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Clube Português de Niterói
Rio de Janeiro, 6 a 12 Fevereiro de 2020

Amoço Tropical Beirão
Já é carnaval na Casa das Beiras, que realizou  no domingo, um 
almoço Tropical. Casa cheia, todos caindo na folia, como vemos 
na foto. A 1ª dama Verônica Trindade, Maria Helena, durante o 
sorteio do bingo com a ganhadora. (Detalhes pág.8)

Clube Recreativo
Português de Jacarepaguá

Almoço Português 
esteve bem movimentado

Como já é tradicional, todo primeiro domingo do mês, o 
clube português na Taquara. Realiza o almoço português 
e a comunidade luso-brasileiro tem prestigiado. (Detalhes 
pag.18)

Casa da Vila da Feira

Mais um domingo impar 
no Castelo da Feira

Cada domingo um especial convívio social feirense, que as 
famílias portuguesas, puderam estar reunidas, para desfrutar 
do clima agradável, na foto d. Rosa Boaventura sua Neta Ro-
se,esposo Camilo Leitão, Alfredo, Fernando Alves e o presi-
dente Ernesto Boaventura. (Última página do tablóide)

A proposta do PSD de 
redução da despesa dos ga-
binetes ministeriais em 21,7 
milhões de euros foi reprova-
da. A intenção do PSD contou 
com os votos contra do PS, a 
abstenção do PCP, Bloco de 
Esquerda e PAN e os votos 
favoráveis do PSD, CDS/PP e 
Iniciativa Liberal.

Em causa está uma das 
medidas apresentadas pe-
los social-democratas para 
mitigar o impacto na receita 
da descida da taxa do IVA da 
eletricidade dos consumidores 
domésticos.

De acordo com a propos-
ta dos social-democratas, a 
medida visa reduzir em 21,7 
milhões de euros a despesa 
com gabinetes ministeriais em 
2020, fixando-a em 51,5 mi-
lhões de euros.

“A redução prevista no 

Redução da despesa dos gabinetes
ministeriais foi derrubada 

O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, sugeriu aos partidos que 
ponderem uma alteração 
da lei para que as eleições 
legislativas se realizem em 
maio ou junho, para evitar 
atrasos na entrada em vigor 
do Orçamento do Estado.

“Os partidos terão de 
pensar na hipótese de a le-
gislatura terminar antes do 
verão, de tal maneira que 
as eleições não sejam em 
outubro, mas sejam antes, 
maio ou junho, porque isso 
dá para ter um Orçamento 
aprovado a tempo de entrar 
em vigor no dia 01 de janei-
ro do ano seguinte”, disse o 
Presidente.

A Constituição Portugue-
sa estabelece que a sessão 
legislativa tem a duração de 

Marcelo sugere que legislativas 
sejam em maio ou junho

um ano e inicia-se em 15 de 
setembro e que a legislatura 
tem a duração de 4 sessões 
legislativas. 

A lei eleitoral para a As-
sembleia da República de-
termina que as eleições 

legislativas se realizam 
entre o dia 14 de setem-
bro e o dia 14 de outubro.                                                                                                                                         
  “Com eleições em outubro, 
nunca haverá Orçamento 
antes de fevereiro, março. Há 
quatro anos foi em final de 

março, não sei se chegou a 
ser em abril, e o decreto-lei 
de execução orçamental en-
tra em vigor três meses de-
pois. Portanto, não é possível 
executar o Orçamento pratica-
mente até dois terços do ano, 
ou mais de metade do ano”, 
reforçou o chefe de Estado.

Interrogado se gostaria 
de ver esta alteração ser fei-
ta na presente legislatura, o 
Presidente respondeu: “Não 
sei, isso são os partidos que 
têm de apreciar isso. Como 
sabem, o meu mandato vai 
até ao dia 09 de março do 
ano que vem. Será que eles 
vão modificar isso ou não?”. 
“Eu penso que era de bom 
tom pensar nesta situação, 
porque todos os quatro 
anos sucede a mesma situ-
ação”, defendeu.

O PSD alterou o senti-
do de voto na proposta do 
PCP sobre a atribuição do 
Complemento Solidário 
para Idosos,  o que resultou 
na rejeição da proposta dos 
comunistas.

Nas votações das pro-
postas do Orçamento do 
Estado para 2020 no ple-
nário, o PSD, que na Co-
missão de Orçamento e 
Finanças votou a favor, 

passou a abster-se, o que 
alterou o resultado final. 
Em causa, a proposta do 
PCP que alterava as re-
gras de atribuição do CSI e 
que previa a eliminação to-
tal do peso dos rendimen-
tos dos filhos na condição 
de recursos do idoso.

Com a abstenção do 
PSD e como os restantes 
partidos a votarem da mes-
ma forma,  o PS contra e os 

PSD muda voto e proposta do PCP no 
complemento para idosos é derrubada    

restantes a favor, a propos-
ta foi derrubada .

Com luz verde manteve-
se a proposta do BE que pre-
vê que o Governo avalie as 
regras para a atribuição do 
Complemento Solidário para 
Idosos (CSI), visando eli-
minar os constrangimentos 
no acesso a esta prestação 
social, alargando até ao ter-
ceiro escalão de rendimen-
tos a eliminação do impac-
to do rendimento dos filhos 
na condição de recursos.                                                                                                                    
Também a proposta do PS, 
no mesmo sentido da dos 
bloquista, que simplifica as 
regras de atribuição des-
te complemento e retira da 
condição de recursos dos 
idosos os rendimentos dos 
filhos até ao terceiro escalão 
de rendimentos foi de novo 
aprovada no parlamento

A Confederação Eu-
ropeia de Sindicatos  
advertiu que os pacotes 
salariais dos trabalhado-
res de 6 Estados-mem-
bros, entre os quais 
Portugal, são em média 
mais baixos do que há 
10 anos, pelo que para 
eles a crise não acabou.                                                                                                                                          
 De acordo com os da-
dos compilados pela 
CES, entre 2010 e 2019 
os pacotes salariais 
ajustados à inflação, 
desceram em média em 
6 Estados-membros, e 
em 3 outros países os 
salários permaneceram 
congelados na última 
década. Segundo a 
CES, em comparação 
com 2010 os pacotes 
salariais em 2019 eram 
15% mais baixos na 
Grécia, 7% em Chipre, 
5% na Croácia, 4% em 
Portugal e Espanha e 
2% em Itália.

“Os trabalhadores 
em seis países da UE 
estão em piores condi-
ções do que há 10 anos. 
Os líderes da União Eu-
ropeia gostam de falar 
na alegada retomada, 
mas a crise não aca-
bou para milhões de 
trabalhadores em mui-
tos Estados-membros”, 
comentou a secretária-
geral adjunta da CES, 
Esther Lunch, que re-
comenda assim a UE a 
fazer muito mais para 
promover o aumento 
nos salários e nos salá-
rios mínimos praticados 
na União.

Salários em
Portugal e em 5

outros países da
UE mais baixos
que há 10 anos

número anterior é distribuída 
proporcionalmente por cada 
gabinete em função do peso 
específico da sua dotação no 
total para despesas de gabi-
netes, sem prejuízo de o Go-
verno poder reafetar verbas 
entre eles”, acrescenta o texto 
que foi rejeitado, no primeiro 

dia de votação na especialida-
de do Orçamento do Estado 
para 2020.

O valor de redução aponta-
do pelo PSD é contestado pelo 
Governo, tendo o secretário de 
Estado do Orçamento, João 
Leão, avaliado o impacto da 
medida em 5 milhões de euros.

O consumo de gás natural 
atingiu um novo máximo histórico 
em janeiro, com um crescimento 
de 7,2%, para 6.752 GWh, e as 
renováveis abasteceram 67% do 
consumo de eletricidade, anun-
ciou a REN.

Para este crescimento con-
tribuíram as condições competi-
tivas do gás natural face ao car-
vão, no segmento de produção 
de energia elétrica, que cresceu 

64%, esclarece a gestora do sis-
tema elétrico e de gás natural.

Também o consumo de 
energia elétrica registou, no 
mesmo mês, um crescimento 
de 0,9% (ou 2,7% corrigido dos 
efeitos da temperatura e núme-
ro de dias úteis), face a janeiro 
de 2019, com a energia prove-
niente de fontes renováveis a 
abastecer 67% do consumo na-
cional de eletricidade.

O índice de produtividade 
hidroelétrica situou-se em 1,03 
(média histórica igual a 1), fi-
cando perto dos valores normais 
para janeiro, e o mesmo índice 
para as eólicas fixou-se em 0.99.

O primeiro mês do ano fi-
cou também marcado por um 
saldo de trocas com o estran-
geiro exportador, que corres-
pondeu a cerca de 10% do 
consumo nacional.

Consumo de gás natural cresce 7,2%
em janeiro e atinge máximo histórico

Missa em Ação de Graças 
pelos 60 anos de fundação
A diretoria do C.P.N. do Ingá iniciou as comemorações 
do 60º de aniversário, com a realização de missa em 
ação de graças, no último dia 2 de fevereiro, na foto 
presidente Dr. Fernando Guedes,sr.Mario Vilhena fun-
dador do clube, Dr Abel Morgado vice presidente do 
conselho deliberativo durante o ato religioso. (Deta-
lhes pág.12)

Casa das Beiras
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contato para 
Inscriçōes 
e detalhes: 

leilamonassa@
gmail.com
WhatsApp 

texto:

8 horas de aula, 
um Certificado 
Internacional, e 
a oportunidade 

de passar a viver 
melhor por suas 
escolhas, com 

facilidade e mui-
to mais leveza.
Que tal assistir 

esse depoimento 

EuroAtlantic airways Eduardo Arruda 
novo Diretor Comercial

A euroAtlantic airways (EAA), tem o prazer de divul-
gar a decisão do Conselho de Administração que pro-
move Eduardo Arruda ao cargo de Diretor Comercial 
da companhia portuguesa especializada em aviação 
comercial internacional, regular e não-regular, serviços 
charter, lease and Ad-Hoc flights à escala mundial.

O novo Diretor Comercial da EAA, Eduarda Arruda 
depois de efetuar um estágio profissional (2011) para 
Oficial de Operações de Voo, ingressou nos quadros 
da empresa em 2012 tendo de imediato manifestado 
talento para a área Comercial, alcança o atual cargo 
após um percurso ascendente.

As aptidões de Eduardo Arruda no setor da avia-
ção comercial revelaram-se após completar o Ensino 
Básico e Secundário no Colégio Militar. Licenciado em 
Ciências Aeronáuticas pela Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias, detém uma Licença Aero-
náutica obtida na Escola de Aviação Aerocondor, com 
qualificação para aeronaves tipo Boeing B767 pelo Ins-
tituto de Formação Aeronáutica (IFA).

A euroAtlantic deseja ao Eduardo na liderança da 
Direção Comercial a continuação de uma carreira de 

sucesso, valorizando  competências profissionais, fe-
chando mais negócios de aluguer de aeronaves, até 
transportar os seus clientes ao destino.

PROGRAMA DE PERMANÊNCIAS 
CONSULARES DO GABINETE DA 
SECRETÁRIA DE ESTADO DAS 
COMUNIDADES, BERTA NUNES

Atendimento às comunidades 
portuguesas vai crescer 20%

O atendimento descen-
tralizado às comunidades 
portuguesas através do 
Programa de Permanências 
Consulares vai crescer 20% 
este ano, estando previstas 
886 sessões, informou hoje 
o Governo.

Segundo uma nota divul-
gada hoje pelo gabinete da 
secretária de Estado das Co-
munidades Portuguesas, as 
permanências consultares 
vão ser realizadas através 
de 64 postos consulares que 
irão abranger 234 localida-
des em todos os continentes.

As secções consulares 
das Embaixadas de Portugal 
em Lima, Washington, Otava 
e Praga, os consulados-ge-
rais de Portugal em Boston, 
Estrasburgo, Nova Iorque e 
Salvador da Baía e o vice-
consulado de Portugal em 
Vigo são os postos que vão 
realizar novas permanências 
consulares.

O gabinete da secretária 
de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Berta Nunes, 
ressalva que, “num contexto 
marcado pelo ‘Brexit’, as 44 
permanências consulares 
previstas para o Reino Unido 
levarão o atendimento con-
sular a vários pontos de In-
glaterra, Escócia, Irlanda do 
Norte, País de Gales e ainda 
às ilhas de Jersey”.

Na Venezuela, está pre-
vista a realização de 32 per-

manências consulares em 11 
estados.

No ano passado, ocorre-
ram 740 permanências con-
sultares que atenderam mais 
de 50 mil cidadãos e pratica-
ram mais de 58 mil atos con-
sulares.

Em 2018, realizaram-se 
618 permanências consula-
res, o que permitiu o aten-
dimento de 34 mil utentes e 
a realização de 43 mil atos 
consulares.

As permanências consu-
lares consistem na desloca-
ção de colaboradores dos 
serviços consulares a locali-
dades mais distantes destes 
serviços e onde existem co-
munidades portuguesas.

Nos últimos anos, Portugal se recuperou da crise eco-
nômica e financeira que atingiu a Europa. Apostando na 
atração de investimento, no apoio à inovação e na criação 
de um ambiente atrativo para startups, o país tem crescido 
anualmente acima da média da União Europeia. 

O Secretário de Estado explicará como o país desenhou 
esta trajetória, apresentará os programas de atração de ta-
lento e as várias oportunidades para empreendedores in-
ternacionais conhecerem, nos Programas Startup Voucher, 
Startup Visa, Tech Visa e ainda outros programas relacio-
nados ao Fundo 200M

Programação
15h- abertura : Presidente da Câmara de Com. E Ind. 

Do RJ, Sr. Manuel Domingos e Pinho, Presidente da Fed. 

Das Câmaras Port. De Com. no Brasil, Sr. Nuno Rebelo de 
Sousa, o Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Em-
baixador Jaime Leitão, e o Presidente do IAPMEI-Agência 
para a Competividade e Inovação, Sr. Nuno Mangas.

15h30-Intervenção do Secretário de Estado Adjunto e 
da Economia , Dr. João Correia Neves.

15h45-Video: “Empreender em Portugal”
15h50-Apresentação dos programas: Startup Voucher, 

Startup Visa, Tech Visa- Bruno Matias ( adjunto da SEAE)
16h-Debate
16h40-Networking
Dia 10 de Fevereiro às 15h
Local: Fábrica d Startups – Via Binário do Porto, 299 

–Santo Cristo

O Consulado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro 
apresenta os seus melhores cumprimentos aos ór-
gãos de comunicação social e tem a honra de convidar 
para um encontro da Sra. Secretária de Estado das 
Comunidades Portuguesas, Dra. Berta Nunes, com 
membros da comunidade portuguesa, que terá lugar 
no próximo dia 11 de fevereiro, às 17h00 no Centro de 
Estudos do Liceu Literário Português (Rua Pereira da 
Silva, 322 – Laranjeiras). Na ocasião a Sra. Secretária 
de Estado fará uma exposição sobre o novo modelo 
consular.

Os funcionários do Consulado-Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro estão a solicitar 
ao Ministério dos Negócios Estrangeiros , 
uma solução definitiva para que o salário 
seja pago em euros, como acontecia até 
2013, e que a conversão do valor para a 
moeda local obedeça ao câmbio oficial do 
dia do pagamento. Atualmente, o salário 
desses trabalhadores é pago em real, mas 
num câmbio muito inferior ao atual, fruto 
do que está estipulado no regime jurídico
-laboral dos trabalhadores recrutados para 
exercer funções nos serviços periféricos 
externos do MNE, por meio do decreto-lei 
nº 47/2013, de 5 de abril de 2013. Caso 
o ministério reveja esse procedimento, a 
inciativa irá favorecer os funcionários de 
todos os consulados de Portugal no Bra-
sil.  O caso remete ao ano de 2013 quan-
do o governo português alegou ter tomado 
essa medida, de pagar em reais, com con-
versão dos euros para a moeda local num 
câmbio fixo, como forma de adaptar-se à 
realidade da crise financeira em Portugal, 
que ocorreu entre 2011 e 2014, o que obri-
gou o país a fazer esforços para obedecer 
ao rigor orçamental em vigor naquele mo-
mento. Como resultado, os salários dos 
funcionários da diplomacia portuguesa  
começaram a ser pagos em real, obede-
cendo à cotação entre as moedas dos dois 
países à época,  muito inferior à praticada 
hoje. È essa defasagem que os funcioná-
rios querem resolver.

