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MOCIDADE INDEPENDENTE 
FICOU COM 3º LUGAR 

A Beija-Flor de Nilopólis, brilhou na Sapucaí, mas não conse-
guiu o campeonato, ficando em 4º lugar.

Portugal está preparado para
coronavírus, garante Governo       

UNIDOS DO VIRADOURO 
CAMPEÃ DO CARNAVAL 2020

GRANDE RIO VICE-CAMPEÃ

Com brilhante desfile a Viradouro, conquistou o título de cam-
peã do Carnaval Carioca 2020, exaltando as mulheres negras 
de Salvador “Enredo Viradouro com Alma Lavada”.

Com brilhante desfile a Grande Rio, arrebatou o vice-cam-
peonato do Carnaval, contando a história do Pai de Santo, 
Joãozinho da Gomeia.

A Mocidade Independente de Padre Miguel, fez um tributo a 
sua deusa Elza Soares, uma belíssima homenagem a esta 
guerreira, que emocionou a passarela do samba.

BEIJA-FLOR DE NILOPÓLIS
FICOU EM 4º LUCAR

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros garantiu, on-
tem, que Portugal está pre-
parado para uma eventual 
entrada do coronavírus , com 
um plano de contingência 
pronto a ser ativado.

Escusando-se a comen-
tar as declarações de Mar-
celo Rebelo de Sousa, que 
considerou que o Covid-19 
pode transformar-se num 
problema europeu, o ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
disse que o novo coronavírus 
já é um problema global, que 
só pode ser enfrentado com 
ações concertadas.

A Organização Mundial 
de Saúde está a coordenar 
um esforço interno muito im-
portante, quer de apoio aos 
países que mais têm sofrido 
com esta epidemia, a co-
meçar pela  China, quer na 
concertação das ações que 
tomamos para permitir o es-
tancamento, primeiro, e de-

pois a redução e eliminação 
da epidemia, disse Augusto 
Santos Silva.

O governante também 
sublinhou a cooperação en-
tre países europeus, refe-
rindo as reuniões semanais 
para controle feitas pelos 
Estados-membros da União 
Europeia desde esta quarta-
feira, e não descartou a even-
tual necessidade de encerrar 
fronteiras. “Vivemos num es-
paço europeu em que uma 
das grandes riquezas é ser 

um mercado único e um es-
paço de livre circulação, mas 
evidentemente, esse espaço 
de livre circulação tem de ser 
compatível com medidas téc-
nicas que sejam necessárias 
para evitar a transmissão de 
doença”, afirmou.

 “O que faz sentido é 
que a decisão seja articula-
da”, explicando a vontade 
expressa por alguns países 
de fechar fronteiras só seria 
incompatível com as regras 
europeias se fossem deci-

sões unilaterais. “Nós bene-
ficiaremos se a nossa deci-
são for concertada e é nesse 
trabalho de concertação que 
estamos empenhados ao ní-
vel europeu”, concluiu.

O balanço provisório da 
epidemia é de pelo menos 
2763 mortose cerca de81 mil 
infetados, de acordo com da-
dos reportados por mais de 
40 países e territórios. Além 
da China há registo de víti-
mas mortais no Irã, Coreia 
do Sul, Itália, Japão, Filipi-
nas, França e Taiwan. A Or-
ganização Mundial de Saúde 
declarou o surto como uma 
emergência de saúde públi-
ca de âmbito internacional 
e alertou para uma eventual 
pandemia, após um aumento 
repentino de casos em Itá-
lia, Coreia do Sul e Irã nos 
últimos dias. Em Portugal, já 
houve 18 casos suspeitos, 
que resultaram negativos 
após análises.

O presidente do PSD, Rui Rio, dis-
se que o Governo socialista não teve 
estado de graça e que quando tomou 
posse, em outubro passado, era um 
executivo que já parecia cansado. 
“Este Governo não teve estado de 
graça porque, na prática, é o Gover-
no anterior acrescido de mais minis-
tros em cima dos outros. É a continui-
dade do outro, de certa forma, para 
pior”, disse Rui Rio.

Segundo o líder social-democra-
ta, até na recente discussão do Or-
çamento, o Governo, liderado por 
Costa, andou a pescar apoios aqui 
e ali, até dentro do PSD, numa cons-
tante tentativa de andar a equilibrar 
forças, o que não lhe dá condições 
que garantam a estabilidade política.                                                                                                                                    
“O normal é fazerem os quatro anos, 
se não fizerem, é por incapacida-
de deles”, afirmou, acusando ainda 
o executivo de criar um escânda-
lo e uma dramatização por tudo e 
por nada, dando como exemplos a 
contagem do tempo de serviço dos 
professores, a greve dos motoristas 
e, mais recentemente, a redução do 
IVA na eletricidade.

Para o presidente do PSD, todas 
estas situações têm desgastado o 
Governo, porque quando se sobe 
muito alto na dramatização e na 
mentira, maior é a queda, porque os 

Rui Rio diz que Governo
não teve estado de graça

David Neeleman, o maior 
acionista privado da TAP, 
prepara-se para vender 
sua  posição.

A notícia foi dada pelo co-
mentarista  da SIC Marques 
Mendes que  revela ainda 
que as negociações para a 
venda estão bem encami-
nhadas, mas que ainda não 
estão fechadas.

O jornal “Eco” tinha no-
ticiado em novembro que a 
Lufthansa liderava o lote de 
interessados para adquirir 
capital da TAP. Em meados 
de fevereiro revelou que a 
Luftansa e a United Ailines 
estavam  a concertar posi-
ções em parceria e que es-
tariam a negociar com David 
Neeleman. Recorde-se que 
o empresário de origem bra-

Maior acionista privado da TAP
quer vender a sua parte à Lufthansa

sileira é o maior acionista 
privado da companhia portu-
guesa, com 45% através da 
Atlantic Gateway; o restante 
capital é detido em 50% pelo 
Estado português e 5% per-
tencem aos trabalhadores.

Ainda segundo o “Eco”, 
há negociações com outras 
companhias aéreas, incluin-
do a Air France e a KLM. O 
objetivo de Neeleman pas-
sará por vender já uma parte 
da sua posição acionista e 
desfazer-se do resto a prazo 
ou, ainda, dispersar depois o 
capital da TAP em bolsa.

O comentarista lembra 
ainda que esta semana que 
passou foi de guerra aberta 
entre o Ministro das Infra-
estruturas e da Habitação, 
Pedro Nuno Santos, e Da-

vid Neeleman.
Há duas razões centrais. 

Por um lado estão em cau-
sa os 100 milhões de euros 
de prejuízo do exercício de 
2018, ano que se pensava 
poder ser de lucro. Por ou-

tro, há a polémica dos prê-
mios distribuídos aos traba-
lhadores. “Não faz sentido 
distribuir prêmios quando a 
TAP previa dar lucros e deu 
aqueles prejuízos”, concluiu 
Marques Mendes.

As autoridades portuguesas deram 
segmento a uma mega operação para 
desmantelar um esquema de fraude 
no IVA na importação e comercializa-
ção de carros em Portugal.

A intervenção conta com centenas 
de buscas em cinco países diferen-
tes, pois os suspeitos recorreriam a 
empresas de fachada no estrangeiro, 
para emitir faturamento fictício, e as-
sim iludir o Fisco português, levando 
o Estado a acreditar que o IVA já tinha 
sido pago nos diferentes países envol-
vidos, segundo o Jornal de Notícias.

O esquema, no qual os suspeitos 
obtinham maiores lucros na venda dos 
carros que eram vendidos sem IVA em 
Portugal, está a ser investigado pela 
GNR e pela Autoridade Tributária, sob 
orientação do Departamento Central 
de Investigação e Ação Penal .

O Estado terá sido lesado, segundo 
contas do Destacamento de Ação Fis-
cal da GNR do e da Direção de Finan-
ças do Porto, em cerca de 5 milhões 
de euros.

Autoridades realizam 
mega operação

contra fraude na
importação de carros

portugueses cada vez mais se estão 
a  perceber a realidade.

Rui Rio prometeu ainda que o 
próximo conselho nacional do PSD 
sera no Algarve, respondendo ao de-
safio lançado pelo líder da distrital, 
David Santos, que sugeriu também 
que a Festa do Pontal se volte a re-
alizar no dia 15 de agosto, como se 
fazia habitualmente.

Relativamente à preparação para 
as próximas eleições autárquicas, o 
líder social-democrata defendeu que 
deve ser encontrada primeiro uma 
metodologia de trabalho nas câma-
ras onde o PSD não tem o poder, ao 
invés de encontrar já um candidato. 
“Se o problema é arranjar um candi-
dato, estamos no caminho errado. 
Temos de fazer um caminho de pre-
paração”, finalizou.

VEJA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1º Viradouro ..........................................................269,6
2º Grande Rio .......................................................269,6
3º Mocidade Independente ..................................269,4
4º Beija-Flor ..........................................................269,4
5º Salgueiro .............................................................269
6º Mangueira .........................................................268,9
7º Portela ..............................................................268,8
8º Unidos de Vila Isabel .......................................268,6
9º Unidos da Tijuca ..............................................267,6
10º São Clemente ....................................................267
11º Paraíso do Tuiuti ............................................266,2
12º Estácio de Sá .................................................264,7
13º União da Ilha ..................................................264,2

MAIS CARNAVAL NAS PáGINAS 2 E 8
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Mangueira, Viradouro e Grande Rio foram destaques
do 1º dia do Grupo Especial do carnaval do Rio

O Jornal Portugal 
em Foco, trás em 
duas páginas, be-

líssima reportagem sobre 
o desfile das Escolas de 
Samba na Marquês de 
Sapucaí, que teve como 
favoritas à Mangueira, 
Grande Rio e Viradouro 
que foram os destaques 
do primeiro dia do Gru-
po Especial do carnaval 
do Rio.

Estácio de Sá, Paraíso 
do Tuiuti, Portela e União 
da Ilha também desfila-
ram no domingo

ManGuEiRa

a Estação Primeira da Mangueira 
desfilou em busca do bicampeo-
nato com uma releitura crítica da 

vida de um Jesus Cristo nascido em uma 
comunidade. O carro abre-alas mostrou 
o presidente de honra Nelson Sargento 
e a cantora Alcione representando José 
e Maria.

O desfile teve ainda uma linda estátua 
gigante mostrando um jovem Jesus ne-
gro crucificado e referências a indígenas, 
mulheres e membros da comunidade 
LGBT.

GRandE 
RiO

a Grande Rio con-
tou a história 
do pai de santo 

Joãozinho da Gomeia, 
mas teve problemas 
com dois carros, que 
podem diminuir as no-
tas em quesitos como 
evolução e harmonia.

Um dos destaques 
da tricolor de Caxias 
foi a volta de Paolla 
Oliveira como rainha 
de bateria, fantasiada 
de Cleópatra, após dez 
anos fora.

ViRadOuRO

a Viradouro fez um desfile que exaltou as mulhe-
res negras de Salvador. O enredo “Viradouro 
de alma lavada” falou sobre as Ganhadeiras de 

Itaupã, quinta geração de lavadoras de roupa na Lagoa 
do Abaeté.

Na comissão de frente, a atleta da seleção brasilei-
ra de nado sincronizado Anna Giulia, vestida de sereia, 
dava mergulhos de até um minuto em um aquário com 
7 mil litros de água mineral.

uniãO da ilha

a União da Ilha do Governador, da rainha de bate-
ria Gracyanne Barbosa, mostrou a vida dura das 
comunidades do Rio em um desfile com estética 

realista. Não faltaram sinais das dificuldades: armas, 
ônibus lotados, pessoas vivendo nas ruas, desempre-
gados, famintos...

O terceiro carro teve problemas para percorrer a ave-
nida, fazendo com que a escola abrisse um “buraco” na 
Sapucaí. Foi um desfile apressado e com um minuto 
além do limite.

Paraíso do Tuiuti
 

O Paraíso do Tuiuti contou a his-
tória de “dois Sebastiões” em 
seu desfile: o rei português que 

desapareceu no século 16, Dom Se-
bastião, e o santo padroeiro do Rio, 
São Sebastião.

A apresentadora Lívia Andrade es-
treou como madrinha de bateria no 
carnaval carioca. A comissão de frente 
imaginou um encontro do santo que vi-
veu no século 3 e o monarca

Estácio
de Sá
Na retorno ao Gru-

po Especial após quatro 
anos, a Estácio de Sá 
apostou em Rosa Maga-
lhães, carnavalesca em 
busca do nono título em 
50 anos de avenida. Foi 
uma volta após três car-
navais pela escola nos 
anos 80.

