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Se Rui Rio não vai até à 
televisão, Luís Montenegro 
vai até ao Twitter. O candi-
dato que ficou em segundo 
lugar desafiou o vencedor do 
primeiro turno para um deba-
te televisivo, mas o atual líder 
recusou e o mais perto que 
vai estar de um frente-a-fren-
te com Rui Rio é nesta rede 
social. No Twitter, Rui Rio 
tem uma forma de comunicar 
muito própria e, na semana, 
contou uma espécie de ane-
dota que pretendia destacar 
a forma como os apoiantes 
de Luís Montenegro fazem 
leituras de resultados elei-
torais diferentes de acordo 
com a conveniência política.

Professora: “Qual é a 
diferença entre um desas-

Casa dos Poveiros

tre eleitoral e um resultado 
jeitoso?”

– Zéquinha: “0,4%! Sra. 
professora! Porque quando 
em Outubro o PS teve mais 
8,5% do que o PSD, eles 
acharam que houve um de-
sastre. E agora que perde-

ram por 8,1%, acham que ti-
veram um resultado jeitoso.“

Luís Montenegro aprovei-
tou a deixa para criticar Rui 
Rio, pois o líder tinha alega-
do não fazer um novo debate 
esta semana por o primei-
ro ter sido “desprestigiante” 

90 anos de História e Tradição

Tradicional almoço de Reis

Convívio social Açoriano

Presença do Presidente da Câmara da Póvoa de Vazim, Aires 
Pereira e do Rancho Poveiro, Missa em Ação de Graças, jantar 
de boas vindas, a comitiva. (detalhes pág. 2 e 8)

Outro belo fim de semana, da família açoriana, entre diretores, 
associados e amigos, com a realização da tradicional almoço de 
confraternização, na foto, o jovem presidente Leonardo Soares 
e sua esposa Patricia. (detalhes pág. 18)
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Debate do PSD passou para o Twitter
para o partido. Montenegro 
acusa Rio de arrogância 
numa graçola que considera 
que não enobrece a política, 
o PSD e o seu autor e afirma 
“o país e o PSD precisavam 
de um debate sério e escla-
recedor” e acrescenta que 
percebe-se agora porque 
Rio tinha medo que o debate 
fosse desprestigiante.

Para Montenegro o de-
bate é essencial para ajudar 
os militantes a tomar a deci-
são final no próximo dia 18. 
“Não podemos fugir à nossa 
responsabilidade de debater 
o futuro do PSD e sobretudo 
o futuro de Portugal. E como 
fizemos até aqui: de o fazer 
com elevação e sentido de 
responsabilidade.”

PCP, BE e PAN, avan-
çaram com várias pro-
postas de alteração ao 
Orçamento, aprovado na 
sexta-feira na generalida-
de com as abstenções dos 
antigos parceiros da gerin-
gonça, do PAN e do Livre.                                                                                          
Do lado dos comunistas, 
a lista é longa e repleta de 
ideias que já tinham sido 
acordadas nos bastidores, 
foi graças a essas cedências 
de António Costa que o PCP 
decidiu abster-se na vota-
ção. Mas os comunistas que-
rem mais e, por isso, acres-
centam novas medidas que 
ainda não foram negociadas, 
que haja alterações nos es-
calões do IRS, o PCP quer 
que haja um desdobramento 
dos escalões para que seja 
criado um novo para quem 
ganha mais de 250 mil euros 
ano, o último abrange todos 

BE,PCP e PAN apresentam mais de 100 alterações ao Orçamento 

Esteve bem movimentado, o domingo, no tradicional almoço 
de Reis Portuense, com muita animação confirmada na foto 
que vemos, o comendador Henrique Loureiro, presidente Ma-
nuel Branco, sua esposa 1ª dama D. Berta Branco, D. Rosa 
Loureiro. (Detalhes pág. 15)

Cada vez melhor o almoço em homenagem aos aniversarian-
tes, com a diretoria promovendo um show de amizade, entre 
todos os aniversariante que lá estavam, com um lindo e delicio-
so bolo . (Detalhes pág. 14)

Domingo especial na Casa de Espinho com a presença do Ran-
cho Folclórico Camponeses de Portugal que abrilhantou a tarde 
da família espinhense que saboreou uma suculenta feijoada. (de-
talhes na última Página doTablóide)

Casa do Porto

Casa dos açores

Almoço dos aniversariantes

Feijoada espinhense

os trabalhadores que ga-
nham mais de 80 882 euros.

Na área da saúde, defen-
dem que enquanto não seja 
possível atribuir médico de 
família a todos os utentes, 
o Governo possa, tempora-
riamente, proceder à con-
tratação de médicos no es-
trangeiro, com as mesmas 
condições de trabalho que 
os médicos portugueses e 
assegurando a qualidade 
e segurança dos cuidados 
prestados. Na área da justiça 
social, defende a atribuição 
de abonos de família para 
todas as crianças, indepen-
dentemente dos rendimen-
tos do agregado familiar.

O BE também quer mais: 
o Governo já acordou uma 
série de medidas com o seu 
antigo parceiro. Até agora, 
o partido conseguiu acordar 
medidas na área da saúde, 

das pensões e do ensino 
superior, mas o Bloco quer 
novas propostas, como o 
fim da isenção do pagamen-
to de IMI para os partidos, 
a redução de 2 meses na 
idade de reforma por cada 
ano de trabalho para as 
pessoas que trabalham por 
turnos e o reforço de 646 
mil euros para a criação da 
Entidade da Transparência, 
valor que o Tribunal Cons-
titucional já disse ser ne-
cessário para seguir com a 
implementação deste órgão.                                                                                                        
O PAN seguiu com cerca de 
40 de um pacote de mais 
de 150 propostas de alte-
ração ao documento. Uma 
das mais emblemáticas é a 
criação de uma licença de 10 
dias para as vítimas de vio-
lência doméstica. Segundo 
a líder, Inês Sousa, “houve 
abertura da parte do Gover-

De acordo com o Guia do 
Mercado 2020 da Hays Por-
tugal, empresa de recruta-
mento de profissionais espe-
cializados, apenas 35% dos 
profissionais inquiridos mani-
festou interesse em ir traba-
lhar para fora, uma diferença 
de 28,6 % abaixo da média 
dos últimos 10 anos.

A tendência dos dois anos 
anteriores, 2017 e 2018, es-
tavam nos 37% em nada se 
compara com o período da 
crise, entre 2010 e 2016, onde 
a intenção de emigrar à procu-
ra de melhores condições de 
trabalho tinha uma média de 
75%. A média da década situa-
se agora nos 63,4%.

Saíram do país, segundo 
dados do INE, pouco mais de 
81 mil pessoas em cada um 
dos anos de 2018 e 2017, 

Os pescadores  estiveram 
em frente ao Ministério do 
Mar, contra as quotas de pes-
ca da sardinha e do biquei-
rão, alertando os governantes 
para os grandes problemas 
do setor.

“Esta iniciativa tem como 
principal objetivo chamar à 
atenção dos nossos gover-
nantes para os grandes pro-
blemas que se estão a colocar 
ao setor, e que impedem as 
embarcações de desenvolver 
a sua normal atividade”, diz a  
Cooperativa de Produtores de 
Peixe do Norte.

Os pescadores estão des-
contentes com a quota de 
pesca de biqueirão atribuída 
este ano a Portugal, que está 
em total contradição com o 
‘stock’ observado nas águas.

Já em relação à sardinha, 
defendem ser preocupante 
a grande contradição entre 
a abundância de sardinha, 
observada em 2019, e as re-
comendações científicas mi-
seráveis, que vão levar à des-
truição deste setor da pesca.

Os pescadores disseram  
ao Governo as grandes difi-
culdades que a situação atual 
está a provocar nas empresas 
de pesca, bem como as conse-
quências que esta paragem vai 
provocar na estabilidade social 
e na não continuidade das tri-
pulações nas embarcações.

O presidente da Associa-
ção Nacional das Organiza-
ções de Produtores da Pesca 
do Cerco disse  que este é 
um movimento espontâneo 
de pescadores que partiu, 

no para uma questão que é 
da mais elementar justiça”. 
Na área dos animais e da 
agricultura, o partido propõe 
o aumento da verba para os 
Centros de Recolha Oficial 
de Animais, a redução do IVA 
para fertilizantes orgânicos e 
nos atos médico-veterinários 
e a dedução do IRS nos me-
dicamentos para animais.

Menos gente emigrando em 2019  

Pescadores manifestaram-se  contra quotas de pesca  

dos quais 50 mil temporaria-
mente. Entre 2011 e 2016, a 
média total de pessoas que 
foram viver para o estrangeiro 
foi de 114 mil.

“No seguimento desta ten-
dência, verifica-se também um 
decréscimo mais acentuado na 
percentagem de profissionais 

sobretudo, das regiões cen-
tro e norte do país, que conta 
com o apoio das organiza-
ções.”As organizações de 
produtores compreendem e 
estão solidárias. Sentimo-
nos impotentes e estamos 
fartos de tentar passar a 
mensagem e não consegui-

mos, é uma situação carica-
ta. Os dirigentes associativos 
estão cansados de reuniões 
com os cientistas nacionais e 
internacionais, com a tutela 
portuguesa e com Bruxelas. 
Está a assumir proporções 
inaceitáveis e insuportáveis”, 
disse  Humberto Jorge.

que pretende emigrar em áreas 
como a de bancos e seguros, 
contabilidade e finanças, e le-
gal”, destaca a Hays. Em 2019, 
o comercio assumiu-se como a 
área em que mais profissionais 
pretendiam ir para o estran-
geiro, com uma subida de 8% 
face ao ano anterior, atingindo 
os 50%. Seguem-se os bancos 
e seguros (44%), e ciências da 
vida (40%) para completar o 
top 3. No fim da tabela a área 
de recursos humanos (24%).

“Interessa ainda realçar 
que, apesar da tendência po-
sitiva que se faz sentir no tu-
rismo e lazer, verifica-se um 
aumento para 40% da disponi-
bilidade dos profissionais des-
ta área para trabalharem no 
estrangeiro”. Ainda no campo 
da intenção de emigrar, Espa-
nha (49%), Reino Unido (38%), 

Suíça (29%), Alemanha (29%) 
e Holanda (28%) são os países 
preferidos. Paula Baptista, da 
Hays Portugal, diz que o país 
está numa fase positiva. “Não 
só temos mais profissionais 
qualificados a viver em Portu-
gal disponíveis para mudar de 
emprego, como também temos 
mais profissionais qualificados 
a viver fora de Portugal a que-
rer regressar”.

O estudo ouviu profissio-
nais portugueses qualificados 
que estão no estrangeiro e 
conclui que para 46% a ima-
gem que tinham do país me-
lhorou e a vontade de viver 
em Portugal aumentou. O país 
está mais atrativo para voltar 
a procurar emprego, mas as 
empresas terão de apostar em 
salários mais atrativos e em 
projetos inovadores.

Casa Trás-os-Montes

Casa de espinho
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Casa dos Poveiros

Jantar de boas vindas no Salão Social na Casa dos Poveiros

Missa em Ação de Graças na Igreja de Santo Antônio dos Pobres
Belíssima missa em ação 

de graças pelo 90 anos de 
fundação da Casa do Povei-
ro, na igreja Santo Antônio do 
Pobres, celebrada pelo Padre 
Valnei, uma celebração muito 
linda, com a participação es-
pecial do Rancho da Póvoa 
de Varzim, que abrilhantou 
o ato religioso. Seguimentos 
da comunidade luso-brasi-
leira estiveram presente, ao 
fim da missa o provedor José 
Queiroga agraciou o Rancho 
Poveiro com a Medalha dos 
210 anos da Irmandade San-
to Antônio dos Pobres. Fim 
de tarde especial para família 
luso-brasileira. 

Chegada do 
presidente 

da Povoa de 
Vazim, Aires 

Pereira, sua es-
posa Sra. Cris-

tina na Igreja 
Santo Antônio 

dos Pobres

Estandartes 
da Instituição 
na comemo-
ração dos 90 
anos da Casa 
dos Poveiros

Brilhante participação do Rancho Poveiro da Póvoa de Varzim Por-
tugal, na  celebração em Ação de Graças

Provedor da Igreja Santo Antônio do Pobres, José Queiroga durante 
o ato religioso

Assistência de missa em primeiro plano,componente do Rancho Lu-
cas, presidente da Casa dos Poveiros Renato Figueiredo, diretora 
Glória Santos, esposa do saudoso presidente Carlos Cesar Santos, 
1ª dama da Póvoa de Varzim Cristina e o presidente de Póvoa de 
Varzim Aires Pereira

A seguir ao ato religioso, foi oferecido 
um jantar de Boas Vindas, no salão no-
bre da Casa dos Poveiros, com a presen-
ça do presidente da Câmara da Póvoa 
de Vanzim, Aires Pereira,esposa Cristina 
e  o Consul de Portugal  no Rio Jaime 
Leitão,esposa consulesa Maria  Eduarda 

que foram recepcionados pelo presiden-
te da Casa do Poveiros Renato Figuei-
redo, e por dirigentes das nossas casas 
regionais e instituições portuguesas. Um 
belo fim de noite, com uma belíssima 
confraternização, vejam a reportagem do 
almoço festivo na pagina 8.

Presidente 
da Póvoa 

de Varzim, 
Aires Pereira, 

entregando 
uma lembrança 

da Póvoa de 
Varzim ao pre-
sidente Renato 
Figueiredo, e a 
diretora Glória 

Santos

O jovem presidente da Casa dos Poveiros Renato Figueiredo, exibindo a lembrança o livro da Póvoa de 
Varzim, ao lado da  diretora Glória

Mesa das autoridades portuguesas, Consul de Portugal, Jaime Leitão, a consulesa Maria Eduarda, o 
presidente da Póvoa de Varzim, Aires Pereira e a 1ª dama sua esposa Cristina

O Rancho 
Poveiro, 

numa apre-
sentação 

especial no 
jantar festivo

Presidente Re-
nato Figueiredo 
cumprimentando 
os amigos, pre-
sidente do Real 
Gabinete  Portu-
guès de Leitura 
Dr. Francisco 
Gomes da Costa, 
presidente da 
Casa da Vila da 
Feira Ernesto Bo-
aventura, sua filha 
Rose Boaventura, 
Camilo Leitão

Linda 
imagem 
no jantar 
festivo da 
Casa dos 
Poveiros, 
presidente 
Açoriano 
Leonardo 
Soares e 
sua esposa 
Patrícia

Uma dupla de primeira, num close para o Portugal em Foco, Kleber 
e Alex, no jantar festivo na Casa dos Poveiros

Um time de responsabilidade no jantar de 90 anos da Casa dos po-
veiros, provedor José Queiroga, presidente transmontano Ismael 
Loureiro e nosso Maestro Rogério
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Notas.. ...e mais

A pouco mais de meia 
hora de Lisboa, Setúbal 
afirma-se como um des-
tino por direito próprio. 
Emoldurada pela serra, o 
mar e um imenso estuário, 
é hoje uma cidade vibran-
te e renovada, com muito 
para oferecer e ainda tan-
to por descobrir.

É fim da tarde e, desde 
a varanda panorâmica do 
Roof 61, o imenso espe-
lho de água do estuário do 
Sado apresenta-se numa 
explosão de cores rara 
nesta altura do ano, com 
as tonalidades laranjas do 
sol-posto a misturarem-se 
com o azul do mar e o ver-
de-vivo das encostas da 
Arrábida.

Aberto há pouco mais 
de um mês, no topo do 
edifício do Fórum Luísa 
Todi, este bar é o perfeito 
exemplo de como, em Se-
túbal, o velho se tem tor-
nado novo, aproveitando 
o que de melhor a cidade 
tem para oferecer, seja 
isso a praia, a natureza, 
a história ou as tradições 
- em especial as da mesa.