A e-Global apurou que os trabalhado-
res em ação nesse posto consular estão 
empenhados em, através do diálogo, re-
aver os seus direitos. Segundo eles, está 
impossível sobreviver sem atualização 
nos vencimentos e somente com o retorno 
dos pagamentos em euro seria possível 
corrigir as perdas salariais, pois os valores 
estão congelados desde 2013. Dentre as 
preocupações dos funcionários do Consu-
lado-Geral de Portugal no Rio de Janeiro 
está também o desconto para a segurança 
social local,  os salários estão congelados 
desde 2013 e não acompanham a tabela 

de benefícios do Instituto Nacional do Se-
guro Social no Brasil. Esse cenário poderá 
prejudicar os cálculos para as futuras apo-
sentadorias.

“A diferença entre o câmbio de 2013 
(BRL 2,638) e o câmbio atual (BRL 4,60) 
é muito grande, o que torna impossível 
acompanhar o custo de vida no Rio de 
Janeiro, uma das cidades mais caras do 
mundo”, dizem os funcionários. Esses 
funcionários disseram ter consultado es-
pecialistas que teriam garantido que, em 
termos legais, é permitido no Brasil os 
vencimentos fixados em euros, desde que 
convertidos em moeda local. Em nota en-
viada, o MNE  disse que, quando o Estado 
pretende recrutar trabalhadores no estran-
geiro, publicita a informação necessária, 
incluindo a indicação de que a relação 
laboral é celebrada ao abrigo da lei por-
tuguesa da Administração Pública. Caso 
o candidato seja selecionado e concorde 
trabalhar para o Estado, aceita e assina 
um contrato de trabalho no âmbito deste 
regime laboral e sujeito às regras aplicá-
veis. Sem prejuízo da escolha do regime 
laboral, o Estado português observa as 
especificidades decorrentes das normas 
imperativas de ordem pública local dentro 
do quadro das Convenções de Viena so-
bre Relações Diplomáticas e sobre Rela-
ções Consulares.

Esses mesmos funcionários reclamam 
ainda que os salários seguem congelados 
há anos, ao que o MNE contradiz, arman-
do que têm-se registado atualizações dos 
valores da tabela remuneratória nas si-
tuações em que a remuneração de base 
mensal é inferior ao salário mínimo no país 
em que se encontra a missão diplomática 
ou consular, situação que não se registou 
no Brasil. O deputado José Cesário, elei-
to para a Assembleia da República portu-
guesa pelo círculo fora da Europa, realçou 
que a decisão do pagamento dos salários 
dos funcionários do MNE no Brasil em re-
ais foi tomada no contexto das medidas 
de rigor orçamental que ocorreram entre 

2011 e 2014 e que é evidente que foi uma 
medida muito discutível e que entendo 
que deverá ser revertida pelo menos para 
os funcionários do antigo quadro de vincu-
lação. Cesário revelou ainda ter conversa-
do várias vezes com o anterior Secretário 
de Estado das Comunidades sobre o tema 
e, a determinada altura, a hipótese  che-
gou a ser equacionada. Porém, a verdade 
é que a situação se mantém com grande 
prejuízo para tais funcionários. “Pela mi-
nha parte, manterei todos os contatos pos-
síveis com o Ministério  no sentido de se 
conseguir resolver tal problema”, garantiu 
o deputado, que questionou o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, no âmbito do 
debate do Orçamento, na Assembleia, 
sobre a situação salarial dos funcionários 
dos serviços externos do MNE, particular-
mente sobre o caso do Brasil. Diante de 
toda essa problemática, os funcionários 
do Consulado-Geral de Portugal no Rio 
enfrentam problemas também no campo 
pessoal. Com o valor recebido atualmen-
te, muitos funcionários viram-se obrigados 
a cancelar o seguro saúde, além de outras 
situações que alteram a qualidade de vida 
desse grupo.

No Brasil, há já algum tempo, o tema 
dos salários pagos em reais tem sido dis-
cutido no âmbito judicial. A e-Global teve 
acesso a decisões do Tribunal Regional 
do Trabalho do Brasil que, em 2015, deu 
ganho de causa a alguns funcionários dos 
consulados de Portugal no País.  Após 
consulta aos órgãos judiciais no Brasil, ve-
rificou-se que o governo português ainda 
não cumpriu a decisão, que segue nos tri-
bunais brasileiros a base de recursos.

A atual Secretária de Estado das Co-
munidades Portuguesas, Berta Nunes, 
está com viagem marcada para o Bra-
sil em fevereiro. Na agenda, nesse que 
será o seu primeiro deslocamento oficial 
ao Brasil desde que assumiu a pasta em 
janeiro deste ano, Berta Nunes estará no 
Rio de Janeiro, oportunidade na qual o 
tema será avaliado de perto.

Encontro da Sra. Secretária de 
Estado das Comunidades 

Portuguesas, Dra. Berta Nunes,
com membros da 

comunidade portuguesa

Funcionários do consulado de Portugal 
no Rio de Janeiro pedem ao MNE uma 

solução definitiva sobre salários

A Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro tem a honra de 
convidá-lo a o encontro com o Secretário de Estado Adjunto e da Economia de 

Portugal, Dr. João Correia Neves.
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Notas.. ...e mais

Perdidas nos barcos 
de Pedro Cem ou será 
Pedro Sem?, ouvindo a 
voz da Última Freira e 
protegendo o coração de 
dragão de D. Pedro IV, 
há muitas lendas perdi-
das pelas catacumbas 
da cidade do Porto. Mas 
agora há uma forma de 
as encontrar.   Cidade 
não é cidade sem a histó-
ria e as lendas de quem 
as habita. O Porto, para 
além das caves do seu 
vinho conhecido no mun-
do inteiro, esconde em 
si tramas, com muita ou 
pouca fantasia, de amor, 
guerra ou apenas da sua 
sociedade que são des-
conhecidas para muita 
gente. Sabe quem foi Pe-
dro Cem, ou “Pedro Sem, 
que já tudo teve e agora 
nada tem?”, ou a lenda 
de Miragaia, a Rainha 
que olhava com tristeza 
para o local onde foi feliz, 

Quando as lendas ganham vida, à moda do Porto
ou mesmo até de onde 
vêm as míticas tripas à 
moda do Porto? Para 
encontrar as respostas 
a estas e a tantas outras 
histórias, basta descer 
até às Furnas da Alfân-
dega do Porto. É lá que, 
na voz de um filho da ter-
ra, Pedro Abrunhosa, se 
contarão em português 
as tramas dos seus ante-
passados em português, 
e Jeremy Irons, vencedor 
de um Óscar de Melhor 
Ator, fará a narração em 
inglês, estando também 
disponíveis traduções em 
francês e espanhol. Tudo 
o que precisa de fazer é 
deixar-se levar por uma 
aventura única pela his-
tória da cidade Invicta, 
nomenclatura que vai ser 
explicada também du-
rante esta viagem, que 
pretende mergulhar nos 
recantos portuenses. 
É nesta premissa que 

absorver os espetado-
res numa experiência a 
360 graus, com a ajuda 
de 20 telas holográficas, 
onde as colunas e arcos 
das furnas darão lugar a 
uma projeção de video 
mapping que tomará de 
assalto o chão, paredes 
e tetos para contar todas 

as lendas, criada pelo 
ateliê OCUBO.

O objetivo é que seja 
um espetáculo onde o 
espetador sinta que está 
a viver a história na pri-
meira pessoa. Para tal, 
é dada a liberdade para 
passear pelo espaço, 
envolvendo-se na magia 

e na história da cidade. 
Pode experimentar a 
tristeza da Rainha Gaia, 
ouvir o sussurro da últi-
ma freira ou tentar ajudar 
o mendigo Pedro Sem, 
e ser também um prota-
gonista nestas histórias 
centenárias contadas 
pelas técnicas da atuali-
dade. Esta iniciativa, que 
pode ser visitada de ter-
ça a domingo, conta com 
nove sessões diárias, 
das 10h às 19h. Para 
além da vertente do en-
tretenimento e do conhe-
cimento, o Porto Legends 
- The Underground Expe-
rience, conta ainda com 
um cariz social. Parte da 
receita de bilheteira vai 
reverter a favor da Asso-
ciação O Joãozinho, para 
a compra de equipamen-
tos para a nova Ala Pedi-
átrica do Hospital de São 
João, no Porto. Não per-
ca .

nasce o Porto Legends 
- The Underground Ex-
perience, que pretende 
contar 10 lendas ligadas 
ao Porto e à sua região.                                                                                               
As investigações do his-
toriador Joel Cleto são 
a batuta que marca o 
passo deste espetáculo 
inovador, que pretende 

Uma bela lampreia, onde comê-la a Norte? a resposta esta abaixo

Governo e imobiliárias assinam 
protocolos para promover 
arrendamento acessível

O Governo assinou com plataformas e agentes de me-
diação imobiliária, protocolos que visam facilitar a divul-
gação e pesquisa de alojamento acessível e sensibilizar 
os agentes do sector para a adesão ao Programa de Ar-
rendamento Acessível. Os dois protocolos foram assina-
dos esta manhã no Ministério das Infraestruturas e da 
Habitação, em Lisboa, entre o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana e mais de uma dezena de entidades 
que gerem diversos portais e plataformas imobiliárias.   

aprovado aumento de 10 euros 
para as pensões mais baixas

A proposta de aumento extraordinário de dez euros apli-
cado às pensões mais baixas foi aprovada pelo Parla-
mento, com aplicação em vigor logo a seguir à entrada 
em vigor do Orçamento do Estado de 2020.

Dívida pública fecha o ano com 
subida para 249,7 bilhões

Segundo os dados revelados pelo Banco de Portugal, a 
dívida pública aumentou em 600 milhões durante o ano 
passado e ficou muito perto dos 250 mil milhões de eu-
ros. Para este acréscimo contribuiu o aumento dos títulos 
de dívida e das responsabilidades em depósitos, por via, 
principalmente, de certificados do Tesouro. “Estas varia-
ções foram em parte compensadas pela amortização de 
empréstimos, em grande medida influenciada pelo reem-
bolso antecipado de 2 bilhões de euros de empréstimos 
obtidos no âmbito da Facilidade Europeia de Estabilidade 
Financeira do Programa de Assistência Econômica e Fi-
nanceira, acrescenta o banco central.

assembléia derruba 
cortes nos políticos

A Assembleia da República derrubou a proposta de An-
dré Ventura para  reduzir em 12,5% o vencimento dos 
titulares de cargos políticos. A proposta do Chega, que 

não contou com o apoio de nenhum dos restantes parti-
dos, seria um gesto de solidariedade muito concreto da 
classe política para com os mais pobres, de acordo com 
o deputado André Ventura.

isaltino morais contrata 
filho de Marques Mendes

“Em Oeiras, não se mistura desentendimentos pessoais 
com questões de trabalho.” Quem o diz é Isaltino Morais, 
que autorizou a contratação do advogado João Marques 
Mendes, filho de Luís Marques Mendes, apesar da longa 
história de animosidade, depois de uma relação de amiza-
de, que marca  do atual autarca de Oeiras com o antigo 
líder do PSD e hoje comentarista da SIC.  João Marques 
Mendes trabalha para o escritório de advogados Rui Pena 
& Arnault, que foi contratado  pelos Serviços Intermunici-
palizados de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora 
para prestar serviços jurídicos a esta empresa. Numa pro-
curação assinada pelo autarca de Oeiras, o filho de Luís 
Marques Mendes é nomeado como um dos advogados 
responsáveis pelos serviços jurídicos contratados.

No norte do país, a lam-
preia é a especialidade de 
muitos restaurantes, que 
de janeiro a meados de 
abril fazem questão de a 
ter na carta. Normalmente 
à Bordalesa, mas também 
em arroz. A época já co-
meçou e apesar do pre-
ço ainda estar alto, com 
o passar das semanas 
vai diminuindo, há muitos 
clientes que não conse-
guem esperar para apre-
ciar este petisco sazonal.

Na época, antes das 
barragens, Gramido era 
lugar de muitos pescado-
res e a Casa Lindo acom-
panhou a sua história, até 
porque conta já com mais 
de dois séculos de vida. “A 
nossa casa tem 276 anos 
na mesma família, eu sou 

a quinta geração”, diz Gra-
cinda que ficou à frente do 
restaurante, antes casa de 
pasto, há 40 anos.

Já há muito conhecido 
por várias especialidades 
como o cozido, os filés de 
pescada, e os filés de pol-
vo, nesta época do ano e 
até meados de abril, o res-
taurante tem como prato 
principal a lampreia. E há 
quem faça muitos quilôme-
tros para comer a lampréia. 
“Vem gente de todo o país, 
do Algarve, de Lisboa… 
porque a nossa casa é mui-
to conhecida”, diz Gracin-
da. E já há muitos turistas 
a aderir. “ Na Casa Lindo a 
lampreia, que há 20 anos 
vem do rio Minho, aparece 
na mesa em açorda, como 
entrada, depois pode ser 

à bordalesa ou em arroz. 
A receita é a tradicional e 
dona Gracinda não entra 
em pormenores, porque o 
segredo é a alma do negó-
cio.

Na Casa Nanda a 
lampreia é servida há 42 
anos, tantos quantos tem 
este espaço tradicional no 
centro do Porto. José Iglé-
sias, com a sua mulher, 
sabe bem que por esta 
altura do ano os clientes 
habituais da lampreia vão 
lá parar para comê-la, 
principalmente à bordale-
sa, confeccionada como 
sempre foi e vinda do rio 
Douro. “Somos um res-
taurante tradicional, por 
isso a receita também é 
tradicional. Na lista só se 
encontra este prato, mas 
a pedido, podem também 
fazer arroz de lampreia no 

momento. A maioria dos 
clientes que vão à lam-
preia são nacionais, admi-
te José, até porque não é 
fácil explicar a um turista 
que bicho é este. “O nos-
so cliente é o tradicional 
português que gosta de 
lampreia. “É muito difícil 
dizer a um estrangeiro o 
que é a lampreia, porque 
no fundo é uma cobra que 
se alimenta de sangue e 
de coisas mortas”. O “bi-
cho feio”, como muitos lhe 
chamam, pode não agra-
dar a todos, mas quem 
gosta, não deixa passar a 
época ao lado.

 Um outro lugar a 30 
anos servindo lampreia 
o Rogério do Redondo. 
Este restaurante teve, re-
centemente, uma parada 
de 3 anos mas já reabriu 
com os pratos de sempre, 

cozido à portuguesa, pe-
tinga com arroz de feijão, 
bacalhau na brasa, vários 
mariscos, entre muitos ou-
tros sabores bem portu-
gueses. E já em 2019 ser-
viram a lampreia, um dos 
pratos sazonais que de 
janeiro a abril está dispo-
nível diariamente. É servi-
da à bordalesa e em arroz. 
E na receita não há gran-
des truques. “O truque é 
ter boa lampreia, grande, 
gorda, fêmeas com ovas”, 
diz o proprietário Rogério 
de Sá.

No  Gaveto em  Ma-
tosinhos a lampreia foi o 
animal que fez dos meses 
fracos do inverno os me-
ses mais fortes da casa. 
Quem o diz é João Silva 
que juntamente com o ir-

mão José Manuel está à 
frente deste restaurante. 
O Gaveto é um clássico 
da cidade e já há mais de 
30 anos que ocupa um 
edifício na zona nobre, 
onde não faltam restau-
rantes, principalmente de 
peixe grelhado. Nesta ma-
risqueira, onde se serve 
todo o tipo de pescado, os 
aquários estão repletos de 
lampreias, principalmen-
te dos rios Minho e Lima. 
Coisa que até há uns anos 
não era muito vulgar. «As 
pessoas não estavam 
acostumadas a comer 
lampreia em Matosinhos, 
agora, vêm de propósito», 
refere João. Servida à bor-
dalesa e em arroz, estará 
na carta até finais de mar-
ço.
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MIRANDA DO CORVO

A Câmara Municipal 
de Miranda do Corvo re-
forçou a sua cobertura e 
rede wi-fi gratuita em todo 
o concelho.