O primeiro desfile da 
noite teve alas e carros 
sobre corpos celestes, pe-
dras preciosas e minerais. 
A Campeã da Série A em 
2019 também fez críticas 
ao processo de extração 
dessas riquezas.

Portela

a Portela en-
cerrou o dia e 
soube se apro-

veitar do amanhecer 
com cores leves mas 
cheias de contraste. 
A escola mais vitorio-
sa do carnaval do Rio 
buscou sua 23ª vitória 
com um enredo sobre 
os tupinambás e o “pa-
raíso” que encontra-
ram no Rio de Janeiro 
antes da colonização. 
O desfile apresentou 
o contraste entre a ter-
ra sem maldades dos 
índios em sua mítica 
Guajupiá e a selva ur-
bana que a cidade se 
transformou.
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Foliões desfilam durante 
o Grande Corso Carnavales-
co de Ovar, 23 de fevereiro 
de  

Portugal, de norte a sul 
despiu-se para o Carnaval. 
As temperaturas acima dos 
20 graus e os ritmos brasi-
leiros aqueceram as ruas de 
Ovar. Cerca de 2000 figuran-
tes desfilaram para mais de 
20 mil pessoas.

Não muito longe, em Es-
tarreja, o samba também foi 

Dois meses depois da 
elevação a Património Ima-
terial da Humanidade, os Ca-
retos de Podence voltaram 
a sair este fim de semana à 
rua com os fatos coloridos e 
a vontade de fazer chocalha-
das às raparigas solteiras.

Com o novo estatuto atri-
buído pela UNESCO, a asso-
ciação Grupo de Caretos de 
Podence, responsável pela 
recuperação e defesa da 
tradição desta aldeia de Trás
-os-Montes, espera milhares 
de visitantes neste Carnaval.

“Este reconhecimento da 
UNESCO é um reconheci-
mento que vai dar outra visi-
bilidade não só a Podence, 
mas a Trás-os-Montes. Trás
-os-Montes precisava deste 
reconhecimento. As pessoas 
vêm de Norte a Sul do país, 
do Algarve até ao Minho, da 
Galiza, ... Este ano vê-se já 
alguns estrangeiros: ingle-
ses inclusive, franceses e 
italianos”, afirmou António 
Carneiro, presidente da as-
sociação.

O reconhecimento inter-
nacional dos Caretos já ga-
rantiu uma enchente na ho-
telaria da região.

Além do esforço dos pou-
cos habitantes da aldeia, a 
tradição sobrevive com o re-
gresso de emigrantes neste 

Carnaval português aquecido pelo bom tempo

rei. O desfile de domingo 
gordo é quase tão importante 
como o de terça-feira de Car-
naval. 5 escolas de samba, 
7 grupos de folia e 13 carros 
alegóricos desfilaram pela 
avenida.

Mais a sul, em Loulé, as 
temperaturas também aque-
ceram. Sempre com o sota-
que do outro lado do atlân-
tico, houve também espaço 
para a tradicional crítica so-
cial

Caretos atraem milhares de turistas 
para o Carnaval de Podence

período, que fazem questão 
de voltar para vestir o fato.

“Somos emigrantes há 25 
anos e estamos cá todos os 
anos, porque é uma tradição 
de há muito tempo. antes 
de emigrarmos já vinhamos 
aqui e sempre vestidos de 
Caretos”, contou José Car-
los, emigrante que deixou 
a aldeia para ir viver para 
França.

Com cada vez menos 
gente na aldeia, o futuro jo-

ga-se nos ‘Facanitos’, os 
caretos mais jovens, que 
este ano fizeram o desfile 
de abertura. O pequeno Sal-
vador já veste a rigor o fato 
de careto e a família espera 
conseguir passar os valores 
da tradição.

“Vai ser um Careto cheio 
de genica. Estes valores 
são importantes de trans-
mitir, fazem parte da nossa 
cultura. Este Carnaval é o 
mais antigo, e se os nossos 

avós e os nossos pais não 
nos tivessem incutido isto, 
se calhar não chegávamos 
a património imaterial da 
humanidade”, revela Cecí-
lia Reis, natural de Poden-
ce.

Um estudo de 2019 esti-
mou um impacto económico 
de três milhões de euros na 
região trasmontana. O En-
trudo Chocalheiro estará nas 
ruas de Podence até terça-
feira.

LISBOA
O Teatro Nacional de São Carlos abriu portas ao um baile, 

numa celebração do Carnaval ao ritmo de valsas, polcas e 
operetas. A interpretação é da Orquestra Sinfónica Portugue-
sa e do Coro do São Carlos, a que se juntam os bailarinos da 
Companhia Nacional de Bailado. Dia 22 de Fevereiro, às 21h, 
com bilhetes a 50€.

PORTO
Uma festa revivalista que recupera o tradicional Carnaval 

Só no Coliseu dos anos 1940 a 60 e a traz para o século XXI. 
Conta com música da orquestra The Royal Band, com atua-
ções de cinco drag queens, com a prestação dos DJ Sininho 
& Mendes (acompanhada por bailarinas) e com um show de 
cocktails. E as melhores máscaras serão premiadas. Dia 24 
de Fevereiro, às 22h, com bilhetes a 20€.

OEIRAS
O Palácio do Marquês de Pombal e os seus jardins foram 

o cenário escolhido para uma viagem ao século XVIII, com 
direito a ambiente palaciano, máscaras e jogos da época. O 
Carnaval no Palácio aconteceu nos dias 22 e 23 de Fevereiro, 
a partir das 14h.

TORRES VEDRAS
Lá a festa vem com Magia & Fantasia. É este o tema que 

inspira corsos, zés-pereira, cabeçudos e matrafonas no Car-
naval que diz ser “o mais português de Portugal” e que a cada 
ano frisa a sua caminhada rumo à sustentabilidade. Num pro-
grama que se estendeu por seis dias (21 a 26 de Fevereiro), 
foram momentos a não perder, como o Concurso de Grupos 
de Mascaradosnos  (dia 22, às 21h), os desfiles pelas ruas 
(dias 23 e 25, a partir das 14h30), o Corso Trapalhão (dia 24, 
às 21h) ou o Enterro do Entrudo (dia 26, às 21h). O bilhete 
diário custa 7€; o livre-trânsito, 15€.

SESIMBRA
Foi destino obrigatório para milhares de foliões. Do samba 

na marginal às cegadas, passando pelas cavalhadas e pelo 
tradicional Enterro do Bacalhau, esta festa em movimento tem 
como cartão-de-visita os desfiles de domingo e terça (dias 23 
e 25, às 14h), com as escolas de samba e grupos de axé, e o 
cortejo de palhaços (dia 24, às 15h). De 20 a 29 de Fevereiro, 
com entrada livre (expecto cegadas, 3€).

SINES
A terra de Vasco da Gama entra na folia com o Carnaval 

dos Pequeninos e a Noite da Matrafona (dia 21). Até dia 26, 
teve samba com desfiles, bailes de máscaras, Futebol Trapa-
lhão, Rota dos Bares Foliões e Enterro do Entrudo. O corso 
saiu às ruas no domingo e na terça, às 15h30, e na segunda, 
às 21h, numa versão iluminada.

CASTRO VERDE
Um festival de carácter familiar que não olha a idades para 

pôr toda a gente a mexer com ritmos tradicionais. Sempre 
de olhos postos na cultura alentejana, o Entrudanças elege o 
pão como tema da folia para este ano. No cartaz há espaço 
para bailaricos, concertos, concurso de máscaras, passeios, 
sessões de contos, exposições, circo e oficinas (onde tanto 
pode aprender a dançar valsa como a fazer pão ou acroba-
cias). 

LOULÉ
De 23 a 25 de Fevereiro, a crítica e a sátira política e social 

sairam à rua inspiradas na sétima arte. O Cinema dá o tom 
ao corso que dizem ser o mais antigo do país (e vem com o 
selo de EcoEvento), invadindo a Avenida José da Costa Me-
alha com carros alegóricos, escolas de samba, cabeçudos e 
gigantones (todos os dias, das 15h às 17h30, com bilhetes a 
2€). As atenções concentram-se na Grandiosa estreia Lou-
léwood, um baile de gala que este ano realizada no Salão de 
Festas de Loulé (dia 24, às 22h), mas a folia passa também 
pelo Grande Prémio de Atletismo de Carnaval foi (domingo, 
dia 23) e pelo 46.º Torneio Internacional de Vela (de 22 a 24).

MEALHADA
Leonardo Vieira e Luciana Abreu apadrinham esta edição 

do Carnaval Luso-Brasileiro da Bairrada. Pelo centro da ci-
dade passam dois corsos diurnos (nas tardes de domingo e 
terça, às 15h) e um noturno (segunda, às 21h), com as esco-
las de samba a dar o corpo e a alma ao entrudo. Se sobrar 
energia, a partir das 23h, há Noites da Tenda, com animação 
gratuita até terça. A entrada nos corsos custa 6€ (mais 3€ se 
optar pela bancada).

ESTARREJA
No Sítio do Carnaval a ordem era para tirar o pé 

do chão. Ao Parque Municipal do Antuã chegam o rit-
mo, a alegria e as cores da folia, entre trios elétricos, 
jogos tradicionais, bombos, gaitas-de-foles, concertos, 
comédia e os Grandes Corsos (foi domingo e terça, às 
14h30.

OVAR
Até dia o 25, a cidade foi tomada por farrapadas, desfi-

les, bailaricos, corsos e noites mágicas. Num cartaz reche-
ado, há pontos de paragem obrigatória como o desfile das 
escolas de samba (sábado, às 22h, 5€) e o Grande Corso 
Carnavalesco (domingo e terça, às 14h30, 11€ a 13€), am-
bos na Avenida Sá Carneiro, ou a Grande Noite Mágica no 
centro da cidade (segunda, às 22h, 3€). A dar música ao 
Espaço Folião estão Anselmo Ralph, Waze, Supa Squad, 
Los Bandidos, Dumore e Karetus, entre .

BRAGANÇA
Os carnavais não se medem aos palmos, mas no que 

toca a tradição e autenticidade, o Carnaval dos Caretos 
tem lugar assegurado no pódio. À solta pela cidade andam 
centenas de rapazes mascarados, de Portugal e da vizi-
nha Espanha, para dançar e assustar as raparigas soltei-
ras, assim manda a cartilha. A festa começa no sábado, de 
mãos dadas com o Festival do Butelo e das Casulas, com 
uma sessão de teatro na Praça Camões, um desfile e, já no 
Largo do Castelo, a tradicional Queima do Diabo e o mo-
mento musical com Sebastião Antunes & Quadrilha. Para 
a despedida, está marcada a recriação secular do Diabo, 
Morte e Censura .

 

MACEDO DE CAVALEIROS
Ainda para os adeptos da festa à antiga, não há como 

o Entrudo Chocalheiro de Podence, com os seus caretos 
recentemente reconhecidos como Património Imaterial 
da Humanidade pela UNESCO. Num programa de fato 
completo, que vai de sábado a terça-feira de Carnaval, 
há caretos, desfiles de marafonas, bailes, passeios pe-
destres, exposições, a Ronda das Tabernas e o Festival 
do Grelo.
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Na passada semana o Vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Oeiras, Francisco Rocha Gonçalves 
representou o Município, na Câmara de Comércio 
de São Paulo, onde apresentou o Oeiras Valley e o 
Novo Ciclo de Desenvolvimento de Oeiras a empre-
sários da capital financeira da América Latina.

Apresentação do Oeiras Valley e 
do Novo Ciclo de Desenvolvimento 
a empresários da América Latina

ALfANDegA DA fé

murçA

O município de Alfandega 
da Fé mostra, a exposição 
“Máscaras Rituais de Portu-
gal” de Roberto Afonso, um 
transmontano que se tem 
dedicado ao estudo e divul-
gação das festas de mas-
carados e que reúne nesta 
mostra trabalhos de 37 artis-

tas sobre quase quatro deze-
nas de festas portuguesas.