«Fazia falta um local 
assim na cidade, para se 
beber um copo depois do 
trabalho ou a seguir ao 
jantar, onde dê para es-
tar à conversa e relaxar», 
explica Pedro Gaiveu, um 
dos sócios, que transfor-
mou a velha cafetaria ali 
existente num dos sím-
bolos da renovada cidade 
de Setúbal, como já ha-

setubal uma nova vida à beira-sado
via feito antes na Taberna 
do Largo. Uma taberna, 
como o nome indica, situ-
ada num largo, neste caso 
no da Ribeira Velha, em 
pleno centro histórico da 
cidade.

«Nesta casa de taber-
neiros bebe-se vinho, jo-
ga-se à sueca e torce-se 
pelo Vitória», se em jeito 
de aviso, logo à entrada. O 
Vitória é o clube da terra, 
que por aqui é assim sim-
plesmente chamado, ape-
nas pelo primeiro nome.

Presa a uma das pa-
redes, como se fosse um 
quadro, uma velha mesa 
de jogos a quem chega 
um dos momentos mais 
altos da história do clube, 
a conquista da Taça de 
Portugal frente à Acadé-
mica, em 1967. «Adoro 
este largo. Quando um 
dia abrisse um negócio 
meu, teria de ser aqui», 
afirma Pedro, que depois 
de mais de uma década a 
trabalhar na noite sadina 
concretizou há dois anos 
o «sonho antigo» de abrir 
uma casa de comidas com 
uma «nova interpretação» 
das antigas tabernas da 
cidade.

Entre as especialida-
des da casa destacam-se, 
por exemplo, o chouriço 
de porco preto as-sado e 
salteado com picles, as 
cavalas em escabeche 
de pimentos e redução de 
balsâmico, a posta à ta-
berna ou o tradicional cho-

co frito à setubalense, aqui 
servido em ti¬ras fininhas, 
num cartuxo de papel.

Um dos melhores lo-
cais para partir à desco-
berta da nova cidade de 
Setúbal é a Casa da Baía, 
um projeto da câmara lo-
cal, que transformou este 
edifício histórico do sé-
culo XVIII, originalmente 
uma casa de recolhimento 
para freiras da ordem de 
Nossa Senhora da Sole-
dade, num centro de pro-
moção da região. Além 
de informação sobre os 
mais variados promotores 
turísticos, o espaço conta 
com uma galeria de expo-
sições, uma loja de vinhos 
onde estão representados 
mais de três dezenas de 
produtores da região e 
uma loja-cafeteria na qual 
podem ser saboreados os 
queijos e os doçes tradi-
cionais do concelho.

A autarquia tem sido, 
aliás, uma das grandes 
impulsionadoras da reno-
vação dos espaços históri-
cos do concelho. É o caso 
do renovado Convento 
de Jesus, um dos primei-
ros exemplos do estilo 
manuelino, construído no 
século XVI por iniciativa 
de Justa Rodrigues Perei-
ra, ama-de-leite do rei D. 
Manuel. Monumento Na-
cional desde 1910, aqui 
funciona também, desde 
o início dos anos 1960, o 
Museu de Setúbal, tam-
bém ele recentemente re-

novado, num arrojado pro-
jeto do arquiteto Carrilho 
da Graça.

Também de visita obri-
gatória é o antigo edifício 
do Banco de Portugal, 
onde hoje está instalada 
a Galeria Municipal e está 
exposto um dos maiores 
tesouros da cidade: os 14 
painéis do Retábulo da 
Igreja de Jesus, conhe-
cidos por «Primitivos de 
Setúbal» e considerados 
um dos conjuntos mais re-
presentativos do período 
renascentista português.

Outro exemplo des-
ta política é o Moinho da 
Mourisca, um centro de 
interpretação da natureza 
situado em plano coração 
da Reserva Natural do Es-
tuário do Sado. Original-
mente construído no sé-
culo XVIII, na Herdade da 
Mourisca, é um dos quatro 
moinhos de maré existen-
tes no estuário. Foi recu-
perado, aberto ao público 
e, hoje, funciona como 
porta de entrada para este 
imenso e para muitos qua-
se desconhecido território, 
que por esta altura do ano 
se revela um verdadeiro 
paraíso para os observa-
dores de aves.

O património natural 
é outra das riquezas do 
concelho de Setúbal, que 
conta ainda no seu territó-
rio com o Parque Natural 
da Arrábida. É aqui, entre 

as serras da Arrábida e de 
São Luís, que fica situa-
da a Casa Palmela, uma 
casa senhorial do século 
XVIII recentemente trans-
formada num luxuoso ho-
tel de charme. Ao todo são 
20 quartos, distribuídos 
por três edifícios - Palácio, 
Casa da Piscina e Casa 
no Campo - que permitem 
usufruir de uma proprieda-
de de cerca de 70 hecta-
res, num conceito que alia 
natureza, conforto e luxo.

Há, no entanto, coisas 
que nunca mudam. Basta 
entrar manhã bem cedo 
no Mercado do Livramen-
to, recentemente consi-
derado um dos melhores 
mercados do mundo, para 
o perceber. Os jornalis-
tas terão certamente fi-
cado impressionados pe-
las bancas de peixe, cuja 
frescura continua a atrair 
verdadeiras multidões 
aos muitos restaurantes 
da cidade. Uma tradição 

iniciada há 42 anos por 
João Belezas, no restau-
rante Verde e Branco, cujo 
nome é, claro está, uma 
homenagem ao Vitória.

«Antes só havia as ta-
bernas, onde os pescado-
res assavam o peixe em 
fogueiras. Foi o meu sogro 
que decidiu abrir um res-
taurante de peixe. Inicial-
mente as pessoas estra-
nharam, mas hoje é uma 
tradição da terra», recorda 
Alberto Jorge, que com a 
mulher, São, e a cunhada 
Dina está à frente da casa. 
A receita é simples: só se 
serve peixe, sempre do 
dia, apenas acompanha-
do de salada e batatas. É 
o próprio Alberto, que tam-
bém já foi pescador, bem 
como jogador profissional 
de futebol, do Vitória, está 
claro, quem o compra to-
dos os dias bem cedo.

Caros leitores vale a 
pena passar por Setubal é 
realmente um espetáculo 

Líder da distrital do PsD de Lisboa 
apela ao voto em Luís montenegro

O líder da distrital de Lisboa do PSD, Ângelo Pereira, 
que tinha apoiado Pinto Luz na disputa da liderança, 
apelou ao em Luís Montenegro. Em comunicado de im-
prensa enviado pela candidatura de Montenegro, Ânge-
lo Pereira considera que os resultados eleitorais do pas-
sado sábado demonstram que a maioria dos militantes 
do PSD deseja a mudança. “Neste novo contexto urge 
fazer uma opção. O Luís Montenegro é hoje o único can-
didato que pode oferecer um novo caminho para o PSD, 
pela mudança que representa, e pela liderança agrega-
dora que quer exercer”, defende. Ângelo Pereira é já o 
terceiro apoiante de Pinto Luz a declarar publicamente 
que votará em Luís Montenegro, depois do ex-secretá-
rio-geral Matos Rosa e do presidente do PSD-Setúbal, 
Bruno Vitorino.

indicador econômico da oCDe 
para Portugal sobe a 7  meses

O indicador da OCDE para a economia portuguesa subiu 
em novembro do ano passado, melhorando pelo sétimo 
mês consecutivo. Ainda assim, continua a apontar para 
uma desaceleração do PIB, apesar de menos acentuada.
Este é um sinal de recuperação do PIB português após 
vários meses no final de 2018 e na primeira metade de 
2019 em que este indicador deteriorou-se. De acordo 
com os dados da  OCDE, o valor para o PIB português 

melhorou em novembro (99,26 pontos), atingindo um má-
ximo de dezembro de 2018 (99,42 pontos). Apesar de ser 
por pouco, o valor para Portugal continua abaixo dos 100 
pontos, o limiar que separa o estado de aceleração das 
economias e o estado de desaceleração. Ou seja, o indi-
cador da OCDE continua a antecipar um bloqueio do PIB 
nos próximos 6 a 9 meses, mas essa tendência passou a 
ser menos acentuada. Neste indicador da OCDE, a eco-
nomia portuguesa figura melhor do que Espanha (98,7 
pontos), Alemanha (98,93 pontos), Itália (99,17 pontos) 
e a média da Zona Euro (99,18 pontos). Contudo, está 
abaixo da pontuação de França (99,52 pontos), a Holan-
da (99,50 pontos) e a Irlanda (100,26 pontos). 

maioria dos portugueses 
desconhece direitos nos 

transportes públicos e não reclama
Num eurobarmetro  divulgado, 78% dos 1.004 portu-
gueses inquiridos  indicaram não ter conhecimento das 
medidas implementadas, ao nível da UE, relativas aos 
direitos dos passageiros de transportes aéreos, ferrovi-
ários, rodoviários ou marítimos. Este desconhecimento 
é maior em Portugal do que no resto da EU.Questiona-
dos se alguma vez apresentaram reclamações oficiais 
em casos de perturbações nestas viagens, 72% dos in-
quiridos portugueses afirmou que nunca o fez, a mesma 
percentagem verificada em toda a UE. Já os 23% dos 
inquiridos portugueses que apresentaram queixas, indi-
caram ter reclamado junto da empresa de transportes 

em causa ou de uma autoridade nacional relevante. As 
maiores perturbações citadas por estes passageiros fo-
ram atrasos, cancelamentos ou bagagens perdidas ou 
danificadas. 

Preços do vestuário, calçado 
e comunicações deram o 

maior contributo para frear 
a inflação em 2019

O INE confirmou que a taxa de inflação anual de 2019 
fixou-se nos 0,3%. Agora é possível explicar o que in-
fluenciou a evolução dos preços. O gabinete de estatís-
ticas esclarece que houve um crescimento médio anual 
mais elevado dos preços dos serviços que o observado 
para os preços dos bens. Em 2019, a diferença foi mes-
mo de sentido: os preços dos serviços subiram 1,2% ao 
passo que o dos bens baixou 0,3%. A evolução negativa 
dos preços dos produtos energéticos explica parte desta 
desaceleração da taxa anual de inflação de 1% em 2018 
para 0,3% em 2019. Já os produtos alimentares não 
transformados, a outra componente que é retirada da in-
flação para estimar a inflação subjacente, até acelerou no 
ano passado. Além dos preços da energia, a freada dos 
preços em Portugal é justificada pela queda dos preços 
no setor do vestuário e calçado. As comunicações regis-
traram uma forte queda de preços em 2019, influenciada 
pela entrada em vigor dos limites de preços para comuni-
cações entre países da União Europeia”. 
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O Município de Oei-
ras, há muito que é 
reconhecido, dentro e 
fora do seu território, 
pela qualidade dos 
seus espaços verdes.

Grande é o esforço 
na manutenção dos 
cerca de 260 ha de es-
paços verdes tratados 
atualmente existentes 
e que, corresponden-
do a um investimento 
anual na ordem dos 
7.000.000€, muito nos 
apraz e orgulha colo-
car ao dispor dos nos-
sos munícipes.

Contudo, desde 
meados de novembro 
passado que tem vindo 
a ser notada a ausên-
cia de jardineiros nos 
espaços públicos.

A isto se deve o tér-
minos dos contratos 
de manutenção, no 
passado dia 14 de no-
vembro e apesar de se 
ter procedido atempa-
damente à abertura de 
novo procedimento pú-
blico internacional, por 
forma a não se regista-
rem quaisquer ruturas 
na prestação de servi-
ços, vieram alguns dos 

concorrentes reclamar 
da proposta ganhado-
ra e impugnar o referi-
do procedimento.

Não tendo o Muni-
cípio recursos inter-
nos para assumir esta 
prestação, de imediato 
procedeu de acordo 
com aquilo que a Lei 
permite, recorrendo a 
um concurso público 
urgente, cujo montan-
te máximo legalmente 
definido, apenas ga-
rante a manutenção de 
serviços mínimos e im-
prescindíveis, nome-
adamente o corte de 
relva, o tratamento de 
caldeiras e a remoção 
de infestantes.

Não negando o im-
pacto negativo que tal 
situação poderá ter na 
qualidade dos nossos 
espaços verdes, tudo 
faremos para o mini-
mizar, recorrendo a 
todas as soluções al-
ternativas legalmente 
previstas.

Agradecemos a 
compreensão de todos 
os nossos munícipes, 
a quem desejamos um 
Excelente Ano de 2020.

Comunicado

covilhã

Alguns vinhos da região 
da Beira Interior viajam a bor-
do do navio-escola Sagres 
que, no domingo, iniciou a 
viagem de volta ao mundo, 
inserida nas celebrações 
do quinto centenário da cir-
cum-navegação de Fernão 
de Magalhães.

Segundo a Comissão Viti-
vinícola Regional da Beira In-
terior (CVRBI), que tem sede 
na Guarda, a bordo do navio 
seguem vinhos do produtor 
Almeida Garrett Wines (Co-
vilhã), que “irão ser degus-
tados em diversos eventos 
oficiais e receções diplomá-

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Oei-
ras, Isaltino Morais, vai 
realizar uma visita de 
trabalho à União das 
Freguesias de Carna-
xide e Queijas, na pró-
xima sexta-feira, dia 
10 de janeiro a partir 

das 9h30.
Nesta visita de traba-

lho, que tem por objetivo 
dar continuidade a uma 
política de proximida-
de, o Presidente faz-se 
acompanhar por verea-
dores, dirigentes e téc-
nicos municipais.

Visita de trabalho à
União das Freguesias

de Carnaxide e Queijas

comissão de Festas
de S. Gonçalo entregou 

tremoços na câmara

vizela

Mação

chaveS

braGança

quiMarãeS

Termas de chaves registaram em 2019 maior número de termalistas de sempre

O Presidente da Câma-
ra Municipal, acompanhado 
pelo restante Executivo Mu-
nicipal, recebeu a Comissão 
de Festas de S. Gonçalo de 
S. Paio para a tradicional 
oferta de tremoços.

Esta visita decorreu no 
âmbito da distribuição de 
tremoços pela população, 
que faz parte da tradição 
das Festas de S. Gonçalo.

Trata-se de uma tradição 
com muitos anos, além da 
tradicional distribuição dos 
tremoços pela freguesia, a 
comissão de festas oferece 
sempre um cesto de tremo-
ços à Câmara Municipal.

De destacar que este 
ano as Festas de S. Gon-
çalo assumem outra rele-
vância, não apenas pela 
transmissão da missa de S. 
Paio em direto na TVI, as-
sim como da inauguração 
da requalificação de uma 
das principais artérias da 
freguesia, a Rua do Calvá-
rio e Rua João Silva Mon-
teiro, que integra a ligação 
entre o cemitério, a escola, 
a Junta de Freguesia e o 
pavilhão, assegurando uma 
melhor gestão da via públi-
ca, e promovendo a quali-
dade estética e atratividade 
desta zona urbana.

vinhos viajam pelo mundo
com o navio-escola Sagres

ticas nos diversos portos” e, 
também, “um lote de vinho 
Almeida Garrett Reserva 
2015, que irá realizar a via-
gem completa, estagiando 
através dos vários oceanos e 
latitudes para ser disponibili-
zado ao mercado em 2021”.

“Sendo um produtor com 
mais de 100 anos de histó-
ria na produção de vinhos 
na região da Beira Interior, 
[o Almeida Garrett Wines] 
tem, assim, a oportunidade 
de divulgar os seus vinhos 
nos quatro cantos do mun-
do”, refere a CVRBI em co-
municado.

Aos Caretos de Salsas 
juntaram-se os de Lazarim, 
Grijó de Parada, Parada de 
Infanções, Pinela, Torre de 
Dona Chama, Bruçó, Vale 
de Porco, Bemposta, Valver-
de, Jurros e Castrones de 
Alija del Infantado (León), 

Visparros de Vigo de Saná-
bria Gaiteiros da Lombada 
e Gaiteiros de Mogadouro e 
ainda a colaboração do Te-
atro Fisga que construiu o 
careto gigante. Os Reis de 
Salsas enchem a aldeia du-
rante dois dias.

