhe preponderância esta 
temporada. Até porque Seferovic 
tem dado conta do recado com 
muitos gols (14 na Liga) sempre 
bem apoiado pelo jovem craque do 
momento, João Félix, de 19 anos. 
Com pouco tempo de jogo devido 
aos problemas físicos e com um 
ordenado elevado (um dos mais 
caros do plantel com 2,3 milhões 
de euros anuais limpos) a SAD 
poderá estar receptiva a libertar o 
jogador que tem contrato até junho 
de 2020. No Brasil, Jonas já repre-
sentou o Santos e na Portuguesa, 
entre 2006 e 2007 tendo apontado 
oito gols em 42 jogos, antes de ru-
mar ao Grêmio. O campeonato bra-
sileiro começa a 27 de abril, sendo 
que a segunda janela de transfe-
rências no Brasil termina apenas 
no dia 20 de junho.
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O Belenenses SAD impôs 
ao Sporting de Braga a segun-
da derrota seguida na I Liga 
portuguesa de futebol, primeira 
em casa, ao vencer por 2-0, no 
jogo que abriu a 23.ª jornada.

 Kikas, aos 38 minutos, 
e Licá, aos 60, marcaram os 
golos no estádio Municipal de 
Braga, onde o Belenenses 
SAD obteve o seu primeiro 
triunfo da segunda volta do 
campeonato, depois de três 
derrotas e dois empates.

Belenenses SAD impõe
primeira derrota ao Braga

Depois de ter perdido em 
Alvalade com o Sporting (3-0), 
o Braga volta a marcar passo 
na luta pelos lugares da frente, 
mantendo o terceiro lugar, com 
49 pontos, contra 54 do líder 
FC Porto, que visita hoje o Ton-
dela, e 53 do Benfica, que re-
cebe na segunda-feira o Des-
portivo de Chaves. O Sporting, 
quarto, pode ficar a um ponto 
dos minhotos, se vencer o Ma-
rítimo no Funchal, também na 
segunda-feira.

Boavista venceu hoje 
em casa ao Rio Ave, por 
1-0, em jogo da 23.ª jor-
nada da I Liga portuguesa 
de futebol, e soma quatro 
jogos sem perder na com-
petição O.

O brasileiro Rafael 
Costa, aos 12 minutos, de 
grande penalidade, mar-
cou o golo do triunfo dos 
‘axadrezados’, que ficaram 
em superioridade numérica 

Boavista vence Rio Ave

Setúbal Vitória de Guimarães fica
a cinco pontos do Moreirense

O FC Porto somou a se-
gunda vitória seguida na I 
Liga portuguesa de futebol, 
ao vencer na visita ao Ton-
dela, por 3-0, e vai manter 
a liderança na 23.ª jornada, 
antes do clássico com o 
Benfica.

 O central Pepe, cujo últi-
mo gol no campeonato por-
tuguês, frente ao Benfica, 
datava de 1 de abril de 2007, 
inaugurou o marcador aos 11 

FC Porto vence em Tondela 
minutos. O médio espanhol 
Óliver Torres fez o segundo, 
aos 52, e o mexicano Herre-
ra fechou a contagem, aos 
74, em novo triunfo dos ‘dra-
gões’ depois de dois empa-
tes consecutivos.

As notí¬cias não esco-
lhem hora, mas o seu tempo é 
precioso. O SAPO 24 leva ao 
seu email a informação que 
realmente importa comenta-
da pelos nossos cronistas.

A uma semana do clás-
sico com o Benfica, no Dra-
gão, o campeão nacional 
passou a somar 57 pontos, 
mais quatro do que os ‘en-
carnados’, que recebem o 
Desportivo de Chaves na 
segunda-feira. O Tondela, 
11.º classificado, encaixou 
a segunda derrota seguida, 
e mantém os 23 pontos, so-
mente dois acima da zona de 
despromoção.

aos 63, com a expulsão de 
Filipe Augusto. O avançado 
Galeno também viu cartão 
vermelho, após o final do 
encontro.

O Boavista, que ainda 
não perdeu sob o coman-
do de Lito Vidigal, subiu ao 
11.º lugar, com 26 pontos, 
enquanto o Rio Ave, que 
somou o segundo desaire 
seguido, caiu uma posição 
para o nono posto, com 28.

Vitória de Setúbal e Vitó-
ria de Guimarães empataram 
hoje 1-1, num jogo da 23.ª 
jornada da I Liga portuguesa 
de futebol que deixou os vi-
maranenses a cinco pontos 
do rival minhoto Moreirense.

Em Setúbal, o brasileiro 
Mattheus Oliveira deu van-
tagem ao Vitória de Guima-
rães, aos 45 minutos, mas o 
venezuelano Jhonder Cádiz 
empatou para os anfitriões, 
aos 80, na conversão de 
uma grande penalidade, cuja 
marcação levou à expulsão 
de Pedro Henrique, nos vi-
maranenses.