Os exemplares vão de 
Aveiro a Coimbra, Viseu, 
Porto e Bragança e estarão 
patentes até 30 de março no 
Centro de Interpretação do 
Território, em Sambade, no 
concelho de Alfândega da 

exposição mostra 
“máscaras rituais 

de Portugal”

A Câmara de Oeiras vai financiar com 6 milhões 
de euros, num custo global de 10 milhões, a cons-
trução de um novo Centro Tecnológico, na Cruz-
Quebrada, que, aliado ao polo universitário da Fa-
culdade de Motricidade Humana (FMH), dá origem 
ao Campus das Tecnologias da Motricidade Huma-
na e do Desporto.

A iniciativa insere-se na estratégia desenvolvida 
por este Executivo para afirmação do Oeiras Val-
ley, ecossistema integrado para negócios, ciência 
e tecnologia, que inclui a agenda para a Educação 
e Sociedade, Inovação e Internacionalização, en-
volvendo a sociedade, a universidade e o tecido 
empresarial.

No âmbito da concretização da estratégia de 
desenvolvimento do respetivo polo universitário, a 
FMH-ULisboa desenvolveu um estudo preliminar 
onde se prevê a necessidade de renovar e ampliar 
instalações, construindo, numa primeira fase, um 
edifício com cerca de 5.500m², para Centro Tecno-
lógico, e adquirindo as infraestruturas tecnológicas 
para investigação científica na área da motricidade 
humana e do desporto.

No âmbito da requalificação paisagística, o Muni-
cípio compromete-se ainda a apoiar, em condições 
a estabelecer em protocolo específico, a renovação 
do Edifício-sede da FMH-ULisboa, de modo a que 
da intervenção resulte uma solução para um con-
junto urbanístico integrado.

Como contrapartida pelo investimento munici-
pal, a FMH-ULisboa compromete-se a ceder à Câ-
mara de Oeiras o direito de superfície do prédio 
urbano designado “Quinta da Graça” e do prédio 
urbano designado por “Pavilhão dos Esteiros”, am-
bos na Cruz Quebrada, pelo período de 80 anos, 
renovável, por mútuo acordo, por períodos suces-
sivos de dez anos.

Da cedência da Quinta da Graça resultará um 
investimento municipal para instalação de equi-
pamento cultural, nomeadamente uma escola de 
dança/bailado, e da cedência do equipamento lo-
calizado no terreno dos Esteiros advirá a reabili-
tação do pavilhão existente ou construção de um 
novo pavilhão gimnodesportivo polivalente para 
utilização do Município.

O Núcleo Museológico 
de Favaios - Pão e Vinho re-
cebeu 22 mil visitantes em 
2019, batendo o “recorde de 
visitas” desde que abriu as 
portas em 2012, disse hoje a 
Câmara de Alijó.

“O último ano foi o me-
lhor ano de sempre, o que 
mostra que o Núcleo Muse-
ológico de Favaios - Pão e 
Vinho é já um ponto de pa-
ragem obrigatória no nos-
so concelho. Foi também a 
primeira vez que ultrapas-
samos os 20 mil visitantes, 
uma fasquia acima da qual 

Oeiras vai ter novo Polo
Tecnológico na Cruz Quebrada

Vila vai ter imagem do Arcanjo São
miguel com cinco metros de altura

freixO De eSPADA à CiNTA

PeSO DA réguA

museu de Pão e Vinho recebeu 
22 mil visitantes em 2019

nos queremos manter”, afir-
mou o presidente da Câma-
ra de Alijó, José Rodrigues 
Paredes.

Em 2018, o equipamento 
cultural duriense que repre-
senta uma “homenagem” a 
dois produtos locais - o pão e 

o vinho moscatel de Favaios 
- recebeu 18 mil visitantes. 
Nos últimos dois anos, se-
tembro foi o mês em que o 
núcleo recebeu mais pesso-
as, logo seguido dos meses 
de agosto e outubro.

Além dos visitantes por-
tugueses, o espaço acolheu 
um elevado número de pes-
soas vindas do Reino Unido, 
Estados Unidos da América, 
Brasil, Alemanha, França, 
Alemanha, França, Canadá, 
Itália, Espanha, Porto Rico, 
Nova Zelândia, entre outros 
países.

O município de Freixo de 
Espada à Cinta vai erguer 
uma imagem com cinco 
metros de altura, feita em 
granito bege, dedicada ao 
padroeiro da vila, São Mi-
guel Arcanjo, da autoria do 
escultor Eugénio Macedo, 
foi hoje anunciado.

“O que se pretende é 
deixar uma estátua de ho-
menagem ao padroeiro da 
vila. Aproveitámos um ar-
ranjo urbanístico que está a 
ser executado no centro his-
tórico, onde será colocada a 
imagem de São Miguel Ar-
canjo”, disse à Lusa a presi-

dente da Câmara, Maria do 
Céu Quintas.

A autarca acredita que, 
em final do mês de maio, a 
imagem do Arcanjo, cujo in-
vestimento, ronda os 20.000 
euros, esteja no seu lugar.

A imagem do santo pa-
droeiro de Freixo de Es-

O Museu do Douro pro-
cedeu ao restauro de uma 
cruz da capela do palacete 
das Caldas de Modelo, em 
Peso da Régua, devolven-
do o artefato ao espaço 
original.

A cruz foi intervencionada 
no âmbito do projeto “Identi-
ficar para Conservar”, que 
tem como objetivo restaurar 
peças e objetos com valor 
patrimonial e sentimental e 
devolvê-las à comunidade 
de origem.

José Manuel Gonçalves, 

presidente da Câmara de 
Peso da Régua, considerou 
que o trabalho desenvolvido 
pelo Museu do Douro “tem 
sido fundamental para a 
recuperação e valorização 
de bens patrimoniais, iden-
tificativos do território e da 
cultura reguense e duriense, 
o que permite preservar a 
memória coletiva”.

A equipa de restauro 
construiu uma base, dentro 
do estilo do tipo de bem e 
época, que permitirá a expo-
sição autónoma da cruz.

Cruz restaurada e devolvida à 
capela das Caldas de moledo

fAVAiOS

municipio lança
escola de Andebol

O município de Murça vai 
abrir uma escola de forma-
ção de andebol destinada a 
crianças entre os 6 e os 12 
anos, que pretende estimular 
hábitos de vida saudável e 
incrementar a prática de mo-
dalidade.

A iniciativa conta com a 
parceria com a Federação 
Portuguesa de Andebol e da 
Associação de Andebol de 
Vila Real.

Este projeto, enquadrado 
no protocolo assinado entre 
o Município e a Federação, 
tem como finalidade principal 

o estímulo de hábitos de vida 
saudável e incrementando à 
prática de uma modalidade 
desportiva em claro cresci-
mento no panorama despor-
tivo nacional.

A valorização do desporto 
jovem e a diversificação das 
ofertas desportivas tem sido 
uma das principais apostas 
do Executivo Municipal de 
Murça.

A “Escola de Formação 
de Andebol” funcionará todas 
as quartas-feiras, das 16:30 
às 17:30, no pavilhão despor-
tivo de Murça.

Fé,distrito de Bragança.
A exposição mostra tam-

bém um conjunto de compo-
sições que o colecionador 
Roberto Afonso criou, e to-
das as obras que o público 

poderá apreciar são ilustra-
das com textos da autoria 
de Alex Rodrigues, Alfredo 
Cameirão, Antero Neto, An-
tónio Tiza, Isidro Rodrigues e 
Roberto Afonso.

pada à Cinta foi inspirada 
numa outra, idêntica, que 
está na Basílica de Guada-
lupe, no México.
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fornos de algodres

vila nova de cerveira

O Município de Fornos 
de Algodres ofereceu aces-
so à “Escola Virtual” a todos 
os alunos do 1º ciclo do En-
sino Básico. O Presidente 
da Câmara Municipal de 
Fornos de Algodres, Manuel 
Fonseca, acompanhado do 
Vice-Presidente Alexandre 
Lote e do Director do Agrupa-
mento de Escolas de Fornos 
de Algodres, Artur Oliveira, 
distribuíram as licenças digi-
tais “Escola Virtual da Porto 
Editora” a todas as crianças 
que frequentam o 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, da Rede 
Pública do Concelho.Manuel 
Fonseca considera que “com 
este apoio pretende-se dotar 
os alunos de ferramentas di-

câmara subsidia pintura de
edifícios no centro Histórico

Município ofereceu acesso à 
“escola virtual” a todos os alunos 
do primeiro ciclo do ensino Básico

gitais facilitadoras que per-
mitam às crianças condições 
necessárias de conhecimen-
to, que por sua vez, condu-
zam ao sucesso escolar”.O 
serviço educativo ‘Escola Vir-
tual’ é uma plataforma digital 
que disponibiliza um conjunto 
diversificado de ferramentas, 
conteúdos e recursos multi-
média que contribuem não só 
para a melhoria da qualidade 
da aprendizagem, mas tam-
bém para a adaptação das 
crianças a um novo mundo, 
claramente marcado pela re-
volução tecnológica na edu-
cação.O Município ofereceu 
ainda 10 computadores por-
táteis à Escola do 1.º Ciclo de 
Fornos de Algodres.

Mais um ano e cumpre-se 
a tradição com enorme cria-
tividade. Crianças, jovens e 
seniores do concelho de Vila 
Nova de Cerveira reúnem-se, 
esta sexta-feira, 21 de feve-
reiro, para proporcionar um 
animado e colorido Desfile de 
Carnaval. Ambiente de folia in-
vade as principais artérias do 
centro histórico, a partir das 
14h30. Sem um conceito de-
finido, as centenas de foliões 
têm primado por temas que 
preenchem a atualidade infor-
mativa, em particular as cau-
sas ambientais, sem descurar 
a identidade do concelho e a 
preservação de algumas das 
tradições. No entanto, e como 
diz o ditado, quando se aborda 
a criatividade ‘o céu é o limite’, 
ano após ano, os participantes 
surpreendem os milhares de 
pessoas que assistemFanta-
sias originais elaboradas com 
recurso a materiais reciclados, 
revelador de responsabilidade 
social, e complementadas de 
mensagens apelativas e cati-
vantes. Todos os disfarces são 
cuidadosamente idealizados e 
criados pelos alunos, profes-
sores, auxiliares e encarrega-

dos de educação das escolas 
participantes – Agrupamento 
de Escolas, Creche do Centro 
de Apoio Social às Empresas 
e Jardim-de-Infância da Santa 
Casa da Misericórdia. E corro-
borando que a folia carnava-
lesca não tem idade, os alu-
nos da Unisénior de Vila Nova 
de Cerveira voltam a marcar 
presença, conferindo-lhe um 
cunho intergeracional e de in-
tercâmbio cultural. O início do 
desfile de Carnaval das Es-
colas está agendado para as 
14h30, no Centro Coordena-
dor de Transportes, para de-
pois percorrer algumas das 
principais artérias do centro 
histórico, nomeadamente a 
Av. Dr. José Ramos Pedrei-
ra, a Praça do Município, a 
Rua 25 de Abril, a Praça 15 
de fevereiro, a Avenida 1º 
outubro, o Terreiro, a Rua 
Dr. José Duro, regressando 
à Praça do Município e reco-
lhe ao Centro Coordenador 
de Transportes. A iniciativa 
é organizada pela Câmara 
Municipal, em parceria com 
as escolas de Vila Nova de 
Cerveira e a Guarda Nacio-
nal Republicana.

Proprietários e inquilinos 
de prédios de habitação, co-
mércio ou serviços, situados 
no Centro Histórico ou na 
área de proteção à muralha, 
poderão este ano voltar a 
candidatar-se ao Programa 
Casa Caiada.

O Programa Casa Caia-
da, de iniciativa da Câmara 
Municipal de Évora, surge 
mais uma vez no intuito de 
continuar a promover o in-
centivo à conservação do 
património edificado, particu-
larmente na zona classifica-

da como Património Mundial. 
Os proprietários ou inquilinos 
com menores recursos finan-
ceiros terão direito a apoios 

que poderão variar entre os 
2,50€ e os 5,00€ por metro 
quadrado de superfície in-
tervencionada, de acordo 

ponte de liMa

O Serviço de Reumato-
logia da ULSAM, no hospital 
de Ponte de Lima, assinalou 
ontem, dia 19, à tarde, os 25 
anos do Serviço de Reuma-
talogia com uma sessão no 
Teatro Diogo Bernardes.