Um incêndio deflagrou 
este domingo num edifício 
do Largo do Toural, junto à 
Igreja de S. Pedro.

Os bombeiros receberam 
o alerta às 19h20 e as chamas 
deflagraram no último andar 
de um edifício habitado. O in-
cêndio terá tido origem numa 
lareira e a moradora não se 
apercebeu das chamas.

Os bombeiros, alertados 
por um popular, conseguiram 
impedir que as chamas se 
propagassem aos edifícios 
contíguos, como destacou o 
Comandante Bento Marques 
à reportagem do Grupo San-
tiago. Combateram o incên-
dio 40 bombeiros auxiliados 
por 11 viaturas dos Bombei-
ros de Guimarães.

Realiza-se no dia 19 de janeiro 2020 a 
primeira das quatro feiras anuais da Vila de 
Mação. Esta Feira tem como principal des-
taque as plantas e árvores de fruto, sen-
do que nesta ocasião pode aproveitar para 
comprar  também roupa, calçado, outros 
objetos de utilidade para si e para o lar e 
muito mais!

Os feirantes instalam-se maioritariamen-

te no Largo Infante D. Henrique (igualmente 
conhecido por Largo da Feira), mas a Feira 
estende-se também por outras artérias da 
Vila, nomeadamente no Largo dos Bombei-
ros e ainda na Praça Gago Coutinho, onde 
pode encontrar toda a variedade de árvores 
de fruto para plantar nesta época do ano.

A Feira de Janeiro realiza-se, anualmen-
te, no terceiro domingo do mês, em Mação

Feira de janeiro
regressa à vila de Mação

reis de Salsas são uma grande 
festa de mascarados ibéricos

bombeiros combateram incêndio 
em habitação no largo do Toural

As caraterísticas únicas 
da Água Termal de Chaves 
e a qualidade da oferta do 
complexo termal têm con-
seguido convencer cada 
vez mais aquistas e, ao 
longo do ano de 2019, trou-
xeram até à cidade o maior 
número de termalistas de 
sempre. Até ao momento, 

foram registados mais de 
7.800 termalistas, o que 
representa um aumento da 
faturação superior a 19%.

Este crescimento acon-
teceu tanto nos tratamen-
tos de Termalismo Tera-
pêutico, que apresentou 
um crescimento de 16% 
face ao ano anterior, como 

nos serviços de Bem-Estar 
onde o acréscimo foi ainda 
mais significativo, chegan-
do aos 40%.

São números que com-
provam a importância da 
oferta termal para o conce-
lho e para a região e que 
surgem em resultado do 
esforço e do investimento 

que têm sido realizados na 
promoção e divulgação das 
Termas de Chaves. Para 
estes resultados, tem sido 
também fundamental a co-
laboração dos habitantes do 
concelho, não só enquanto 
utentes, mas também como 
principais promotores deste 
recurso tão precioso.
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Vila Pouca de aguiar

famalicão

Até março deste ano, 95% 
das casas do Município de 
Vila Pouca de Aguiar terão 
oportunidade de usufruir da 
rede de fibra ótica da DSTE-
LECOM, “um crescimento de 
30% face à cobertura atual 
no concelho”, informou a em-
presa de infraestruturas de 
telecomunicações.

No âmbito desta expan-
são, serão instalados mais 
de 8 mil quilómetros de fibra 
ótica, os quais vão garantir 
que as freguesias de Telões, 
Vreia de Jales e Alfarela de 
Jales tenham acesso ao ser-
viço de banda larga. As pri-
meiras 1600 casas destas 
freguesias ficaram disponí-
veis no dia 10 de janeiro.

Contas feitas, segundo a 
mesma empresa, cerca de 
10 mil casas do concelho de 
Vila Pouca de Aguiar estarão 
em condições poder contratar 

ctm mirandela conquista taça
de Portugal de ténis de mesa

concelho terá mais
8 mil quilómetros de
fibra ótica até março

serviços de telecomunicações 
com mais velocidade, maior 
largura de banda, melhor co-
bertura e maior qualidade.

Para isso, o consumidor 
pode verificar a disponibili-
dade de cobertura de rede 
fibra na sua morada através 
do site da empresa (dstele-
com.pt/rede-e-cobertura) ou 
contactar diretamente o seu 
operador através do número: 
253 009 910.

De acordo com a DSTE-
LECOM, esta expansão, ali-
nhada com o propósito de le-
var fibra ótica às localidades 
com menor densidade po-
pulacional, contribui, não só 
para a fixação da população, 
como também para a criação 
de novas oportunidades para 
a região, tornando-se motivo 
de atração e aumentando, 
assim, os benefícios econó-
micos e sociais.

O CTM Mirandela ven-
ceu, hoje, a Taça de Portu-
gal de Ténis de Mesa em 
femininos. É a 23ª vez que a 
formação da cidade do Tua 
vence o troféu.

As mirandelenses, trei-
nadas por Xie Juan, derrota-
ram na final o GDCS Juncal 
por 3-1 e nas meias-finais 
afastou o Sporting CP com 
um triunfo por 3-0.

No derradeiro jogo, An-
namaria Erdelyi começou 
por vencer a russa Tatiana 
Garnova, pelos parciais de 

11/6, 11/8 e 11/8. Já Rita 
Fins saiu derrotada da par-
tida com Rhusseinova pelos 
parciais de 5/11, 11/6, 7/11, 

11/9 e 10/12.
Em pares, a dupla Hong/

Rita Fins levou de vencida a 
dupla açoriana Rhusseino-

va/Leila Oliveira (11/6, 11/6, 
9/11 e 11/7)

No jogo decisivo, An-
namaria Erdelyi voltou a 
mostrar toda a sua quali-
dade e experiência e bateu 
Leila Lopes pelos parciais 
de 9/11, 11/3, 11/5 e 1/5, 
garantindo a conquista da 
Taça de Portugal para o 
CTM Mirandela.

As mirandelenses volta-
ram a vencer, pela 23ª vez, 
troféu que deixaram esca-
par na época passada para 
o Sporting.

O Município de Vila Nova 
de Famalicão ultrapassou, em 
2018, a barreira dos dois mil 
milhões de euros em volume 
de exportações e confirmou 
um saldo da balança comer-
cial altamente positivo com as 
exportações a valerem prati-
camente o dobro das importa-
ções, ao contrário do que está 
a acontecer no país conforme 
dados estatísticos nacionais 
conhecidos recentemente.

A edição 2019 dos anuá-
rios estatísticos regionais, edi-
tados no final do ano pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística, 
confirmam a curva ascenden-
te de Vila Nova de Famalicão 
ao nível do comércio externo 
com um acréscimo de 71 por 
cento relativamente ao início 
da década que agora termi-
nou. Com estes números, Fa-
malicão mantém a liderança 
do município mais exportador 
do Norte de Portugal, sendo o 
terceiro maior do país, logo a 
seguir a Lisboa e Palmela.

Ao nível da saúde da ba-
lança comercial, Famalicão 
também chama a si um lugar 
no pódio dos municípios por-

exportações superam importações
tugueses mais bem posicio-
nados, com a proeza de um 
saldo positivo superior a 876 
milhões de euros, resultado 
de uma diferença percentual 
de mais de 73% entre expor-
tações (2.073.487) e importa-
ções (1.196.651).

“Estes dados são conse-
quência de um ADN empre-
sarial formado e refinado ao 
longo de várias gerações de 
famalicenses que faz com 
que tenhamos a felicidade de 
ter os melhores empresários 
e os melhores recursos hu-
manos no território”, assinala 
o Presidente da Câmara Mu-
nicipal lembrando que “nos 
últimos anos várias empresas 
multinacionais instaladas no 
município têm vindo a criar 
centros de investigação e de 
desenvolvimento em novos 
produtos que espelham bem 
a confiança das suas direções 
nos recursos do território”. “É 
esta força inovadora que ex-
plica a nossa dimensão pro-
dutiva no mercado globaliza-
do em que vivemos”, explica 
Paulo Cunha.

A força exportadora do 

município famalicense é co-
nhecida e reconhecida há 
várias décadas, sendo o mu-
nicípio sede de algumas das 
maiores empresas nacionais. 
Aquela que é a principal eco-
nomia do Norte de Portugal 
tem nas suas fileiras perto 
de 15 000 empresas, que 
representam um volume de 
negócios na ordem dos cinco 
mil milhões de euros. Destas, 
perto de duas mil sociedades 
são da indústria transforma-
dora que dão um contributo 
líquido importante para as 
contas nacionais e para a em-

pregabilidade do país.
Em consequência desta 

dinâmica industrial, o muni-
cípio tem registado ao longo 
dos anos uma taxa de de-
semprego sempre inferior à 
do país, estando atualmente 
com uma taxa de desempre-
go na ordem dos 3,5 por cen-
to. Em matéria de peso indus-
trial, a atividade do município 
famalicense concentra-se à 
volta de cinco grandes clus-
ters: borracha e materiais 
plásticos, têxtil e vestuário, 
metalomecânica, fileira auto-
móvel e o agroalimentar.

Uma moção da Assem-
bleia Municipal de Idanha-a-
Nova, aprovada por unanimi-
dade, solicita ao Politécnico 
de Castelo Branco a manu-
tenção da sede da nova es-
cola na vila.

“A Assembleia Municipal 
de Idanha-a-Nova aprovou 
por unanimidade uma mo-
ção que solicita ao Conselho 
Geral do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco que, no 
cenário votado (…) sobre a 
reestruturação organizacio-
nal desse mesmo instituto, a 
nova escola proposta, cons-
tituída pelos cursos da Es-
cola Superior de Gestão de 
Idanha-a-Nova (ESGIN) e 
da Engenharia Informática, 
seja sediada em Idanha-a-
Nova com autonomia finan-
ceira, administrativa, cientí-
fica e pedagógica”, refere o 
documento.

O Conselho Geral do Ins-
tituto Politécnico de Castelo 
Branco (IPCB) aprovou, no 
início de dezembro de 2019, 
uma proposta de reestrutu-
ração organizacional, em 
que as atuais seis escolas 
dão origem a quatro novas 
escolas.

Esta decisão tem provo-

cado várias reações e tem 
mobilizado os estudantes da 
ESGIN, autarcas e popula-
res, a manifestarem-se e a 
exigirem a continuidade da 
escola em Idanha-a-Nova.

Os membros da Assem-
bleia Municipal de Idanha
-a-Nova realçam a relevân-
cia que a ESGIN tem tido, 
nos últimos 28 anos, para 
o desenvolvimento des-
te concelho do distrito de 
Castelo Branco, para a re-
gião e para o país.

“É fundamental que con-
tinue [a ESGIN] a cumprir 
a sua missão. Uma missão 
que tem granjeado o maior 
reconhecimento por parte 
das principais entidades do 
ensino superior em Portugal, 
da sociedade civil, do tecido 
empresarial, do poder local 
e do Governo da República 
Portuguesa”, conclui.

A moção seguiu para to-
dos os conselheiros do Con-
selho Geral do IPCB, bem 
como para o primeiro-minis-
tro, ministro de Estado, da 
Economia e da Transição 
Digital, ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Supe-
rior, e ministra da Coesão 
Territorial.

idanha-a-noVa

Assembleia Municipal de Idanha quer 
sede da nova escola do Politécnico

esPosende

A Câmara Municipal de Es-
posende aprovou na quinta-
feira, em reunião de Câmara e 
por unanimidade, a atribuição 
de apoios financeiros a Juntas 
de Freguesia e associações 
concelhias, no montante glo-
bal de 40.193,91 euros. Em 
causa está o financiamento 
de um conjunto de interven-
ções e de necessidades des-
tas entidades, traduzindo-se 
no cumprimento de anseios 
das freguesias e respetivas 
populações.

Assim, para a Junta de 
Freguesia de Antas será trans-
ferido o montante de 17 952 
euros, sendo que 15 000 eu-
ros se destinam a ajudar a fi-
nanciar as despesas inerentes 
à requalificação do Complexo 
Desportivo do Campo António 
Correia de Oliveira, interven-
ção que contempla a substi-
tuição total das lâmpadas do 
edifício e das torres de ilumi-
nação, com vista a uma maior 

eficiência energética, bem 
como a substituição do piso do 
ginásio, por forma a evitar aci-
dentes e a garantir melhores 
condições para a prática des-
portiva. O restante montante, 
2 952 euros, será para custear 
a requalificação da envolvente 
do loteamento Cruz Azevedo, 
na Rua do Monte, que inclui 
a requalificação do passeio 
e das caldeiras das árvores, 
incluindo a aquisição de no-
vas espécies.

O Grupo Cultural Desporti-
vo e Recreativo de Gemeses 
viu aprovada a atribuição de 
um apoio financeiro, no valor 
de 5 000 euros, para ajudar a 
custear a aquisição de uma 
nova embarcação e motor 
fora de borda, para apoio aos 
treinadores do clube, dado 
que a existente apresenta ele-
vado grau de desgaste e não 
pode mais ser utilizada por 
motivos de ordem legal. Este 
apoio justifica-se pela neces-

Esposende transfere verbas para
as freguesias e associações

sidade de criar condições es-
senciais e em segurança para 
o treino dos atletas, de forma 
a manter o nível qualitativo e 
quantitativo de resultados do 
clube na modalidade de ca-
noagem, tanto a nível nacio-
nal como internacional, bem 
como a presença constante 
dos atletas nas seleções 
nacionais.

O Município deliberou, 
também, atribuir um apoio fi-
nanceiro no valor de 4.741,91 
euros ao Clube Náutico de 
Fão, para fazer face aos cus-
tos associados à substituição 
de sistema de A.Q.S (Águas 
Quentes Sanitárias), substitui-
ção da chaminé de exaustão 
e manípulos temporizados na 
zona dos chuveiros no edifício 
do clube.

Na área cultural, a au-
tarquia deliberou manter o 
apoio anual de 12 500 euros 
à Orquestra da Costa Atlânti-
ca – associação de música e 

cultura, sustentado pelo ine-
gável interesse público das 
atividades que desenvolve e 
pela relevância que assumem 
no desenvolvimento cultural 
do concelho, na promoção 
da música erudita, na forma-
ção de públicos, músicos e 
maestros e na projeção de 
Esposende. Esta associação 
cultural pretende levar a efeito, 
durante o ano em curso, um 
plano de atividades, onde se 
inserem seis concertos anu-
ais com orquestra sinfónica 
e/ou ensemble de música de 
câmara (Concerto Festivo “De 
Viena a Nápoles”, Concerto 
de Páscoa, Concerto final de 
masterclass, Concerto peda-
gógico “O Capuchinho Ver-
melho”, Concerto dos alunos 
da Academia Internacional de 
Direção de Orquestra da Cos-
ta Atlântica e Concerto de Ve-
rão), bem como uma master-
class internacional de Direção 
de Orquestra.
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Economia
Orçamento aprovado pelo PS e abstenções 
da esquerda, PAN e três deputados do PSD  
O Presidente da Repú-

blica diz que este não está 
surpreendido com a apro-
vação do Orçamento do 
Estado. Marcelo Rebelo 
de Sousa lembra que este 
é um tempo complicado 
no mundo e na Europa e 
que pertence ao mundo 
onde as pessoas optam 
pelo bom senso e não 
pela falta de senso.

O debate do Orçamen-
to do Estado terminou e 
o Governo já saiu da As-
sembleia da República. 
O primeiro-ministro não 
fez declarações à saída e 
cumprimentou Mário Cen-
teno, em frente às câma-

ras de televisão, com um 
sonoro “parabéns”.

Os votos fora a favor 
do  PS, Abstenções de 3 
deputados do PSD elei-
tos pela Madeira, o Blo-

co de Esquerda, o PCP, 
os Verdes, o PAN e o 
Livre e os votos contra 
do  PSD, CDS, Iniciativa 
Liberal e Chega.