A medida resultou de 
uma candidatura feita pela 
autarquia à iniciativa ‘WI-
FI4EU’ e que foi lançada 
pela União Europeia para 
promover o acesso sem 
fi os (wifi ) gratuito à Internet 
em espaços públicos.

A partir de agora, já é 
possível aceder ao servi-
ço gratuito nos seguintes 
locais: praça José Falcão, 
Mercado Municipal e área 

Ao longo do dia de 
quinta-feira decorreu, no 
Templo da Poesia, no Par-
que dos Poetas, um deba-
te que visou a preparação 
da candidatura de Oeiras a 
Capital Europeia da Cultu-
ra em 2027.

O Diretor Municipal da 
Educação, Desenvolvimen-
to Social e Cultura de Oei-
ras, Jorge Barreto Xavier, 
será comissário desta can-
didatura.Numa Conferência 
Preparatória, que juntou 
vários especialistas na área 
da Cultura, foram debatidos 
modelos organizacionais e 
atividades culturais de edi-
ções anteriores, caracterís-
ticas de desenvolvimento 
territorial do concelho de 
Oeiras e linhas orienta-
doras da Comissão Euro-
peia para a candidatura.
Entre os oradores, des-
tacou-se a presença de 
Robert Palmer, diretor de 
duas capitais europeias 
da Cultura (Glasgow, 
1990 e Bruxelas, 2000), a 
qual Barreto Xavier consi-
derou “inspiradora”.

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, presidiu ao 
encerramento do encontro 
e mostrou-se “entusias-
mado”.“Nunca me passou 
pela cabeça que Oeiras 

fosse candidata a Capital 
Europeia da Cultura, mas 
a verdade é que temos 
tudo para uma candida-
tura muito forte e é muito 
importante Oeiras ganhar 
esta candidatura. Eu vou 
dar todo o gás à equipa, 
sendo que vamos ganhar 
sempre, seja qual for o re-
sultado, porque vamos tra-
balhar muito”, afi rmou.

Na ocasião, Isaltino 
Morais sublinhou o traba-
lho que a Autarquia desen-
volve na preservação do 
património cultural, nome-
adamente na recuperação 
da Estação Agronómica 
Nacional, na qual prevê 
um investimento de cerca 
de 8 milhões de euros, e 
no Convento da Cartuxa.

Para este último, o au-
tarca prevê que até ao fi nal 
deste trimestre haja acordo 
com o Governo para a sua 
aquisição para que a Autar-
quia possa investir cerca 
de 4 milhões de euros.

Será a quarta vez que 
Portugal recebe o evento, 
depois de Lisboa (1994), 
Porto (2001) e Guimarães 
(2012).Os concursos para 
a atribuição são lançados 
seis anos antes, pelo que, 
no caso de Portugal, o pro-
cesso de escolha só se ini-
ciará em 2021.

Oeiras candidata a Capital 
Europeia da Cultura 2027

VILA CONDE

MACINHATA DO VOUGA

COVILHÃ

Escola Profi ssional com curso de animação turística

Reforça rede wi-fi 
gratuita no concelho

envolvente (Miranda do 
Corvo); largo Miguel da 
Paz (Lamas); largo em 
frente ao Edifício Multiusos 
(Semide) e no largo Padre 
José Carvalho (Vila Nova).

Estes ‘hotspots’ vão 

“contribuir para promover 
o acesso livre e gratuito à 
Internet por parte dos mi-
randenses, em pontos de 
interesse turístico e cultu-
ral, de comércio e de activi-
dade económica intensa”, 

A Escola Superior de 
Hotelaria e Turismo (ESHT) 
do Politécnico do Porto, a 
Associação Comercial e 
Industrial de Vila do Conde 
(ACIVC) e a Escola Pro-
fi ssional de Vila do Conde 
(EPVC) celebraram, no 
passado dia 28, um proto-
colo de colaboração que 
visa colocar em funciona-
mento na EPVC, no pró-
ximo ano letivo, um novo 
Curso Técnico Superior 
Profi ssional (CTeSP) em 
Animação Turística.

Esta colaboração permi-

tirá uma maior aproximação 
entre o ensino profi ssional e o 
ensino superior, criando con-
dições favoráveis para que os 
alunos possam prosseguir os 

seus estudos, ingressando 
no ensino superior.

O curso em Animação 
Turística tem como objetivo 
dotar os seus estudantes de 

competências para planear 
e implementar programas e 
atividades de animação tu-
rística e cultural; desenvol-
ver e coordenar atividades 
em empresas e organiza-
ções do turismo, promoven-
do o desenvolvimento de 
um turismo responsável e 
de qualidade em Portugal.

A parceria quer poten-
ciar uma maior dinâmica 
nas empresas ligadas ao 
setor turístico em Vila do 
Conde, bem como incre-
mentar a atividade turísti-
ca da região.

“Apostar no que temos 
de único e nos diferencia, 
porque os sonhos preci-
sam apenas de alguém 

que acredite, para se tor-
narem realidade”. Foi com 
esta ideia que Jorge Al-
meida, presidente da Câ-

A Câmara da Covilhã 
aprovou, por unanimidade, 
na sessão camarária de 
sexta-feira, 25, o início do 
processo com vista à classi-
fi cação do Palacete Jardim 
como Monumento de Inte-
resse Público e a delimita-
ção da zona especial de 
protecção do edifício.

A proposta de classifi -
cação foi aprovada pelo 
município e será a Direc-
ção Regional de Cultura do 
Centro a dar seguimento 
aos procedimentos neces-

sários. O presidente da 
autarquia, Vítor Pereira, 
espera que o processo es-
teja concluído “o mais ra-
pidamente possível”, mas 
acrescenta existirem vari-
áveis não dominadas pelo 
município, nomeadamente 
a emissão dos pareceres 
necessários, o que “pode 
levar o seu tempo”.

A classifi cação do edifí-
cio exemplar de Arte Nova, 
projectado em 1915 por Er-
nesto Korrodi, visa “preser-
var aquele património”.

Sonho da ampliação do Núcleo Museológico

Palacete do Jardim em 
processo de classifi cação

revela o Município.
A rede wi-fi  gratuita 

está, também, acessível 
aos visitantes do conce-
lho, de forma a que estes 
possam estruturar as suas 
visitas e fruir dos recursos 
disponíveis.

Para Miguel Baptista, 
presidente da Câmara, os 
novos hotspots públicos 
gratuitos permitem ao con-
celho dar “um passo funda-
mental na redução da ex-
clusão digital e, ao mesmo 
tempo, aumentar a atrac-
tividade junto dos futuros 
visitantes”.

Com o futuro estatuto, 
“há uma obrigatorieda-
de, por parte de quem for 
proprietário do edifício, de 
respeitar as regras legais 
relativamente à classifi ca-
ção do respectivo patrimó-
nio”. Por exemplo manter 
a traça, não alterar a fa-

chada, não permitir cons-
truções desenquadradas 
ou que descaracterizem 
o edifício, localizado junto 
ao Jardim Público.

“O que queremos é pre-
servar aquele património, 
que faz parte da nossa his-
tória”, acentua Vítor Pereira.

mara de Águeda, justifi cou 
o sonho de ampliar o Nú-
cleo Museológico de Maci-
nhata do Vouga, até fi nais 
de 2021, num investimen-
to de 500 mil euros.

A ideia do autarca 
passa por criar um gran-
de pólo museológico da 
via estreita em Portugal 
e, numa fase posterior, 
recuperar as ofi cinas de 
Sernada do Vouga, garan-
tindo um eixo ferroviário 
com demonstrações vivas 
do Comboio a Vapor, que 

em Dezembro último ani-
mou o troço entre Águeda 
e Macinhata do Vouga em 
duas ocasiões.

O êxito do comboio his-
tórico terá levado o pre-
sidente do município, um 
verdadeiro entusiasta da 
Linha do Vouga, a defen-
der um Museu Ferroviário 
na verdadeira dimensão 
do termo, com a emprei-
tada a avançar ainda este 
ano, de modo a que este-
ja concluída antes do fi nal 
deste mandato.

Oeiras vai realizar mais 
uma edição do “Carna-
val no Palácio”, que pro-
porcionará aos visitantes 
uma viagem ao séc. XVIII, 
onde se poderá vivenciar 
o ambiente palaciano e 
festivo dos antigos bailes 
de Carnaval, onde as ar-
tes (dança, teatro, musi-
ca), o uso da máscara e o 
jogo de inversão de papéis 
serão os protagonistas. 
Este evento, com inicia-
tivas para toda a família, 
terá lugar nos dias 22 e 23 
de fevereiro, nos jardins 
e Palácio do Marquês de 
Pombal, em Oeiras. A en-
trada será gratuita.

Ao longo dos dois dias, 
este evento vai oferecer 
atividades para todas as 
idades. Haverá animação 
de época, modinhas luso
-brasileiras, espetáculos 
de pantomima com per-
sonagens de Commedia 
dell’arte – Pierrot, Colom-

Oeiras Realiza
Carnaval no Palácio

bina e Arlequim, um es-
petáculo de baile barroco 
em ambas as noites e es-
pecialmente para os mais 
novos terão lugar a ofi ci-
na “A hora da máscara” 
e o Teatro de Fantoches 
“Perséfone e as estações 
do ano”, entre outros.

Este ano, vai haver 
uma pista de dança com 
DJ, com a animação “A 
máquina do tempo ava-
riada”, que vai surpreen-
der os visitantes.

A gastronomia local 
também vai marcar pre-
sença neste evento, es-
tando disponível um Salão 
de Chá na Sala de Jantar 
do Palácio, dinamizado 
por pastelarias locais.

O “Carnaval no Palácio” 
é organizado pela ACECOA 
- Associação Comercial e 
Empresarial dos Concelhos 
de Oeiras e Amadora em 
parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Oeiras.
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A Câmara de Alijó anunciou 
hoje um investimento de cerca 
de meio milhão de euros na 
ciclovia do Campo Meão, que 
vai ligar ao longo de 7,4 qui-
lómetros a sede do concelho, 
Favaios e Sanfins do Douro.

“O objetivo desta obra é 
introduzir padrões de mobi-
lidade sustentável, permitir 
a ligação dos três principais 
polos urbanos e populacio-
nais, encurtando a distância 
entre eles, e promover um 
estilo de vida mais saudável 
e ativo”, afirmou o presidente 
da Câmara de Alijó, José Ro-
drigues Paredes.

A empreitada, que se in-
sere no Plano de Acessibili-
dades e Mobilidade Urbana 
Sustentável, representa um 
investimento que ronda o 
meio milhão de euros, com 
financiamento comunitário na 
ordem dos 302 mil euros.

A ciclovia vai ter 7,4 qui-
lómetros e vai unir os três 
principais polos urbanos e 
populacionais do concelho, 
através do Campo Meão, ten-
do início no lado poente de 
Alijó, passando por Favaios 

caretos de podence participam este 
fim de semana no I Festival Lusotopia

Câmara aplica meio milhão de
euros na ciclovia do Campo Meão

e terminando no Santuário de 
Nossa Senhora da Piedade, 
em Sanfins do Douro.

A autarquia adiantou que 
o projeto inclui a criação de 
zonas de estacionamento 
para bicicletas, bebedouros e 
bancos, nas três localidades.

Com esta obra, o municí-
pio de Alijó “pretende promo-
ver a mobilidade sustentável 
através do incentivo à utiliza-
ção da bicicleta como meio de 
transporte menos poluente”.

O presidente José Rodri-
gues Paredes assinou hoje 
o contrato de execução da 
ciclovia do Campo Meão, 
que foi adjudicada à empresa 
João Manuel da Silva Teixei-
ra e Filhos Lda., na sequên-
cia do concurso público.

Em comunicado, o mu-
nicípio referiu que as obras 
“deverão arrancar em bre-
ve” e têm a “duração previs-
ta de 12 meses”.

Segundo a autarquia do 
distrito de Vila Real, o con-
trato vai agora ser subme-
tido a visto do Tribunal de 
Contas e só depois será fei-
ta a consignação.

Os Caretos de Podence 
vão participar da primeira 
edição do Festival Lusotopia, 
este fim de semana na cida-
de de Crosne, na região de 
Paris, em França.

O certame junta países da 
lusofonia numa espécie de 
mostra de culturas e conhe-
cimento, que vai contar com 
vários momentos de anima-
ção, dos quais os Caretos 
também são protagonistas.

E é nessa região de 
França que está a grande 
maioria dos emigrantes da 
aldeia de Podence:

“90% dos emigrantes de 
Podence estão nessa zona 
e acho que vai ser uma 

grande festa. Está tudo com 
grandes expectativas para 
nos receber, sendo que de-
pois os caretos voltam lá 20 
dias depois.”

António Carneiro deixa 

ainda saber que, em bre-
ve, vão estar também pre-
sentes nas comemorações 
do Dia Nacional da Língua 
Portuguesa, promovidas 
pela UNESCO:

“Vai haver outro convite 
que já foi endereçado para 
ir a Paris e vai acontecer no 
dia 5 de maio. Vamos estar 
a representar Portugal, atra-
vés da UNESCO, na efe-
méride do Dia Nacional da 
Língua Portuguesa. É uma 
grande honra sermos os 
primeiros a estar presentes. 
Além dos caretos, também 
estará o representante da 
Morna e do Brasil, que tam-
bém esteve em Bogotá.”

Os Caretos de Podence 
parte amanhã para França 
e vão participar num jantar 
solidário que reverte a fa-
vor de duas associações de 
ajuda infantil.

A Iberdrola informou hoje 
que “muito em breve” os mo-
radores afetados pela barra-
gem de Daivões, em Ribeira 
de Pena, vão ser “informados 
do valor da compensação” 
adicional ao preço do proces-
so de expropriação.

O enchimento da albufei-
ra de Daivões, incluída no 
Sistema Eletroprodutor do 
Tâmega (SET), está previsto 
para junho de 2020 e, em Ri-
beira de Pena, faltava ainda 
resolver o problema de realo-
jamento de algumas das 43 
famílias afetadas.

A elétrica espanhola disse 
hoje, em comunicado, que, 
após a reunião de segunda-
feira do grupo de trabalho do 
plano de ação, “as regras e 
critérios para a distribuição 
da dita compensação ficaram 
aprovados pelo mesmo e, 
portanto, muito em breve as 
pessoas serão informadas do 
valor da compensação”.

A Iberdrola referiu ain-
da que, “em abril deste ano, 
apresentou às entidades en-
volvidas uma proposta inicial 
para distribuir um montante 
de 1,4 milhões de euros de 
compensação adicional ao 
justo preço do processo de 
expropriação”.

Esta compensação adicio-
nal tem como base a medida 
29 do Plano de Ação Socioe-
conómico da Declaração de 
Impacte Ambiental (DIA).

Segundo a empresa, atu-

Famílias de Ribeira de Pena informadas
em breve sobre compensações

Càmara apoia financeiramente as festas religiosas do concelho

almente, existem oito casos 
de moradores que continuam 
a viver nas suas casas. De en-
tre estes oito casos, seis vão 
ocupar as habitações provisó-
rias facultadas pela Iberdrola. 
Os restantes dois já possuem 
outra habitação alternativa.

A medida 29 da DIA per-
mite também à Iberdrola “ga-
rantir que todas as pessoas 
serão realojadas em habita-
ções permanentes, que asse-
gurem, pelo menos, a mesma 
qualidade das habitações ex-
propriadas”.

Ou seja, as seis famílias 
que inicialmente iriam ser re-
alojadas nos prefabricados 
instalados pela empresa no 
largo da feira, em Ribeira de 
Pena, vão agora para “casas 
arrendadas”, proporcionadas 
pela Iberdrola.

A elétrica espanhola re-
alçou, no entanto, que a 
gestão, no “que concerne à 
localização e atribuição des-
tas casas, foi efetuada dire-
tamente pela própria Câmara 
de Ribeira de Pena”.