Aquele iniciou a sua ati-
vidade a 01 de fevereiro de 
1995, fruto da visão estraté-
gica do doutor João Pimenta, 
que criou as condições legais 
para sua implantação. Ideali-
zou a existência de valências 
como a Fisiatria, a Geriatria e 
da Reumatologia.

A Reumatologia é a espe-
cialidade médica que tem por 
objetivo o tratamento médico 
e a prevenção de múltiplas 

reumatologia do hospital de assinalou 25 anos
patologias que envolvem o 
sistema músculo-esqueléti-
co. Engloba doenças sistémi-
cas inflamatórias crónicas e 
diversas afeções articulares 
e músculo-esqueléticas de 
causa não traumática.

Na zona Norte do país, 
até fevereiro de 1995, a es-
pecialidade existia apenas 
no Hospital de S. João. Foi 
graças ao esforço e dedica-
ção de dois reumatologistas, 
Domingos Araújo e Maria do 
Carmo Afonso, formados no 
Hospital de S. João, que co-
meçou a sua implementação, 
como primeiro Serviço de 
Reumatologia a norte do Por-
to, abrindo caminho a alguma A Câmara Municipal de 

Faro irá promover, por suges-
tão do PAN Pessoas-Animais-
Natureza, na quarta-feira, dia 
12 de fevereiro, um seminário 
subordinado ao tema «Comida 
Vegetariana», com o apoio da 
Escola de Hotelaria e Turismo 
do Algarve e da Associação 
Vegetariana Portuguesa.

A ação, inserida na aposta 
que a autarquia vem desen-
volvendo no sentido de refor-
çar a diversidade da oferta 
turística no concelho, irá rea-
lizar-se na Escola de Hotela-
ria e Turismo do Algarve, das 
15h30 às 18h30 e é dirigido 
aos profissionais da atividade 
da restauração.

Para além de proporcionar 
algumas ferramentas para o 
desenvolvimento de novas 
propostas alimentares na res-
tauração local, é também um 
contributo para que toda a 
população esteja informada 
sobre formas sustentáveis e 
saudáveis de alimentação que 
podem ser englobadas nos 
seus hábitos alimentares.

A Câmara Municipal de 
Faro continua assim a apos-
tar fortemente na dinamização 
da gastronomia e do setor de 
restauração como forma de 
reforçar a sua já importante 
atratividade enquanto marca 
distintiva da diversidade e qua-
lidade existente no concelho.

faro
faro ensina restaurantes a fazer

mais e melhor comida vegetariana

descentralização. Em 1996 e 
1998 juntaram-se ao Serviço 
outros dois reumatologistas 
(Lúcia Costa e Sérgio Alci-
no) que, em conjunto com os 
fundadores, constituíram a 

espinha dorsal do serviço, e 
conduziram à sedimentação 
da especialidade no distrito 
de Viana do Castelo e expan-
são da sua área de influência 
para concelhos limítrofes.

cerveira brinca ao carnaval

esposende

Desfile de carnaval inspirado no cinema

O cinema é o tema da 
edição deste ano do Desfile 
de Carnaval “Fantasia Am-
biente”, que animará as ruas 
da cidade de Esposende, na 
sexta-feira, dia 21 de feverei-
ro, a partir das 10h00.

Através da empresa mu-
nicipal Esposende Ambien-
te, o Município leva a efeito 
a 21.ª edição deste evento, 
desafiando as escolas e as 
Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do con-
celho, bem como a comuni-
dade em geral, a refletir sobre 
as inúmeras possibilidades 
de reutilização e reciclagem 
dos resíduos domésticos, 
incentivando, desta forma, a 
separação seletiva e a depo-
sição voluntária dos resíduos 
nos ecopontos. A iniciativa 
enquadra-se também nas 
metas dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável 

(ODS) da Agenda 2030 da 
ONU, nomeadamente no que 
se refere ao ODS 11 – Cida-
des e Comunidades Susten-
táveis, ODS 12 - Produção 
e Consumo Sustentáveis e 
ODS 17 – Parcerias para a 
Implementação dos Objeti-
vos de Sustentabilidade.

A iniciativa contará com 
a participação de cerca de 
800 figurantes, entre crian-
ças, idosos, professores, 
auxiliares da ação educativa 
e utentes de 17 estabeleci-
mentos de educação e ensi-
no e instituições concelhias, 
que deram aso à criativida-
de e prometem surpreender 
num desfile repleto de cor e 
animação.

O cortejo carnavalesco 
terá início no Largo dos Bom-
beiros, seguindo pela Rua 
Santa Maria dos Anjos até à 
Rua 1.º de Dezembro, Praça 

do Município e Largo Dr. Fon-
seca Lima, prosseguindo de-
pois pela Rua Conde Castro 
em direção ao Largo Rodri-
gues Sampaio e terminando 
no parque em frente às Pisci-
nas Foz do Cávado.

 Ainda durante o período 
de interrupção letiva do Car-
naval, nos dias 24 e 26 de 
fevereiro, terão lugar as Ofi-
cinas de Férias do Carnaval 
no Centro de Educação Am-
biental, onde serão realiza-
das diversas atividades de 
natureza ambiental e lúdica, 
destinadas a crianças dos 4 
aos 12 anos e aos utentes 
das IPSS’s. Os interessados 
poderão proceder à inscrição 
via e-mail para cea@espo-
sendeambiente.pt, por telefo-
ne através do 253 967147 ou 
diretamente na recepção do 
Centro de Educação Ambien-
tal, em Marinhas.

Mesão frio

Câmara apoia financeiramente
as festas religiosas do concelho

Para o corrente ano civil e à ima-
gem de anos transatos, a Câmara 
Municipal de Mesão Frio deliberou 
atribuir às festas religiosas conce-
lhias o apoio financeiro total de 7 mil 
150 euros.

A autarquia considera a realização 
dos eventos um importante contributo 
para a salvaguarda dos costumes e 
tradições, bem como para a preserva-
ção da história e identidade do povo.

com o respetivo rendimento. 
Para complemento do incen-
tivo, a Autarquia faz acrescer 
em 20% o subsídio atribuído, 
caso a obra fique concluída 
antes de 31 de maio.

Para mais informação os 
interessados poderão con-
sultar o Edital da deliberação 
municipal em http://www.cm
-evora.pt/pt/site-municipio/
atividademunicipio/AvisosE-
ditais/20200214112125507.
pdf ou dirigir-se diretamen-
te à Divisão de Cultura e 
Património.

É do interesse público e munici-
pal, a missão assumida por todas as 
comissões fabriqueiras concelhias e 
outras entidades, que prestam rele-
vantes serviços sociais e recreativos 
à comunidade, o que requer que a 
autarquia lhes reconheça o mérito.

Assim, foram atribuídas, por fre-
guesias e respectivas festas, consi-
derando a dimensão dos territórios e 
o número de habitantes.
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Suspensão de voos para a

Venezuela custa 10 milhões à TAP
O presidente executivo  

da TAP, Antonoaldo Ne-
ves, disse que a suspen-
são de voos para a Vene-
zuela durante 90 dias vai 
custar à companhia 10 
milhões de euros em pre-
juízos diretos.

“Temos um potencial 
de 10 milhões de euros de 
prejuízo por conta dessa 
decisão. Eu quero saber 
quem vai pagar essa con-
ta”, disse o responsável, 
que falava na conferência 
de imprensa de apresen-
tação dos resultados de 
2019 da companhia aé-
rea, em Lisboa.

Em causa está uma 
decisão do Governo vene-
zuelano de suspender os 

O secretário-geral da 
Federação dos Sindi-
catos da Administração 
Pública , José Abraão, 
classificou  de embuste 
as negociações de au-
mentos salariais, acu-
sando o Governo de ter 
ignorado todas as ma-
térias contrapropostas 
pelos sindicatos.

Reagindo à única 
proposta que o Governo 
trouxe para a terceira e 
última reunião com as 
estruturas sindicais da 
função pública, que pre-
vê um aumento de 7 para 
10 euros para os traba-
lhadores cuja remunera-
ção atual está entre os 
635,07 euros e os 683,13 
euros, José Abraão afir-
mou que a posição do 
Governo será agora ava-
liada e terá uma respos-
ta por parte da estrutura 
sindical.

“A Fesap vai reunir 

Fesap classifica 
negociações de aumentos 

salariais um “embuste”

O número de desem-
pregados inscritos nos 
serviços de emprego caiu 
8,6% em Janeiro face ao 
período homólogo, mas 
aumentou 3,2% compa-
rando com o mês anterior, 
para 320.558, segundo 
dados do Instituto do Em-
prego e Formação Profis-
sional divulgados .

De acordo com o 
IEFP, em Janeiro regis-

secretariado nacional  
e há de decidir tomar 
posição relativamente 
a esta postura de infle-
xibilidade do Governo”, 
disse José Abraão, de-
pois de ter afirmado que 
este processo negocial 
foi um embuste em que 
centenas de milhares 
de trabalhadores são 
ignorados.

Em 2020, o Gover-
no vai aumentar em 10 
euros os funcionários 
públicos que estão po-
sicionados nos níveis 4 
e 5 da Tabela Remune-
ratória Única, mantendo 
para os restantes a atu-
alização de 0,3% que 
já tinha ficado acertada 
antes da aprovação do 
Orçamento do Estado 
para 2020. A expectati-
va é que os aumentos 
possam começar a ser 
pagos em março, com 
retroativos a janeiro.

A adesão à greve dos 
estivadores do Porto de 
Lisboa que teve início se-
mana passada e que afe-
ta as empresas Liscont, 
Sotagus, Multiterminal e 
TMB é de 100%, disseram 
fontes sindicais à Lusa.

A direção da A-ETPL, 
Associação de Empresas 
de Trabalho Portuário de 
Lisboa, empresa de ce-
dência de mão-de-obra 
às empresas de estiva, 
reconhece que a adesão 
à greve é total, ao contrá-
rio do que esperava, mas 
adverte que a paralisação 
só vai agravar ainda mais 
a situação da empresa.

O SEAL, Sindicato dos 
Estivadores e Atividade 
Logística congratula-se 
com a adesão à greve e 
diz que os trabalhadores 
foram empurrados para 

esta ação de luta devido 
ao incumprimento das 
atualizações salariais 
que estavam previstas e 
aos salários em atraso 
nos últimos 18 meses. 
Em declarações à agên-
cia Lusa, o presidente do 
SEAL acusa as empresas 
de estiva de quererem 
acabar com a atual em-
presa de trabalho portu-
ári, criando outra em sua 
substituição, e levar para 
a demissão coletiva a 
maior parte dos trabalha-
dores do Porto de Lisboa.

A situação financeira 
da A-ETPL só é desequili-
brada porque os tarifários 
que eles, as empresas 
de estiva, praticam, de 
cobrança do custo do es-
tivador à empresa de tra-
balho portuário, mantém-
se inalterado há 26 anos. 

O programa internacio-
nal Women4Climate che-
ga a Portugal pelas mãos 
da Câmara de Lisboa, a 
Startup Lisboa e a Casa 
do Impacto. O objetivo é o 
de procurar mulheres com 
projetos que se enqua-
drem nos objetivos da Lis-
boa Capital Verde 2020. 
O projeto vencedor ganha 
10 mil euros e as candida-
turas estão abertas até 29 
de março.

Podem inscrever-se no 
programa, que terá duas 
fases, as mulheres que 
tiverem um projeto inova-
dor nas áreas considera-
das prioritárias: energia, 
mobilidade, água, ruído, 
qualidade do ar, altera-
ções climáticas, economia 
circular e biodiversidade. 
Há 25 vagas e as finalis-
tas serão escolhidas por 
um painel de jurados.

A primeira fase do 
Women4Climate é um 

Adesão à greve
dos estivadores de 
Lisboa é de 100%

Número de desempregados cai 8,6% em Janeiro programa intensivo de 
sete dias, no qual as par-
ticipantes podem criar, 
desenvolver e partilhar 
ideias de negócio bem 
como a sua capacitação e 
implementação.

Depois desta primeira 
fase, são selecionadas as 
15 que passam à fase se-
guinte, em que passarão 
por um período de mento-
ria individual e personali-
zada, eventos de comuni-
dade e de networking .

A 8 de outubro, as 15 
finalistas vão apresentar 
os seus projetos peran-
te o júri, que escolherá a 
vencedora. O prêmio final 
são 10 mil euros, acesso 
a incubação do projeto na 
Casa do Impacto, à rede 
de mentores e parcei-
ros da Startup Lisboa, ao 
programa de aceleração 
Maze e à possibilidade de 
implementar o projeto no 
Município de Lisboa.

taram-se assim menos 
30.214 desempregados 
inscritos nos serviços de 
emprego face ao mesmo 
mês de 2019, mas mais 
10.076 comparando com 
Dezembro.