As notí¬cias não esco-
lhem hora, mas o seu tempo 
é precioso. O SAPO 24 leva 
ao seu email a informação 
que realmente importa co-
mentada pelos nossos cro-
nistas.

Com este empate, o Vitó-
ria de Guimarães permanece 
no sexto lugar, com 36 pon-
tos, a cinco do Moreirense, 
que é quinto, enquanto o Vi-
tória de Setúbal, que somou 
o 12.º jogo seguido sem ven-
cer, subiu provisoriamente ao 
11.º lugar, com os mesmos 23 
pontos de Tondela, Boavista, 
Marítimo e Nacional.

O Sporting somou o 
quarto jogo sem ganhar 
nos últimos cinco jogos 
fora na I Liga de futebol, 
ao empatar 0x0 com o 
Marítimo, em encontro da 
23.ª jornada, ficando a 11 
pontos do líder FC Porto.

A formação do holan-
dês Marcel Keizer, que 
acabou com 10, por expul-
são de Coates, aos 90+3 
minutos, passou a contar 
46 pontos, contra 49 do 
Sporting de Braga, tercei-
ro colocado, 53 do Benfi-
ca, segundo, que tem me-
nos um jogo disputado, e 

O Benfica somou o 
oitavo triunfo consecu-
tivo na I Liga portugue-
sa de futebol, ao golear 
em casa o Desportivo de 
Chaves por 4x0, em en-
contro da 26.ª jornada, 
mantendo-se a um ponto 
do líder FC Porto.

Rafa, aos 19 minutos, 
João Félix, aos 37, Sefe-
rovic, aos 43, isolando-se 
na liderança dos marca-
dores, com 15 tentos, e 
Jonas, aos 90, mantive-
ram o registro perfeito dos 
‘encarnados’ na ‘era’ Bru-
no Lage, em vésperas da 
deslocação ao Dragão.

A formação da Luz pas-
sou a somar 56 pontos, no 

Benfica goleia Chaves

segundo posto, a um do FC 
Porto e já com mais sete 
do que o Sporting de Braga 
e 10 face ao Sporting, en-
quanto os flavienses manti-
veram-se com 19, no 17.º e 
penúltimo lugar.

Sporting
empata a zero
com Marítimo

57 do FC Porto 
Por seu lado, o Maríti-

mo pontuou em casa pela 
primeira vez na segunda 
volta, depois de duas der-
rotas, e subiu ao 12.º pos-
to, com 24 pontos, mais 
dois do que o Desportivo 
das Aves, o primeiro clube 
abaixo da ‘linha de água’, 
no 16.º lugar.



«O NOSSO DOPING? SÃO OS 40 MIL
TORCEDORES QUE VÃO ESTAR NO ESTÁDIO»

Krovinovic recuperou, não se
impôs e Benfica abre-lhe a porta

O Internacional sub-
21 croata recuperou de 
grave lesão, mas não se 
conseguiu impor.

A exemplo do que 
sucede com Mile Svilar, 
também Krovinovic não 
tem a sua continuida-
de assegurada no plan-
tel do Benfica versão 
2019/20, uma vez que 
a SAD encarnada está 
aberta a negociar o seu 
passe ou a emprestar o 
atleta.

Disponível desde o 
início de novembro, de-
pois de uma parada de 

nove meses após uma 
ruptura do ligamento 
cruzado anterior do joe-
lho direito, o internacio-
nal sub-21 croata não 
conseguiu impor-se no 
onze, quer com Rui Vitó-
ria quer, agora, com Bru-
no Lage.

Com 272 minutos 
disputados desde que 
voltou e apenas 34” às 
ordens de Lage, Krovi-
novic esteve perto da 
saída em janeiro, como 
o próprio empresário, 
António Araújo, assu-
miu, mas acabou por 

O FC Porto cumpriu esta 
segunda-feira no Olival a 
preparação para a recepção 
ao SC Braga, agendada para 
esta terça-feira, referente à 
1.ª jogo da semi-final da Taça 
de Portugal.

 Sérgio Conceição ad-
mitiu em conferência de im-
prensa que Brahimi está dis-
ponível, não constando no 
boletim clínico, onde estão 
três nomes, como tem sido 
hábito:

Danilo (treino integrado 
condicionado), Marega (trei-
no integrado condicionado) e 

TRÊS NO BOLETIM CLÍNICO

Aboubakar (ginásio e treino 
condicionado) Jorge, mais 
uma vez, «foi autorizado a 
ausentar-se para tratar de 
assuntos pessoais».

LANÇADO CONCURSO
PARA CATERING

O Sporting vai abrir 
concurso para forneci-
mento de catering no está-
dio de Alvalade e na Aca-
demia de Alcochete.