Estas notícias foram re-
cebidas com grande alegria 
pelas famílias que contes-
tavam o realojamento “em 
contentores”.

O presidente da Câmara 
de Ribeira de Pena, João 
Noronha, alertou para “o pro-
blema dos moradores” afeta-
dos e sublinhou que o “re-
alojamento deveria ter sido, 
desde o início, a prioridade 

das prioridades”.
“Hoje, as pessoas expro-

priadas pela construção da 
barragem deviam estar a sair 
das suas casas e a entrar nas 
casas novas, porque isso de 
alguma forma atenuaria a dor 
e o trauma, perfeitamente le-
gítimos, de terem de sair dos 
seus lares, que com tanto 
esforço construíram e onde 
viveram momentos familiares 
inesquecíveis”, frisou.

O autarca referiu ainda 
que a “única forma de ganhar 
a atenção da empresa” foi 
“através de limitações à cir-
culação de veículos pesados 
nas estradas municipais”.

“Em novembro, todas as 
pessoas desalojadas foram 
novamente contactadas por 
representantes do município e 
da Iberdrola. O resultado des-
ta negociação foi para mim a 
melhor prenda de Natal que 
poderia receber”, sublinhou.

A Iberdrola vai também 
“assumir o custo da urbani-

zação dos lotes destinados a 
realojamentos de habitantes 
permanentes ou ocasionais 
interessados nesta solução”, 
faltando formalizar um “pro-
tocolo de financiamento da 
infraestruturação”.

O SET terá impacto em 
52 casas, das quais 43 situ-
am-se em Ribeira de Pena 
e são afetadas pela albufei-
ra de Daivões. As restantes 
nove ficam situadas em Boti-
cas, Chaves e Vila Pouca de 
Aguiar e serão atingidas pela 
albufeira de Alto Tâmega.

O SET, que inclui ainda a 
barragem de Gouvães, é um 
dos maiores projetos hidro-
elétricos na Europa, nos últi-
mos 25 anos, contemplando 
um investimento de 1.500 
milhões de euros, dos quais 
foram, até ao momento, apli-
cados 900 milhões de euros.

Segundo a Iberdrola, 
neste momento o SET atin-
giu os 57% de execução da 
obra prevista.

Em 2015 começou em Car-
valho de Rei a tradição de os 
produtores de raça arouquesa 
trazerem os melhores animais 
para a Feira do Fumeiro.

Há, no dia 16 de fevereiro, 
o Concurso de Gado Bovi-
no. Nas imediações da sede 
da junta há um terreno onde, 
neste dia, logo pelas 8h30 da 
manhã começam a chegar 
os produtores com os seus 
melhores exemplares da raça 
arouquesa.

“Começamos com nota 
cinco e agora já estamos em 
nota 20”, disse Ângelo Maga-
lhães, o presidente da junta 
de freguesia de Bustelo, Car-
neiro e Carvalho de Rei, em 
Amarante.

Cada produtor prepara os 
seus animais para a feira “com 
cuidado” até porque a inten-
ção é que sejam os vence-
dores dos prémios atribuídos 
pela junta de freguesia.

Há nove classes a con-
curso, entre elas a de touros, 
novilhos (até aos dois anos e 
dos dois aos três anos), va-
cas, junta de vacas, novilhas 
(até aos dois anos e dos dois 
aos três anos) assim como 
junta de novilhas até aos 
dois anos. Os prémios vão 
variar entre os 20 euros e os 
70 euros e há classificados 
do primeiro ao quinto lugar. A 
entrega de prémio acontece 
pelas 13h30 de domingo.

“O nosso objetivo é pro-
mover a nossa terra e os 
produtores, de modo a que 
a tradição de produzir a raça 
arouquesa não se perca”, 
adiantou o presidente de 
junta, afirmando que este é 
“um incentivo”.

Recorde-se que o concur-
so integra a Feira do Fumeiro 
onde não faltam também en-
chidos para apreciar durante o 
fim de semana.

amaRante

Feira do Fumeiro de Carvalho de 
Rei traz concurso de Gado Bovino 

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

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

É do interesse público e 
municipal, a missão assumi-
da por todas as comissões 
fabriqueiras concelhias e ou-
tras entidades, que prestam 
relevantes serviços sociais e 
recreativos à comunidade, o 
que requer que a autarquia 
lhes reconheça o mérito.

Assim, foram atribuídas, 
por freguesias e respecti-
vas festas, considerando a 
dimensão dos territórios e o 
número de habitantes
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Economia
Banco de Portugal decide apertar 

os limites ao crédito pessoa
Quem pedir um crédi-

to pessoal a partir de 1 de 
abril só irá poder contratar 
esse crédito com um prazo 
máximo de 7 anos, menos 
do que os 10 anos que são 
atualmente recomendados 
pelo Banco de Portugal. 
Esta é uma das decisões 
anunciadas pelo Banco de 
Portugal, supervisor que 
decidiu recalibrar os limi-
tes à concessão de crédito 
pessoal que foram impos-
tos em julho de 2018. Mas 
não se aplica ao crédito au-
tomóvel, o prazo continua a 
ser de 10 anos.

Além do crédito automó-
vel, um segmento onde o 
Banco de Portugal não si-
naliza ter preocupações es-
peciais, também se excetu-
am os casos dos créditos 
com as finalidades de edu-
cação, saúde e energias re-
nováveis — nesses casos 
a maturidade máxima dos 

créditos também continua 
nos 10 anos. A novidade é 
que os bancos vão passar 
a pedir mais documentação 
para comprovar que essas 
são as verdadeiras finalida-
des destes créditos.

A pesquisa do Banco 
detectou que nos 3 meses 
até novembro de 2019, a 
percentagem de crédito 
pessoal concedido com 

maturidade superior a 7 
anos representava cerca de 
60% das novas operações 
de crédito pessoal, o que 
leva a crer que muita gen-
te poderá estar a esticar os 
prazos de pagamento para 
diminuir os encargos com 
prestações de crédito.

Os cartões de crédito, 
por não terem prazo as-
sociado, embora sejam 

A taxa de inflação 
anual na zona euro au-
mentou de 1,3% em de-
zembro do ano passado 
para 1,4% em janeiro, 
e em Portugal de 0,4% 
para 0,8%, segundo uma 
estimativa divulgada pelo 
Eurostat.

Depois de ter regis-
tado nos últimos dois 
meses do ano passado 
a taxa de inflação anu-
al mais baixa da zona 
euro (0,2% em novembro 
e 0,4% em dezembro), 
Portugal teve no primei-
ro mês do corrente ano a 
segunda taxa mais baixa 
entre os 13 dos 17 países 
da moeda única sobre os 
quais já há estimativas 
disponíveis, apenas à 
frente de Chipre (0,6%), 

Taxa de inflação sobe em 
janeiro para 1,4% na zona 
euro e 0,8% em Portugal

A idade legal de acesso 
à aposentadoria sobe um 
mês para os 66 anos e 6 
meses, a partir de 2021, 
diz diploma publicado em 
Diário da República . “A 
idade normal de acesso à 
pensão de velhice do regi-
me geral de segurança so-
cial em 2021, nos termos 
do disposto no n.º 3 do ar-
tigo 20.º do Decreto-Lei n.º 
187/2007, de 10 de maio, 
na sua redação atual, é 66 
anos e 6 meses, a partir de 
1 de janeiro de 2020”.

A idade normal de aces-
so à pensão de velhice va-

ria em função da esperan-
ça média de vida aos 65 
anos de idade.

“Assim, considerando 
que o indicador da espe-
rança média de vida aos 
65 anos verificado no trié-
nio 1998-2000 foi de 16,63 
anos e no triénio 2017-2019 
se fixou nos 19,61 anos, o 
fator de sustentabilidade 
aplicável às pensões de 
velhice iniciadas em 2020 
é de 0,8480”, lê-se no DRE.

De acordo com as re-
gras em vigor, quem se 
reformar antes da idade 
que deverá ser fixada para 

sendo que o gabinete ofi-
cial de estatísticas publi-
cará os dados completos 
em 21 de fevereiro.

As taxas anuais mais 
altas foram observadas 
na Lituânia (2,8%), Lu-
xemburgo (2,7%) e Bél-
gica (2,6%).

Segundo os dados 
do gabinete oficial de 
estatísticas da União 
Europeia, entre os prin-
cipais componentes da 
inflação na zona euro, o 
setor da alimentação, ál-
cool e tabaco deverá ser 
aquele com uma taxa 
mais elevada em janeiro 
(2,2%, face a 2,0% em 
dezembro), seguido dos 
serviços (1,5%, abaixo 
dos 1,8% registados em 
dezembro.

Gonçalo Louro, de 23 
anos, descobriu a técnica 
da hidroponia através do 
pai e, juntos, investiram 
numa estufa hidropónica 
de cultivo sustentável, na 
Covilhã. Em menos de um 
mês, produziram 19 mil 
pés de alface. Este tipo de 
agricultura inovadora pou-
pa cerca de 80% de água, 
o cultivo não é apoiado em 
terra e consegue realizar 
cerca de 10 a 11 ciclos 
anuais, enquanto na agri-
cultura convencional só 

existem dois.
Tudo começou em 

2015, no Dominguizo, 
quando Jaime Louro, pai 
do estudante, se encon-
trava desempregado. Jai-
me descobriu a técnica de 
cultivo na Internet, tendo-
lhe suscitado curiosidade. 
Juntos visitaram algumas 
estufas hidropónicas em 
Portugal. Pensaram em in-
vestir numa estufa de cul-
tivo sustentável, na quinta 
onde habitam e que tem 
espaço suficiente.

A multinacional alemã 
Leica lançou no mercado 
um binóculo 100 por cen-
to português, concebido e 
produzido na fábrica de Vila 
Nova de Famalicão. Segun-
do Pedro Oliveira, adminis-
trador da fábrica, aquele 
binóculo teve por base o 
que Neil Armstrong levou 
em 1969 na sua viagem 
à lua, também concebido 
pela multinacional. “É o pri-
meiro produto inteiramente 
português da Leica”, disse, 
sublinhando que a ideia, o 
conceito e o binóculo têm 
a marca de Famalicão.                                                                                                   
Pedro Oliveira disse que 
o binóculo começou a ser 
concebido em 2016, ainda 
sem a autorização da casa-
mãe, tendo todo o processo 
significado um investimento 
de 2,5 milhões de euros. O 
binóculo terá um volume 
de produção anual entre 
1000 a 1500 exemplares, 
sendo o preço de venda 
de cerca de 1100 euros.                                                                                                                                 
Pedro Oliveira explicou 
que a filosofia da empresa 
passa pela aposta em pe-
quenas quantidades mas 
sempre com grande exi-
gência tecnológica, para 
colocar no mercado pro-
dutos premium. “Já esta-
mos a trabalhar, aqui em 

Fazer crescer hortícolas
sem terra já é possível

Aposentadoria
passa para 66 anos
e 6 meses em 2021 

Famalicão, em vários ou-
tros protótipos”.

A Leica chegou a Vila 
Nova de Famalicão em 
1973 e, durante muitos 
anos a unidade portugue-
sa foi exclusivamente um 
centro produtivo de máqui-
nas fotográficas. Recen-
temente, a administração 
portuguesa da empresa 
convenceu a casa-mãe ale-
mã a fazer a evolução da 
unidade sediada em Lou-
sado, Famalicão, para um 
Centro de Competências 
e Serviços. Paralelamen-
te, a Leica decidiu trans-
ferir para Portugal o seu 
Centro de Reparação de 
Produtos da área Sportop-
tics, que pela primeira vez 
em 171 anos de existência 
saiu de território alemão.                                                                                                                
A Leica em Famalicão em-
prega cerca de 600 traba-
lhadores e no último ano 
fiscal faturou perto de 53 
milhões de euros. O pre-
sidente da Câmara, Pau-
lo Cunha, vê a evolução 
da Leica, com a crescente 
aposta na inovação, no co-
nhecimento e em trabalha-
dores qualificados. “Hoje, a 
Leica não está aqui pelos 
baixos salários mas sim 
pela qualificação dos nos-
sos trabalhadores”.

2021, terá um corte no va-
lor da sua pensão através 
do fator de sustentabilida-
de (mecanismo que ajus-
ta a idade da reforma à 
esperança média de vida) 
e uma penalização men-
sal de 0,5% por cada mês 
antecipado face à idade 
legal de acesso à reforma 

ou face à idade pessoal da 
reforma. Atualmente estão 
em vigor normas de aces-
so à reforma antecipada 
que permitem a pessoas 
com carreiras contributivas 
mais longas reformarem-
se sem cortes nas pensões 
ou apenas com a penaliza-
ção mensal de 0,5%.

Leica lança binóculo 100 por 
cento made in Famalicão

Na altura, o Governo ti-
nha criado um sistema de 
apoios ao investimento de 
jovens agricultores, o Pro-
grama de Desenvolvimen-
to Rural , que se revelou 
um incentivo para o inicio 
do projeto. “Com o apoio 
da Consulai, empresa de 
consultoria nos setores 
agroalimentar, agrícola e 
florestal em Portugal, e da 
Guardario, Associação de 
Agricultores e Produtores 
florestais do Rio Zêzere 
submetemos a nossa pro-
posta a o programa”, reve-
lou Gonçalo Louro.

Esperaram três anos 
pela aprovação, o que fez 
com que a previsão de 
custos iniciais aumentas-
se. Estimavam investir 130 
mil euros, mas o preço su-
biu 15 mil euros, o que os 
obrigou a despender mais 
dinheiro do que previam. 
O PDR 2020 atribuiu cer-
ca de 90% do investimento 
inicial , “o restante tive de 
ser eu a investir”, disse o 
jovem agricultor.

Gonçalo Louro criou a 
empresa Quintalouro, Lda, 
na qual é sócio maioritário, 
sustentada numa estufa 
com uma área coberta de 
1100 metros quadrados, 
com 19 mil pés a cada 28 
dias, sem qualquer con-
tato com a terra. Escolhe-
ram o sistema hidropónico 
Nutrient Film Technique , 
uma técnica que consiste 
levar uma solução com nu-
trientes necessários para 
o crescimento das plantas 
até às raízes. Neste caso, 
as hortícolas absorvem 
os nutrientes. A água en-
riquecida retorna ao re-
servatório, onde é filtrada 
e tratada para ser utiliza-
da novamente no circuito.                                                                           
Após atingirem o tamanho 
suficiente, os alimentos 
são colhidos e prepara-
das para seguirem para o 
comércio. São vendidos 
em  supermercados e pe-
quenas lojas locais. Toda a 
produção, desde a planta-
ção ao escoamento, é rea-
lizada pelo pai e filho.    

monitorizados pelo Ban-
co e contarem para o cál-
culo da taxa de esforço, 
não estão incluídos nesta 
medida macroprudencial 
de prevenção de riscos fi-
nanceiros. Também não se 
aplicam os créditos até um 
valor de 10 vezes o salário 
mínimo, porque essa é a 
medida utilizada na defini-
ção de medidas de preven-
ção de riscos no crédito.

A recomendação que 
está a ser calibrada tem 
como objetivo garantir que 
as instituições não assu-
mem riscos excessivos na 
concessão de crédito, de 
forma a reforçar a resiliên-
cia do setor financeiro a po-
tenciais choques adversos, 
e a promover o acesso a  
financiamento sustentável 
por parte dos consumido-
res, minimizando o risco de 
incumprimento, diz o Banco 
de Portugal.
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Política

A coordenadora do Blo-
co de Esquerda afirmou 
que manterá a abstenção 
na votação final global do 
Orçamento, hoje, caso 
em sede de especialida-
de se concretizem as ma-
térias negociadas com o 
PS e Governo.

No final da reunião da 
Mesa Nacional do Bloco 
de Esquerda, Catarina 
Martins afastou a possi-
bilidade de o seu parti-
do se assumir a favor da 
proposta orçamental do 
Governo em votação final 
global, alegando que o Or-
çamento, no seu conjunto, 
não é capaz de responder 
aos problemas de hoje e 
de preparar o futuro.