Fonte oficial do Ministé-
rio do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social 
destaca que o desempre-
go registado permanece 
num patamar historica-

Lisboa tem 10 mil euros para 
empreendedora “verde”

“Se tivesse sido atualiza-
do, não era nos 65% da 
inflação, mas em 10 ou 
15%, a empresa de tra-
balho portuário teria uma 
situação financeira exce-
lente”, defendeu.

O presidente da A-E-
TPL, Diogo Marecos, que 
afirmou que os estivado-
res têm salários acima 
da média e que podem 
atingir os 5 mil euros por 
mês, António Mariano 
considera que se trata 
de uma campanha ne-
gra. “Costumo responder 
à questão dos cinco mil 
euros dizendo que se tra-
balhar por três estivado-
res sou capaz de ganhar 

5 mil euros. A questão é 
que os salários são bas-
tante inferiores em média, 
há trabalhadores abaixo 
dos 800 e 700 euros em 
Lisboa e outros portos na-
cionais”, disse.

Diogo Marecos reite-
rou ainda que a A-ETPL 
tem uma estrutura de 
custos que já não com-
porta longos períodos 
de inatividade, como tem 
acontecido nos últimos 
anos devido a “greves 
sucessivas”, que têm 
tido como consequência 
a perda de vários arma-
dores/linhas de navega-
ção, por falta de confian-
ça no porto de Lisboa.

mente baixo, ligeiramente 
acima das 300.000 pes-
soas, um nível que só se 
encontra recuando até ao 
início da década de 90.

Por outro lado, o minis-
tério liderado por Ana Go-
dinho desvaloriza a subida 
de 3,2% em cadeia, subli-
nhando que é habitual o 
desemprego aumentar na 
mudança do ano, uma si-
tuação que acontece to-
dos os anos desde 1989.

“Este aumento de 3,2% 
está em linha com o au-
mento médio de 3,4% 
observado nos últimos 
30 anos”, afirma a fonte, 
acrescentado que a subi-
da em Janeiro de 10.076 
pessoas desempregadas 
face a Dezembro está 
abaixo do acréscimo mé-
dio de 15.053 pessoas 
dos últimos 30 anos.

O ministério realça ain-

da que o aumento em ca-
deia do desemprego e do 
desemprego jovem é infe-
rior ao registado em Janei-
ro de 2019.

De acordo com o IEFP, 
o número de desempre-
gados com idade inferior 
a 25 anos aumentou 7,2% 
em Janeiro face a De-
zembro e diminuiu 6,8% 
em termos homólogos, 
para 34.920.

O desemprego caiu 
em Janeiro em todas as 
regiões em termos homó-
logos, à exceção do Algar-
ve, que registou uma subi-
da de 0,3%.

Na região Norte, o nú-
mero de desempregados 
diminuiu 10,8% face ao 
ano passado, enquanto 
nos Açores a queda foi de 
9,3% e na região de Lis-
boa e Vale do Tejo a des-
cida foi de 8,6%.

voos da TAP para aquele 
país durante 90 dias, acu-
sando a companhia de ter 
permitido o transporte de 
explosivos e de ter ocul-
tado a identidade de Juan 
Guaidó num voo de Lis-

boa para Caracas.
O CEO da TAP clarifi-

cou que os 10 milhões de 
euros se referem a pre-
juízos diretos, devido à 
suspensão dos dois voos 
semanais que a TAP tem 

para a Venezuela, duran-
te 90 dias, acrescentando 
que não sabe dimensio-
nar o valor dos prejuízos 
indiretos.

“A bom rigor, nós fomos 
suspensos por 90 dias 
sem nenhuma justificação 
plausível. Mesmo porque 
quem faz o raio-x não é 
a TAP, quem faz a inspe-
ção das bagagens não é 
a TAP.  É cómico, mas é 
trágico, porque são 10 mi-
lhões de euros”, disse An-
tonoaldo Neves.

Garantindo que a TAP 
cumpre rigorosamente os 
procedimentos, o respon-
sável lamentou a decisão, 
que considerou um “vexa-
me”  para Portugal.
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Política

André Ventura diz estar-
se nas tintas para o que diga 
a Constituição, a propósito da 
regionalização o que levou a 
contestação no Parlamento.

O deputado único do Che-
ga, voltou a criar polêmica 
no debate que decorreu  na 
Assembleia da República em 
torno da regionalização.

Ventura disse a certa altu-
ra, numa intervenção sobre a 
regionalização que “está-se 
nas tintas” para o que diga a 
Constituição sobre o tema.

Explica o deputado: “Que 
bom exemplo para os por-
tugueses, criar mais regiões 
para mais impostos ainda e 
mais custos. Nós não temos 
ambiguidades, honestamente, 
estou-me nas tintas para o que 
diga a constituição, nós quere-
mos mandar a regionalização 
para o lixo da história que é 
onde sempre devia ter estado”.                                                                                                  
A posição de Ventura criou 
contestação imediata no he-
miciclo, especialmente nas 
bancadas da esquerda.

O Parlamento está a de-
bater a regionalização já que 
existem dois projetos de re-
solução de PCP e BE com o 
objetivo de estabelecer um 
calendário e procedimentos 
para a criação das Regiões 

André Ventura diz estar-se
nas tintas para a Constituição

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina Mar-
tins, defendeu a necessida-
de de legislação que comba-
ta as falências fraudulentas 
e salvaguarde os direitos 
dos trabalhadores, falava à 
porta da empresa Maiólica, 
em Albergaria-a-Velha, onde 
os trabalhadores, na maioria 
mulheres, se mantêm em vi-
gília para impedir a saída de 
material, depois da empresa 
ter suspendido a laboração 
há uma semana por alega-
do corte no fornecimento de 
gás, e de estarem sem rece-
ber salário desde janeiro. A 
líder do Bloco de Esquerda 
quis pessoalmente manifes-
tar a solidariedade aos traba-
lhadores que se encontram 
com salários em atraso e o 
emprego em risco, perante o 
anúncio pela administração 
do pedido de insolvência.

O que aqui se passa 
acontece em muitas em-
presas em Portugal. Infe-
lizmente são empresas que 
fecham do dia para a noite 
e a nossa exigência aqui é 
dupla: por um lado é preci-
so mexer no regime das in-
solvências, por outro a Au-
toridade para as Condições 
de Trabalho tem de atuar 
mais todos os dias”, disse 
aos jornalistas.

Para a líder do BE, “há 
claramente um problema 
de insolvências fraudulen-
tas em Portugal” e quando 
essas situações acontecem 
não há sequer proteção para 

Aprovados em plenário, 
os projetos do BE, PAN, PS, 
PEV e Iniciativa Liberal vão 
ser debatidos na comissão 
de Assuntos Constitucio-
nais, Direitos, Liberdadas e 
Garantias para o chamado 
trabalho na especialidade. 
Os deputados vão, a partir 
de agora, tentar encontrar 
um texto comum, que tem de 
ser negociado, também com 
a participação dos parla-
mentares que se opuseram 
à despenalização, caso do 
PSD, CDS e Chega, todos 
com assento na comissão 
parlamentar. Não há prazos 
legais a cumprir para esse 
debate na especialidade, 
mas o PS já disse que de-
fende a conclusão do pro-
cesso até ao verão, no final 
da sessão legislativa.

Seguem-se, então, se-
manas ou meses de traba-
lho parlamentar que darão 
tempo aos movimentos pró-
vida e anti-eutanásia, com 
o apoio da Igreja Católica, 
para recolher as assinatu-
ras, são necessárias 60 mil, 
e propor no Parlamento uma 
iniciativa de cidadãos para 
um referendo. Segundo a lei 
do referendo, uma proposta 

O Parlamento aprovou a eutanásia
mas o caminho ainda é longo

que resulte de uma iniciati-
va popular ou da vontade de 
deputados ou grupos parla-
mentares são obrigatoria-
mente discutidas e votadas 
pela Assembleia  e, aí, os 
partidos de esquerda, ape-
sar de posições diferentes 
quanto à eutanásia, como 
o PCP, que vota contra, são 
contrários ao referendo.

O CDS e o Chega apoiam 
a ideia, mas os centristas 
não o vão propor, embora um 
grupo de deputados do PSD 
tenha anunciado a intenção 
de fazer a proposta, ideia 
que não tem o apoio nem 
da direção do grupo parla-
mentar nem da liderança do 

A líder parlamentar do 
PS, Ana Mendes, respondeu 
ao Bloco de Esquerda e refu-
tou as declarações de Pedro 
Filipe Soares, seu homólogo 
na bancada bloquista, so-
bre a exclusão do Bloco no 
processo de escolha dos no-
mes a indicar para o Tribunal 
Constitucional .

“Considero que a decla-
ração é grave e demonstra 
má-fé de quem sabe que ne-
gociou, que tem conversado 
com o PS e que sabia desde 
Novembro que nesta legis-
latura não havia a indicação 
de um nome do BE”, afirmou 
a antiga secretária-geral ad-
junta dos socialistas.

Ana Mendes rejeitou a 
acusação de falta de diálo-
go. “É totalmente falso que 
não tenha havido diálogo e 
conversas com o BE. O TC 
é um órgão demasiadamente 
importante, é um órgão que 
garante o Estado de direito 
e o cumprimento das regras. 
E por isso mesmo não deve 
ser susceptível de uma guer-
ra partidária e sobretudo do 
seu achincalhamento públi-
co”, declarou.

PS acusa BE de má-fé
sobre nomes para o 

Tribunal Constitucional

Catarina Martins
quer maior combate a
falências fraudulentas

Rui Rio, líder do PSD, que 
votou favoravelmente todos 
os projetos de lei sobre a 
despenalização da eutaná-
sia, garantiu que não se sente 
isolado na bancada social-de-
mocrata.  Além disso, asse-
gurou que não vai alimentar 
a polêmica que surgiu nas úl-
timas horas entre os deputa-
dos do PSD, após as notícias 
de que alguns deles estavam 

a organizar uma iniciativa de 
referendo sobre a eutanásia. 
“Acha que eu vou alimentar 
uma coisa dessas?”, disse 
Rio aos jornalistas.

Também desvalorizou o fato 
de a maioria da bancada ter vo-
tado de forma diferente: “Muitos 
votos contra no PSD? Quanto 
muito contra era eu que estava 
em minoria, mas isso não é pro-
blema nenhum”.

Rio não vai alimentar polêmica
sobre iniciativa de referendo

Ana Mendes reagia às 
declarações do líder parla-
mentar bloquista que acu-
sou o PS de não querer dia-
logar na escolha de nomes 
para o TC, notando que esta 
posição dos socialistas põe 
fim à solução política ante-
rior. “É a sua escolha e sua 
prerrogativa, mas o PS, ao 
fazer esta escolha, não dá 
continuidade ao diálogo que 
existiu na última legislatura 
e que envolveu o Bloco de 
Esquerda na indicação de 
nomes”, considerou Pedro 
Filipe Soares. O bloquista 
contestou ainda o nome do 
ex-secretário de Estado Vi-
talino Canas como uma das 
indicações do OS, o outro foi 
António Clemente, para os 2 
lugares do TC, irão substituir 
as vagas de  Cláudio Mon-
teiro e Clara Sottomayor.                                                                                                                                  
Defendendo que o PS tem 
autonomia para apresentar 
os nomes que entender, a 
líder da bancada socialis-
ta considera que com esta 
atitude de votar contra a 
proposta o BE poderá que-
rer que haja uma maioria à 
direita do TC.

partido. No debate, o CDS, 
através de Telmo Correia, 
apelou a que haja resistência 
e afirmou como legítimo um 
recurso constitucional ou a 
um referendo.