O investimento anu-
al no Catering é superior 
a um milhão de euros e o 
concurso prevê ainda a 
possibilidade de um interlo-
cutor para os três serviços 
atualmente existentes: Ca-
tering Estádio, Bares Está-

dio, Refeitório Academia. 
O contrato atual foi re-

alizado há 16 anos com 
a empresa do ex-jogador 
José Eduardo - apoiante 
de José Maria Ricciardi 
para as eleições de dia 8 
de setembro -, Casa do 
Marquês. 

As visitas técnicas e a 
entrega de propostas de-
correrão em março e a de-
cisão será tomada em abril.

Questionado sobre a 
questão do controle an-
tidoping, durante a ante-
visão ao jogo com o SC 
Braga, Sérgio Conceição 
fez questão de dizer que o 
único doping que a equipe 
portista precisa é o apoio 
dos adeptos.

«Você estava a ir tão 
bem nas perguntas... Va-

mos ter cerca 40 mil adep-
tos no estádio. Esse é o 
nosso doping, o nosso mo-
tor, são eles que dão aque-
la percentagem a mais 
para chegarmos primeiro à 
bola, ganharmos um metro 
a mais... São eles! É mes-
mo verdade! E não estou a 
ser ‘puxa-saco’, não gosto 
disso», atirou.

Internacional por-
tuguês do Sporting 
marcou o melhor gol 
da ronda 22, na opi-
nião dos leitores de 
O JOGO. Bruno Fer-
nandes continua a en-
cantar os leitores de 
O JOGO. Pela terceira 
jornada consecutiva, o 
jogador do Sporting foi 

Bruno Fernandes marcou o 
melhor gol, mais uma vez e 

encanta leitores
distinguido como o au-
tor do melhor gol, agora 
no triunfo por 3x0 frente 
ao Braga, da ronda 22. 
O internacional portu-
guês inaugurou o mar-
cador na execução de 
um livre direto, supe-
rando na eleição Rafa, 
do Benfica, por uma pe-
quena margem.

Imprensa italiana dá 
conta do alegado inte-
resse de Milan e Inter em 
Rafa.

Rafa está a desper-
tar interesse de clubes 
estrangeiros, nomea-
damente na Itália. De 
acordo com o “Calcio-
mercato”, o atacante do 
Benfica está tanto na 
lista do Milan como do 
rival Inter, onde é en-

Um rumor que corre na Itália:
carado como alternativa 
caso sejam transferidos 
Keita ou Perisic, respeti-
vamente.

A carreira de Rafa 
nesta temporada tem vin-
do a merecer destaque, 
pois já marcou 11 gols 
em 29 jogos e está a ape-
nas um tento de igualar a 
melhor época, em gols, 
até ao momento: 12 em 
2015/16, no Braga.

Árbitro português é 
um dos 14 elementos da 
UEFA como VAR no even-
to que decorre no Catar

Artur Soares Dias é 
um dos 14 árbitros da 
UEFA que marca presen-
ça na condição de vídeo-
árbitro num seminário da 
FIFA para árbitros de eli-
te, entre esta segunda-
feira e o próximo dia 1, 
em Doha, no Katar.

O evento reúne 21 
árbitros que pertencem à 

Artur Soares Dias
participa num

seminário da FIFA
UEFA, AFC e OFC, junta-
mente com 20 vídeoárbi-
tros das duas primeiras, 
num total de 41 elemen-
tos. No primeiro seminá-
rio, realizado entre 13 e 
17 de fevereiro, tinham 
estado presentes 39 árbi-
tros, da CAF, a CONCA-
CAF e a CONMEBOL.

O objetivo, segundo a 
FIFA, é “preparar as com-
petições de 2019, lan-
çando ao mesmo tempo 
as bases das provas que 

permanecer na Luz - o V. 
Guimarães e clubes de 
França e Turquia estive-
ram interessados.

terão lugar nos próximos 
anos”, entre as quais se 
conta a fase final do Cam-
peonato do Mundo de 
2022, que será disputado 
no Katar.
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 É de estarrecer o silêncio das organizações que 
se dizem defensoras dos Direitos Humanos e dos 
partidos da esquerda brasileira sobre o drama vivido 
pelo povo da Venezuela. Nosso vizinho vive um co-
lapso democrático e institucional, os venezuelanos 
enfrentam privações indescritíveis, tentam deixar o 
país em busca de um futuro melhor e o ditador Ni-
colás Maduro barra todo tipo de ajuda humanitária, 
zomba da solidariedade mundial às multidões famin-
tas que buscam socorro nas nações vizinhas e, com 
o apoio por um Exército comprado a peso de muito 
ouro e de grupos paramilitares que desfrutam da far-
sa chamada bolivarianismo, fere e mata quem ousa 
tentar abandonar uma nação esfacelada.