Em relação à possibi-
lidade de o BE manter o 
sentido de voto que teve 
na generalidade,  a abs-

BE mantém abstenção se for
cumprida negociação com Governo

Joacine, a quem o Li-
vre retirou a confiança 
política semana passada 
, esteve reunida com o 
presidente da Assembleia 
da República, durante 
cerca de 10 minutos, an-
tes da sessão plenária, 
e comunicou a decisão 
de passar ao estatuto de 
deputada não inscrita. 
Antes, Ferro Rodrigues já 
tinha se reunido com uma 
delegação do Livre, cuja 
direção desejou  felicida-

des à deputada, frisando 
que o partido vai continu-
ar ativo politicamente.

Segundo o artigo 11º do 
regimento da Assembleia, 
os deputados que não in-
tegrem qualquer grupo 
parlamentar, e que não 
sejam únicos represen-
tantes de partido político, 
comunicam ao presidente 
da Assembleia  e exercem 
o seu mandato como de-
putados não inscritos. 

A passagem ao es-

tenção, a coordenadora 
colocou condições sobre 
o desenrolar das votações 
em sede de especialidade. 
“Da concretização do que 
foi negociado que depende 
a continuidade de um voto 
de abstenção do Bloco de 
Esquerda, um voto que 
pode viabilizar o Orçamen-
to”, declarou Catarina Mar-
tins, destacando depois 
medidas como o aumento 
das pensões mais baixas e 
o combate à pobreza entre 
os idosos, através do alar-
gamento do complemento 
solidário para idosos.

Catarina Martins adian-
tou que, para o Bloco de 
Esquerda manter a abs-
tenção, terão também de 
ser votadas na especia-
lidade medidas para a 
redução das propinas no 
primeiro ciclo e mestrados 

António Costa e Ana  
Godinho, ministra do Tra-
balho, Solidariedade e Se-
gurança Social, estiveram 
em Bragança, no Parque 
de Ciência e Tecnologia 
Brigantia Ecopark, a apre-
sentar incentivos à fixar 
a população no interior, 
através de dois progra-
mas - Trabalhar no Interior 
e +CO3SO (Mais Coeso) 
- que contam com um pa-
cote financeiro de 426 mi-
lhões de euros, um impac-
to estimado de 665 milhões 
de euros de investimento e 
a criação de cerca de 4200 

Governo vai dar até 4800 euros 
a quem vá viver para o interior        

postos de trabalho.
O programa Trabalhar 

no Interior visa apoiar e 
incentivar a mobilidade 

geográfica de trabalhado-
res para os territórios peri-
féricos. Um dos incentivos 
será a medida Emprego 

O vice-presidente do 
PSD Nuno Morais Sar-
mento garante que esta 
semana, no debate e vo-
tação na especialidade do 
Orçamento do Estado, o 
partido não vai recuar na 
proposta que apresen-
tou para reduzir o IVA da 
eletricidade (consumo 
doméstico apenas) para 
6% a partir de 1 de ju-
lho. “A proposta do PSD 
é para levar até ao fim. Aí 
não há dúvida nenhuma”. 
Mas também assume que 
as outras propostas, no-
meadamente na do BE, 
não vê um quadro eco-
nômico de referência.                                                                                                               
Morais Sarmento diz que 
o PSD leva a sua propos-
ta a votos e que vai ana-
lisar as outras propostas 
venham de que partidos 
vierem. “O PSD apresen-
tou uma proposta há me-
ses, apresentou o quadro 
de referência econômico 
sobre o qual apresentava 
a proposta e apresentou 
também as consequên-
cias da proposta em ter-
mos orçamentais, e os 
necessários contrapesos 
que ela implicava. É isto 
que o PSD levará até ao 

fim. Sendo coerente, o 
PSD olhará a qualquer 
proposta,independente-
mente da sua proveniên-
cia política, desde que ela 
parta de um quadro eco-
nômico realista e tenha 
uma proposta coerente 
na redução que proponha 
e nos contrapesos que 
apresente”. Mas ao mes-
mo tempo assume: “Se há 
alguma outra, que me pa-
rece difícil… e isto não tem 
a ver com ponto de fuga 
mas com ser coerente…”                                                                                                       
Não é claro sobre o que o 
PSD fará das outras pro-
postas, depois da análi-
se mas garante que não 
há negociações cruzadas 
nem maiorias cruzadas 
nem votos cruzados. Esta 
avaliação das propostas 
que estão em cima da 
mesa: “Temos de olhar 
para as outras propostas, 
ver qual é o quadro-base 
de que elas partem, e se 
há uma adesão à reali-
dade, e qual é, em cima 
desse quadro-base, a for-
ma como esses partidos 
apresentam uma solução 
que, sim ou não, permita 
no final mantermos um 
equilíbrio orçamental”.

Joacine deputada eleita pelo Livre, 
passa a ser deputada não inscrita

O acordo, firmado no 
âmbito das negociações 
entre o Governo e o PCP 
no âmbito das negocia-
ções da proposta do Orça-
mento  para 2020, prevê 
assim que deixe de haver 
reutilização dos manuais 
do 1.º ao 4.º ano de esco-
laridade. O anúncio sobre 
o consenso foi feito pelo 
deputado comunista Du-
arte Alves,  no plenário.                                                                                                                                        
      Na proposta de alte-
ração ao OE que tinham 
entregue, os comunistas 
defendiam que a opção 
seguida pelo Governo de 
imposição dos manuais 
escolares em todos os ci-
clos de ensino cedo se re-
velou um erro, sobretudo 

Governo aceita proposta 
do PCP de oferta gratuita 

de manuais sem devolução

Interior +, que disponibi-
lizará um apoio inicial de 
até 4827 euros para tra-
balhadores que decidam 
mudar-se para o interior.

O +CO3SO inclui vários 
programas complementa-
res com o objetivo de apoiar 
o emprego e o empreende-
dorismo. Este instrumento 
vai mobilizar 240 milhões 
de euros de fundos euro-
peus dos Programas Ope-
racionais Regionais , mais 
de metade dos quais para 
territórios interiores, e 
criar mais de 3800 novos 
postos de trabalho.

visível no 1.º ciclo. Já que 
esses manuais são conce-
bidos para serem usados 
com espaços em branco 
para serem preenchidos, 
exercícios para pintar, re-
cortar ou com colagens.

“O PCP defende que 
a reutilização deve ser 
facultativa e com regras 
adequadas aos critérios 
didático-pedagógicos e às 
especificidades de cada 
ciclo e de cada ano de 
ensino, não podendo ser 
uma imposição com mero 
objetivo economicista”, 
diz a proposta do PCP a 
que o Governo terá dado 
o seu aval. A aprovação fi-
nal global do OE é hoje no 
plenário .

integrados. “As medidas 
em relação ao Serviço 
Nacional de Saúde são 
também muito importan-
tes para o Bloco, devendo 
cumprir-se na especialida-
de a aprovação de propos-
tas para o cumprimento da 
nova lei de bases: Inves-
timento em equipamento 
para a internalização de 

meios complementares 
de diagnóstico e terapêu-
tica (mais 180 milhões, a 
acrescentar aos 900 mi-
lhões de euros já orça-
mentados para combater 
a suborçamentação) e 
caminho para a exclusi-
vidade, começando nos 
médicos que dirigem ser-
viços”, especificou.

tatuto de deputada não 
inscrita implica algumas 
alterações nos direitos 
regimentais. Podem inte-
grar comissões parlamen-
tares, usar da palavra em 
plenário, através de duas 
declarações políticas por 
sessão legislativa, inter-
venções de um minuto 
na apreciação de pro-
jetos e propostas de lei, 
bem como de projetos de 
resolução.

Acresce ainda, uma 
declaração individual, a 
que qualquer deputado 
tem direito a produzir por 
cada sessão, pelo perío-
do máximo de dez minu-
tos, esclareceu a secreta-
ria-geral da Assembleia , 
referindo que, na anterior 
legislatura, a conferên-
cia de líderes aprovou 
tempos adicionais de in-
tervenção para os depu-
tados não inscritos: um 
minuto nas grelhas nor-
mais e nos debates te-

máticos, três minutos no 
debate do Orçamento do 
Estado e um minuto no 
debate das Grandes Op-
ções do Plano e na Conta 
Geral do Estado.

Os deputados não-ins-
critos podem apresentar 
perguntas ao Governo 
sobre quaisquer atos 
deste ou da administra-
ção pública, bem como 
requerer, e obter do Go-
verno ou dos órgãos de 
qualquer entidade públi-
ca, os elementos, infor-
mações e publicações 
consideradas úteis para 
o exercício do mandato. 
Quanto às subvenções, 
a do partido permane-
cerá intacta, enquanto o 
montante atribuído a Jo-
acine Katar Moreira para 
atividades parlamentares 
diminui de 117 mil euros 
para 57 mil euros anuais, 
de acordo com a secreta-
ria-geral da Assembleia 
da República.

PSD não recua no IVA da luz,
e avisa que não vê coerência 

nas outras propostas
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Programação maravilhosa 
no Solar Beirão com a reali-
zação do tradicional “almoço 
tropical”, com público entran-
do num clima super festivo e 
agradável. O calor havaiano 
descontraiu “os foliões”. Duran-
te o evento, os aniversariantes 
do mês foram homenageados 
com os “parabéns” e direito a 
um delicioso bolo comemo-
rativo. A casa estava lotada e 
transbordando de felicidade 
dos presentes. Tudo perfeito, 
com a qualidade e organiza-
ção dos diretores beirões. O 
Baile Tropical ficou por conta 
do nosso maestro, Rogério 
Costa e sua banda T.B. Show, 
que deram um espetáculo. 

Almoço Tropical na Casa das Beiras
A Diretoria Beirã homenageou os aniversariantes, no Almoço Tropical, onde todos foram acarinhados 
com um lindo bolo e o parabéns p’ra você 

Mesa do 
presidente 

Beirão, José 
Henrique, vi-

ce-presidente 
Luís Rama-

lhoto, Sr. 
Júlio Robalo 
e as senho-
ras Lourdes 

Ramalhoto e 
Ilda Robalo

Curtindo o almoço Tropical nas Beiras, os casais comendador Afon-
so Bernardo, Custódio Duarte, e suas respectivas esposas Flobela, 
Lurdes e amiga Idília Numa linda 

foto, a 1ª 
dama, Verôni-

ca Trindade, 
Secretária 

Cristiane Lo-
pes e Maria 

Neide Costa 
Rebelo, 

distribuindo 
simpatia no 

almoço Tropi-
cal Beirão

Prestigiando o domingo Beirão, José Brites, vice-presidente Trans-
montano, esposa Irene, Eduardo Rocha, sua esposa Vanda, quando 
eram cumprimentados pelo Maneca

Explosão de 
alegria dos amigos 
José Chança, 
Eliane e amigas, 
diretora Neumara 
Coelho e o Sr. 
Fernando Oliveira 
da Silva

O simpático casal, Prudência e Manuelzinho, sempre prestigiando 
as Casas Reginais Portuguesas, nesta mesa bem animada

Gente boa e amiga, no domingo Beirão, o corretor de imóveis, Ilídio 
Lopes, amiga Eulália, recebendo atendimento vip,da sorridente co-
laboradora Vanusa, nota 10!

Mesa da  
Banda 

Típicos 
da Beira 

Show, num 
close para 
o Portugal 
em Foco, 

sempre 
distribuindo 

simpatia
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Dom Lucas volta às Minas Del-Rei

Recordando Martins Araújo Recebe Medalha
da Casa de Portugal no “Almoço das Quintas”
recordamos hoje o tradicional 
almoço da Comunidade Luso 
Paulista, do ultimo dia 19 de 
Dezembro de 2.019, o conhe-
cido e inigualável “Almoço das 
Quintas” na Casa de Portugal. 
Um almoço com mais de 70 anos, 
que reúne semanalmente amigos, 
empresários, dirigentes associati-
vos. Este foi um dia muito especial 
para o responsável pelo cerimonial 
daquele convívio, o radialista Mar-
tins Araújo, que neste comemorava 

seus 80 anos de vida e seus 57 
anos a serviço da radiofonia 
portuguesa em São Paulo. O 
presidente da Casa de Com. 
Antonio dos Ramos lá estava 
para recepcionar a todos os 

presentes e homenageou o aniver-
sariante com a Medalha da Casa de 
Portugal. Martins Araujo emocio-
nado agradeceu a todos os muitos 
amigos pela presença, bem como 
aos seus familiares ali presentes. 
A esposa Adriana Cambaúva, tam-

bém agradeceu a presença de todos 
e ao Martins, e disse que todos hoje 
fazem parte da sua vida. Disse que 
hoje são parceiros no radio e com 
muito prazer levam essa mensagem 
de Portugal no Brasil com toda a 
força do coração. Caro amigo apa-
reça você também por lá no Almoço 
das Quintas, Avenida da Liberdade, 
602 bairro da Liberdade, sua parti-
cipação é por adesão. Informações 
e reservas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.

Dentre os muitos presentes  vemos 
o Sr. José Manuel D. Bettencourt 
Presidente da Casa Ilha da Madei-
ra, o Dr. Horacio Baeta, o Sr. Antero 
Pereira Presidente do SAMPAPÃO, 
e o amigo Sr. Celso Baeta.

Instante da Homenagem do Com. 
Antonio dos Ramos ao Martins 
Araújo.

Martins Araujo e a esposa Adriana 
Cambaúva no instante do “PARA-
BÉNS A VOCÊ”. 

Foi surpreendente, sobretudo, 
emocionante, visitar, no segun-

do dia deste 2020, a querida São João 
Del-Rei, marcadamente rococó, no co-
ração da histórica Minas Gerais, onde 
se encontra, desde 2003, o precioso 
Memorial Dom Lucas Moreira Neves, 
inaugurado um ano depois de sua morte, 
aos 77 anos, ocorrida em Roma. Ilustra 
a coluna, aliás, uma foto que fiz dele, em 
março de 1980, na Praça de São Pedro, 
durante entrevista fora das austeras mu-
ralhas da Cidade do Vaticano, publicada 
pelo diário carioca O Globo, do qual fui 
correspondente na Europa. Convivi por 
muito tempo na capital peninsular com 
o refinado intelectual Dom Lucas, um 
dos doutores da Igreja no século pas-
sado, quando ainda residia no bucólico 
Colégio Pio Brasileiro, à Via Aurélia. Re-
cebeu nomeação para Vice-Presidente 
do Pontifício Conselho para os Leigos, 
e, posteriormente, assumiu, a partir de 
1979, a estratégica Secretaria da Con-
gregação para os Bispos – considerada, 
não sem razão, o mais importante di-
castério da Cúria Romana. O prelado de 
São João Del-Rei seria designado, em 
1987, Arcebispo Primaz do Brasil, com 
sede em Salvador, na Bahia, por ser a 
Primeira Diocese do País. A escolha foi 
diretamente do Santo Papa João Paulo II 
(1920 – 2005), de quem se tornou amigo 
na época em que o Sumo Pontífice era o 
incansável Cardeal Karol Wojtyla, arce-
bispo da polonesa Cracóvia – que fora 
província do Império Austro-Húngaro até 
o fim da Grande Guerra (1914 – 1918). 
Dom Lucas possuía laços distantes de 
parentesco com o ex-Presidente Tan-
credo Neves (1910 – 1985) e só seria 
elevado à púrpura cardinalícia, em 1998, 
para, logo depois, deixar o Arcebispado 
de Salvador e regressar à sua amada 
Roma, desta feita, como Presidente da 
Congregação para os Bispos. O extra-
ordinário Memorial de Dom Lucas reúne 
um cuidadoso acervo religioso, inclusive 
sua rica biblioteca, com cerca de 15 mil 

volumes. Ocupa um casarão do século 
XVIII, à Rua Getúlio Vargas, diante da 
Catedral Basílica de Nossa Senhora do 
Pilar e a menos de 200 metros do Solar 
dos Neves – propriedade herdada pelos 
descendentes próximos de Tancredo 
Neves, dentre os quais, o neto Aécio, do 
Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB).  