Caso o “texto comum” 
vá a votação final global no 
Parlamento em junho ou ju-
lho, o diploma segue para 
Belém, tendo o presidente 
da República três hipóteses: 
promulgar, vetar ou enviar a 
lei para o Tribunal Constitu-
cional . Marcelo Rebelo de 
Sousa, católico praticante, 
prometeu silêncio sobre o 
tema até ao final do proces-
so, mas o “Expresso” noti-
ciou, no sábado, que estará 

a ponderar dois cenários: ou 
vetar ou remeter a lei aos 
juízes do tribunal das leis. 
Se for vetado, os partidos 
podem ter os deputados 
necessários para confirmar 
um eventual diploma, bas-
tando, segundo a Constitui-
ção, a maioria absoluta dos 
deputados em efetividade 
de funções. Nesse caso, o 
presidente da República de-
verá promulgar o diploma no 
prazo de oito dias a contar 
da sua recepção. Por outro 
lado, se o diploma seguir 
para o TC, onde também 
há posições distantes, po-
dem passar semanas até o 
plenário de juízes anunciar 
o acórdão.

Constitucionalmente, a 
derrubada de um diploma pelo 
Tribunal Constitucional, que é 
depois vetado obrigatoriamen-
te pelo presidente da Repúbli-
ca e devolvido ao Parlamento, 
pode ser ultrapassado, alte-
rando as normas considera-
das inconstitucionais. Mas, 
entre deputados dos partidos 
com projetos de lei ouvidos 
pela agência Lusa, esse cená-
rio é visto como o fim da linha 
para a lei para despenalizar a 
morte medicamente assistida.

quem lá trabalha.
Estes trabalhadores são 

confrontados com a empre-
sa a fechar e se não ficarem 
aqui dia e noite para que não 
saia o material, os patrões 
vêm cá e levam-no e com 
isso o dinheiro porque o ma-
terial que está aqui é dinhei-
ro para pagar os salários em 
atraso e as indemnizações a 
que estas pessoas têm direi-
to”, disse. Catarina Martins 
defende que as insolvências 
devem ser investigadas por-
que muitas vezes são provo-
cadas porque os donos das 
empresas as vão trocando.

Catarina Martins criticou 
a enorme incapacidade das 
entidades públicas de atu-
arem no momento: “preci-
samos de fiscalização e de 
acabar com o registo de in-
solvências fraudulentas em 
todo o país, que só nos pode 
envergonhar. Precisamos 
também que o Ministério do 
Trabalho e o Ministério da 
Economia atuem imediata-
mente, quando uma situação 
destas se coloca para que os 
trabalhadores”, concluiu.

Administrativas.
Durante o debate, o PS 

recusou que a regionalização 
seja utilizada como arma de 
arremesso e forma de destruir 
o processo de descentraliza-
ção.”É preciso caminhar por 
terra firme. Significa, pois, que 
tudo devemos fazer para ga-
rantir bons resultados na des-
centralização em curso”, afir-
mou o deputado do PS José 
Luís Carneiro.

No seu diploma, o BE re-
comenda o início de um deba-
te público para instituir regiões 
no país até ao final de 2020 
e defende a aprovação do 
enquadramento legal para a 
criação dessas regiões admi-
nistrativas no primeiro semes-
tre de 2021, com consulta pú-

blica e calendário para a sua 
implementação.

Já o projeto de resolução 
do PCP defende um calen-
dário que permita que, em 
2021, esteja concluída a cria-
ção e instituição das regiões 
administrativas. Os comu-
nistas pedem ainda que seja 
possível submeter à consulta 
das assembleias municipais 
a proposta de dois mapas 
de criação das regiões, até 
ao final do primeiro semes-
tre de 2020, e que, até ao fi-
nal do ano, as assembleias 
municipais se pronunciem.                                                                                                                 
Pelo PSD, o deputado Carlos 
Peixoto disse que os sociais-
democratas também estão to-
talmente abertos para discutir 
a regionalização, consideran-
do que não se trata de um as-
sunto proibido.

Porém, os projetos de re-
solução apresentados por 
PCP e BE começam a cons-
truir a casa pelo telhado e 
morrem logo ao impor um ca-
lendário, considerou.

“Os Verdes continuam 
empenhados no processo de 
regionalização”, corroborou o 
deputado do partido ecologis-
ta Os Verdes José Ferreira, 
adiantando que irá acompa-
nhar as iniciativas de PCP e BE.                                                                                                                    

Inês de Sousa Real, do PAN, 
recusou um debate feito a 
contrarrelógio e referiu que 
o seu partido não abdica da 
via referendária imposta pela 
Constituição, porque esta é 
uma matéria em que as popu-
lações se devem pronunciar.

Também a deputada 
do CDS-PP Cecília Mei-
reles reiterou que não se 
pode fazer letra morta 
da vontade expressa pe-
los portugueses em 1998, 
quando o não venceu no refe-
rendo sobre a regionalização.                                                                                                              
O deputado da Iniciativa Li-
beral, João Cotrim de Figuei-
redo, foi conclusivo: “Se se 
pretende a multiplicação de 
estruturas burocráticas e de 
tachos para os amigos, coi-
sa que o Bloco Central tanto 
gosta, nós somos contra. Se 
se pretende o efetivo poder 
de decisão mais perto das 
pessoas, somos a favor”.

A deputada não inscrita, Jo-
acine Katar Moreira, declarou 
que irá votar favoravelmente 
os diplomas apresentados 
por comunistas e bloquistas, 
considerando que adiar a 
questão da regionalização “é 
adiar sucessivamente uma 
política mais descentraliza-
dora, mais igualitária”.
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Lista dos vencedores 
do Estandarte de

Ouro de 2020:

Escola: Grande Rio
Samba-enredo: “Tata 
Londirá - o canto do ca-
boclo no quilombo de 
Caxias”, Grande Rio
Enredo: “Viradouro de 
alma lavada”, da Viradouro
Bateria: Vila Isabel, com 
comando do mestre Ma-
caco Branco
Puxador: Evandro Malan-
dro, da Grande Rio
Fernando Pamplona:
abre-alas da Grande Rio
Inovação: águia da Portela
Ala de passistas: Unidos 
da Tijuca
Ala: Ala das damas, com 
a fantasia “A viúva alegre”, 
do Salgueiro
Personalidade: Elza Soa-
res, na Mocidade
Baianas: Grande Rio
Mestre-sala: Sidclei San-
tos, do Salgueiro
Porta-bandeira: Marcella 
Alves, do Salgueiro
Comissão de frente: Vi-
radouro
Destaque do Público: 
alegoria “Em busca do 
ouro”, da Estácio de Sá.

MOCIDADE

A Mocidade fez um tributo a Elza Soares na busca por seu sétimo título. A escola 
foi a penúltima a desfilar neste segundo dia de Grupo Especial, recontando a 
história da cantora de 89 anos, presente no último carro.

O desfile teve as estreias de Jack Vasconcelos como carnavalesco, após cinco 
anos na Paraíso do Tuiuti, e de Sandra de Sá como compositora do samba-enredo

VILA ISABEL

A Unidos de Vila Isabel celebrou os 60 anos de Brasília nesta segunda-feira (24). 
A escola azul e branca criou uma fábula indígena para recontar as histórias 
brasiliense e brasileira.

Em busca do quarto título, a escola azul e branca fez várias menções aos povos 
indígenas e aos trabalhadores que construíram Brasília

BEIjA-FLOr

A Beija-Flor levou o público da Sapucaí para um 
grande passeio ao cantar sobre as grandes jor-
nadas da humanidade e festejar ruas famosas 

do mundo, como Champs-Elysées, Broadway, Abbey 
Road.

A própria Marquês de Sapucaí recebeu uma gran-
de homenagem, como tema do último carro. Grandes 
viagens foram representadas em alegorias como o 
abre-alas sobre as aventuras do homem durante a Era 
Glacial, com um grande beija-flor de gelo batendo suas 
asas.

SALguEIrO

O Salgueiro fez um 
grande espetáculo 
circense na Sapu-

caí para celebrar a vida do 
primeiro palhaço negro do 
Brasil, Benjamin de Oliveira 
(1870-1954), que completaria 
150 anos de idade em junho.

A escola saudou os palha-
ços com cabelos “vivos”, in-
terpretados por componentes 
com 15 mil pompons, em seu 
último carro.

unIDOS DA TIjuCA

A Unidos da Tijuca contou a história da arquitetura 
e do urbanismo e imaginou um Rio melhor no 
futuro. O desfile marcou a volta do carnavalesco 

Paulo Barros à Tijuca, após ser campeão pela escola 
em 2010, 2012 e 2014.

A cantora Lexa estreou como rainha de bateria no 
Grupo Especial. Ela tropeçou e caiu na avenida antes 
do recuo da bateria. O asfalto estava molhado pela chu-
va que caiu mais cedo.

SãO CLEMEnTE

A São Clemente fez um desfile com críticas irreve-
rentes sobre “golpes e trambiques” do Brasil. O 
desfile colorido e satírico abriu o segundo dia. O 

samba teve coautoria de Marcelo Adnet. O humorista 
desfilou com fantasia e carro alegórico com referências 
a Jair Bolsonaro, como faixas com as frases “tá ok?”, “a 
culpa é do Leonardo di Caprio” e “acabou a mamata”. Ad-
net fez flexões de braço e imitou uma arma com a mão.

Mocidade de Padre Miguel, Vila Isabel e Beija-Flor 
foram os destaques do 2º dia do grupo Especial

grande rio ganha o Estandarte de Ouro

A Acadêmicos da 
Grande Rio foi 
eleita pelo júri do 

Estandarte de Ouro como 
a melhor escola do Gru-
po Especial deste ano. 
Agradou aos jurados o 
desfile impactante, a be-
leza no desenvolvimen-
to do enredo e a grande 
interação com o público. 
A agremiação também 
foi premiada em outras 
quatro categorias: samba
-enredo, puxador, baia-
nas e Fernando Pam-
plona, criada este ano. 
A escola homenageou o 
pai de santo Joãozinho 
da Gomeia, buscando 
seu primeiro título com-
pletamente renovada, 
com a estreia da dupla 

de carnavalescos Gabriel 
Haddad e Leonardo Bora 
na escola. A quantidade 
de premiações para a 
agremiação verde, ver-
melha e branca animou 
os componentes, não sem 
antes os surpreender com 
tamanha recepção do júri 

do Estandarte de Ouro, 
prêmio promovido pelo 
GLOBO e pelo “Extra”. 
O diretor de carnaval da 
escola, Thiago Monteiro, 
vê as conquistas como 
um reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido du-
rante um ano, em especial 

com a chegada dos carna-
valescos Gabriel Haddad 
e Leonardo Bora. A dupla, 
inclusive, é colecionadora 
do estandarte de melhor 
escola, tendo conquistado 
o título para a Acadêmi-
cos do Cubango, na Série 
A, em 2018 e 2019.
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Tão grande quanto o Pão de Açúcar

Dia 27.02.2020 Gloria de Araújo Lopes (esposa do querido e já falecido sanfoneiro 
Antonio Padeiro); Sra. Irene L. Teixeira (Recanto Doce); Fernando Martins Araújo (Ilha 
Bela); Alex de Malta; Dr. Alcides Felix Terrível (Vice-Presidente do Centro Trasmon-
tano de São Paulo e do Hospital IGESP); o amigo Umberto Couraceiro; a amiga Ana 
Luna; Antonio Cardoso; Marcio Cardoso.
Dia 28.02.2020 Faria aniversário neste dia o saudoso Frederico Ramos; Bruno César 
Fernandes (filho do falecido amigo Manuel Fernandes e a Adelaide); Márcio Gomes 
Cardoso (filho da Sra. Maria Emilia); Antonio Carlos Gomes (Diretor da Leograf e do 
Arouca); Dr. Antonio Reis dos Santos; Antonio da Conceição Cardoso (Arouca); Sra. 
Josefa Conceição Lopes (esposa do Sr. Francisco da Cruz de Malta).
Dia 01.03.2020 Faria aniversario neste dia a saudosa Sra. Lourdes Reina, que já nos 
deixou (esposa do amigo Dr. Vital Vieira Curto - Elos Sul); Maria Fernanda Cláudia Gar-
cia (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 Cristi-
na (filha D. Maria Isabel da Casa de Brunhosinho); Tina Costa (que reside no Canadá).
Dia 02.03.2020 Antônio Manuel Graça Moreira (Vidrolândia).
Dia 03.03.2020 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 04.03.2020 José Luiz; Julia (filha do casal Cléo e Artur e Neta dos amigos José 
Boleiro e Adélia).