 São  países, entre eles o Brasil, que tentam le-
var socorro a seres humanos vítimas da fome e do 
desespero. Já há centenas de feridos, talvez mais 
de uma dezena de mortos. Pergunto: onde estão os 
shows de artistas engajados em defesa das vítimas 
de tanta violência? Alguém leu uma única, escassa, 
condenação ao regime venezuelano por parte das 
dezenas de ONGs que se declaram defensoras dos 
Direitos Humanos? O PT, que mandou sua presiden-
te, a senhora Gleisi Hofman, prestigiar as eleições 
fraudadas que mantiveram Maduro no poder, ainda 
continua achando que a Venezuela é um país demo-
crático?  Em atenção aos seus interesses, acredito 
que sim.

Refugiam-se no silêncio, enquanto a democracia 
é destruída. Hoje, na Venezuela, amanhã não se 
sabe onde. 

Que o nosso povo, vítima de tantos desmandos 
e corrupção de governos passados, jamais possa 
retroceder e viver o horror de ditaduras sejam de es-
querda ou direita.

a ditadura de 
nicolás maduro

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

ediTaL de ConvoCaçÃo
ConSeLHo deLiBeRaTivo

De acordo com o item II do Artigo 44 dos Estatutos da Casa das Beiras 
ficam convocados os senhores conselheiros a comparecerem à Sessão Ordi-
nária que será realizada na sua Sede Social, situada à Rua Barão de Ubá, nº 
341 - Tijuca - nesta cidade, às 20h do dia 13 de março de 2019 em primeira 
convocação com a maioria dos seus membros ou às 20h30min, em segunda 
convocação, com o número que permita a formação da mesa e mais 10(dez) 
conselheiros, para deliberar sobre a seguine Ordem do Dia:

1) Tomar conhecimento, discutir, aprovar ou rejeitar o relatório e contas da 
Diretoria e parecer da Comissão Fiscal referente ao ano de 2018.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2019.

José Henriques
Presidente do Conselho Deliberativo

Rua Barão de Ubá, 341 Tijuca - Rio de Janeiro RJ –  Tel: 2273-1897

SoCiedade ReGionaLiSTa CULTURaL e ReCReaTiva
FUNDADA EM 19/11/1953 - CONSIDERADA DE UTILIDADE PÚBLICA POR DEC. 

18.545 DA............. EM 07/06/1957 E AGRACIADA PELO GOVERNO PORTUGUÊS 
COM A COMENDA DA ORDEM DE BENEMERÊNCIA EM 11/06/1957

CASA DAS BEIRAS
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CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal, em cumprimento ao disposto no Art. 41 Alínea I letra a e Art. 35 

do Estatuto Social, convoca os senhores conselheiros, natos e eleitos, para a reunião ordinária que será realizada no salão nobre 
da Casa de Portugal, na Rua do Bispo, 72, Rio Comprido, RJ, no dia 15 de março de 2019 às 14:00 horas em primeira convo-
cação ou trinta minutos depois, às 14:30 horas em segunda convocação, com qualquer número de presentes, com a seguinte 
ordem do dia:

1. Aprovar o Balanço anual do exercício de 2017.
2. Parecer do Conselho Fiscal.
3. Relatório da Recuperação Judicial.
4. Assuntos Gerais.      

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2019.

CASA DE PORTUGAL
Carlos Eurico Soares Felix

Presidente do Conselho Deliberativo

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Casa de Portugal, nos termos precisos dos Artigos 30 e seguintes do Estatuto Social vigente (aprovado pelo 

Conselho Deliberativo em 06 de outubro de 2015, e registrado no Registro Geral de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, em 
16 de fevereiro de 2016, EBHL 53425FBF), convoca a todos os associados maiores de 18 anos, no pleno gozo de seus direitos 
sociais e quites com suas obrigações financeiras para se reunirem no Salão Nobre da Casa de Portugal à Rua do Bispo nº 72, 
Rio Comprido, RJ, em Assembléia Geral Ordinária às 15:00 horas do 15 de março de 2019, em primeira convocação, com a 
presença mínima de duzentos associados ou, meia hora depois, às 15:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número 
de associados presentes que tiverem assinado o Livro de Presenças para os seguintes atos; a) eleição e posse do Conselho 
Deliberativo da Casa de Portugal, sendo 15 conselheiros efetivos e 15 suplentes, para o período de março de 2019 a março 
de 2022; b) composição da mesa Diretora do Conselho Deliberativo; c) eleição e posse da Diretoria da Casa de Portugal e do 
Conselho Fiscal e respectivos suplentes para o triênio de março de 2019 a março de 2022. As chapas concorrentes deverão ser 
registradas na secretaria da Casa de Portugal com antecedência mínima de três dias úteis, portanto, até o dia 11 de março de 
2019 das 07:00 horas às 13:00 horas, apresentadas por, pelo menos, 19 sócios (Art. 67). Nos termos do parágrafo único do Art. 
66 será dispensado o processo de votação quando houver apenas uma única chapa concorrente. A eleição, então, será feita por 
simples aclamação. 

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2019.