O Orçamento do Esta-

“A verba afeta à con-
tratualização com os 
hospitais crescerá em 
900 milhões de euros 
e destinar-se-á, em es-
pecial, ao aumento da 
atividade de primeiras 
consultas e de cirurgias, 
ao apoio à telessaúde, 
ao incentivo à realização 
de consultas descentrali-
zadas de especialidades 
hospitalares e à consoli-
dação e alargamento do 
programa de hospitaliza-
ção domiciliária”, disse 
Marta Temido no debate 
da proposta do Orça-
mento para 2020, que 
decorreu no parlamento.

A ministra sublinhou 
que passou para a gestão 
pública sem sobressaltos, 
o Hospital de Braga, fal-
tando apenas harmonizar 
alguns regimes e tabelas 
remuneratórias. Ainda 
nos cuidados hospitala-
res a ação centrar-se-á 
na orientação da gestão 
para ganhos de acesso, 
eficiência e humanização 
disse a ministra.

Relativamente aos 
cuidados continuados 
integrados, a minis-
tra adiantou que serão 

Ministra anuncia aumento de 
900 milhões de euros para 
contratos com hospitais

As famílias portugue-
sas gastaram, em 2018, 
cerca de 13,4% das suas 
despesas anuais em 
transportes individuais e 
públicos, valor acima de 
média europeia.

No total, as desloca-
ções custaram mais de 18 
milhões de euros aos por-
tugueses, que dá uma mé-
dia de 1830 euros a cada 
cidadão, segundo dados 

do Eurostat. Os gastos 
em transportes represen-
taram 9,3% do PIB portu-
guês.

Na União Europeia, as 
famílias gastaram cerca 
de 13,2% das suas des-
pesas de consumo em 
transportes, mais de 1,1 
bilhões de euros por ano, 
o que custou, em média, 
2220 euros a cada habi-
tante. Este é o segundo 

contratadas 800 novas 
camas e colocadas em 
funcionamento as pri-
meiras Unidades de Dia 
e Promoção de Autono-
mia. Nos cuidados palia-
tivos, serão reforçadas 
e alargadas as Equipes 
Comunitárias de Su-
porte atualmente exis-
tentes, disse a ministra, 
salientando ainda a prio-
ridade conferida à Saú-
de Mental, com vista à 
conclusão da implemen-
tação do Plano Nacional 
de Saúde Menta.

A atribuição de equi-
pe de saúde familiar a 
mais inscritos, a criação 
de 30 novas Unidades 
de Saúde Familiar e 
a contratualização de 
mais respostas à do-
ença aguda e à saúde 
oral são outras medidas 
anunciadas.

“O objetivo é que os 
cuidados de saúde primá-
rios sejam a primeira res-
posta do SNS nas vidas 
das pessoas, das famí-
lias e das comunidades e 
para isso, eliminaremos, 
nas suas consultas, as 
taxas moderadoras”, dis-
se Marta Temido.

O presidente da AICEP 
disse à Lusa estar conven-
cido de que este ano as 
exportações portuguesas 
vão continuar a aumentar, 
apesar da incerteza ser o 
grande desafio. “O princi-
pal desafio para as empre-
sas é simples: incerteza”, 
afirmou Luís Castro Henri-
ques. “Desde há um ano, 
dois anos, há cada vez 
mais poeira no ar: desde 
as guerras comerciais, o 
brexit, o enquadramento 
global, geografias que mu-
dam enquadramento em 
termos de paz social muito 
rapidamente”, apontou.

“Veja-se o que tem acon-
tecido nestes últimos me-
ses na América do Sul em 
alguns países”, acrescenta 
o presidente da Agência 
para o Investimento e Co-
mércio Externo.

O responsável disse 
que o que considera mais 
importante em 2020 é 
conseguir separar o que 

é conjuntural do que vai 
ser mais permanente, du-
radouro. Por exemplo, em 
janeiro será o momento 
em que se vai perceber o 
que vai sair do acordo co-
mercial entre os Estados 
Unidos e a China, sendo 
que no final do mês ou 
início de fevereiro será 
conhecido de forma mais 
clara o processo do brexit 
e os seus desafios. “Va-
mos também ver como é o 
desenrolar de toda esta si-
tuação no Médio Oriente”, 
acrescentou o presidente 
da AICEP, enumerando al-
guns pontos de incerteza 
a nível internacional.

“Em 2019, as empre-
sas conseguiram diver-
sificar mais e o número 
países que cada empresa 
tem para exportar, em mé-
dia, aumentou”, disse, sa-
lientando que a palavra de 
ordem em 2020 continua a 
ser diversificação. “Temos 
de continuar a trabalhar 

Os consumidores estão 
a pagar, desde o dia 1 de 
janeiro, um agravamento 
da taxa de carbono, que in-
tegra o imposto sobre pro-
dutos petrolíferos, apesar 
de o Governo estar atrasa-
do na publicação de uma 
portaria regulamentar.

O Estado encaixa mais 
606 mil euros por dia com 
o aumento do ISP, a que 
se somam 49 mil euros 
por dia de receita adicio-
nal com o IVA que incide 
sobre o aumento da per-
centagem de incorpora-
ção de biocombustíveis. 
O preço final saltou 7cên-
timos por litro, quando se 
compara 30 de dezembro 
com 6 de janeiro.

Se as petrolíferas se-

Exportações em 2020 vão continuar a aumentar 
apesar da incerteza ser o grande desafio

Em média cada português gasta
1800 euros em transportes

guissem as regras de mer-
cado, atualizando sema-
nalmente os preços, até 
teria havido uma baixa ou 
manutenção dos valores 
na primeira segunda-feira 
de 2020. No entanto, em 
diálogo com a Autoridade 
Tributária , atualizaram os 
valores da taxa de carbo-
no e começaram logo a 
cobrar, em nome da AT, 
aos clientes finais. Se não 
o fizessem, teriam de apli-
car um aumento brusco 
dos combustíveis mais à 
frente no tempo para recu-
perar receita fiscal do Es-
tado, uma vez que a por-
taria que regula os valores 
do CO2 tem normalmente 
efeitos retroativos ao dia 1 
de janeiro de cada ano.

maior gasto das famílias 
europeias: a maior par-
te das despesas é com a 
habitação, com 24%, se-
guem-se os custos com 
transportes e em terceiro 
lugar os gastos em ali-
mentos e bebidas não al-
coólicas, com 12,1%.

Dos países que mais 
gastam em transportes 
está a Eslovénia, com 
uma percentagem de 
gastos de 16,9%, o que 
representa em média um 
valor de 2060 euros por 
cada habitante. No extre-
mo oposto está a Eslová-
quia que, apesar de ter 
aumentado o seu consu-
mo nos transportes nos 
últimos anos, continua a 
ser o país que gasta me-
nos com 6,6%. As famílias 
eslovenas gastam apenas 
600 euros em transportes 

por habitante.
Entre 2008 e 2018, al-

guns países conseguiram 
baixar as suas despesas 
com transportes. A maior 
queda foi na Roménia que 
baixou de 15,1% em 2008 
para 11,2% em 2018. Tam-
bém a Bulgária e o Chipre 
reduziram as despesas 
em transportes. Contudo, 
houve países em que a 
tendência foi para um au-
mento, como na Polónia, 
Eslovénia, Alemanha, Re-
pública Checa, Espanha, 
Irlanda, Letónia, França 
e Eslováquia, por ordem 
de maior aumento per-
centual. Em Portugal, no 
último ano, entraram em 
vigor alterações aos pre-
ços dos passes, o que 
poderá contribuir para a 
redução desta despesa 
per capita no futuro.

Estado cobra mais meio
milhão por dia em impostos 

sobre os combustíveis

nessa frente”.
Relativamente às ex-

portações, “estou conven-
cido de que em 2020 vão 
continuar a crescer. Não 
vejo motivo nenhum para 
não continuarem a aumen-
tar”, acrescentou, embora 
reconhecendo que com 
toda esta incerteza pode-
rá haver mudanças até de 
apostas estratégicas de 
algumas empresas, como 
é natural, e isso poderá 
levar a que o crescimento 
não seja tão grande como 
o desejado, continuou 
Luís Castro Henriques.

Sobre o conflito entre 

os Estados Unidos e o Irã, 
Castro Henriques salien-
tou que se trata de uma re-
gião onde a exposição das 
empresas portuguesas é 
baixa. No entanto, como 
é óbvio, qualquer aconte-
cimento numa geografia 
que afete também os nos-
sos parceiros comerciais, 
e há parceiros comerciais 
que estão muito expostos 
naquela região,  isso terá 
algum impacto, disse.

“Acima de tudo, é funda-
mental separar entre aqui-
lo que vai ser temporário 
e conjuntural do que será 
mais permanente”, reiterou.

do está aprovado na ge-
neralidade. Passará ago-
ra para o debate e votação 
na especialidade, onde os 
partidos apresentarão pro-
postas de alteração que 
podem ser ainda acolhi-
das.

A proposta final será 
votada a 6 de fevereiro, 
em votação final global e 
todos os partidos que ago-
ra se abstiveram deixaram 
a orientação de voto nes-
sa altura condicionada ao 
que acontecer na especia-
lidade. Querem ver acolhi-
das pelos socialistas pro-
postas de alteração que 
apresentam.    
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Política

Os municípios temem 
que o processo de descen-
tralização em curso, em par-
ticular na área da Educação, 
resulte num agravamento 
das desigualdades territo-
riais, com os concelhos mais 
pequenos a ficarem cada 
vez mais dependentes do 
Estado Central.

“Toda a gente está à es-
pera de melhorias no serviço 
público, mas para haver me-
lhorias é preciso mais dinhei-
ro e melhores condições. Se 
não, os municípios vão acen-
tuar a sua dependência face 

Municípios temem agravamento
das desigualdades na Educação

André Ventura, deputado 
único do Chega disse que o 
partido irá propor uma alte-
ração: a redução dos salá-
rios dos políticos entre 5 a 
7,5%.

Ventura afirma que o 
OE2020 é completamente 
travestido de programa do 
Governo e que abre a porta 
para uma crise iminente da 
qual serão cúmplices todos 
os que o aprovarem. Para o 
deputado, o documento não 
cumpre com as exigências 
políticas mínimas de que 
o país precisa e que foram 
colocadas por todos os par-
tidos sem exceção,  disse 

aos jornalistas numa confe-
rência de imprensa na As-
sembleia da República.

O deputado anunciou 
que vai propor a redução 
dos salários dos políticos, 
incluindo os deputados. 
“Dirão que é populismo e 
demagogia. Eu não aceito 
que os deputados tenham 
o vencimento que tenham 
num momento em que os 
médicos ou as chefias da 
administração e outros lu-
tam por um salário digno” .                                                                                                          
Ventura não perde a oportu-
nidade de mencionar Ferro 
Rodrigues, com quem já se 
envolveu em polémicas. “O 

ao Estado Central. Vamos 
ter de mendigar”, alertou  
Paulo Cunha, presidente da 
Câmara de Famalicão, na 
abertura do painel “A Educa-
ção como piloto da descen-
tralização?”, no âmbito da 
conferência “Os caminhos 
da descentralização”.

Sara Fernandes, ve-
readora da Educação na 
Câmara de Évora, afirmou 
que, ao contrário de municí-
pios como Oeiras ou Sintra, 
cujos autarcas falaram an-
teriormente, e que nos últi-
mos anos foram construin-

O Presidente elogiou a 
ação de Portugal por um am-
biente sustentável, declarando 
o seu apoio ao Governo nesta 
matéria, e o papel do secretá-
rio-geral da ONU no combate 
às alterações climáticas.

“Lisboa abre o caminho, 
Portugal segue o caminho, 
a Europa apoia o caminho, 
António Guterres leva mais 
longe o testemunho universal 
nesse caminho. Estamos jun-
tos e vamos vencer. Viva Lis-
boa Capital Verde Europeia 
2020, viva Portugal”, disse 
Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado fala-
va no Parque Eduardo VII, 
na cerimónia de abertura de 
Lisboa Capital Verde Euro-
peia 2020, em que estive-
ram presentes o primeiro-
ministro, António Costa, o 
secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, e 
o vice-presidente executivo 
da Comissão Europeia Frans 
Timmermans.

“Vamos fazer desta capital 

Lisboa Capital Verde: “Estamos
juntos e vamos vencer”, diz Marcelo

uma capital cheia de juven-
tude, vamos fazer deste ano 
um ano de juventude. Vamos 
mostrar aos pessimistas que 
é preciso ser-se otimista. Va-
mos mostrar àqueles que não 
percebem a causa do am-
biente que esta é uma cau-
sa de todos. Vamos mostrar 
àqueles que querem adiar 
opções que não podemos 
adiá-las”, apelou.

Dirigindo-se em especial 
aos jovens, o Presidente da 
República acrescentou: “Va-

O primeiro-ministro 
anunciou que a partir de 
1 de fevereiro, todos os 
ministros só circularão 
em Lisboa e na área me-
tropolitana em viaturas 
elétricas.

Foi com este anúncio 
que António costa deci-
diu assinalar de forma 
simbólica o arranque de 
Lisboa Capital Verde Eu-
ropeia 2020.

“Eu tenho a experiência 
própria desde que fui pre-
sidente da Câmara de Lis-
boa que é possível circular 
exclusivamente numa via-
tura elétrica na cidade de 
Lisboa e na área metropo-
litana. A partir do próximo 

André Ventura anuncia que vai propor
diminuição de 5 a 7,5% nos salários dos políticos

O candidato à lideran-
ça do PSD Luís Montene-
gro considerou ser falsa a 
ideia de que Rui Rio está 
mais perto de vencer as 
eleições diretas, defen-
dendo que o segundo tur-
no parte do zero.

Num vídeo publicado 
nas redes sociais, o antigo 
líder parlamentar repetiu a 
ideia de que, no sábado, o 
PSD votou mais pela mu-
dança e menos pela con-
tinuidade. “Vamos agora 
para uma segunda volta. É 
falsa a ideia de que faltam 
300, 400 ou 500 votos a um 
dos candidatos para sair 
vencedor”, diz Montenegro.

“Eu estou muito con-
fiante e determinado em 
ser vencedor”, afirmou.

Montenegro faz ques-
tão de cumprimentar os 
cerca de 31 mil militan-
tes que participaram na 
votação, mas também 
os 9 mil que, tendo as 
quotas em dia, por al-
guma razão não partici-
param no ato eleitoral.                                                                                                                                      
“Nós temos na continui-
dade o conformismo e o 
divisionismo. O conformis-
mo com as derrotas elei-
torais, como aconteceu 
nas últimas legislativas e 

Montenegro considera falsa 
ideia de que Rio está mais 

perto de vencer 2 turno

dia 1 de fevereiro, todos 
os ministros só circula-
rão na área metropolitana 
com viaturas elétricas”, 
disse António Costa, du-
rante uma conversa com 
jovens no Pavilhão Carlos 
Lopes.

Além deste gesto, que 
sublinhou ser simbólico, 
Costa garantiu que, ao 
longo deste ano, será as-
segurada a neutralidade 
carbónica da residência 
oficial do primeiro-minis-
tro, que produz anual-
mente 85 toneladas de di-
óxido de carbono. O feito 
será uma espécie prenda 
do seu Executivo à cida-
de de Lisboa.

mos mostrar aos poderosos do 
mundo que negam a evidên-
cia que há evidências que são 
mais fortes do que a sua ne-
gação. Vamos mostrar, a partir 
de Lisboa, a partir de Portugal, 
a partir da Europa, apoiando 
António Guterres, que somos 
uma pátria de futuro”.

 “Portugal e o Governo, 
senhor primeiro-ministro, 
têm mostrado que querem 
liderar esta causa em ter-
mos europeus e mundiais, 
sabe que conta com o apoio 

do parlamento, não só com 
consenso nacional, mas 
com o apoio do Presidente 
da República e de todos os 
portugueses. É uma aposta 
de Lisboa, é uma aposta de 
Portugal”, declarou.

Em seguida, louvou o pa-
pel do antigo primeiro-minis-
tro de Portugal António Gu-
terres à frente das Nações 
Unidas, dizendo que foi “o 
primeiro a assumir o comba-
te no domínio das alterações 
climáticas e do aquecimento 
global” e que tem sido “ins-
pirador em todo o mundo e 
para todo o mundo”.