Dia 01.03.2020
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho e seu Rancho Folc. Canta-
res e Dançares do Minho, estarão neste dia realizando a partir 
das 12 horas em sua sede, mais um almoço dançante. Teremos 
aquele maravilhoso almoço tendo como prato principal o de-
licioso bacalhau ali preparado além de outros pratos, saladas 
e acompanhamentos. A animação estará a cargo da tocata do 
seu rancho que se exibirá. Convites e reservas com a diretoria 
e componentes, local Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 011 
- 98155.8187
Dia 05.03.2020
Sessão Solene Comemorativa aos 41 anos do Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia iniciando sua pro-
gramação comemorativa aos seus 41 anos de fundação. Tere-
mos a habitual sessão solene às 20 horas sempre com diversas 
autoridades do Brasil e de Portugal. Ao final será servido um 
coquetel, entrada gratuita. 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 07.03.2020
Festa da Vindima da Casa de Portugal de São Paulo
A Casa de Portugal de São Paulo estará nesta noite realizando 
a partir das 19 horas, sua tradicional festa da Vindima. No bar à 
parte os tradicionais quitutes da culinária portuguesa. Teremos 
a exibição do Grupo Folc. da Casa de Portugal, a colheita da 
uva, a pisa da uva, e como convidado o Rancho Folc. da Casa 
do Minho. Haverá distribuição de uvas entre os presentes. Con-
vites e Informações: Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 

fones (11)      3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551  
Dia 08.03.2020
Almoço Comemorativo aos 41 anos do Arouca São Paulo 
Clube
Na continuidade da programação da comemoração dos 41 anos 
do Arouca, teremos às 11 horas o Hasteamento das bandeiras; 
às 11,30 missa na capela, e um almoço a partir das 12,30 horas 
em sua sede.  No menu o saboroso bacalhau à moda de Arou-
ca, além de outros pratos e diversos acompanhamentos. Às  15 
horas exibição do Rancho Folc. do Arouca, e às 16 horas o Pa-
rabéns e corte do bolo. Informações convites e reservas a Rua 
Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou 
pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 
97133.9196   
Almoço Dançante na Portuguesa
O Dpto. Sócio Cultural da Associação Portuguesa de Desportos 
estará realizando neste dia a partir das 13 horas um almoço 
dançante. No cardápio teremos Cozido a Portuguesa, costela 
e chanfana. A animação estará a cargo da tocata do Grupo da 
Portuguesa. Informações e convites Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400 
Bacalhoada do Raízes
O Rancho Raízes de Portugal estará neste dia realizando mais 
um Almoço Dançante. No cardápio o tradicional Bacalhau à 
Raízes além de outros pratos e opções. A animação estará a 
cargo da tocata do Rancho Raízes de Portugal que se exibirá. 
Convites e informações com Sra. Soledade (11) 2263.1535 - 
2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria – São Paulo

Portugal deu mundos ao mun-
do nos séculos que marca-

ram o esplendor de seus Desco-
brimentos Marítimos, ao longo da 
Idade Moderna (1453 – 1789), sob 
a dinastia dos Mestres de Avis e da 
Sereníssima Casa de Bragança. A 
Idade Moderna, mãe do Iluminismo 
europeu, teve início com a derrota 
da Cristã Constantinopla, ao cair 
em poder dos maometanos otoma-
nos, originários da Mongólia, trans-
formando a grega Imperial Bizâncio, 
outrora sede do Império Romano do 
Oriente, no Sultanato da Turquia, 
rebatizando sua metrópole para Is-
tambul. E terminaria, literalmente, 
no banho de sangue que se seguiu 
à Revolução Francesa, com a ins-
tauração de sua República, 
laica e igualitarista, guia-
da pelos ideais do olimpo 
clássico ateniense, porém, 
nos moldes dos calvinistas 
reformistas – inspiradores, 
em 1776, da Independência 
dos Estados Unidos. Portu-
gueses deixariam testemu-
nhos de sua presença em 
todos os continentes com a 
criação de cidades. Desde 
o Brasil, o imenso Portugal 
das Américas, às Áfricas, 
com a fundação, entre tan-
tas outras, de Luanda, ca-
pital de Angola, e, na Ásia, 
da japonesa Nagasaki – 
atingida na Segunda Guerra (1840 
– 1845), assim como Hiroshima, por 
bombas atômicas.  Encontram-se 
preciosas relíquias da arquitetura 
manuelina e barroca lusitana em 
todo o planeta.

Mesmo depois da Indepen-
dência do Brasil, ocorrida há 

198 anos, os portugueses continu-
ariam a construir verdadeiros tem-
plos da lusitanidade de Norte a Sul 
País – impulsionados pelos braços 
fortes de seus povos, já não como 
colonizadores, mas, simplesmente, 
como emigrantes. Uma das bibliote-
cas mais deslumbrantes do mundo,  
em formosas linhas neo-manue-
linas, o Real Gabinete Português 
de Leitura, no Rio de Janeiro, de 
1837, teve suas requintadas insta-
lações erguidas pela determinação 
e suor dos imigrantes portugueses. 
A maioria oriunda das regiões ao 
Norte – principalmente de Trás-os-
Montes, Minho e das Beiras, como 
costuma definir um ilustre represen-
tante da comunidade, o caríssimo 

Comendador António dos Ramos, 
de 78 anos, transmontano de Cha-
ves, líder em São Paulo, onde é 
Presidente da Casa de Portugal. 
Encostada a Trás-os-Montes está 
a querida Beira Alta e justamente 
de lá emigraria para a capital pau-
lista, em 1927, Valentim dos San-
tos Diniz (1913 – 2008), vindo de 

sua Pomares do Jarmelo natal, do 
Concelho de Pinhel, Freguesia da 
Guarda. Ele trabalhou, no começo, 
como balconista do Real Barateiro e 
chegou a ter padarias. Estabelece-
ria, em seguida, em 1948, na Ave-
nida Brigadeiro Luis António, uma 
doceria, à qual daria o sugestivo 
nome de Pão de Açúcar, escolhido 
por ter sido esta a primeira e arre-
batadora visão que teve do Brasil, 
ao fazer escala no Rio de Janeiro, 
após cruzar o Atlântico, com des-
tino a Santos. Pensou, acertada-
mente, que o nome lhe daria sorte. 
Inauguraria, onze anos mais tarde, 
o pioneiro supermercado do que vi-
ria a ser uma das maiores cadeias 
varejistas brasileiras. Valentim Diniz 

é um exemplo para a comu-
nidade portuguesa e o setor 
empresarial luso-brasileiro.

Tive o privilégio de co-
nhecer Valentim Di-

niz num dia muito especial, 
na manhã de 22 de abril de 
2006, no ensejo do 506º 
Aniversário do Descobri-
mento do Brasil, quando fui 
o orador oficial do evento do 
Conselho da Comunidade 
Luso-Brasileira do Estado de 
São Paulo, realizado junto ao 
Monumento Pedro Álvares 
Cabral, no Parque do Ibira-
puera, em São Paulo. Valen-
tim Diniz era o Presidente de 

Honra da entidade. Mas a presidên-
cia da diretoria já estava sob o co-
mando do amigo António de Almeida 
e Silva, 70 anos, natural da Beira Li-
toral, atual Presidente do Conselho 
da Casa de Portugal. Uma ocasião 
inesquecível para mim e que, hoje, 
recordo com profundo carinho.       

O Grupo Folclórico dos Veteranos de São 
Paulo do Rotary Penha homenageou em 
sua sede, no ultimo dia 18 de fevereiro de 
2.020, a Sra. Lourdes Elizabeth Ferreira de 
Lima, portadora do CPF 874811208/97, e 
RG 5.084.077-0, por relevantes serviços 
prestados ao referido grupo. É de salientar 
que essa homenagem é em decorrência da 
dedicação da homenageada, há já 6 anos e 
4 meses integrante do grupo, quer seja em 
atuações dos Veteranos e ainda na realiza-
ção de seus almoços convívios, cujo próximo 
estará acontecendo no dia 22 de março de 
2020. O Grupo dos Veteranos, fundado em 
fevereiro de 2.000 se orgulha em difundir em 
terras do Brasil, os usos e costumes de Por-
tugal. Tem se exibido em todas as muitas as-
sociações luso-brasileiras do Estado de São 
Paulo, e até no Rio de Janeiro. A direção dos 
Veteranos leva a cada dois anos, seus com-
ponentes a Portugal com tudo pago como 
passagem, hotel, alimentação e transporte 
durante 15 dias como premio. O rendimento 

Grupo dos Veteranos Homenageou 
A Sra. Lourdes Elizabeth Ferreira de Lima 

A homenageada Sra. Lourdes Elizabeth Ferreira de Lima com a amiga Natalia Martins.

dos Veteranos oriundo de apresentações, 
apoios, patrocínios, e seus almoços, é todo 
ele investido em seus componentes, já que 

ninguém ganha absolutamente nada. Pa-
rabéns Sra. Lourdes Elizabeth Ferreira de 
Lima, homenagem merecida.
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Esportes

DISTRITAIS BRAGA
Pró-Nacional

VISEU
Divisão de Honra
RODADA 20

AVEIRO
I DIVISãO

RODADA 18

LISBOA
I DIVISãO

PORTO
Pró-Nacional
RODADA 23

VILA REAL
Divisão de Honra
RODADA 20

RODADA 25RODADA 20

LIGA NOS 2019 - 2020
RODADA 22

LIGA Ledman 2019 - 2020
RODADA 22

10

Em boa hora regressou o Benfica às vitórias. No fecho 
da jornada 22, os encarnados venceram por 1x0 o Gil Vi-
cente, em Barcelos, reassumindo a liderança da Liga, 24 
horas depois de terem sido ultrapassados à condição pelo 
FC Porto.

 O único gol da partida foi marcado por Vinícius, aos 15 
minutos, dando a melhor sequência, de cabeça, a cruza-

mento da esquerda, por Taarabt.
O Benfica, que vinha de duas derrotas consecutivas na 

Liga (mais uma derrota na Liga dos Campeões e um empa-
te na Taça de Portugal, em Famalicão), passa a somar 57 
pontos, deixando novamente o FC Porto a um ponto. O Gil 
Vicente, por sua vez, não repetiu o que tinha feito a FC Porto 
e Sporting, mantendo-se com 26 pontos na classificação.

O FC Porto venceu o 
Portimonense por 1X0, em 
jogo da 22.ª jornada da Liga.

Num jogo muito difícil 
para os azuis e brancos, 
Jackson Martínez des-
perdiçou penálti para o 
Portimonense em cima 
do intervalo e foi preciso 
esperar até ao minuto 88 
para o brasileiro Alex Tel-
les, num fantástico remate 
de pé esquerdo de fora da 
área, desfazer o nulo.

Com este triunfo, ain-

O SC Braga recebeu e 
venceu o Vitória de Setú-
bal, por 3x1, em jogo rela-
tivo à 22.ª jornada da Liga.

Os gols de Ricardo 
Horta aos 63 minutos e de 
Bruno Wilson aos 75 mi-
nutos foram determinan-
tes para a formação bra-
carense ficar com os três 
pontos.

Ghilas reduziu para os 
sadinos aos 88 minutos, 
Trincão fechou a partida, 
após aproveitar a subida 

O Sporting regressou 
às vitórias no campeona-
to este domingo, batendo 
em Alvalade o Boavista 
por 2X0. Sporar voltou a 
fazer o gosto ao pé (já ha-
via marcado na Liga Euro-
pa frente ao Basaksehir) 
e estreou-se a marcar na 
Liga, assim como o equa-
toriano Gonzalo Plata, que 
foi titular pela segunda vez 
na temporada

O Rio Ave venceu 
no sábado na visita ao 
Tondela, com um bis de 
Gelson Dala, em encon-
tro referente à 22.ª ron-
da da Liga.

Gelson Dala, que en-
trou em campo aos 67 
minutos, abriu o marcador 
pouco depois, aos 74. A 
resposta do Tondela surgiu 

Benfica regressa às vitórias e à liderança

Porto bate Portimonense
com golaço de Alex Telles

da que à condição, o FC 
Porto saltava para a lide-
rança do campeonato, 
com 56 pontos, mais do 
que o Benfica, que na se-
gunda-feira fecha a jorna-
da onde venceu Gil Vicen-
te e passou a frente.

Sc Braga 
triunfa sobre o 
Vit. Setúbal e 
mantém-se
no pódio

de Makaridze num contra
-ataque, já nos descontos.

Com este resultado, 
os orientados de Rúben 
Amorim prosseguem 
numa senda de 8 jogos 
sem perder na Liga.