São João Del-Rei está incrus-
tada entre a imponente Serra 

de São José e a encantadora Estrada 
Real, aberta no século XVII pelos va-
lorosos desbravadores Bandeirantes, 

sob comando dos lusitanos, com tropas 
formadas, basicamente, por mestiços, 
indígenas e negros alforriados. Começa 
em Diamantina, terra natal do ex-Presi-
dente da República, Juscelino Kubits-
chek (1902 – 1976), que, a toque de 
caixa, seguindo a premonição do santo 
italiano Dom Bosco (1815 – 1888), na-
tural de Turim, fundador do Salesiano, 
transferiu o Distrito Federal da Cidade 
Maravilhosa para a goiana Brasília can-
danga. E estende-se, ao longo do deno-
minado Caminho Velho, em direção ao 
Sul pelas entranhas das Minas Gerais, 
que viveu no século XVIII o apogeu de 
suas valiosíssimas minas de diamante e 
ouro, chegando ao litoral fluminense na 
barroca Paraty. O Caminho Novo, traça-
do ainda no século XVIII, alcança o porto 
do Rio de Janeiro. As mágicas estradas 

mineiras construídas por ordem da Se-
reníssima Casa de Bragança, tanto a 
Velha quanto a Nova, atravessam serras 
e montanhas, emolduradas pela Mata 
Atlântica, com curvas muitas vezes sinu-
osas e, em alguns trechos, calçamento 
de pedra, revelando aos olhos dos via-
jantes, como aconteceu comigo, verda-
deiras joias da Arquitetura Barroca, ré-
plicas idênticas às magistrais catedrais 
e igrejas, de lés a lés de Portugal. A Es-
trada Real, com seus 1630 quilômetros, 
ou seja, precisamente 400 quilômetros a 
mais do que a extensão continental de 
Portugal, das margens do Rio Minho à 
ensolarada algarvia Faro, no Atlântico, 
percorre monumentos do esplendor lu-
sitano deste imenso Portugal das Amé-
ricas. Inclui, naturalmente, a exuberante 
Vila Rica, hoje, Ouro Preto, a própria 
São João Del-Rei, do Memorial de Dom 
Lucas e do Solar dos Neves, bem como 
Sabará, na Grande Belo Horizonte, Con-
gonhas, assinalada pelas obras do artis-
ta luso-brasileiro Aleijadinho, Mariana, 
Carrancas, Caxambu, Prados, Bichinho, 
Cruzília e, especialmente, a fabulosa 
São José Del-Rei, atual Tiradentes, cujo 
nome foi trocado pelos próceres repu-
blicanos envolvidos no golpe militar, em 
1889, contra o Imperador Dom Pedro II 
(1825 – 1891), dono do epíteto O Magnâ-
nimo, que morreria no exílio parisiense.  

Os golpistas precisavam de um 
herói nacional que teria se bati-

do pela queda da Monarquia, e o elegido 
foi o desventurado ‘inconfidente’ mineiro, 
Joaquim José da Silva Xavier, chamado 
de Tiradentes, por exercer, como prático, 
o ofício de dentista. Ele seria enforcado, 
aos 46 anos, no Rio de Janeiro, em 1792. 
Contudo, apesar dos esforços dos idea-
lizadores da República, a Estrada Real e 
todas as demais cidades, com seus no-
mes originais, como São João Del-Rei, 
continuam existindo e exibindo a gran-
diosidade do período colonial e imperial 
- abençoado há 17 anos pelo Memorial 
de Dom Lucas.  

Dom Lucas foto Albino Castro
Dia 06.02.2020
Armando Torrão (representante em São Paulo do jornal PORTUGAL EM 
FOCO); Sra. Rosa Guedes Ferreira (Esposa do querido e falecido amigo Com. 
Manuel Cardoso Ferreira); Dr. Nelson Faria de Oliveira; Faria aniversario hoje a 
Sra. Maria Jeronimo (irmã dos chefinhos Sr. Adriano e Sr. Francisco do Super-
mercado Kanguru e Resort Monte das Oliveiras, que já nos deixou); Sr. Urbino 
Amaro (nosso assinante e ex-vice social da Portuguesa de Desportos).
Dia 07.02.2020
Jorge Petito Vieira (Funchal Pescados); Abel da Câmara Martins; Diva 
Garcia Cimini; Aniversário de casamento de Antonio de Oliveira Lopes e 
Maria Dulcina; Manuel Andrade Pinto; Vanessa Macedo (do Rancho Pedro 
Homem de Mello e filha do casal Fátima e Justiniano Macedo).
Dia 08.02.2020
Dr. Paulo Machado (vice presidente da Casa de Portugal de São Paulo); 
Sra. Maria José Amorim; Fernanda Faria Gomes (Raízes); Juliana Pisco 
(esposa do Ricardo Pisco ex - Rancho da Casa do Minho de São Paulo).
Dia 11.02.2020
Aniversario de casamento dos amigos Sr. Manuel Gomes (Padaria Char-
mosa) e a Sra. Vera Lucia Guerra Gomes.
Dia 12.02.2020
Sra. Maria Emilia Gomes Cardoso; Artur Jorge Assunção (filho José Au-
gusto e Adélia); Maria dos Anjos (artista plástica); Fátima Gomes (nossa 
amiga e fã incondicional de Quim Barreiros). 

Dia 08.02.2020
Porco no Rolete na Casa de Por-
tugal do Grande ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC 
estará neste dia realizando o seu 1.o 
evento do ano. Teremos um almoço, 
tendo como prato principal, um saboro-
so porco no rolete, lingüiça, arroz, feijão 
tropeiro, torresmo, farofa, frango e vina-
grete a partir das 12,30 em sua sede. 
A animação estará a cargo da cantora 
Fernanda Diniz. Convites, reservas e 
informações R. Nossa Senhora de Fá-
tima 55 - Santo André – São Paulo - fo-
nes (011) 4436.0223 – 4438.0188  
Adega da Lusa
Você caro amigo não pode perder a 
1.a Adega da Lusa deste ano de 2020, 
numa realização do Dpto Sócio – Cultu-
ral da Portuguesa de Desportos a partir 
das 19 horas. Muita alegria, animação 
e comidas típicas. Entrada franca. A 

animação estará a cargo da Banda 
Alma Lusíada com muita musica para 
dançar, e ainda teremos a exibição do 
anfitrião, Grupo Folc. da Portuguesa 
de Desportos. Local Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Pau-
lo Fone (11) 2125.9400
Dia 09.02.2020
Almoço de Confraternização do 
Ano Novo no Arouca
O Arouca São Paulo Clube convida a 
todos para seu 1.o almoço deste ano a 
partir das 12 horas. Teremos um delicioso 
Bacalhau à moda de Arouca, além de ou-
tras opções, saladas e acompanhamen-
tos. A animação e musica para dançar es-
tará a cargo do Rancho Folc. Aldeias da 
Nossa Terra do Arouca. Informações con-
vites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou 
pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 
2455.1988 WhatsApp 97133.9196
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BRAGA
Pró-Nacional

VISEU
Divisão de Honra
RODADA 17

AVEIRO
I DIVISãO

RODADA 16

LISBOA
I DIVISãO

PORTO
Pró-Nacional
RODADA 21

VILA REAL
Divisão de Honra
RODADA 18

RODADA 22

EsportesLIGA NOS 2019 - 2020
RODADA 19

LIGA Ledman 2019 - 2020
RODADA 19

RODADA 18

Depois da vantagem de dois gols 
trazida da primeira parte, as águias 
viram os azuis reduzir  na sequên-
cia de um gol contra de Ferro (70), 
o terceiro esta época a castigar o 
emblema da Luz - o central já havia 
registado momento azarado na Taça 
de Portugal, contra o SC Braga, e 

Rúben Dias tinha protagonizado lan-
ce infeliz frente ao Zenit, na Liga dos 
Campeões -, o que gerou logo um 
primeiro alerta. O gol de Chiquinho 
(78) amenizou a situação... mas não 
apagou o sobressalto.

Tudo porque a pressão do Bele-
nenses não se ficou pela ameaça. O 
conjunto de Petit chegou ao segundo 
gol - foi a segunda equipa a marcar 
dois golos no Estádio da Luz esta 

temporada em jogos da Liga (depois 
do FC Porto) -, através de penálti, o 
primeiro contra as águias esta época 
(que se traduziu no oitavo gol sofrido 
por Vlachodimos no campeonato). 
Nas bancadas ouvia-se o descon-
tentamento dos adeptos, que não 
pouparam algumas precipitações 

do goleiro e falhas da equipe no ge-
ral, assobios que levaram jogadores 
como Rúben Dias a pedir o apoio do 
público para garantir os três pontos... 
que acabaram mesmo por amealhar.

Com este resultado, Bruno Lage 
soma a 16.ª vitória consecutiva na 
Liga, tendo um ciclo invicto de 16 jo-
gos em todas as provas (não perde 
desde a visita ao Lyon, 1-3, Cham-
pions, a 5 de novembro).

Luz impaciente em
reta final frenética

Ao sétimo jogo, a sétima 
vitória de Rúben Amorim no 
comando do SC Braga. Este 
domingo, os minhotos recebe-
ram e bateram o Sporting por 
1-0, na 19.ª jornada da Liga.

 Aos 77’, Trincão fez o 
único golo da partida, numa 
vitória que permite aos bra-

Sc Braga vence 
Sporting com 
gol de trincão

Luís Neto, defesa central do Sporting, 
mostrou a sua indignação perante a arbitra-
gem de Jorge Sousa.

«Treinámos uma estratégia para este jogo 
e acho que a cumprimos em boa parte. Tive-

Empate a duas bolas entre Rio Ave 
e Famalicão em encontro da 19.ª jorna-
da da Liga.

 O conjunto famalicense adiantou-se 
aos 10 minutos por Toni Martínez e di-
latou por Pedro Gonçalves aos 37’. Na 
segunda parte os vilacondenses deram 
outra resposta e em dez minutos empa-
taram a partida: Gelson Dala (63’) e Ta-
rantini (73’) foram os autores dos golos.

Rio ave recupera
e iniciou com empate
frente ao Famalicão

Neto revoltado com Jorge Sousa:
“está muito fácil bater no Sporting

10

O FC Porto somou, no sá-
bado, mais três pontos e re-
pôs os sete de desvantagem 
para o Benfica na semana an-
terior ao clássico no Dragão.

Em Setúbal, os dragões 
golearam por 4x0, valendo 
gols de Corona, Alex Telles, 
Soares e Luis Díaz.

Fc porto passeou
no Bonfim antes

do clássico

mos momentos por cima do SC Braga mas 
ficámos muito condicionados logo na primei-
ra parte, com seis amarelos. Um árbitro inter-
nacional, que diz nas reuniões que não vai 
apitar contatos, que vai ter paciência…

- Tendo o símbolo do Sporting ao peito, já 
não podemos falar com ninguém. Foi uma fal-
ta de respeito durante o jogo todo. O Coates, 
capitão, fez uma falta aos três minutos e o 
árbitro disse-lhe que à próxima ia para a rua. 
Não se pode arbitrar assim, é impossível. As 
culpas também são nossas, assumimos isso. 
Mas está muito fácil bater no Sporting», dis-
parou o central português à Sport TV.

carenses chegar ao terceiro 
lugar e ultrapassar os leões e 
também o Famalicão na clas-
sificação, com um ponto de 
avanço sobre ambos.
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Cristiano Ronaldo voltou 
a marcar este domingo, fren-
te à Fiorentina, e já leva nove 
jogos seguidos a marcar pela 
Juventus na Serie A, igualan-
do a marca de Trezeguet.

Cristiano Ronaldo conti-
nua imparável e voltou a dei-
xar marca, ao ajudar, com 
um bis, a Juventus a vencer 
(3-0) a Fiorentina, em Turim, 
para a liga italiana. Há nove 
jogos consecutivos que o 
nome do avançado apare-
ce na lista de marcadores, 
o que o permitiu igualar a 
marca do Trezeguet, nome 
histórico da vecchia signora.

A Seleção Nacional 
de futebol de praia con-
solidou o segundo lugar 
do ranking mundial, cuja 
atualização mensal foi 
divulgada esta segunda-
feira pela Beach Soccer 
Worldwide.

Depois da subida de 
duas posições após a con-
quista do título mundial, a 
equipe das Quinas consoli-
da a vice-liderança e dimi-

Portugal qualificou-se 
pela sexta vez consecutiva 
para o Mundial de futsal, 
ao derrotar a Itália por 4-1, 
na terceira e última jorna-
da do Grupo A da Ronda 
de Elite de qualificação 
para a competição.

Fábio Cecílio, aos 11 mi-
nutos, Pany Varela, aos 17, 
e Ricardinho, com um ‘bis’ 
aos 40, marcaram os go-
los que garantiram o triunfo 
frente aos italianos, o pri-
meiro lugar na ‘poule’ e o 

José Peseiro está perto de ser o próximo 
treinador da seleção nacional da Venezuela e 
a imprensa do país relata que terá sido uma 
escolha do governo e não da federação.

A Venezuela escolheu José Peseiro para 
selecionador e a sua contratação está a dar 
que falar, segundo as informações prove-
nientes do país sul-americano.

Portugal consolida
vice-liderança Mundial

Portugal qualifica-se para o Mundial de Futsal

consequente apuramento 
para o Campeonato do Mun-
do Lituânia2020. O gol de 

José Peseiro terá sido escolhido
pelo governo da Venezuela 

Cristiano Ronaldo iguala 
nome histórico da Juventus

O craque português 
conseguiu o mesmo feito do 
francês quando inaugurou o 
marcador, aos 40 minutos. 
Em 2005, Trezeguet conse-
guiu a proeza de faturar em 
nove jogos consecutivos, 
uma marca que o camiso-
la sete ainda pode quebrar 
esta época. O recorde da 
Serie A é de 11 partidas se-
guidas, feito alcançado por 
Batistuta (1994) e Quaglia-
rella (2019).

Já na segunda parte, 
Ronaldo voltou a marcar, de 
penálti, e leva 19 golos esta 
época na Série A.

Boavista derrota Vitória de Guimarães
e iguala pontuação dos vimaranenses

O Boavista somou na sexta vitó-
ria, a segunda consecutiva, na I Liga 
portuguesa de futebol, ao derrotar o 
Vitória de Guimarães por 2-0, um re-
sultado que coloca os ‘axadrezados’ 
em igualdade pontual com os vima-
ranenses à 19.ª jornada.

No Estádio do Bessa, no Porto, 
os portugueses Carraça, aos 23 mi-
nutos, e Heriberto, aos 55, marca-
ram os gols dos ‘axadrezados’, que 

honra dos transalpinos foi 
marcado por Romano, nos 
derradeiros segundos.

Portugal venceu o Grupo 
A da Ronda de Elite com sete 
pontos, mais dois do que a 
Finlândia, que bateu a Bie-
lorrússia, única seleção que 
não pontuou, por 4-2, e mais 
três do que a Itália, terceira 
do agrupamento.

Os vencedores das qua-
tro séries europeias têm en-
trada direta no Mundial, agen-
dado para as cidades lituanas 
de Kaunas, Vilnius e Klaipe-
da, entre 12 de setembro e 04 
de outubro deste ano.

nui a distância para o Bra-
sil, primeiro classificado.

Recorde-se que a Se-
leção Nacional, comanda-
da por Mário Narciso, teve 
um 2019 recheado de títu-
los, com as conquistas do 
Campeonato do Mundo do 
Paraguai, da Liga Euro-
peia, da medalha de Ouro 
nos Jogos Europeus de 
Minsk, do Mundialito e ain-
da do Torneio da China.

Classificação Pontos

1. Brasil....................................................................4507 
2. Portugal ...............................................................4287
3. Itália .....................................................................3961
4. Rússia..................................................................3923
5. Irão ......................................................................2489
6. Japão ...................................................................2316
7. Espanha ..............................................................2252
8. Suíça ...................................................................2000
9. Paraguai ..............................................................1866
10. Senegal .............................................................1763

Ranking em janeiro:

Segundo o portal Balonazos, o treinador 
foi contratado pelo governo e não pela fede-
ração. Ao que tudo indica, a escolha inicial 
era Jorge Sampaoli, antigo treinador da Ar-
gentina e do Chile, no entanto, houve inter-
venção do governo e Peseiro foi contactado 
graças ao valor da contratação, tendo em 
conta que é mais baixo que Sampaoli. 

não venciam em casa desde a nona 
jornada.