CASA DE PORTUGAL
Jayme Joaquim de Carvalho Netto

Presidente.
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Noite de Fado Vadio com Victor Lopez
Foi realizada no 

Restaurante Costa 
Verde, na Casa do 
Minho, mais uma edi-
ção da Noite de Fado, 
com o guitarrista Vic-
tor Lopez recebendo 
inúmeros admiradores 
e amigos que sempre 
prestigiam com suas 
presenças. Na sex-
ta-feira passada não 
foi diferente. Quem 
marcou com sua par-
ticipação foi a nossa 
fadista Maria Alcina, 
numa atuação pra lá 

de especial, emocio-
nando os corações dos 
amantes da boa mú-
sica portuguesa que 
participação marevilho-
sa. Uma noite perfeita 
onde a satisfação e a 
alegria do anfitrião era 
nítida. Em breve divul-
garemos a data de seu 
próximo evento.  Pa-
rabéns ao  musico e 
cantor Victor Lopez por 
seu sucesso.

O guitarrista Victor Lopez recebendo amigos em mais 
uma edição da Noite de Fado Vadio

A fadista Maria Alcina encantou seus fãs, mais uma vez, 
admirados com sua voz inconfundível. Que participação!!

Foi uma noite maravilhosa com os amigos de Victor Lo-
pez, Antonio Prata soltando a voz

Victor Lopez contou com a participação especial da Eliza-
bete Conde e José Chaves

O casal 
radialista 

José Chança 
e D. Eliane, 

com ami-
gos, sempre 
prestigiando 

a Noite de 
Fado Vadio

Uma mesa 
de destaque: 
Maria Alcina 
com sua filha 
Ângela Abreu, 
o escritor Igor 
Lopes, sua 
mãe Ana Lo-
pes,  Fernando 
Oliveira e 
Neumara Co-
elho que não 
está na foto 
mas contou na 
Noite de Fado 
Vadio 

Gente boa e amiga presente ao Restaurante Costa Ver-
de, na Casa do Minho, na noite de fado vadio na foto 
Sebastião Amaral  e  sua mulher, e  os amigos



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
SÍNTESE.

 A SINTESE É UMA QUALIDADE –CHAVE
PARA OS TEMPOS FUTUROS.

PENSAR POSITIVAMENTE
É MUITO IMPORTANTE

PARA COMPREENDER O SIGNIFICADO
DA SÍNTESE EM NOSSA VIDA

SEM NOS APRISIONARMOS OU NOS TORNARMOS
VITIMAS DOS ACONTECIMENTOS.

dRa. LuZIa coImBRa 
SemPRe em foRma

faLeceu feRNaNdo SuceSSo

Os queridos mascotes do Rancho Folclórico Ar-
mando Leça da Casa do Porto encantam-nos pelo 
seu amor puro às nossas tradições.  JOAQUIM e 
AUGUSTO  vibram nas voltas do vira. Na Foto: Au-
gusto e Joaquim,  na companhia de seus pais Fábio 
e Sandra,  a bordo do Navio Escola Sagres, numa 
linda exibição.  MUITAS BENÇÃOS.

VIVa o VaSco da Gama

meNINoS com o 
foLcLoRe Na aLma

A Casa de  Trás 
os Montes e a 
comunidade por-
tuguesa está de 
luto. Abriu-se 
uma lacuna no 
nosso Folclore. 
FERNANDO SU-
CESSO: símbo-
lo de dignidade 
e caráter, amor 
às tradições. Foi 
presidente por 
vários anos  da 
Casa de Trás-os-
Montes,
grande incenti-
vador atuante no 
Rancho Guerra 
Junqueiro,  ami-
go incondicio-
nal de todos os 

componentes e associados desse maravilhoso clube. 
Radialista, manteve por muitos anos o seu programa 
radiofônico “Portugal Com Sucesso”, na Rádio Metro-
politana. Á Família Transmontana deixamos os nossos 
sentimentos. Muita Luz.

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

aLmoÇaNdo No aRouca
No Almoço das Quintas do Arouca, eu tive o prazer de 
degustar  um maravilhoso cozido à portuguesa. Na foto, 
os  meu amigos queridos presidente Fernando Soares,  
Antonio Peralta, do meu Vascão, meu filho do coração 
Antonio Marques, Maria Alcina, meu amigo  de muitos 
anos da Tap., Sr. Hamiltom. Abraços Fadistas.

A Dra. Luzia 
Coimbra, 
senhora Vip 
da nossa 
Comunida-
de, Com seu 
semblante 
muito feliz 
e cada vez 
mais elegan-
te. Porque 
Será? Mui-
tas Bênçãos  
e abraços 
fadistas..