No fim da sua interven-
ção, o Presidente apontou a 
bandeira de Portugal erguida 
no topo do Parque Eduardo 
VII, feita a partir de detritos 
de plástico reciclados como 
um símbolo da ponte que 
vai ser este ano, que come-
ça com Lisboa Capital Verde 
Europeia 2020 e continua 
com o grande congresso da 
ONU sobre os oceanos.

nas últimas europeias, e 
o divisionismo que temos 
vindo a ver e a assistir nas 
palavras do candidato Rui 
Rio e que ainda ontem 
foram reeditadas na sua 
declaração”, defendeu, 
contrapondo que a sua 
candidatura representa a 
oportunidade de mudar.

Numa declaração em 
que não respondeu a per-
guntas dos jornalistas, 
Montenegro já tinha de-
fendido que foram mais os 
militantes que votaram na 
mudança do que na conti-
nuidade, somando os seus 
votos ao do candidato me-
nos votado, Miguel Pinto 
Luz. O ex-secretário-geral 
do PSD José Matos Rosa, 
diretor de campanha de 
Miguel Pinto Luz na corri-
da à liderança do partido, 
disse que vai apoiar Mon-
tenegro no segundo turno. 
“Apoiei e votei numa can-
didatura de mudança, que 
foi a do engenheiro Miguel 
Pinto Luz. Neste momento 
há dois candidatos e con-
tinuo a votar numa candi-
datura de mudança e de 
coesão interna que é a do 
dr. Luís Montenegro”, afir-
mou à Lusa o antigo depu-
tado eleito por Portalegre.                                                                                                                                      

Costa quer 
ministros 
a circular 
em Lisboa 
exclusivamente 
em carros 
elétricos

do e requalificando escolas 
e hospitais, substituindo-se 
ao Estado, em Évora tal não 
tem sido possível por incapa-
cidade financeira. “Em Évora 
não conseguimos construir”, 
disse, alertando para as de-
sigualdades extremamente 
graves que o atual processo 
de descentralização vai criar.

A Câmara de Évora, 
adiantou, está “em con-
traciclo”, tendo revoga-
do este ano o contrato de 
execução de transferência 
de competências na Edu-
cação. Porquê? Por falta 
pessoal não docente. A ve-
readora disse que não há 
condições para prosseguir 
com o atual modelo e mos-
trou esperança na criação 
de um movimento que tra-
ve o processo em curso.

Em Vila do Conde, a ex-
periência em matéria de 
transferência de verbas do 
Governo para a autarquia na 
área da Educação não deixa 
antever nada de bom. “Quan-
do o Governo diz que vai 
transferir para os municípios 
a mesma verba que transfe-

re para as escolas estamos 
desgraçados”, referiu Lurdes 
Alves, vice-presidente da 
Câmara de Vila do Conde, 
explicando que tem sido a 
autarquia a assumir boa par-
te da despesa em falta.

“Vai sempre tudo bater 
no mesmo: dinheiro e mais 
sacrifício para os municí-
pios”, concluiu o presidente 
da Câmara de Oeiras, consi-
derando que está nas mãos 
dos autarcas garantir que “o 
processo não é irreversível”.

Durante o debate não fal-
taram críticas ao papel da 
Associação Nacional de Mu-
nicípios Portugueses, lide-
rada por Manuel Machado, 
que não esteve presente. As 
mais contundentes partiram 
do presidente da Câmara da 
Moita. “O papel da associa-
ção nacional de municípios 
foi de completa rendição ao 
que foi proposto pelo Gover-
no, a resolução aprovada 
contraria tudo o que temos 
estado a discutir. Não pode-
mos deixar que continue a 
negociar nas costas dos mu-
nicípios”, apelou Rui Garcia.

presidente da Assembleia  
tem falado muito no com-
bate ao populismo, mas a 
imagem que os portugueses 

têm é de um Governo e uma 
Assembleia da República 
que vivem fora da realidade 
das pessoas”.
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Casa dos Poveiros
Comemorou 90 anos de Fundação

Rancho Folclórico Eça de Queirós da Casa dos Poveiros, abrilhantou 
a festa de comemoração do 90º aniversário da Casa dos Poveiros

De outro ângulo vemos o show dos componentes do Rancho Folclo-
rico Eça de Queirós da Casa dos Poveiros

Apresentação magistral do Rancho Poveiro, que veio de Portugal 
abrilhantar a festa de 90 anos da Casa do Poveiros

Um Show de folclórico, a apresentação do Rancho Poveiro, no almo-
ço comemorativo aos 90 anos da Casa do Poveiros

Num destaque para o Jornal Portugal em Foco, o presidente da Po-
voa de Varzim, Aires Pereira, sua esposa Cristina Neves, presidente 
da Casa dos Poveiros Renato Figueiredo e diretora Glória

Prestigiando os amigos , vemos presidente Minhoto Agostinho dos 
Santos, sua irmã Alice e componentes do R.F. Maria da Fonte e a 
diretora da casa Glória

Um verdadeiro espetáculo a apresentação do Rancho Poveiro no 
domingo festivo

Presidente da Povoa de Varzim, Aires Pereira saudando a comuni-
dade portuguesa e luso-brasileira, no almoço festivo

Provedor José Queiroga, engregou medalha comemorativa dos 
210 anos da Irmandade Santo Antônio dos Pobres, ao R. F. da 
Casa dos Poveiros, nas mãos do presidente Renato Figueiredo e 
da diretora Glória

Mais uma bela imagem, presidente feirense Ernesto Boaventura, 
provedor José Queiroga, presidente da Povoa de Varzim, Aires Pe-
reira sua esposa Cristina Neves e o presidente Renato Figueiredo e 
Rose Boaventura primeira dama da Casa da Vila da Feira

Presidente Renato Figueiredo num close com o casal de amigos De-
nise e Mauricio

Manuel Ramos presidente do R.F. Serões das Aldeias esteve presti-
giou a linda festa, com amigos Francisco, Eduardo e Marcelo do R.F. 
Luis de Camões Na foto com a Glória, diretora da Casa dos Poveiros 

Placa 
alusiva a 
memória 
do saudo-
so presi-
dente da 
Casa dos 
Poveiros, 
Carlos 
Cesar dos 
Santos 
(Carli-
nhos)

Um verdadeiro espetáculo de folclore do Rancho Poveiro, no domin-
go passado

A elegância e o charme, o carisma do Rancho Folclórico Eça de 
Queirós nas suas apresentações 

Linda imagem na festa 
de 90 anos de fundação 

da Casa dos Poveiros 
do Rio de Janeiro, onde 

numa pose especial 
para registrar este dia 

inesquecivel vemos  
juntos os componentes 
dos  Rancho Folclórico 

Eça de Queirós da Casa 
dos Poveiros do R.J. e 

o Rancho Poveiro da 
Póvoa de Varzim

 90 anos de fundação da 
Casa dos Poveiros e esta 
data foi comemorada em 
grande estilo no último do-
mingo. Uma verdadeira e 
inesquecível onda  poveira 
tomou conta da Casa com o 
sabor salgado do mar, como 
de costume nas festividades. 
E não faltou nada mesmo da 
Póvoa, pois até o Rancho Po-
veiro como o presidente da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim, o Sr Engenheiro 
Aires Pereira e sua simpática 
esposa Sra. Cristina Neves 
marcaram presença.

E que aula de Póvoa de 
Varzim!! Seja na apresenta-

ção do Rancho Poveiro como 
também na exibição do Ran-
cho Eça de Queirós da Casa 
dos Poveiros, todos mostran-
do a diversidade existente 
naquela terra tão pequena, 
mas que conquista o cora-
ção de quem por lá passa.  
O espetáculo iniciou com o 
Rancho Poveiro. Em seu pri-
meiro ato estavam  vestidos 
com os trajes de trabalho e 
de tricanas, fazendo alusão 
às noites de São Pedro e 
também homenageando os 
ranchos de cada bairro da 
Póvoa de Varzim. Destaque 
para os Cânticos do coro do 
rancho e o solo da cantadei-

ra Cristiana e do cantor João 
Batista.

No segundo ato  eles 
voltam com o traje Branco 
característico dos poveiros, 
com as famosas camisolas 
e  saias de branqueta. As-
sim dançaram e cantaram as 
músicas folclóricas da Póvoa 
de Varzim. O grupo deixou o 
palco aplaudido de pé pelo 
público com a música Sau-
dades do Mar, deixando a 
saudade em todos os pre-
sentes.

No intervalo dos atos, 
atuou o Rancho Folclórico 
Eça de Queirós, mostrando 
que pelo Brasil a Póvoa de 
Varzim  também é bem di-
vulgada. Uma apresentação 
marcada por emoção onde, 
mais uma vez,  a canção 
Barco Poveiro  fez  ir às lágri-
mas tanto os poveiros natos 
quanto os de coração.

A tarde foi animada pelo 
conjunto Vila Condenses. No 
cardápio o tradicional chur-
rasco e sardinhas portugue-
sas. E que tarde para lavar a 
alma dos amantes das tradi-
ções poveiras. Duas mensa-
gens ficam ao ar e  são mar-
cadas em famosas canções 
poveiras na qual dizem:  “Po-
veiro, quero ser para a vida a 
fora” e  “Quem  não há de te 
amar, Póvoa do Mar!
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Cásper Líbero, enfim, um retrato fiel Sporting vence Vitória de Setúbal em cenário viral
Sem dúvida, 1968, o ano que 

nunca acabou, conforme um 
dos mais cariocas dos jornalistas, 
Zuenir Ventura, nascido em Minas 
Gerais, foi o divisor de águas da His-
tória do pós-Segunda Guerra (1940 
– 1945). Marcado pela rebeldia dos 
jovens de cabelos longos, como os 
meus, à época, que transformaria 
as liberdades em valor universal em 
quase todo o planeta, principalmen-
te, na Europa e nas Américas. Foi, 
na verdade, muitíssimo corrido. So-
bretudo para mim, que completaria 
19 anos em maio. Comecei 1968, 
ainda estudante, como um dos ‘me-
ninos’ do aguerrido vespertino do 
Grupo Folhas, a Folha da Tarde, 
cujo chefe de reportagem era o mi-
neiro Carlos Alberto Christo, o Frei 
Beto, da Ordem dos Dominicanos. 
Transferi-me em agosto, em pleno 
quebra-quebra das passeatas, para 
outro irrequieto vespertino da capi-
tal paulista aliado das esquerdas, A 
Gazeta, da Fundação Cásper Líbe-
ro. O jornal era dirigido pelo talento-
so pernambucano Múcio Borges da 
Fonseca e, na redação, conviviam, 
sem grandes conflitos ideológicos, 
o futuro Presidente do Partido dos 
Trabalhadores, o também mineiro 
Rui Falcão, Editor de Esportes, e o 
‘guru’ do Presidente Jair Bolsonaro, 
o campineiro Olavo de Carvalho, 
atuando como copydesk na Edito-
ria Geral. Ambos tinham sido mili-
tantes do Partidão, o Partido Comu-
nista Brasileiro (PCB), e saíram na 
‘dissidência’ de 1966, atraídos pelo 
projeto revolucionário do baiano 
Carlos Marighella, que, igualmente, 
levaria à luta armada o Frei Beto. 
Existia ainda no Grupo do Estadão 
um arejadíssimo vespertino, porém, 
politicamente, mais conservador, o 
Jornal da Tarde, criado pelo geno-
vês Mino Carta - idealizador das re-
vistas Veja, Isto é e Carta Capital.

Os três vespertinos, que, 
infelizmente, já deixaram 

de circular, ganharam nos últimos 
tempos, por coincidência, livros so-
bre suas respectivas trajetórias. O 

primeiro foi a edição de “Os Meni-
nos da Folha da Tarde”, em 2011, 
com um capítulo de minha autoria 
apresentando aqueles ‘anos de 
chumbo’. Foi coordenado por dois 
bravíssimos jornalistas, Edgard 
Soares e Miguel Arcanjo Terra, 
meus queridos colegas da heróica 
FT, que se tornariam, posterior-
mente, publicitários de sucesso. 
Os outros dois foram publicados 
em 2019: “Jornal da Tarde – Uma 
ousadia que reinventou a impren-
sa brasileira”, de Ferdinando Ca-

sagrande, que, como eu, passou 
pela Gazeta Mercantil, e “Cásper 
Líbero – Jornalista que fez esco-
la” (foto da capa ilustra a coluna), 
do caríssimo amigo Dácio Nitrini, 
contemporâneo meu na direção 
do Sistema Brasileiro de Televisão 
(SBT), por quase uma década, a 
partir de 1988, nos gloriosos anos 
do Jornalismo na emissora – me-
recendo esmerado lançamento da 
Editora Terceiro Nome de Mary Lou 
Paris. A obra impressiona. Não é 
uma simples biografia. Muito pelo 
contrário. Coloca o leitor no centro 
de um período que vai do início do 
século XX até a morte de Cásper 
Líbero, aos 54 anos, num desastre 
aéreo, em 1943, no Rio de Janeiro, 

então Distrito Federal, na chegada 
ao Aeroporto Santos Dumont. Nitri-
ni foi hábil na reconstituição da per-
sonalidade complexa e peculiar de 
Cásper Líbero, entretanto, vai além 
do jogo das ‘intriguinhas’ das reda-
ções e projeta luz sobre os momen-
tos de paixões vividas no começo 
da Era Getúlio Vargas em São Pau-
lo – abrindo espaço para diversos 
personagens. Mostra também como 
os liberais paulistas, entrincheira-
dos no Estadão da família Mesquita, 
enxergavam nas atitudes de Cásper 
Líbero costumes ‘arrivistas’ – funda-
mentalmente quando abandona as 
hostes constitucionalistas de 1932 
e, beneficiado por favores financei-
ros do Palácio do Catete, faz de A 
Gazeta porta-voz do ‘Estado Novo’ 
getulista. É um texto primoroso, in-
dependente, que chama a atenção 
pela exaustiva pesquisa do autor e 
de Camila Sampaio. Está longe de 
ser uma biografia oficial. Pude de-
vorá-la, juntamente com minha es-
posa, Dona Andrea, durante nossas 
férias de final de ano entre a antiga 
São José Del-Rei, atual Tiradentes, 
e São João Del-Rei, na esplêndida 
Estrada Real, aberta pelos Bandei-
rantes, no século XVII, pontilhada 
por preciosas igrejas em estilo Bar-
roco e seus valiosos objetos de arte 
sacra - de Diamantina à fluminense 
Paraty.      

Emerge do admirável trabalho 
de Nitrini um Cásper Líbero, 

natural de Bragança Paulista, numa 
família de sobrenomes lusitanos, 
que, de fato, como diz o título, fez 
escola, ao registrar em seu testa-
mento o desejo do estabelecimento 
da primeira faculdade de jornalismo 
no Brasil. Tive o privilégio de ter sido 
um de seus ‘alunos’ – em 1968, em 
A Gazeta, e, aos 52, quando assumi 
a direção, em 2002, do Jornalismo 
da TV Gazeta. Por quatro anos re-
cebi na redação inúmeros estagi-
ários provenientes da Escola de 
Comunicação sonhada pelo próprio 
Cásper Líbero e pude comprovar a 
relevância de seu legado.

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.