O SC Braga tem agora 
40 pontos e ocupa a ter-
ceira posição, já o Vitória 
de Setúbal é 12.º coloca-
do, com 26 pontos.

Sporting bate
Boavista em Alvalade

Dala sai do banco para dar a
vitória ao Rio Ave em Tondela

ao minuto 83, com um pe-
nálti de João Pedro. Dala 
voltou a entrar em cena 
com o golo que consolidou 
a vitória do Rio Ave, ao mi-
nuto 90 da partida.

Com este triunfo, o Rio 
Ave é quinto classificado, 
com 36 pontos, enquanto 
o Tondela ocupa a 13.ª po-
sição, com 24 pontos.
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Paços de Ferreira ba-
teu, este domingo por 2-1, 
o Famalicão, em duelo a 
contar para a 22.ª jornada 
da Liga.

Foi preciso esperar 
até ao minuto 71 para 
ver Zé Uilton desfazer a 
igualdade no marcador e 
colocar os castores por 
cima na partida. Oito mi-
nutos mais tarde, Denil-
son dilatou o marcador 
ao apontar o segundo da 

Davidson, autor do 
gol que abriu o marcador 
para o Vitória de Guima-
rães na Vila das Aves, ad-
mitiu que o jogo foi “muito 
difícil” e disse estar feliz 
por ajudar a equipa a ven-
cer com um “grande gol”.

“Sabemos da impor-
tância que era volta a 
vencer, e conseguimos 
vencer na segunda par-
te”, afirmou Davidson, 
em entrevista rápida aos 
microfones da Sport TV, 

DE RESTAURANTES

O Belenenses ganhou no sábado ao Marítimo 
pela margem mínima por 1x0, em jogo da 22.ª jor-
nada da Liga.

Um gol de Licá aos 39 minutos foi suficiente para os 
comandados de Petit garantirem os três pontos.

Com este resultado, o Belenenses ocupa a 14.ª po-
sição com 24 pontos, enquanto o Marítimo é 12.º colo-
cado, com 24 pontos.

A Federação Portu-
guesa de Futebol (FPF) 
disse esta quarta-feira 
estar em contato com 
a Direção-Geral da 
Saúde (DGS) para se 
manter a par de medi-
das e recomendações 
sobre o surto de coro-
navírus Covid-19.

“A FPF, através da 
Direção Clínica da sua 
Unidade de Saúde e 
Performance, está em 
contato permanente 
com a DGS desde o 
início do ano e conti-
nuará a seguir todas 
as indicações e reco-
mendações resultan-
tes dessa autoridade 
de saúde. A Unidade 
elaborou e colocou em 
prática um plano espe-
cífico de higienização 
de todo o complexo da 

Belenenses ganha duelo
com o Marítimo no Jamor

Federação em contato 
com Dgs devido

ao Covid-19
Cidade do Futebol”, 
destaca a Federação 
em comunicado.

“Também se acom-
panha clinicamente 
em permanência árbi-
tros ou seleções que 
se desloquem a Por-
tugal vindas de zonas 
consideradas de pro-
pagação ativa, na defi-
nição dada pela DGS”, 
refere a FPF.

O balanço provi-
sório da epidemia do 
coronavírus Covid-19 
é de pelo menos 2.763 
mortos e mais de 80 
mil infetados. Nos últi-
mos dias o número de 
infetados e mortes em 
Itália subiu, com vários 
eventos cancelados, 
e esta quarta-feira foi 
confirmado o primeiro 
caso em Espanha. 

Paços de Ferreira vence Famalicão

equipe da casa.
Já em cima do minuto 

90, Toni Martinez reduziu 

para os Famalicenses e, 
aos 90+5, teve nos pés 
a possibilidade de empa-

tar a partida através de 
um lance da marca de 
grande penalidade. No 
entanto Ricardo Ribeiro 
defendeu e garantiu a vi-
tória da equipe da capital 
do móvel.

Com 19 pontos, os pa-
censes Ferreira assegu-
ram o 16.º lugar, primeiro 
lugar antes da zona de 
despromoção, enquanto, 
com 33, o Famalicão se-
gue na sexta posição.

Davidson: “foi um jogo muito difícil e estou feliz por ter ajudado com gol”
após a vitória na Vila 
das Aves.

Questionado sobre a 
proximidade com os luga-
res europeus, o avançado 
respondeu: “É importan-
te, temos melhorado jogo 
a jogo, deixamos tudo em 
campo. Hoje foi um jogo 
muito difícil e estou mui-
to feliz por ter ajudado a 
equipe.”

Quanto aos adeptos, 
que vociferaram pelo Vi-
tória de Guimarães du-

rante os 90 minutos de 
jogo, David afirmou: “É 
muito importante, eles 

apoiam-nos sempre, es-
tão em todo o lado, nunca 
jogamos fora de casa.”

O Presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, recebeu o Jorge 
Jesus, na sua residência ofi-
cial, em Brasília, após a con-
quista do Flamengo da Super-
taça brasileira, no domingo.

 O Chefe de Estado brasi-
leiro publicou uma fotografia 
na rede social Facebook, na 
qual surge ao lado do técnico 
português, com a medalha da 
Supertaça.

Bolsonaro recebe Jorge Jesus
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1. Coloque as garrafas na geladeira durante a noite anterior;

2.Você pode usar uma manta térmica ou uma icebag, mas enquanto 
estiver sob o sol prefira deixar a garrafa no cooler entre camadas gene-
rosas de gelo;

3. Leve taças de acrílico, por segurança e coloque-as no cooler para 
mantê-las com aquela camadinha refrigerada e inspiradora;

4. Mantenha seu vinho embaixo do guarda-sol, assim ele consegue se 
manter na temperatura ideal por mais tempo.

Veja nossas dicas para aproveitar a temporada
de praia na companhia do seu vinho favorito:

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro a 4 de Março de 2020

O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, esclareceu que o 
Governo implementou na an-
terior legislatura um progra-
ma de combate à violência 
no desporto, que originou a 
Autoridade Nacional Contra 
a Violência e o Racismo da 
Violência no Desporto. 

A líder parlamentar do 
PAN, Inês Sousa Real, ques-
tionou o Governo sobre os 
meios de combate à violên-
cia, apontando como exem-
plo o episódio de racismo 
contra o jogador de futebol 
Moussa Marega.

Numa intervenção no de-
bate quinzenal, na Assem-

Antônio Costa apela a dirigentes desportivos

bleia da República, durante 
o qual também o PS, o Bloco 
de Esquerda e o PCP con-
denaram o episódio, Inês 
Sousa Real defendeu que é 
“grave que aqueles que com 
o seu discurso têm viraliza-

do ódio sejam tidos por par-
te da população como uma 
solução”.

O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, esclareceu que o 
Governo implementou na an-
terior legislatura um progra-

ma de combate à violência 
no desporto, que originou a 
Autoridade Nacional Contra 
a Violência e o Racismo da 
Violência no Desporto.

“Não podemos estar sem-
pre a fazer de conta que esta-
mos a partir do zero. Para já é 
dar cumprimento à legislação 
que foi acabada de aprovar”, 
disse António Costa.

O Chefe do Executivo 
apelou ainda aos dirigentes 
desportivos “terem cuidado 
como forma como se dirigem 
aos seus adeptos, aos seus 
apoiantes”, frisando que es-
tes têm uma “enorme res-
ponsabilidade”.

Com poucos jogos in-
ternacionais neste início de 
ano, a Seleção Nacional 
manteve o sétimo lugar no 
ranking da FIFA na primeira 
atualização de 2020. A Bél-
gica lidera, seguida de Fran-
ça e Brasil. A maior subida 
aconteceu até fora do top 
100, com a Palestina a as-
cender ao 103.º posto.

Portugal mantém sétimo lugar no ranking da Fifa

A Seleção Nacional vai realizar cin-
co jogos de preparação até ao início do 
Campeonato da Europa 2020, onde Por-
tugal defenderá o título de campeão eu-
ropeu conquistado em França em 2016.

Os comandados de Fernando San-
tos marcarão presença já em março 
no Torneio Internacional do Qatar, a 
realizar em Doha, defrontando Bélgica 
(dia 27) e Cróacia (30). A convocatória 
para estes jogos será conhecida a 19 
de março.

A 31 de maio, a Seleção irá jogar 
diante da Eslovénia, em Ljubljana, em 
partida que assinala o centenário da fe-
deração eslovena. Portugal volta a en-
trar em ação a 5 de junho, defrontando 
a congénere de Espanha, em Madrid, 
fechando a preparação para o Campeo-
nato da Europa 2020 com Malta, a 9 de 
junho, em Portugal.

No Campeonato da Europa, recor-
de-se, a equipa das quinas inicia a sua 
participação a 16 de junho.

1. (1) Bélgica, .....................................1.765
2. (2) França, ......................................1.733
3. (3) Brasil, ........................................1.712
4. (4) Inglaterra, ..................................1.661
5. (5) Uruguai,.....................................1.645
6. (6) Croácia, .....................................1.642
7. (7) Portugal, ....................................1.639
8. (8) Espanha, ...................................1.636

9. (9) Argentina, ..................................1.623
10.(10) Colômbia, ...............................1.622
............................................................... (...)
 78. Cabo Verde,.................................1.318
106. Moçambique, ..............................1.200
118. Guiné-Bissau, .............................1.155
124. Angola,........................................1.136
181. São Tomé e Príncipe, ....................923

Portugal tem cinco jogos agendados antes do Europeu

Eis a classificação:

Vida associatiVa
CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542
MARÇO – 1 – Domingo – 11:30hs – Almoço à Lá Carte - Mú-
sica ao vivo com o Conjunto Som e Vozes.
MARÇO – 15 – Domingo – 11:30hs – Arraial Feirense da 
Quinta do Castelo. Cardápio: Sardinha portuguesa assada 
na brasa, frango liguiça, batata frita e cozida, saladas di-
versas, caldo verde Música ao vivo com o Conjunto Cláudio 
Santos e Amigos. Apresentação do Grupo Folclórico Almei-
da Garrett

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

MARÇO – 1 – Domingo – 12hs – Almoço dos aniversariantes. A 
Folia na Casa dasBeiras não acabou, venha com sua fantasia!!!. 
Cardápio: Churrasco com carnes nobres, acompanhamentos, 
empadão esardinha portuguesa. Sobremesa: banana comsor-
vete e bolo dos aniversariantes. Atrações: Banda T.B. Show e 
dançarinos. Adesão R$ 70,00 (Bebidas não inclusa).
MARÇO – 14 – Sábado – Show do Flashback com Vj Robson 
Castro o criador do Good time 98 em especial ao diada Mulher.
MARÇO – 18 – Quarta-feira – 12hs. Almoço das Quartas
MARÇO – 22 – Domingo – 12hs – Almoço em comemora-
ção ao aniversário do Rogério da Banda T.B. Show. Cardápio: 
Churrasco com carnes nobres, acompanhamentos e empadão. 
Sobremesa: Banana com canela e açucar. Atração: Banda T.B. 
Show e dançarinos.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Prof. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói – Tel: 2717-4225
MARÇO – 21 – Sábado – 21hs –  Baile de Aniversário 60 Anos 
do Clube Português de Niterói. De volta aos anos 60, festa te-
mática. Grande show com a banda Via Brasil. Incluido: Jantar, 
bebidas, Open bar e mesa de café. Convite R$ 130,00 Traje: A 
Carater. Obs.: Não fazemos reversa 

CASA DE TRÁS-OS-
MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca - Tel: 2284-7346

MARÇO – 8 – Domingo – 12hs Almoço dos Aniversariantes 
Cardapio: Churrasco completo, acompanhamentos, saladas di-
versas, Febras. Frutas, Bolo. Atrações: Conjunto Típicos da Beira. 
G.F. Guerra Junqueiro. Entrada: R$ 60,00

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 - Tijuca - Tel: 2568-2018

MARÇO – 8 – Domingo – 12:30hs. – Almoço. Entrada: Boli-
nhos de bacalhau, batidas tropicais. Pratos Principal: Churras-
co completo com todos os acompanhamentos. Sardinhas por-
tuguesas na brasa, tripa à moda do Porto. Saladas diversas.
Mesa de frutas e doces portugueses. Atração musical: Conjun-
to Trio Josevaldo.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585

MARÇO – 1 – Domingo – 11hs – Festa Portuguesa. Com 
Cláudio Santos & Amigos. 