Maneca
Pé de VaLSa 
da SemaNa

meSa deStaque da SemaNa, No  SoLaR BeIRão

Rancho  folclórico Benvinda maria, do Solar Beirão

Domingo passado, ao anunciarem esse Rancho Folclórico, que saudade  me deu! e, que alegria eu sinto por terem 
tido esta ideia maravilhosa de nomear com o nome de minha querida amiga. Com certeza, um nome que não se 
apagará, se Deus quiser, por muitos anos ainda. Nesta linda foto vemos adultos e crianças dedicados e atentos para 
que tudo saia com beleza e precisão; Aqui, presto minha  Homenagem a estas duas meninas:  Maiana, neta do João, 
irmão do presidente José Henrique,  portanto, bisneta do gentil casal,  D. Ilda e Sr. Julio Robalo, e à segunda  linda 
menina, a Angela,  filha de diretores da Casa, também,  muito queridos. Como se diz, filho de peixe, peixinho é. Para 
todos ofereço a minha admiração por todo o grupo beirão.  Beijinhos para Maiana e para a Angela,  e muita saúde.

PaRaBéNS d. fLoRBeLa PeLo Seu aNIVeRSáRIo

Gostei de ver o casal D. Matilde e Sr. Álvaro, diretores do 
Dragão de Campo Grande, no domingo passado, após o 
almoço dançante na nossa Casa das Beiras, deram um 
Show; mas,  a dupla feminina,  como vemos na foto,  D. 
Florbela e Idalia,  entrou  para dar um clorido,  reforçando 
esta grande tarde.  Para o quarteto em pauta, o nosso 
carinho e o desejo de muita saúde.

Quem sai aos 
seus não de-
genera. Minha 
filha Ângela 
Abreu, vas-
caína apai-
xonada pelo 
gigante da 
colina, muito 
emocionada 
na sala de tro-
féus do Vasco 
da Gama, 
abraçando 
a bandeira  
que tanto nos 
orgulha.

Casaca...Casaca Grande Na Terra Grande No Mar
Vasco da Gama Glorioso Campeão Tua Grandeza 
Tão Singular Cabe Inteirinha No Meu Coração. Abra-
ços Fadistas.

Domingo passado, a diretoria da Casa das Beiras rea-
lizou mais um almoço dançante, onde todos se diverti-
ram  e alguns comemoraram o aniversário, assim como 
vemos neste lindo cenário fotográfico:  à esquerda, o 
grande Vascaíno, Marcio Bela, D. Elisabete , Sr. Artur, 
D. Idalia  e, ao  seu lado,  D. Rosa, a aniversariante que 
agradeceu  a Deus por mais um ano de vida.  Nós, a 
família Portugal em Foco, desejamos  milhões de felici-
dades e  parabéns, amiga.

feliz aniversário dona Rosa

a cLaSSe de d. LauRa ceRVeIRa
Senhora com muito 
charme e elegância, 
minha grande amiga  
D. Laura, esposa do 
Sr. Comendador Or-
lando Cerveira, casal 
que enobrece a alta 
sociedade de Niterói 
e do Clube Português 
de Niterói. Sempre 
elegante e carismáti-
ca  D. Laura está no 
nosso coração.
MUITAS BENÇÃOS.

Com muito gosto, faço este registro,  uma data   Memorável, 22 de Fevereiro 2019  dia do 
aniversário de Dona Florbela, como é gratificante participar,mais uma vez,desta grande 
data muito familiar,graças a Deus, sempre digo, em primeiro lugar, Deus, em segundo, 
palavra família. como vemos aqui, neste lindo cenário fotográfico,  a esquerda, Comenda-
dor, Afonso bernardo Fernandes, sua esposa, Dona Florbela, a aniversariante, sua neta, 
Arquiteta Viviana, bisneto, Bernardo e Mais familiares, a direita, os amigos, Dona Idalia, 
Dr. Roberto, seu filho, Dr. Vinícios, Dr. Sergio, em fim, Dona Florbela estava muito feliz, 
com os filhos, noras, netos e bisnetos presentes para aplaudir a querida vovó, que seja 
por muitos anos, sempre com a graça,do Pai Maior, é o nosso desejo e da família, Jornal 
Portugal em Foco. muita saúde para todos, e o meu muito obrigado.

GRuPo de 
amIGoS feLIZeS

Na passagem do Ano Novo, na cober-
tura  da barra dos meus grandes ami-
gos Adão Ribeiro e Irene, juntaram-se  
pessoas elegantes e muito felizes. Na 
foto: Andrea e o noivo Eduardo, Adriana 
e André´, filhas de Adão e Irene, e seus 
respectivos noivos. A anfitriã Irene, com 
o seu amado Adão, o estimado consul 
adjunto, Dr. João de Deus, a consul de 
Portugal em Dabu-Dhabi, nossa amiga 
Dra. Susana Audi, Dra.  Leelia, esposa 
de João de Deus, Rosa e João martins  
(Dirija), João Audi,  esposo da dra. Su-
sana , Fernandinha e Toninho Serapi-
co, amigos queridos. Muitas bençãos, 
muita luz.
.