Sporting venceu  no Bonfim por 3-1 um 
Vitória de Setúbal debilitado e composto 
maioritariamente por segundas linhas, na 
seqüência da infecção viral que atingiu 
esta semana o plantel sadino e que dei-
xou 12 futebolistas em casa de quarente-
na. Mas o que parecia um jogo de grau 
de dificuldade mínimo, dado o contexto 
e a vantagem de 0-2 dos leões ao inter-
valo, tornou-se complicado na segunda 
parte, com o golo dos sadinos e um gran-
de susto com uma bola no poste antes de 
Bruno Fernandes descansar os adeptos 
nos descontos. Apesar do triunfo, o jogo 
deixou marcas: Vietto lesionou-se e está 
em dúvida para o jogo de sexta-feira com 
o Benfica e Coates é baixa certa no dérbi 
porque viu o quinto amarelo.  O jogo ficou 
marcado pela polêmica durante a sema-
na devido a uma infecção viral que afetou 
80% dos jogadores do Vitória de Setúbal. 
Os sadinos quiseram adiar o jogo, mas 
o Sporting recusou, fato que impediu a 
Liga de agendar uma nova data. Esta 
questão motivou um novo desentendi-
mento entre os presidentes dos dois clu-
bes antes do jogo. O líder sadino voltou 
a questionar Frederico Varandas, saiu da 

tribuna, e quando voltou não se sentou 
ao lado do seu homólogo. A questão do 
vírus levou mesmo a direção do Vitória 
a fixar um aviso na zona dos balneários 
onde se podia ler: “Vírus, perigo de con-
tágio. Aconselhado o uso de máscara”. 
E os apanha-bolas estiveram em campo 
com máscaras, assim como vários adep-
tos nas bancadas.
Presidente do Vitória de Setúbal anun-
cia corte de relações com o Sporting
O presidente do Vitória de Setúbal anun-
ciou, no sábado, o corte institucional 
de relações com o Sporting, depois de 
acusar o homólogo Frederico Varandas 
de ter tido um comportamento provoca-
tório no estádio do Bonfim, em Setúbal. 
“A partir de hoje, enquanto este presi-
dente lá estiver, não mantemos relações 
institucionais com o Sporting. Frederico 
Varandas envergonha o futebol e a insti-
tuição Sporting”, disse Vítor Hugo Valen-
te, que apareceu na sala de imprensa no 
final do jogo Vitória de Setúbal-Sporting, 
da 16.ª jornada da I Liga de futebol, que 
terminou com um triunfo do Sporting por 
3-1. Vítor Hugo Valente afirmou que “o 
presidente do Sporting foi provocador”, 

tendo ainda acusado o líder ‘leonino’ 
de “prepotência”, por ter colocado em 
causa as alegações do clube do Bonfim 
para pedir o adiamento do jogo. Para Ví-
tor Hugo Valente, o Sporting só se pre-
ocupou em ganhar os três pontos e não 
teve em consideração as razões invoca-
das pelo Vitória de Setúbal. “A atitude do 
Sporting e do seu presidente, em vir ga-
nhar três pontinhos contra estes jogado-
res, não é digna do futebol. Estes joga-
dores [do Vitória de Setúbal] fizeram de 
tudo e tememos pelas condições deles 
para o próximo jogo”, disse. Vítor Hugo 
Valente foi ainda mais longe: “Como se 
isto não bastasse, a atitude prepotente, 
de má educação do senhor presidente 
do Sporting, que se apresentou no ca-
marote com uma atitude provocadora, 
que me fez dizer-lhe na cara tudo o que 
tinha de ouvir.” O Vitória de Setúbal tinha 
solicitado o adiamento do jogo com o 
Sporting devido a um surto de gripe e a 
uma virose que afetou vários jogadores 
da equipa de futebol, mas o Sporting im-
pôs como condição a realização de uma 
junta médica. Um jogo polêmico entre 
Vitória de Setúbal  X Sporting.

Dia 18.01.2020 Recepção ao Rancho da Póvoa de Varzim nos Poveiros de São Paulo
A Associação dos Poveiros de São Paulo convida a todos para esta noite de “Gala à Poveira”, um seleto jantar a par-
tir das 20 horas, para receber o Rancho da Povoa de Varzim, vindo especialmente de Portugal, e teremos também a 
presença do Presidente da Câmara da Povoa de Varzim, o Eng. Aires Pereira. A animação estará a cargo da tocata 
do Rancho Folc. Raízes de Portugal. Convites e informações 2503.2835 - 2967.6766 - 993717755 – 985945146. 
Dia 19.01.2020 Tarde de Folclore Internacional na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo com o apoio da Associação dos Poveiros de São Paulo estará reali-
zando esta belíssima tarde de folclore a partir das 15 horas. Teremos como atração vinda de Portugal o 
conhecido Rancho Poveiro e ainda o Grupo Folc. da Casa de Portugal e o Rancho Folc. Raízes de Por-
tugal. No bar teremos os tradicionais petiscos da culinária portuguesa e bebidas a parte. Convites e In-
formações: Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551
Dia 26.01.2020 Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho e seu Rancho Folc. Cantares e Dançares do Minho, estarão neste dia re-
alizando a partir das 12 horas em sua sede, seu 1.o almoço dançante deste ano de 2.020. Teremos aquele 
maravilhoso almoço tendo como prato principal o delicioso 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 16.01.2020
Data de registro do grande amigo do 
Grupo Folclórico da Portuguesa de Des-
portos Sr. Raul Ramos (aniversário de 
nascimento é no dia 16/12); Vera Lucia 
Brandão (ex-folclorista do Rancho Arou-
ca São Paulo Clube).
Dia 17.01.2020
Paulina da Costa Gouveia; Julieta Mora-
es Soares; Suely Amadeu Rolleira; Noê-
mia Gomes de Pinho (Arouca).
Dia 18.01.2020
Clotilde Correia Botelho; Regina Célia 
Rossi; Beatriz M. de Almeida; Armando 
M. Pinto (esposo da Sra. Maria do ouro, 
casal amigo e conhecido das festas 
portuguesas em São Paulo 85 anos em 
2020); Sr. Julio de Matos.
Dia 19.01.2020
Maria de Lourdes Vieira (esposa do fa-
lecido amigo Sr. Vieira); João Gaspar 
(ex- sanfoneiro do Grupo da Casa de 
Portugal); Belizário de Abreu; Humberto 
Luis Basile; Com. Antonio dos Ramos 
(Presidente da Casa de Portugal de São 
Paulo); Tia Maria (do Rancho Pedro Ho-
mem de Mello).
Dia 20.01.2020
Norma Maria Pereira (esposa do falecido 
Sr. Artur Pereira); Antonio de Oliveira Lopes 
(Centro Português de Santos e da UNEPA); 
Comemoração dos 41 anos de casados 
agora em 2020 do casal amigo Alice e Lino 
Lage. Parabéns a esse nobre amigo casal.
Dia 21.01.2020
Dra. Lucia de Fátima Ferreira (filha Anto-
nio Guedes e Dolores); Faria aniversario 
neste dia a Sra. Alda M. Simões Azevedo 
esposa do amigo Luis Iaúca; Cintia Silva 
(Filha da Esmeralda Torrão e José Silva e 
sobrinha do Armando Torrão); Aniversario 
de casamento dos chefinhos Sra. Marlise 
e Sr. Adriano Jerônimo (Supermercado 
Kanguru e Resort Monte das Oliveiras). 
Dia 22.01.2020
Comemoração de mais um aniversario 
de feliz união conjugal do casal amigo 
Neide e Abel Morais Lopes (diretor e 
Conselheiro do Centro Trasmontano); 
Celso Semedo Fernandes (nosso amigo 
e assinante de Campinas do Jornal Por-
tugal em Foco). 

Recordamos aqui a comemoração do Na-
tal no Arouca São Paulo Clube15 de de-
zembro de 2.019. Como de costume, foi 
mais uma grande festa,mas desta vez foi, 
para reunirtoda a diretoria, seus departa-
mentos, o pessoal da cozinha, familiares, 
funcionários, integrantes dos Ranchos do 
Arouca, para juntos comemorarem e se 
confraternisarem pelo sucesso de 2.019. 
Foi sem duvida um ano de muito trabalho 
naquela entidade, fazendo pelo menos 
um a dois eventos por mês neste anode 
2019 quechegou ao fim. A confraterni-
zação em clima de muita festa durante 
o almoço, contou com uma infinidade de 
pratos e sabores sem falar nas muitas e 
deliciosas sobremesas, tudo regado pelo 
bom vinho português. O Presidente Sr. 
Jose Pinho no uso da palavra saudou a 
todos os presentes, agradeceu pelo em-
penho desde a sua diretoria, conselho, 

O Presidente Sr. Jose Pinho, os ex-presidentes Com. Artur Andrade Pinto e 
o Com. Manuel Teixeira de Carvalho e o amigo Sr. Abílio de Avó.

grupos folclóricos e os colaboradores da 
entidade, e desejou boas festas a todos. 

Após o almoço e as muitas sobremesas e 
a animação continuou tarde adentro.

Recordando o Natal no Arouca São Paulo Clube
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DISTRITAIS

BRAGA
Pró-Nacional

VISEU
Divisão de Honra
RODADA 15

AVEIRO
I DIVISãO

RODADA 14

LISBOA
I DIVISãO

PORTO
Pró-Nacional
RODADA 18

VILA REAL
Divisão de Honra
RODADA 16

RODADA 20

EsportesLIGA NOS 2019 - 2020
RODADA 16

LIGA Ledman 2019 - 2020
RODADA 16

RODADA16

Em visita ao Santa Clara, 
o Rio Ave venceu o emblema 
açoriano por 1x0, em partida 
a contar para a 16.ª da Liga.

Numa partida bastante 
dividida por ambas as par-
tes, ao longo dos 90 minu-
tos, foi Lucas Piazon (51’) 
que, com um exímio remate 
de fora da área, fez o único 
gol da partida.

Com este resultado, o Rio 
Ave soma 22 pontos, o que 
os deixa na quinta posição 
da Liga, enquanto, com 17, 
o Santa Clara fica no 14.º lu-
gar, a quatro pontos da zona 
de despromoção.

O Sporting venceu, este 
sábado o V. Setúbal por 3x1, 
em duelo a contar para a 16.ª 
jornada da Liga.

Em partida marcada pela 
incerteza quanto à sua reali-
zação, devido ao surto gripal 
que assolou o balneário sadi-
no, foram os verde e brancos 
quem dominaram o encontro 
do início ao fim.

Com um bis de Bruno Fer-

nandes (34’ e 90’+4’) e um gol 
contra de João Meira (27’), os 
Leões garantiram a vitória. A 
equipa da casa, ainda reduziu 
a vantagem ao minuto 63, mas 
não foi suficiente para travar a 
ofensiva do clube de Alvalade.

Com este resultado, o 
Sporting soma 29 pontos, o 
que os deixa em quarto lu-
gar, enquanto, com 19, o V. 
Setúbal fica na 10.ª posição.

Sporting bate
V. Setúbal no Bonfim

O FC Porto venceu o Moreirense por 
4x2, em jogo a contar para a 16.ª jornada 
da Liga. Foi a primeira vitória dos dragões 
em Moreira de Cónegos desde 2015.

Fábio Abreu (3’) abriu o ativo. Soares 
(32’) e Alex Telles (39’ gp) ainda protago-
nizaram uma reviravolta, mas João Auré-
lio (44’) levou a partida empatada para o 
intervalo.

No segundo tempo Luis Díaz (72’) e 
Corona (85’) – com um grande gol – con-
sumaram o triunfo do FC Porto.

Com este triunfo, o FC Porto passa a 
somar 41 pontos e mantém-se no segun-
do lugar, a quatro do líder do Benfica. Já 

Dragão vence em Moreira de Cónegos com reviravolta

Rio Ave vence 
Santa Clara e

fica mais próximo 
da Europa

o Moreirense somou a terceira derrota 
consecutiva e é o 13.º classificado com 
17 pontos.

Segundo jogo de Ruben Amorim 
no banco do SC Braga, segunda vi-
tória. Este domingo, os bracarenses 
receberam e bateram o Tondela, por 
2x1, com muito sofrimento à mistura.

 Ainda na primeira parte, Jhon Mu-
rilo (37’) colocou os beirões em van-
tagem, mas bis de Paulinho já na reta 
final (79’ e 90+1’) carimbou os três 
pontos para os minhotos.

O Marítimo regres-
sou aos jogos em casa 
no novo ano com um 
empate a zero ante o 
Vitória de Guimarães 
comandada pelo madei-
rense Ivo Vieira.

A equipe madeirense 
que procurava regressar 
a terceira vitória conse-
cutiva na I Liga, depois 

de ter vencido no primeiro 
jogo de 2020 em Vila do 
Conde (1x0 ao Rio Ave) e 
o último jogo de 2019 (1x0 
ao Boavista), desta feita 
guardou o ponto que o 
coloca na 11.ª posição ao 
fim de 16 jornadas com 
19 pontos, os mesmos 
que Boavista, Tondela (-1 
jogo) e Vitória de Setúbal.

Marítimo empata com
Guimarães de Ivo Vieira

O Famalicão visitou e venceu o Boavista 
por 1x0 em jogo referente à 16.ª jornada da 
Liga, este sábado.

 O embate ficou marcado pela expulsão 

Famalicão puxa dos galões para vencer no Bessa

Bis de Paulinho deu 
reviravolta dramática 

sobre o Tondela

prematura de Rafael Defendi que teve de sair 
da baliza após mau atraso de Centelles, aca-
bando por derrubar Paulinho, logo aos 33 se-
gundos.

 A jogar com 10 durante larga maioria do 
encontro, o Boavista não soube capitalizar as 
oportunidades, coube a Toni Martinez sair do 
banco para selar a contenda aos 81 minutos.  
Marlon acabou por ser expulso aos (84’).

 Com este resultado, o Famalicão perma-
nece no pódio com 30 pontos, mais quatro 
do que Sporting, como terceiro classificado, 
quanto ao Boavista mantém 19 pontos.
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O Benfica venceu 
esta sexta-feira o Aves 
com muita dificuldade. 
É verdade que rematou 
muito, que teve inúme-
ras oportunidades, mas 
a boa exibição do goleiro 
do Aves, Bernardeau, e a 
falta de lucidez e de pon-
taria dos jogadores de 
Bruno Lage foram adian-
do a conquista dos três 
pontos; e a dada altura 
acreditou-se mesmo que 
o Benfica não os conse-
guiria amealhar.

O Marítimo regres-
sou aos jogos em casa 
no novo ano com um em-
pate a zero ante o Vitória 
de Guimarães comanda-
da pelo madeirense Ivo 
Vieira.

A equipe madeirense 
que procurava regressar 
a terceira vitória consecu-
tiva na I Liga, depois de ter 

A Portuguesa empatou 
com o Macaé em 2x2 na 
tarde deste sábado (11), 
no Estádio Ferreirão, em 
Cardoso Moreira. O em-
pate garantiu a primeira 
posição da Lusa na fase 
preliminar do Campeona-
to Carioca e conquistou a 
classificação para a fase 
principal de forma invicta.

A Portuguesa foi a 
campo com um time alter-
nativo e saiu na frente no 
placar ainda no primeiro 
tempo, com gols de Mai-
con Douglas, aos 15 minu-

O Gil Vicente recebeu e bateu, este domingo, o Be-
lenenses por 2x0, em partida a contar para a 16.ª jorna-
da da Liga.

Com uma primeira bastante monótona, a equipa de 
Barcelos voltou para o segundo tempo com mais vonta-
de de vencer. Os gols de Lourency (53’) e Sandro Lima 
(75’), garantiram a vitória e mais três pontos para a equi-
pa da casa.

Desta feita, o Gil Vicente soma agora 21 pontos e 
ascende à oitava posição, enquanto, com 15, o Bele-
nenses cai para o 16.º lugar da tabela classificativa.

O Benfica continua interessado em Bruno Guima-
rães, jogador do Athletico Paranaense, mas o negócio 
pelo médio brasileiro de 22 anos entrou num jogo de 
paciência entre águias e o Furacão.

Nesta altura, o Benfica aguarda a contraproposta 
dos brasileiros. O negócio não está parado, mas num 
impasse que poderá ser resolvido brevemente.

Em cima da mesa continua a proposta do Benfica de 
€20 milhões mais cinco milhões por objetivos. A opção 
do Atlético Madrid (€30 milhões) terminou na passada 
sexta-feira, pelo que o Athletico é livre de negociar o 
atleta sem ter de informar os colchoneros.