Com o triunfo no jogo da 19.ª jor-
nada, o Boavista iguala os 25 pontos 
do Vitória de Guimarães, ficando na 
oitava posição, atrás dos vimaranen-
ses, derrotados pela segunda jorna-
da consecutiva numa competição li-
derada pelo Benfica, com 54 pontos, 
e à frente do Vitória de Setúbal, que 
tem os mesmos pontos

A partida de Bruno Fer-
nandes deixou o Sporting 
órfão da sua genialidade, 
recordando exibições de ga-
las com assistências impos-
síveis e golos de encantar. 
Além disso, teve naturais 
implicações no papel de líder 
da equipa dentro das quatro 
linhas, já que o agora jogador 
do Manchester United era o 
dono da braçadeira de capi-
tão de equipa.

A sucessão foi pacífi-
ca, com Coates a subir na 
hierarquia para assumir um 
estatuto que ainda não tinha 
conhecido em Alvalade.

O central uruguaio é o 
primeiro de uma lista que con-
templa ainda Mathieu - au-
sente em Braga - e Battaglia 
- sub-capitão nesta jornada.

Coates herdou 
a braçadeira de  

Bruno Fernandes

Foi realizado, com sucesso 
absoluto, mais um torneio de 
futsal na Casa dos Poveiros do 
Rio de janeiro, no último sába-
do 1/2, mais uma vez a direto-
ria da Casa dos Poveiros, atra-
vés do seu presidente Renato 
Figueiredo, que deu total apoio 
e acolheu com muito carinho 
os times participantes, Casa 
Benfica/RJ, TAP-Futsal, Holan-
da FS, Brás de Pina FS, fazen-
do a final entre a TAP-Futsal e 
Casa Benfica, tendo como ven-
cedor a TAP  no placar 10x7. 
Augusto José e José Queiroga 
da Casa Benfica, agradecem a 
todos que estiveram presente 
ao evento. 

Torneio de futsal na 
Casa dos Poveiros
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1. Coloque as garrafas na geladeira durante a noite anterior;

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

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

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

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

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

Missa em Ação de Graças do 60.º aniversário
de Fundação do Clube Português de Niterói

Foi realizada, no domin-
go passado, a Missa em 
Ação de Graças pelos 60 
anos de fundação do Clu-
be Português de Niterói, 
solenidade realizada nas 
dependências do Clube 
celebrada pelo Monsenhor 
Ilídio, que realizou uma 
linda cerimônia religiosa. 
Presentes a este ato de 
fé cristão, o presidente Dr. 
Fernando Guedes, que 
participou da liturgia com a 
primeira-dama, Dra. Rosa 
Guedes, e toda diretoria. 
Logo a seguir a celebração 
da Missa em Ação de Gra-
ças, foi realizado o tradicio-
nal corte do bolo comemo-
rativo do  60.º aniversário 
da fundação do C.P.N. No 
proximo dia 21 de março, 
às 21 horas, Baile de ani-
versário de 60 anos  de  
fundação.

Durante o ato religioso da Missa em Ação de Graças pelos 60.º de 
aniversário do Clube Português de Niterói. Vemos o Monsenhor Ilí-
dio no momento solene da Elevação

Participando das leituras Biblicas, o Dr. Carlos Bartha, 1º vice-presi-
dente executivo e vice-presidente Financeiro-administrativo do Clu-
be Português de Niterói

Durante a celebração religiosa, o 1º Secretário do Conselho Fiscal 
Dr. Regatiere, ao lado do Dr. Abel Morgado, vice presidente do Con-
selho Deliberativo que, muito colaborou com ato religioso

Participando 
do Ofertório o 

casal Drª Rosa 
Guedes – vice 
presidente de 
ações sociais 
e seu esposo, 
presidente do 

C.P.N, Dr. Fer-
nando Guedes

Bela imagem do presidente Dr. Fernando Guedes, com diretores convidados e o Monsenhor Ilídio, da 
capela São Lucas, na Missa em Ação de Graças pelos 60 anos do C.P.N

Durante o momento de fé, vemos os diretores do Clube Português de Niterói, Adélia Cal, 2º vice-presi-
dente de Patrimônio, 1ª vice-presidente social, Zenir Mello de Souza, Dr. Carlos Bartha, 1º vice-presiden-
te executivo e vice-presidente Financeiro-administrativo, presidente Dr. Fernando Guedes, 1ª dama Drª 
Rosa Guedes, 1º secretário do Conselho Fiscal, Dr. Regatiere

Aspecto da celebração da Santa Missa, em primei-
ro plano: diretores Adélia Cal, 2º vice-presidente de 
Patrimônio, Joselma Valadão, 1ª vice-presidente so-
cial Zenir Mello de Souza, presidente Dr. Fernando 
Guedes, sua esposa 1ª dama Drª Rosa Guedes – 
vice presidente de ações sociais

Durante o ato religioso e festejos de 60º anos do 
Clube Português de Niterói, vemos senhor Mário 
Vilhena unico Fundador vivo do Clube, diante do 
bolo comemorativo momento de muita emoção
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CTI sem Ar Condicionado

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

A população, que depende do sistema pú-
blico de saúde,  tem o direito e precisa ser tra-
tada com o mínimo de dignidade. O Diretor do 
Hospital Geral de Bonsucesso, que já foi refe-
rência na cidade, pediu, no último final de se-
mana, que não procurassem a emergência da 
unidade,  pois estaria fechada e apenas com 
um clínico atendendo. Um absurdo! Decisão 
dramática,  justificada pela falta de médicos 
naquele hospital. Entretanto, absurdo maior, 
ainda,  é assistir familiares de pacientes inter-
nados no Hospital Pedro Segundo,  em Santa 
Cruz, denunciarem  que o CTI está sem  ar 
condicionado, além do  sistema de oxigênio 
estar com defeito. O que, segundo familia-
res das vítimas, justificaria  o óbito de alguns 
pacientes que morreram nos últimos dias. 
Penso que, confirmada a denúncia, Prefeito 
e Secretária  de Saúde  devem ser respon-
sabilizados por estas mortes. Em entrevista 
à imprensa, a secretária  disse que o prazo é 
de 15 dias para que o sistema de ar condicio-
nado do hospital seja reparado. Quantos pes-
soas morrerão nesse longo período? Todos 
sabemos que o CTI é local de proliferação de 
bactérias, imaginem sem  ar condicionado! 
Há longo tempo venho chamando  atenção do 
Prefeito e até mesmo dos vereadores da zona 
Oeste para o caos em que se encontra a saú-
de,  especialmente naquela região. Imagino o 
constrangimento dos sete representantes  da 
região e o que dirão a seus eleitores! Afinal to-
dos fazem parte da base do governo Crivella. 
Vamos torcer  para que os 150 milhões, pro-
metidos pelo governador Wilson Witzel para a 
saúde do município, possam melhorar, ainda 
que, temporariamente,  a degradação em que 
se encontra  o sistema  no Rio de Janeiro.

PORTUGAL  EM FOCO

Mais um sábado de sucesso
no Cantinho das Concertinas

Muita alegria e 
Paz na Aldeia Por-
tuguesa, do Cadeg, 
o Cantinho das Con-
certinas, onde o ca-
rinho, amor, respeito 
e alegria reina, neste 
espaço maravilhoso. 
Os amigos encon-
tram-se com familia-
res e amigos e sabo-
reiam a gastronomia 
Portuguesa. Em 

destaque, a deliciosa 
sardinha portuguesa, 
a verdadeira com cer-
teza, além de diversos 
petiscos, acompa-
nhados de saborosos 
vinhos nacionais e 
importados. A musica 
sempre presente com 
Cláudio Santos e Ami-
gos, agitando a Aldeia 
Portuguesa. Simples-
mente imperdível! 

Na Aldeia Portuguesa, esse quarteto é a presença marcante, com simpatia, ami-
zade, respeito, o dinâmico Ceará, Humberto Mendonça, Tuninho Mendes, nosso 
Carlinhos Cadavez

 Mister Carlinho, 
dando Show de 
simpatia, com a pre-
sença dos amigos, 
Tânia, Jorge Sea-
bra, Andiara, Vitor 
Pinheiro, Vinicius 
Pinheiro, Cátia, Vil-
ma, Rafael, Lucas, 
Ludmila, Aisha, Rita, 
Paulo e Antônio, 
que prestigiaram o 
Cantinho das Con-
certinas
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RecoRdaR é viveR o tempo passa

O que teria acontecido, quando o Rochinha tirou esta 
foto?  A nossa diretora Benvinda Maria e o Dr. Gerson 
Bergher, numa grande atenção, com certeza em algum 
amigo e a vereadora Teresa Bergher atendendo ao nos-
so fotógrafo

Taí, uma dupla da antiga, há muitos anos trabalhando, pela 
Casa do Minho: o ex-presidente Joaquim Fernandes, seu 
grande amigo e o atual presidente Agostinho dos Santos

Que momento especial do casal, Glorinha, sempre sorri-
dente, com seu amor Luís Augusto, acompanhados de seu 
amigo, Antônio Soares Calçada, eterno Presidente Vascaíno

Essa o vovô José Leite vai sentir saudades: uma linda 
foto com seu netinho Lucas, que já estava aprendendo a 
tocar Folclore, deixando a sua filha Daniele, muito feliz!

Três grandes nomes da nossa Comunidade Portuguesa, 
o empresário Antônio Correia, o deputado da Assembléia 
Portuguesa, José Cesário e o saudoso Dr. Arthur dos San-
tos Pereira

Alguma vez haveria de acontecer, o nosso Rochinha sen-
do fotografado pelo Jornal. Para isso foi necessário o seu 
tio Anacleto completar 90 anos e,  juntos com o amigo Dr. 
José Francisco. Saudades do irmão Rochinha!

Aí está uma 
amizade since-
ra: o radialista 
Dimas Ramos e 
o Comendador 
José Morais, 
que recebe 
a imprensa 
portuguesa com 
muito carinho. 
Essa é para 
você matar sau-
dades, amigo 
Dimas!

Pela expres-
são de alegria 
da saudosa 
Benvinda e 
do Comenda-
dor Marques 
Mendes, este 
foi um mo-
mento incrível 
ao lado do 
Presidente 
de Portugal, 
Mário Soares

O músico e o radialista Manuel Cardoso, sempre muito bem acompanhado: Comenda-
dor Azis de Paula Garcia, Dr. Paulo Roberto e demais familiares

Esse foi um dia especial para João Martins Soares, que foi eleito o pai do ano em 2005, 
na Casa dos Açores. Na foto com sua esposa, D. Silvia e os amigos, o ex-presidente, o 
saudoso professor Albino Alves e sua esposa Magali



15Portugal em Foco Rio de Janeiro, 6 a 12 Fevereiro de 2020

mas as doces lembraNças ficam

Essa é da antiga e vai dar saudades ao casal, Drª. Ade-
laide Brandão e seu esposo Comendador Abílio Brandão, 
numa das festas do Arouca 

Trio de “peso” há muitos anos, agitando nossa comuni-
dade, nas Casas Regionais. Não parece, mas, é o nosso 
radialista Maneca, parecendo um galã, ao lado de seus 
amigos: Manuel Ramos, diretor da famosa empresa Fer-
ragens Pinho e o Élio Marques

Estamos com muitas saudades dos nossos amigos, Alda 
e Rui Castanheira, nós temos vocês em nosso coração. 
Essa é para recordar o tempo bom, quando os dois pres-
tigiavam o convívio social das nossas Casas Regionais

Um dia, real-
mente muito 
especial, 
para as duas 
“irmãs”, que 
a vida uniu. 
Não importa 
a distância, 
elas estão 
sempre unidas 
pelo coração: 
Lúcia Santos 
e Maria Alcina. 
Tempo bom! 
Heim Meni-
nas?

O cantor romântico 
Mário Simões, num 

momento incrível. No 
inicio da sua carreira, 
vitóriosa e nesta foto, 
durante um show rea-
lizado na Casa da Vila 

a Feira, oferecendo um 
dos seus primeiro LP, 

ao casal Valentim e D. 
Guilhermina, funda-

dores do Restaurante 
Parrô do Valentim em 
Itaipava. Essa vai dar 

saudade ao nosso ami-
go Mário Simões

Momento muito 
legal do nosso 
amigo, Júlio 
Robalo com sua 
esposa, Ilda, num 
destaque com o 
cantor português 
Paco Bandeira. 
Bons tempos, sr 
Júlio, forte abraço 
e saudações 
vascaínas!

Dois grandes 
vascaínos que 
devem  esta 
tristes com 
esse momento 
do Vasco. Mas 
o Vasco é um 
grande Clube, 
e vai dar a 
volta por cima. 
Nesta foto, os 
amigos An-
tônio Peralta 
e Dr. Luso 
Soares

Com certeza, 
o Eduardo La-

meira Junior, 
irá recordar 

desta festa no 
Arouca. Com 

o amor de 
sua vida, sua 

esposa Ana 
Luiza. Que 
lindo casal

Olhem só 
que belos 
“pés de 
valsa” des-
de muito 
jovens, 
o casal 
querido, 
Ana Maria 
e Orlando 
Pereira, 
dando 
volta ao 
salão

Dr. Albano 
da Rocha, 
D. Olga, 
um casal 
que estava 
sempre 
distribuindo 
simpatia, 
com sua lin-
da família. 
Que tempo 
bom!? Não 
é, D. Olga!
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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
SERENIDADE.

ESTAR SERENO É DEIXAR-SE 
FLUIR,

COM AS CIRCUNSTÂNCIAS
DE CADA MOMENTO,

CONHECENDO  E SABOREANDO
CADA INSTANTE, E SABENDO
QUE NADA É PERMANENTE.

 
VIVO SERENAMENTE 

NA PLENITUDE
DE CADA MOMENTO PRESENTE.

Márcio Gomes, 
reinando no Imperator

Após um belíssimo show, o nosso querido galã, Márcio 
Gomes, envolvido pelo carinho das amigas: Maria Alcina, 
Neumara, Zezé, Naná e Soraia. Casa cheia e corações 
felizes. MUITAS BENÇÃO.

Maria 
Alcina

Gente importante no 
Palácio São Clemente

Dra. Ana Lopes, iluminada
pelo Pão de Açucar

A minha 
grande ami-
ga, Ana Lo-
pes, passe-
ando pelos 
lugares mais 
lindos do 
Rio, matan-
do sauda-
des de suas 
amigas de 
infância. 
ABRAÇOS 
FADISTAS. Bodas de Prata 

Abençoadas
O querido casal, Fátima e Reinaldo Pinheiro, pro-
porcionaram à família e amigos, o mais lindo exem-
plo de vida matrimonial, perfeita. Missa no Santuário 
de Fátima, no Recreio, Igreja super  lotada, Missa 
celebrada pelo padre Marcos, cerimônia abençoada 
por Nossa Senhora e os 3 Pastorinho, Lúcia,  Fran-
cisco, e Jacinta. Mattos Recepção num belo salão 
de festas, muito bem decorado, flores brancas nas 
mesas e muita alegria nos corações, brindando à 
felicidade dos dois com  belas taças de champanhe. 
Na foto: Maria de Fátima  o filho muito amado, Octá-
vio e o muito querido, Reinaldo Pinheiro, ser huma-
no exemplar e excelente chefe de família. MUITAS 
BENÇÃOS.

Emília Vieira, festejando 
80 anos em Portugal

O querido  casal  Emília e Antônio Vieira, foram fes-
tejar os 80 anos dela e mais uma eterna lua de mel, 
no Minho, Doussel de Portugal. Muito amor envolvi-
do, pela alegria contagiante da nossa querida Emília 
Vieira. MUITAS BENÇÃOS.