Infelizmente semana passada publicamos esta foto na capa, mais sem que-
rer trocamos o nome do nosso grande amigo e incentivador das tradições por-
tuguesas. Nossas desculpas, Orlando Pereira, diretor presidente da empresa 
Big Store, no Cadeg. Esta foto foi tirada no Cantinho das Concertinas com os 
amigos, Felipe Mendes, Carlinhos Cadevez, José Matos, Humberto Mendonça, 
Alexandre Pereira, Toninho Mendes

faLha NoSSa Na SemaNa PaSSada 
foI mau amIGo oRLaNdo PeReIRa

Neste visual fotográfico ve-
mos amigos que gostam de 
participar dos bons  aconte-
cimentos da nossa comuni-
dade  luso-brasileira.  Esta 
foto passou-se no domingo 
passado na nossa Casa das 
Beiras:  D. Idália, minha es-
posa amada, D. Florbela e 
seu marido, o comendador 
Afonso Bernardo Fernan-
des, que tem ao seu lado o 
jovem lisboeta José Estrela, 
trazido ao nosso convívio 
pelo Felipe  para conhecer 
e poder conhecer e curtir o 
Solar Beirão. Parabéns a to-
dos e um grande abraço.
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Almoço FoliA no Clube ReCReAtivo
PoRtuguês de JACARePAguá

Foi um domingo super  animado em Ja-
carepaguá, com a realização do Almoço 
Folia, mais uma criação do dinâmico presi-
dente, Olivério Carvalho e apoio dos dire-
tores e colaboradores. A animação foi total 
e quem deitou o ritmo carnavalesco foi o 
conjunto Claudio Santos & Amigos, tocan-
do fogo no salão, com repertório apropria-
do à ocasião e eclético. Nem o forte calor 
deixou os convidados e amigos parados, 
com todos caindo na folia; enfim, um belo 
pedaço de tarde, com direito a um delicio-
so churrasco e demais iguarias nota 10, 
para o Almoço Folia, no Recreativo.

Almoço 
Folia no 
Recreativo 
ao som do 
conjunto 
Claudio e 
Santos & 
Amigos

Gente boa e amiga curtindo o pré-carnaval no Clube Recreativo Português de Niterói

A Comu-
nidade 
Portugue-
sa marcou 
presença 
no do-
mingo de 
Folia, em 
Jacarepa-
guá
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Bacalhau à Portuense
CASA DO MINHO

Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820
MARÇO – 17 – Domingo 12hs – Festa 
Gaúcha - Costelada – Conheça o Rio 
Grande do Sul sem sair do Rio de Janei-
ro. Churrasco, prendas bonitas, folclore 
com o rancho gaúcho da Casa do Minho 
e música ao vivo para dançar animando a 
festa. Cardápio – costela na brasa, drumet 
de frango, linguiça, arroz branco, arroz 
carreteiro e acompanhamentos. Pula-pula 
grátis.

CASA DA VILA DA FEIRA 
E TERRAS DE 
SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -
Tel: 2293-1542

MARÇO – 17 – Domingo – 12hs –  Arraial 
Feirense - Quinta do Castelo. Local: Sa-
lão Social. Cardápio típico: Sardinha Portu-
guesa, Frango na Brasa, Batata Cozida e 
Frita, Caldo Verde. Doce e Bebidas (à par-
te). Música por conta do Conjunto Cláudio 
Santos & Amigos. Apresentação Especial 
do Grupo Folclorico Almeida Garett. 
Reservas: 2293-1686

CASA DO DISTRITO 
DE VISEu DO RJ

Rua Carlos Chambeland, 40/50 – Vila da 
Penha – Rio de Janeiro – Tels: 3391-6730

MARÇO – 2 a 6 – Sede Campestre – 8 
às 17hs – CARNAVAL - Venha aproveitar 
esses dias para “curtir” um Carnaval eco-
lógico. Temos churrasqueiras, piscinas, 
campo de futebol Society com grama na-
tural e 150.000m² de área verde. Traga 
sua família e seus amigos e venha des-

cansar a mente em nossa Sede Campes-
tre - Estrada da Cascata, 624 - Guapimi-
rim.

CLuBE PORTuGuÊS 
DE NITERÓI

Rua Prof. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói
Tel: 2717-4225 / 2717-4452 / 2717-4640

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

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre- 

Tel: 3253-1244
MARÇO – 17 – domingo – 12:30hs – Al-
moço Dançante. Churrasco com acompa-
nhamentos, sardinhas na brasa. Música 
para dançar com o conjunto Os Vilacon-
denses. Participação, Rancho Folclorico 
Mirim da Casa do Distrito de Viseu. Ingres-
sos antecipados à venda, desconto para 
maiores de 60 anos e folclorista que apre-
sentarem carteirinha com foto – Você não 
pode perder!!!