 As águias esperam uma resposta da parte do Athle-
tico.

Cristiano Ronaldo marcou 
o segundo gol da Juventus na 
vitória por 2x1 sobre a Roma, o 
que levou o clube de Turim a re-
assumir a liderança da Serie A.

O internacional português 
destacou a vitória no seu Ins-
tagram, com uma foto de toda 
a equipa a festejar. «Vitória 
importante hoje! Grande tra-
balho de equipe e de volta ao 
nosso lugar, ao topo da tabe-
la!», escreveu, numa mensa-
gem em inglês.

Mais importante rally 
do mundo, o Dakar está 
de luto. Neste domingo, 
o português Paulo Gon-
çalves sofreu um acidente 
com sua moto e faleceu 
durante a sétima etapa da 
competição, que pela pri-
meira vez está sendo dis-
putada na Arábia Saudita. 
O piloto de 40 anos che-
gou a ser levado de heli-
cóptero para um hospital, 
mas não resistiu e morreu 
depois de uma parada 
cardíaca.

- Os organizadores 
receberam o alerta do aci-
dente às 10h08 (horário 
local) e enviaram um heli-
cóptero médico, que che-
gou ao piloto às 10h16. 
Ele estava inconsciente 
depois de sofrer uma pa-
rada cardíaca. Após os 
esforços para reanimá-lo 
no local, o competidor foi 
levado de helicóptero ao 
hospital Layla, onde in-
felizmente foi declarado 
morto. Toda a caravana 
do Dakar presta suas sin-
ceras condolências a seus 

Benfica sofreu para vencer

Começou bem o 
Aves, coeso a defender 
e a marcar um excelente 

gol, por Mohammadi. An-
tes do intervalo, os visi-
tantes tiveram mais uma 

boa oportunidade.
Depois, até ao inter-

valo, e depois dele, só 
deu Benfica, os lances de 
gol iminente desperdiça-
dos e as boas defesas do 
goleiro avense.

Perto do final surgiu 
o penálti ganho por Viní-
cius, que Pizzi converteu, 
e muito, muito perto do fi-
nal do jogo foi novamente 
Vinícius, num trabalho de 
ponta de lança na área, 
que ofereceu o gol, desta 
vez a André Almeida.

Marítimo empata com
Guimarães de Ivo Vieira

vencido no primeiro jogo 
de 2020 em Vila do Conde 
(1x0 ao Rio Ave) e o último 
jogo de 2019 (1x0 ao Boa-
vista), desta feita guardou 
o ponto que o coloca na 
11.ª posição ao fim de 16 
jornadas com 19 pontos, 
os mesmos que Boavista, 
Tondela (-1 jogo) e Vitória 
de Setúbal.

Gil Vicente vence e 
Belenenses soma

nona derrota da época

“De volta ao nosso lugar, topo da tabela”

Piloto português
morre após acidente

de moto no Rally Dakar
amigos e familiares - afir-
mou em nota a organiza-
ção do rally Dakar.

O português era um 
piloto experiente e esta-
va participando do Dakar 
pela 13ª vez. Ele ficou no 
top 10 em quatro edições, 
incluindo 2015, quando 
foi o vice-campeão, atrás 
apenas do espanhol Marc 
Coma.

No campeonato des-
te ano, Paulo Gonçalves 
ocupava a 46ª posição 
geral após seis etapas. O 
acidente ocorreu depois 
de 276km da sétima eta-
pa, entre Riyadh e Wadi 
al-Dawasir.

Esta é a primeira mor-
te no Dakar desde 2015. 
O polonês Michal Hernik, 
que também pilotava uma 
moto, não resistiu a um 
acidente na Argentina. 
Paulo Gonçalves foi o 29º 
competidor a falecer du-
rante o rally Dakar em 40 
anos de história. O núme-
ro total de vítimas fatais na 
história do rally Dakar é de 
71 pessoas.

Portuguesa empata com 
Macaé fora de casa e termina 

fase preliminar invicta
tos, e Adriano, ao 30. Mas 
o Macaé buscou o empa-
te na segunda etapa com 
Maranhão  e Gedeil.

A Portuguesa vai dis-
putar a Taça Guanabara 
e a Taça Rio no grupo A, 
que conta com Botafogo 
e Flamego, enquanto o 
Macaé vai jogar pelo gru-
po B, com Fluminense e 
Vasco. A estreia da Lusa 
na Taça Guanabara vai 
ser contra o Madureira, 
no próximo sábado (18), 
no Estádio Conselheiro 
Galvão, às 16h.

Águias em jogo de paciência 
por Bruno Guimarães

Benfica e FC Porto no 
Top-30 dos Clubes com mais 

receitas em 2018/19
A Deloitte divulgou os dados referentes à Football 

Money League, ‘campeonato’ que alinha as equipas 
com maiores receitas durante a época 2018/19. Pela 
primeira vez, em 23 edições, o Barcelona chega à 
liderança deste ‘ranking’, ultrapassando o rival Real 
Madrid, tornando-se também o primeiro clube a ul-
trapassar a barreira dos 800 milhões de euros em 
receitas.

 No top-10 destacam-se ainda mais duas mudan-
ças: o Paris Saint-Germain ultrapassou o Manches-
ter City no quinto lugar, enquanto a Juventus subiu 
ao 10.º posto, atirando o Arsenal para 11.º.

No total, os clubes do top-20 geraram receitas re-
corde na ordem dos 9,3 mil milhões de euros, um 
aumento de 11 por cento em relação à temporada 
anterior.

 Benfica (subiu seis posições) e FC Porto (entra 
no top-30) surgem no 24.º e 29.º lugares com ga-
nhos de 197.6 e 176.2 milhões, respetivamente.
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Conheça nossas propostas profissionais
de desempenho e conforto

Serviços
Desenvolvemos projetos para climatizar casas, escritórios, indústrias e 

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

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

Estamos inteiramente à sua disposição em todos os momentos.

Vendas
prontoar@gmail.com

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

(21) 97024-3952

Desenvolvendo
Soluções

A semana esteve fervendo, na 
nossa Aldeia Portuguesa no Can-
tinho das Concertinas, Carlinhos, 
sua esposa Ilda, filha  Natalia, gen-
ro João, no sábado receberam um 
grande numero de amigos, que sem-
pre prestigiam,  o famoso “point de 

Portugal” no Rio de Janeiro, como 
sempre uma grandiosa confrater-
nização, com anfitriões dando um 
show de simpatia, marca registrada 
da família luso brasileira, o verão 
chegou forte na Aldeia Portuguesa 
do Cadeg. 

Cadeg sempre em
alta com amigos

Um time de respeito, marcando presença na Aldeia Portuguesa, no Cantinho das Concertinas, do 
amigo Carlinhos Cadevez, da esquerda para direita Beth, Carlos, Bianca, Alexandre e Marcella

Mais um belo sábado, no polo gastronômico do Cadeg, no restaurante Cantinho da Concer-
tinas, com Claudio Santios e Amigos dando o ritmo musical,  muita alegria na Aldeia Portu-
guesa no Cadeg

Tradicional Chá da 
Amizade entre as amigas na 

Casa dos Açores

Mais um grande sucesso Chá da Ami-
zade das amigas na Casa dos Açores, 
sempre são momentos muitíssimo agra-
dáveis, essa linda reunião promovida 
pela grande transmontana Lucia Granito, 
e esse mês teve diversas aniversarian-

tes e foram homenageadas com buquês 
de flores, e também diversas palavras 
de carinho, da anfitriã Lucia Granito, não 
faltando o tradicional parabéns pra você, 
onde o carinho e descontração das se-
nhoras presentes foi marcante. 

A grande baluarte deste Chá da Amizade entre amigas, no solar açoriano, nossa querida Lucia 
Granito, parabenizando as aniversariantes

Registro das aniversariantes do mês, no Chá da Amizade entre as amigas na Casa dos Açores. Na foto 
“Zuleide, Elizabete, Odete, Edir, Neuza, Jorge Leonarda, Luísa Boaventura”,  que estrearam nova idade, 
e Tininha e uma amiga que estiveram lá prestigiando
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CÃES NAS PRAIAS

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

Pouca pessoas estão mais à vontade para 
falar do apego aos animais do que eu. 
Nasci e me criei no meio deles! Daí a 

minha facilidade em falar de um tema, que às 
vezes, leva a interpretações equivocadas e ra-
dicais daqueles  que se dizem seus defenso-
res. Exageros à parte, sempre amei e cuidei de 
meus gatos, cachorros e até papagaio, quase 
como se fossem membros da minha família. 
Matéria do jornal o Globo, no domingo, mos-
trou a polêmica dos cães nas praias. Muitos 
reclamam, outros concordam e infectologis-
tas chamam atenção para o risco de contami-
nação de germes, que pode levar a doenças 
graves. Mais importante: faltam campanhas 
educativas de conscientização dos donos dos 
animais sobre as regras estipuladas por lei 
aprovada na Câmara. A começar pelo recolhi-
mento imediato das fezes - previsto no texto, 
sob pena de multa para o dono infrator! Não 
cobrir com areia, como infelizmente boa par-
te das vezes acontece, o que leva à prolifera-
ção de doenças. Pago pra ver,  quantos donos 
de cãezinhos levarão para a praia o atestado 
de vacina, em dia,  de seus animais - o que 
também está previsto na lei. E pago pra ver a 
guarda municipal fiscalizar. Infelizmente conti-
nuam se fazendo leis que não serão cumpri-
das. Como não sou de ficar em cima do muro, 
posso afirmar, que, em benefício da saúde e 
do conforto do meu cãozinho,  jamais o leva-
ria para as areias contaminadas e escaldantes 
das praias do Rio, somente o faria numa praia 
despoluída e deserta.

PORTUGAL  EM FOCO

Grupo Florbeliano

Venham participar do Grupo Florbeliano, navegando nas ondas de 
encanto que exalam da poesia da poeta portuguesa Florbeliano Espanca.

Dia: 30/01/2020 - quinta-feira
Horário: Das 16:30h às 19:00h.
Local: Consulado Geral de Portugal - Rio de Janeiro
Rua: São Clemente, 424 - Bairro - Botafogo - RJ.
Evento gratuito.

Professora e pesquisadora:  Maristela Figueiredo Lima
Apoio: Consulado Geral de Portugal - Rio de Janeiro

- CONVITE -
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Com sempre, o domingo foi concorrido, no almoço em homenagem aos 
aniversariantes do mês, na Casa de Trás-os-Monte e Alto Douro recebendo um 
excelente número de associados e amigos. O presidente Ismael Loureiro e sua 
diretoria sempre receptiva a todos. O cardápio sempre da melhor qualidade, 
destaque para um suculento churrasco completo, acompanhados de saladas 
diversas, sobremesa com deliciosas frutas, um delicioso bolo oferecido aos 
aniversariantes do mês, que ao som do conjunto  Amigos do Alto Minho canta-
ram o tradicional parabéns, mais um dia perfeito no solar transmontano. 

Almoço dos aniversariantes 
na Casa de Trás-os-Montes

O Junior, num 
destaque 
com o amigo, 
o ex-presi-
dente Antônio 
Paiva, de-
mais amigos

Presente 
no domingo 
transmon-
tano, o 
vice-presi-
dente Manuel 
Brites, sua 
esposa Irene 
Brites e uma 
amiga

Marcando 
presença 

no almoço 
dos aniver-

sariantes, 
as amigas 

Luísa, Lucia 
Granito e a 

Tininha

O Conjun-
to amigos 
do Alto 
Minho 
agitou o 
domingo 
Trans-
montano

O diretor do 
Jornal Portu-
gal em Foco, 

Felipe Mendes 
num bate papo, 

com as se-
nhoras, Luísa, 

Tininha e Lúcia 
Granito que 

está encoberta 
na foto
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Quem também destacou-se 
no domingo dia 12, na comemo-
ração o dia de Reis, foi a Casa 
do Porto, que ofereceu um al-
moço de convívio social, para os 
seus associados, amigos e suas 
famílias, com comidas típicas. 
Tendo como entrada: bolinhos de 
bacalhau, batidas tropicais; pra-
to principal: churrasco completo 
e todos os acompanhamentos( 
frango, linguiça, lombinho suíno, 
saladas diversas; sobremesas:  
castanhas, rabanadas, mesas 
de frutas, doces portugueses. 
Arrastando o público para dan-

çar, o som do Conjunto Lisboa 
Rio Show. 

Os almoços de convívio na 
Casa do Porto tem motivado mais 
e mais a famílias associadas e 
frequentadoras do Solar Portuen-
se, que fica na Rua Afonso Pena, 
39 na Tijuca, bem próximo a esta-
ção do Metro Afonso Pena.

O cardápio, a boa música, 
simpatia e o bom gosto de sem-
pre do casal, a primeira dama 
Berta Branco e o presidente Ma-
nuel Branco sempre atenciosos 
com os amigos, fizeram o domin-
go inesquecível. 

Dia de Reis com churrasco na Casa do Porto

Mesa de ami-
gos no almoço 

Portuense, 
Comenda-

dor Henrique 
Loureiro, sua 
esposa Rosa 
Loureiro com 
o presidente 

Manuel Branco 
e sua esposa 

1ª dama Berta 
Branco

Primeira dama 
D. Berta Bran-

co, exibindo 
a lembrança 

oferecida pela 
do Familia 

do Saudoso  
ensaiador do  

G.F. Armando 
Leça Gas-

par Gomes, 
ladeada pelo  

Presidente-
Branco e o 

diretor artístico 
Luís Claudio

Em destaque no almoço de Reis, na Casa do Porto, Manuel Cardoso, agitou o almoço, 
com os amigos, o casal Antônio Ribeiro, sua esposa Maria Antônia Ribeiro, e Gertrudes 
e mais uma casal de amigos

Num close para 
Portugal , o 
casal  nota mil, 
Eneida e seu 
esposo Fran-
cisco Torrão di-
retor presidente 
da panificação 
Mandarino, 
onde são feitos 
deliciosos bis-
coitos Globo

Este grupo é marca registrada na Casa do Porto, Custódio Paiva, sua esposa Lurdes, 
o comendador Afonso Bernardo, sua esposa Flobela, Maneca e esposa Idália que no 
momento da foto não estava na mesa, que pena!
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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.

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
MINHA MÃO NA TUA ENLEIAS

TÃO ENLEADAS AS DUAS
QUE SINTO NAS MINHAS VEIAS
CORRER O SANGUE DAS TUAS

Milagres do Natal
A minha linda 
Bisneta Bea-
triz, muito feliz 
distribuindo  
as prendas de 
natal para toda 
a família na 
nossa residên-
cia, represen-
tando o Papai 
Noel. Como 
sou feliz com 
minha família, 
milhões de 
amigos since-
ros, obrigada 
SENHOR 
JESUS

Maria 
Alcina

Muitas Bênçãos Dr. João de Deus

O nosso querido Consul Adjunto, Dr. João de Deus, 
abençoado com a presença de sua mãe,  que veio de 
Portugal, passar as festas de fim de ano, com seu ama-
do filho, sua nora muito querida Dra. Leelia e seus neti-
nhos. Muitas Bênçãos. ABRAÇOS FADISTAS.

Familia adorável
Os meus amigos do coração, casal Monique e Dr. Douglas 
Moreira, residindo em Portugal, festejando os 18 anos do 
seu primogênito Marcelo, e sua linda filha Maria Fernanda, 
filhos maravilhosos, pais amorosos. MUITAS BENÇÃOS

O  meu grande amigo,  Alexandre Mendes, Presidente 
da “Associação Portuguesa do Espirito Santo”, feliz di-
vulgando as tradições portuguesas, na capital  Vitória. 
Na foto: o Presidente, Alexandre Mendes,  e o diretor do 
Grupo Folclórico Dançares do Minho, Vladimir  de Araú-
jo, e componentes do rancho. ABRAÇOS FADISTAS.