CLuBE RECREATIVO 
PORTuGuÊS 

DE JACAREPAGuÁ
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Jacarepagua 

Tel: 2423-3585
MARÇO 10 – Domingo – 11hs – Festa Por-
tuguesa. Atrações: Claudio Santos e Amigos 
e Rancho Folclórico Adulto  Luiz de Camões 
do Clube Português de Niterói. Imperdível! 
suculento churrasco completo com carnes 
nobres e demais variedades, mesa de frutas, 
vinhos e cerveja bem gelada

- 1 kg de batatas
- 2 postas grandes de bacalhau demolhado
- 500ml de leite
- 5 dentes de alho esmagados
- 1 colher (sopa) de maionese
- 1 colher (sopa) de ketchup
- 200ml  de creme de leite
- 100ml de azeite
- 1 raminho de salsa
- 1 cebola cortada em meias-luas finas
- 1 pimentão verde cortado em tiras finas
- 100 g de azeitonas descaroçadas
- 100 g de queijo muçarela ralado
- sal e pimenta

Lavar muito bem as batatas e levar a 
cozinhar com a pele em água a ferver tem-
perada com sal, por 35 minutos. Escorrer, 
descascar e cortar em rodelas. Reservar.

Colocar as postas de bacalhau e o ago 
numa panela, com o leite. Ferver  e cozinhar 
em fogo brando por 5 minutos. Escorrer. 
Remover cuidadosamente a pele e as espi-
nhas. Desfiar o bacalhau e reservar.

Envolver muito bem a maionese com o 
ketchup, as natas, o azeite e a salsa previa-
mente picada. Temperar com sal e pimenta. 
Pré-aquecer o forno a 190ºC.

Numa assadeira, dispor camadas alter-
nadas de cebola, tiras de pimento, rodelas 
de batata, bacalhau desfiado e azeitonas.

Cobrir com o molho preparado e polvi-
lhar com o queijo mozarella ralado. Levar a 
gratinar no forno por mais ou menos 30 mi-
nutos, ou até a superfície ficar bem doura-
da. Servir de seguida, com salada de alface.



Cuidados na folia
Quer a gente goste ou não, é carnaval! A maior fes-

ta popular do mundo agita a vida do brasileiro, mas 
exige cuidados com a saúde. O verão, por si só, já 
demanda alguns procedimentos básicos mesmo para 
quem não vai cair na gandaia: manter a hidratação, 
cuidados com o sol, protetor solar, roupas leves, lavar 
bem as mãos e os alimentos para evitar contaminação 
por rotavírus e optar por alimentos leves sempre que 
possível.

Os que pretendem viajar devem estar em dia com 
as vacinas. Casos recentes redobram a atenção com a 
febre amarela. Crianças e adultos que vão para áreas 
endêmicas da doença deveriam estar vacinado pelo 
menos dez dias antes de embarcar. Também são reco-
mendadas vacina contra sarampo e rubéola antes de 
qualquer viagem ao exterior, segundo orientação da 
Organização Pan-Americana da Saúde. Além disso, 
como existem doenças para as quais não existem va-
cinas - a dengue, por exemplo - é sempre bom aplicar 
repelente nas partes do corpo que ficarem expostas. 

No entanto, é inegável que a grande preocupação 
do carnaval são os excessos no consumo de bebidas 
alcoólicas. Por mais tentador que seja, é melhor evi-
tar beber de barriga vazia e respeitar seu tempo de 
repouso. É claro que ninguém precisa abrir mão da 
folia, sendo até mesmo recomendável utilizar o perío-
do para aliviar os estresses da rotina de trabalho, mas 
o folião consciente diminui os riscos de acidentes que 
podem trazer ainda mais dor de cabeça para o resto 
do ano. Com cada um respeitando seus limites o car-
naval tem tudo para ser sinônimo de alegria.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

O clima 
esquentou a 
valer na Casa 

de Trás-os-Montes e 
Alto Douro com a re-
alização do almoço 
“show” Arraial Carna-
valesco. A diretoria 
promoveu um verda-
deiro baile de carna-
val, com direito a um 
delicioso churrasco 
completo, além de sar-
dinha na brasa, tripas 
à moda transmontana 

ArrAiAl CArNAVAlESCO TrANSMONTANO

e caldo verde. Que tar-
de perfeita, com o con-
junto Amigos do Alto 
Minho dando ritmo à 
folia e soltando a voz.  
Em tarde muito feliz, 
com direito à premia-
ção da fantasia mais 
criativa, os associa-
dos e amigos fanta-
siados extravasaram  
a emoção. 

Um registro do presidente Ismael Loureiro, sua esposa a primeira-
dama Sineide com amigos e convidados

O diretor social da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, Joaquim 
Bernardo, com sua esposa D. Iolanda e seu fiel grupo de amigas, no 
Arraial Transmontano

A diretora transmontana Lucia Granito com familia-
res curtindo o Arraial carnavalesco

Senhora Marileide Santos e esposo dando uma 
demostração de foliã, na Casa de Trás-os-Montes