Viva o Folclore de Vitória, 
do Espírito Santo

Feliz 2020, Márcio Gomes e Família

O meu grande amigo, Márcio Gomes, o novo cantor das 
multidões, brindando ao amor e á felicidade dos seus 
amigos e familiares. No próximo dia 22  de Janeiro ás 16 
horas, o nosso astro Márcio Gomes, estará de novo, com 
seu espetacular show Eternas Canções, no Imperator no 
Méier, IMPERDIVEL. MUITAS BENÇÃOS

Doces Eurico no Programa 
Tempero de Família do GNT

Os melhores doces portugueses no Rio de Janeiro, são 
sem duvida os doces do Eurico. Além de muitas varie-
dades, Pastel de Belém, Barriga de Freira, Etc... O Bolo 
Rei do Eurico é de comer e chorar por mais. O meu dia 
de Reis, foi abençoado, além do brinde, achei também a 
fava, sinal que no próximo ano, quem dá o Bolo Rei sou 
eu. Salve os 3 Reis Magos Baltazar, Belchior e Gaspar, 
quero dinheiro para ter, dar gastar e poder guardar. MUI-
TAS BENÇÃOS

Condecoração super merecida
A nossa querida Vereadora, Visiense, Teresa Ber-
guer,  mais uma vez consagrada com a Medalha, 
Cruz de Referencia Nacional. Como referencia no 
Brasil, atuando como Vereadora iniciativa  da AN-
CEC. Agencia Nacional de Cultura. Parabéns queri-
da amiga, muito merecida, pela defesa do seu povo. 
ABRAÇOS FADISTAS.

Sucesso: O Grupo Serões das Aldeias exibição 
na novela das 9, (Amor de Mãe) da TV Globo

Estou muito feliz repetindo a notícia  do grande sucesso 
do Grupo Serões das Aldeias, na TV. Globo. Peço descul-
pa aos leitores por uma falha técnica da gráfica, falhando 
algumas palavras. É com muito amor que repito a noticia, 
enaltecendo assim o folclore português. Exibição maravi-
lhosa, componentes  muito alegres  e á vontade. Foi uma 
cena emocionante  que nos deixou orgulhosos do folclore 
Português. ABRAÇOS FADISTAS.

Portugal em Volta Redonda

O nosso poeta e escritor, Antônio Correia, autor de vá-
rios livros em prosa e verso, livros que nos encantam ,é 
expert. No folclore português e um exemplo de amigo 
sincero. Para o tão querido amigo, desejamos, 2020, ma-
ravilhoso. SAUDADES.

Maneca

Pé de Valsa da Semana, 
em Dose Dupla

Domingo passado, no almoço  alusivo aos Reis, rea-
lizado na Casa do Porto, onde nos troce  lembranças 
de outrora, na pista de dança, como vemos, o quar-
teto ao toque do conjunto: Lisboa Rio Show, deram 
seu recado, a esquerda  o casal: Dona.Conceição 
Sr. Manuel Cardoso, e  os amigos, Dona. Deolinda 
e Armênio, que foram prestigiar a Diretoria do Solar 
Portuense. parabéns para todos e um feliz Ano 2020, 
com muita saúde.

Lindo Quarteto, Frequentadores da Vida Social Luso-Brasileira
Como vemos, quem foi levar 
um abraço ao casal, Dona 
Berta e Sr. Manuel Branco, 
Presidente da Casa do Porto, 
como vemos, a esquerda 
Dona Bete, a direita, seu ma-
rido,  Aderito, ao centro, duas 
boas amigas, para o quarteto, 
um Feliz Ano Novo com muita 
saúde, gostei muito de v elos 
na Casa do Porto, domingo 
passado, parabéns

Parabéns Dona Eugênia de Melo, Pelos seus 82 Anos de Vida
Linda família Comemorando 
82 Anos de vida, Domingo 
passado na Casa do Porto, 
como vemos, a esquerda, 
Sr. Fabio Valente sua sogra 
aniversariante, D. Eugênia 
de Melo, marido, Sr. José de 
Melo Aires, filhas: Gabriela 
Valente e Fabiana, Para-
béns para toda a família, 
em especial, para a Aniver-
sariante, D. Eugenia, mui-
ta saúde amiga e feliz Ano 
Novo. 

Amizade não se Compra, Porque não Tem Preço, mas Adquire-se
Domingo, passado, após o belo almoço re-
alizado na  Casa do Porto, em homenagem 
ao dia de Reis, onde tinha de tudo, inclusive: 
rabanada, Castanha, bolos, em fim, uma ma-
ravilha, mas o que enche o coração, é ver fa-
mílias que fazem jus a palavra, pessoas que 
gostam de viver também, as Raízes  Pátria 
Mãe, por isso,  minha admiração dos amigos, 
a esquerda Custodio Paiva, Diretor da Torre 
de Belém Vidraçaria, com sua esposa, Dona 
Lurdes Paiva, a seu lado, Dona Idália, Dona 
Florbela Roçado e seu marido, Comendador 
Afonso Bernardo Fernandes, Diretor Presi-
dente dos Transportes Vila Isabel, por todos,  
minha admiração e o desejo de um feliz Ano 
Novo, com muita saúde.

Casal de Muito Estima, 
faz um Brinde ao Toque 
da Musica Verde Vinho

Belo almoço de Reis, Domingo passado,  na nossa 
querida, Casa do Porto, quando se toca a musica, 
verde vinho, todos brindam com muita alegria, como 
vemos, o simpático  casal,  Dona Eneide e amigo 
Torrão, Diretor do biscoitos Globo, voltando de umas 
merecidas ferias, curtindo este grande dia, parabéns 
e um feliz ano novo, com muita saúde.

Domingo Festivo na Casa do Porto
Mais uma família festejando 
Aniversario, Domingo Pas-
sado, no Solar Portuense e 
ouvintes do nosso progra-
ma, que gostaram de nos 
conhecer e fotografar, gente 
muito simpática, como ve-
mos a esquerda o jovem, 
Antônio Lena, Fátima Dias, 
Idalia, Aniversariante, Dona 
Íria Lopes Dias, também 
Completando 82 Anos, a 
quem desejo milhões de fe-
licidades e a seu lado, Dona 
Ivani Lenna. Para toda a fa-
mília felicidade e bom Ano 
2020
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Mais um belo do-
mingo no solar Açoria-
no, com a realização 
do almoço de Confra-
ternização da família 
portuguesa que com-
pareceu em um bom 

número para prestigiar 
o presidente e sua 
dinâmica  e jovem di-
retoria, sempre ativa, 
nas programações da 
Casa dos Açores.

Foi oferecido aos 

Almoço de Confraternização Açoriano
Panorâmica do salão Açoriano, com os famosos pés 
de valsa

O vice-presidente Álvaro Mendonça, diretora Magali e a 
senhora Laurinda

Departamento feminino Açoriano, sempre muito atu-
ante, onde vemos as senhoras Rose, Sônia, Patricia, 
Laura e D.Maria Silva

O quarteto mágico, presente no 1º almoço Açoriano do 
ano 2020, Daniel, Comendador Domingos Cunha,diretor  
do Restaurante Glória, esposa Peci e amiga Alice Abreu

Turma bem animada, no domingo passado, na Casa dos 
Açores, os casais Cirene e João, Rosemberg e sua es-
posa e um amigo

Felicidades a 
este distinto 
casal Eliane 
e seu esposo 
José Chança, 
sempre mar-
cante, transpi-
ram amor, nota 
10 para o casal

Agitando o domingo Açoriano, a Banda Típicos da 
Beira Show

Belo registro no domingo Açoriano, Rose sua mãe d. 
Olinda e esposo Rodolfo

O diretor Açoriano Antônio Andrade com o casal de ami-
gos Rita e Juca que residem no Canadá, estão  de férias 
no Brasil

Os diretores Francisco, Amaro Costa, dando aquela for-
ça na portaria essa dupla sempre muito atuante nas fes-
tas da casa dos açores

amigos um almoço de 
primeira, o melhor e 
mais completo chur-
rasco na brasa, com 
frango, lombinho, lin-
guiça e saladas. Não 
faltou a boa musica 

para dançar com a 
Banda Típicos da 
Beira Show. Um do-
mingo perfeito com 
muita paz, tranqui-
lidade e atenção da 
diretoria Açoriana.
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Av. Ayrton Senna, 2150 Bl G 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!
Experimente! Você vai gostar!

Leila Monassa 

FrAncESinhA
CASA DE TRÁS-OS-

MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca - 

Tel: 2284-7346
JAnEirO – 26 – Domingo – 12hs –  Ar-
raial Transmontano. Cardápio: Churrasco 
completo, acompanhamentos, saladas 
diversas, tripas à moda transmontana, 
sardinha na brasa, caldo verde. Frutas. 
Atrações: Amigos do Alto Minho, Rancho 
Folclórico Poveiros. Dançarinos para da-
mas, valor da entrada R$ 60,00.

CASA DOS POVEIROS
rua do Bispo, 302 - r. comprido - 

Tel: 2284-9190
JAnEirO – 24 – Sexta-feira – 16hs –  
Casa dos Poveiros Apresenta Os Deva-
neios. Ingressos na Portaria do Clube.. 

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

rua haddock Lobo, 195 - Tijuca - 
Tel: 2293-1542

JAnEirO – 19 – Domingo – 12hs – Arraial 
Feirense - Quinta do Castelo. Cardápio: Sar-
dinha Portuguesa, frango na brasa, batata 
cozida e frita, caldo verde. Doce e bebidas (à 
parte). Música por conta do Conjunto Cláudio 
Santos & Amigos. Apresentação Especial do 
Grupo Folclórico Almeida Garrett.

JAnEirO – 24 – Sexta-feira – 20hs – Tasca 
do Folclore. Música com o Trio Cláudio San-
tos. Atração: Rancho Folclórico Poveiro.
JAnEirO – 26 – Domingo – 11:30hs – Festa 
das Fogaceiras 2020. Missa às 11:30hs - Igreja 
dos Capuchinhos seguida de Procisão. Almo-
ço Social . Cardápio variado. Música ao vivo 
por conta do Conjunto Típicos da Beira Show. 
Apresentação do Grupo Folclórico Almeida 
Garrett e do Rancho Intanto Juvenil Danças e 
Cantares das Terras da Feira.

CASA DOS 
AÇORES

Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca  
– Tel.: 2568-9535

JAnEirO – 31 – SEXTA-FEirA – 19hs. De-
vido ao extraordinário sucesso da estreia, a 
RC Produções apresenta a 2ª Edição do Good 
Times 98. Já estão à venda ingressos anteci-
pados, para maiores informações e reservas 
ligue para 99509-8497.

CASA DAS BEIRAS
rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – 

Tel: 2273-1897.
JAnEirO – 15 – QUArTA-FEirA – 12hs. Almo-
ço das Quartas. É a terceira quarta-feira do mês, 
dia de Bacalhau na Casa das Beiras. Não deie 
para cima da hora , faça suareserva agora Tel(s): 
2273-1897 / 99988-7945

Ingredientes
Molho 
Uma cebola média
Quatro dentes de alho
Duas malaguetas
Três folhas de louro
Um caldo de carne
400 ml de cerveja
Um cálice de vinho do Porto
Duas colheres de polpa de tomate
Uma colher de sopa de amido de milho
Azeite
Francesinha
Dois bifes de vaca pequenos
Dois bifes de peru pequenos
Duas salsichas picantes
Oito fatias de bacon
Seis fatias de fiambre de peru
Dez fatias de queijo
Seis fatias de pão de forma
Sal
Pimenta branca

Preparação
• Na picadora coloca-se a cebola, os dentes de 

alho e as malaguetas e pica-se tudo. Em seguida 
coloca-se o preparado num tacho e rega-se com um 
fio de azeite e deixa-se refogar durante dois minutos, 
em seguida acrescentam-se as folhas de louro e o 
caldo de carne, quando este estiver completamente 
dissolvido acrescenta-se a cerveja e o vinho do Porto 
e deixa-se cozinhar cerva de cinco minutos.

• Em seguida adiciona-se a polpa de tomate e dei-
xa-se cozinhar em lume brando durante dez minutos, 
e finalmente acrescenta-se uma colher de amido de 
milho e continua-se a mexer até que o molho fique 
espesso.

• Francesinha:
Temperam-se os bifes com sal e pimenta.
Entretanto coloca-se o grelhador ao lume e quan-

do este estiver muito quente, grelham-se os bifes e as 
salsichas cortadas ao meio no sentido longitudinal e 
as fatias de bacon.

• Entretanto num prato cerâmico coloca-se uma fa-
tia de pão de forma sobre a qual se dispõem o bife de 
vaca com três fatias de bacon e uma fatia de queijo, 
em seguida coloca-se mais uma fatia de pão de for-
ma e sobre este o bife de peru, duas des de salsicha 
e três fatias de fiambre de peru e uma fatia de queijo 
e novamente uma fatia de pão de forma e finalmen-
te três fatias de quijo de modo a que estas também 
cubram a lateral, rega-se com de do molho preparado 
anteriormente e vai ao forno pré aquecido a 200º du-
rante cinco minutos.

• Repete-se o processo descrito anteriormente 
para a outra francesinha
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Saúde no verão
Quem vive no Rio de Janeiro já deveria estar acostu-

mado, mas ainda nos surpreendemos com o calor carioca 
sempre que o ano se inicia. E com o sol inclemente, termô-
metros marcando acima dos 40º e sensação térmica pró-
xima dos 50º, precisamos tomar cuidados especiais. Por 
mais que os dias quentes e abafados exijam a atenção de 
todos, os cuidados devem ser redobrados com os mais ve-
lhos e as crianças. 

 Para começar, é fundamental a ingestão de muito líqui-
do, como água, sucos de frutas e água de coco, repetidas 
vezes ao dia. Além disso, é sempre preferível optar por co-
midas leves como legumes e verduras, além de frutas como 
abacaxi, laranja, manga e uvas - importantes para a reposi-
ção de vitaminas. Pessoas em forma devem continuar pra-
ticando os exercícios que estão acostumadas a fazer, mas 
lembrando que as perdas hídricas são maiores, sendo reco-
mendável aumentar a ingestão de líquidos em geral.

 Mesmo que pareça convidativo, sol e praia devem ser 
ser evitados nos horários entre 10h e 17h. Se possível, fi-
que em ambientes climatizados e use roupas leves e claras. 
Caso seja necessário andar no sol, é válido proteger a cabe-
ça com bonés e chapéus. Já o filtro solar é absolutamente 
indispensável, além de óculos escuros para proteção dos 
olhos. Tomar banhos de chuveiro com água fria ao longo do 
dia, também ajuda a manter uma temperatura menos eleva-
da no corpo. É importante avisar que, mesmo com barracas 
e filtro solar, nossa pele nunca está completamente protegi-
da do sol e, portanto, não é recomendável a exposição aos 
raios ultra violeta por longos períodos.

Nunca é demais lembrar que mediante qualquer sintoma 
de desidratação - como a boca seca, prostração, câimbras 
ou dores pelo corpo - um profissional de saúde deve ser ime-
diatamente procurado. Enfim, fica a dica: vamos aproveitar o 
verão, mas sem esquecer de proteger a nossa saúde.

Feijoada espinhense 
e show de folclore

Sucesso o domingo na 
Casa de Espinho em Vis-
ta Alegre onde a diretoria 
comandada pelo jovem 
presidente Fábio Cruz pre-
parou uma suculenta feijo-
ada como prato principal 
do dia, além de um show 
de folclore com a presen-
ça do Rancho Folclórico 
Camponeses de Portugal, 
uma tarde incrivel com es-
ses jovens luso-brasileiros 
brindando o público pre-
sente com uma linda apre-
sentação.   

Numa pose especial para está edição do jornal Portugal em Foco, ve-
mos os componentes do Rancho Folcórico Camponeses de Portugal 
orgulho da diretoria do Clube Camponeses de Portugal 

Aspectos do salão social da Casa de 
EspinhoA Tocata do Rancho Folclórico Camponeses de Portugal

Duas grandes damas do Rancho 
Camponeses de Portugal, as 
Senhoras D. Odete e D. Aurora