Maneca
Linda Família, com 

Historia e muito Amor
Maria Alcina, dia 17 de 

Março, às  19:30hs
Querida Maria Alcina, parabéns a você e a todos que co-
nhecem e reconhecem seu trabalho artístico de tantos 
anos, graças à Deus. Senhores leitores, a Homenagem 
que a grande Fadista Maria Alcina, vai receber, contará 
também, com a nossa presença. Este grande dia, é para 
homenagear os seus 60 anos de vida artística e, não só, 
seus 81 anos de vida. Por isso, parabenizo a nossa Maria 
Alcina, a Diretoria do Teatro Rival e a todos que valorizam 
a cultura da Pátria Mãe. Vamos fazer nossas reservas, pois 
já á grande procura. Até lá, amigos   

Comendador Manuel Vieira, Feliz, 
em receber Visitante,  Poveiro

Como vemos 
neste lindo Ce-
nário fotográfi-
co, o amigo An-
dre Souza, veio 
para o Brasil, 
e ficou durante 
um tempo em 
nossa compa-
nhia. Nos deixou 
saudade. Como 
diz, o  amigo 
Fernando, do 
Jornal Portugal 
em Foco.  An-
dré Souza che-
gou ao Brasil, 
trabalhou algum 

tempo no nosso Jornal, mas, chegou o grande dia. En-
controu uma linda Brasileira, D. Karen, seu grande amor, 
com quem se casou e o tempo foi passando. Resolveram 
ir para Portugal e como vemos na foto, os amigos, André 
Souza, sua esposa, D. Karen, seus filhos; Antônio e Sa-
muel que, no futuro terão lindas histórias para contar tam-
bém e peço à Deus que sim. Como diz o Fernando, as 
pessoas, com história ou  não, quando são boas, ficam no 
coração.André, receba um grande abraço do Fernando e 
os colegas da redação com as maiores felicitações  de to-
dos nós, do Jornal Portugal em Foco. Sejam muito felizes 
na Pátria Mãe.

Feliz Aniversário
amigo Antonio Abreu

Sr. Antônio Abreu, com muita alegria, reuniu Familiares e 
amigos, para comemorar mais uma data Natalícia. Como 
vemos, neste lindo visual fotográfico: ao centro, D. Alice 
Abreu, que recebeu, de seu marido, o primeiro pedaço 
de bolo. Na retaguarda, seu filhão, Daniel e a seu lado, 
para à direita, amigo Antônio Paiva, depois Sr. Cunha do 
Restaurante Glória (que fica na Praça Mauá), sobrinha 
Regina, D. Fátima Paiva, a seu lado, D. Graça, Agente 
de Viagens e irmã do aniversariante, com seu marido, Sr. 
Horácio. Do lado esquerdo, o amigo Armando, cunhado 
do Sr. Abreu, depois, D. Vera e D. Persi, esposa do ami-
go Domingos. Para toda esta linda gente, o desejo de 
milhões de felicidades   

No Aniversário da Casa dos Poveiros, como é de conheci-
mento de todos, o Rancho Folclórico da Póvoa de Varzim, foi 
um grande espetáculo. Mas, também gostei muito de ver, o 
carinho do Comendador: Manuel Vieira, com muita alegria, 
cumprimentar este grande Grupo e, como vemos na foto, 
posando com um músico da Tocata Poveira. Parabéns pela 
alegria de estar com a nossa gente  e, muita saúde. 

Teatro Rival, Parabéns pela Homenagem, a Grande Fadista

Domingo Passado, um bom Almoço Tropical em 
Ritmo de Carnaval, realizado na nossa Casa das 
Beiras. Eu, não canso de dizer, amizade não se 
compra, adquire-se. Como vemos nesta foto, com 
muito gosto, faço este registro: à esquerda ve-
mos, Comendador, Afonso Bernardo Fernandes, 
Diretor Presidente dos Transportes Vila Isabel, 
com sua esposa, D. Florbela, D. Idalia, D. Lurdes 
Paiva e seu marido Custódio Paiva da vidraçaria 
Torre de Belém. Para mim, foi um dia de alegria 
ter convivido estas horas maravilhosas com estes 
grandes amigos. Muita saúde para todos e que 
Deus nos abençõe.

Solar Beirão, domingo de festa, que 
proporcionou a todos um belo almoço 
tropical em ritmo de carnaval. Tudo ao 
toque do Conjunto Típicos da Beira. 
Uma bela disputa, na pista de dança, 
entre dois casais, como vemos, os 
amigos, D. Lurdes Paiva e seu marido 
Custódio Paiva, não se acanharam e 
foram p’ra cima. Por sua vez, os ami-
gos, D. Eulália e o “catedrático” Elídio, 
não fizeram por menos. Conclusão, o 
empate entre as duas duplas fica em 
bom tamanho. Parabéns para o quar-
teto e muita saúde 

Domingo, dia 02 /02 / 2020,  data oportuna para parabe-
nizar dois amigos, o Presidente Henrique s sua simpática 
esposa, D. Verônica. Como vemos na foto estavam muito 
felizes e não é pra menos. Um dia de Casa lotada, um visu-
al de Carnaval, melhor do que isso, só repetir. Presidente, 
parabéns a toda  sua Diretoria e também sua mamãe, que 
estava no controle da nave, num setor que admirei, para-
béns e muita saúde   

Domingo passado, no 
Almoço Tropical, em 
rítmo de Carnaval era 
só alegria.Como ve-
mos na foto, à esquer-
da a grande Visiense, 
D. Irene, ao lado de 
seu marido o amigo 
Brites, Vice Presidente 
da Casa  de Trás os 
Montes, que estava 

muito participante, prestigiando a Diretoria da Casa das 
Beiras.Na sequência o casal, nota mil, que muito trabalha 
pela comunidade, Eduardo e Vandinha, gostei muito de vê
-los, parabéns. Também nesta foto, D. Idalina e o amigo 
José Henriques, Presidente do Conselho Beirã. Para todos 
nossa admiração, com o desejo de muita saúde.    

Visual de Pessoas que são  Orgulho na nossa Comunidade

 Pé de valsa da Semana em Dose Dupla

Casal Destaque da
Semana, do Solar Beirão

Linda mesa na Casa das Beiras

Aristides Sousa Mendes, 
português visiense, que orgulha 
o nosso povo e o mundo inteiro
Aristides nasceu 
em Cabanas do 
Viriato, Viseu. 
Cônsul de Portu-
gal em Bordeux, 
França, contra-
riando as ordens  
do governo por-
tuguês, guiado 
pelos ditames da 
sua consciência. 
Ajudou mais de 
trinta mil Judeus, 
ciganos, enfim, 
seres humanos 
que escaparam 
do nazismo. Aris-
tides, passou dias e noites, assinando passapor-
tes, quando da invasão nazista da Alemanha con-
tra a França. Pagou alto por isso, perdendo seu 
cargo, de Diplomata, morrendo na pobreza, sendo 
descendente de família, rica e conceituada do Dis-
trito de Viseu.

Breve: Aristides terá o seu nome numa praça 
em Jerusalém, homenagem merecida para um ho-
mem que arriscou a vida, para salvar mais de trin-
ta mil irmãos. Ser humano, grande herói,  que ao 
morrer pobre, conquistou a maior riqueza dada por 
Deus  na espiritualidade reconhecida pelo mundo 
inteiro e pelos espíritos de luz que cantam hosanas 
a esse ser iluminado. ARISTIDES SOUSA MEN-
DES (O ANJO BOM)

O Embaixa-
dor, Cônsul 

Geral de 
Portugal do 
Consulado 
do Rio de  

Janeiro, Dr. 
Jaime Leitão, 
recebendo o 

querido casal, 
Presidente 

da Casa do 
Porto, Sr. 

Manuel Fer-
reira Branco 

e sua esposa, 
a primeira 
dama, D. 

Berta Branco. 
ABRAÇOS 
FADISTAS.



18 Portugal em FocoRio de Janeiro, 6 a 12 Fevereiro de 2020

Festa Portuguesa agitou Clube
Recreativo Português de Jacarepaguá

O Presidente do 
clube, Olivério Car-
valho, auxiliado por 
seus diretores, rea-
lizou um agradável 
evento social: um al-
moço português com 
direito à gastronomia 
regional, um delicio-
so cardápio variado, 
além de bebidas di-

Num registro para o Portugal em Foco, o Américo Saraiva, com um grupo de amigos 
durante o almoço no Recreativo Português de Jacarepaguá

Gente boa e amiga que foi curtir o almoço Português no Recreativo: O Diretor do restau-
rante Casa Clipe, no Leblon, Sr.José, sua esposa Arminda, juntos com um casal de amigos

Num close 
para o Jornal 

Portugal 
em Foco, o 

presidente do 
Recreativo, 

Olivério Carva-
lho com Cláu-

dio Santos 
responsavel 

pela animação 
da festa 

Num clima de total descontração, o presidente Olivério Carvalho, acompanhado por um 
grupo de amigos D.Candida,Carlinhos,Margarida e Emilia

Um show 
de gas-
tronomia, 
o almoço 
Português 
mensal, no 
Clube Re-
creativo de 
Jacarepa-
guá, cada 
vez mais, 
atraindo  
público

Quem também esteve em Jacarepaguá, no Recreativo, foi 
o Fadista Castiço, Ramiro Damaia, com familiares e amigos

J.P.A. no domingo, 
sem dúvida alguma, 
pode conferir um 
ambiente dos mais 
animados, no  can-
tinho luso-brasileiro 
da Rua Ariapó, 50, 
na Taquara, onde 
a simplicidade e a 

versas. Destacamos, 
como importante o 
calor e o carinho hu-
mano que o Presiden-
te Olivério Carvalho 
tem com os amigos 
que prestigiam a festa 
portuguesa, todos os 
primeiros domingos 
do mês.

Quem se apresen-

tou, nesta tarde es-
pecial foi o Conjunto 
Cláudio Santos e Ami-
gos com muita alegria 
e, também, a excelen-
te apresentação do 
R.F. Armando Leça da 
Casa do Porto.

Quem se deslo-
cou ao Clube Recre-
ativo Português de 

atenção da diretoria 
estava evidenciado 
no sorriso de cada 
amigo presente. Um 
Clube Português, 
que não tem muito 
luxo, mas, com cer-
teza, recebe a Co-
munidade Portugue-

sa do Rio de Janeiro 
com enorme carinho 
e satisfação. Para-
béns ao Presidente 
Olivério Carvalho por 
proporcionar mais 
uma opção de lazer 
para a Comunidade 
Portuguesa. 
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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 

MAlASSAdAS dE ABóBorA 
coM MEl E cAnA

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

rua Haddock lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542
FEVErEIro – 16 – domingo – 11:30hs – Arraial Fei-
rense da Quinta do Castelo. Cardápio: Sardinha portu-
guesa assada na brasa, frango liguiça, batata frita e co-
zida, saladas diversas, caldo verde Música ao vivo com 
o Conjunto Cláudio Santos e Amigos. Apresentação do 
Grupo Folclórico Almeida Garrett - Música ao vivo com 
o Conjunto Som e Vozes.
MArÇo – 1 – domingo – 11:30hs – Almoço à Lá Car-
te - Música ao vivo com o Conjunto Som e Vozes.

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

FEVErEIro – 9 – doMInGo – 13hs. – Almoço con-
fraternização. Sardinha portuguesa assada na brasa!, 
com galeto, lombinho & linguiça! Prato especial Alcatra 
de Feijão (típico dos Açores), Mesa de frutas, saladas & 
acompanhamentos variados. Para comer à vontade, ser-
vido no estilo Self-Service em nosso Salão Nobre. Música 
para dançar com Amigos do Alto Minho, com dançarinos 
para as senhoras. Evento para todas aspessoas: sócios e 
não-sócios. Crianças até 12 anos não pagam almoço! Ani-
versariante do mês de Fevereiro não paga entrada neste 
evento*. *Sera necessário o aniversariante estar acom-
panhado de uma pessoa pagante, e também apresentar 
documento de identidade no dia, na entrada do salão. 

CASA DAS BEIRAS
rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897.
FEVErEIro – 7 – SEXTA-FEIrA – 12:30hs Baile de 
Máscara. Almoço dançante Sandra e lourdes. Buf-
fet Variado com sobremesa e Bebidas,inluindo cerveja. 
Atração: Ênio Baroni e a melhor equipe de dançarinos. 
Adesão R$ 150,00.
FEVErEIro – 8 – SÁBAdo – 20hs. Show de Flashba-
ck com o criador do Good Times 98 Vj Robson Castro. 
Ingressos a venda na secretaria da Casa das Beiras
FEVErEIro – 19 – QUArTA-FEIrA – 12hs. Almoço 
das Quartas. É a terceira quarta-feira do mês, dia de Ba-
calhau na Casa das Beiras. Não deixe para cima da hora, 
faça sua reserva agora Tel(s): 2273-1897 / 99988-7945

CASA DE ESPINHO
Av. Braz de Pina, 1988 – V. Alegre - Tel: 3253-1244

FEVErEIro – 9 – domingo – 12:30hs –  Almoço 
dançante. Cardápio: Churrasco com diversos acompa-
nhamentos e sardinha na brasa. Para dançar: Conjunto 
Vilacodenses. Apresentação: Grupo Folclórico Fauto 
Neves da Casa de Espinho. Desconto para maiores de 
60 anos 50% de desconto para Folcloristas (aresentan-
do carteirinha com foto) bebidas e doces a parte.

CASA DO PORTO
rua Afonso Pena, 39 -  Tijuca - Tel: 2568-2018
FEVErEIro – 9 – domingo – 12:30hs. – Almoço 
Social. Entrada: Bolinhos de bacalhau, batidas tropi-
cais. Prato Principal: Churrasco completo  com acom-

panhamentos, frango, linguiça. Lombinho Suíno. Tripas 
à moda do Porto, empadão de frango, saladas diversas, 
mesa de frutas e doces portuguesas. Atração musical: 
Conjunto Lisboa Rio Show. A melhor Carta de Vinhos.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
rua Professora lara Villela, 176 – Ingá – 

niterói – Tel: 2717-4225
FEVErEIro – 9 – domingo – 13hs – Início do projeto 
Verão com farta distribuição de sorvete e açaí, para as-
sociados e seus convidados
FEVErEIro – 16 – domingo – 11hs –E  Pré carnaval 
Bloco Bigode do Portuga, defilando nas ruas do Ingá 
Abada para associados cerveja e chopp
MArÇo – 21 – Sábado – 21hs –  Baile de Aniversário 60 
Anos do Clube Português de Niterói. De volta aos anos 
60, festa temática. Grande show com a banda Via Brasil. 
Incluido: Jantar, bebidas, Open bar e mesa de café. Convi-
te R$ 130,00 Traje: A Carater. Obs.: Não fazemos reversa 

CASA DE TRÁS-OS-
MONTES E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca - Tel: 2284-7346
FEVErEIro – 9  – domingo – 12hs –  Almoço Ani-
versariantes . Cardápio: Churrasco completo, acom-
panhamentos, saladas diversas, Costelinha suína 
. Frutas. Bolo. Atração: Conjunto Típicos da Beira. 
Dançarinos para damas. Valor da entrada R$ 60,00.
FEVErEIro – 16 – domingo – 12hs “Grito de 
Carnaval”. Card´pio: Churrasco completo, acompa-
nhamentos, saladas diversas, Tripas à moda trans-
montana. Sardinha na brasa, caldo verde. Frutas. 
Atrações: Amigos do Alto Minho. Entrada: R$ 60,00

CASA DO MINHO
rua cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

FEVErEIro – 8 – SÁBAdo – 19hs. Arraial Minhoto 
Quinta de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa 
- Foclore, música e dança. Buffet - Sardinha portuguesa, 
febras, coxa e sobrecoxa e linguiça assada na brasa, ba-
tat com cebolas cozidas e calabresa, arroz e feijão man-
teiga, acompanhando Três tipos de vinho gelados e para 
finalizar é servido o tradicional caldo verde com broa de 
milho. Show com a banda portuguesa “Amigos do Alto 
Minho” e o conjunto “Trio Josevaldo”. Apresentação do 
Rancho da Casa do Minho

C.S CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Sede campestre: Est. São Mateus, 25 – 
J. Primavera - Tel.2776-3352/2453-2349

 FEVErEIro – 9 – doMInGo – 12hs – Vindimas à 
Camponesa. Uma amostra de como se faz as Vindimas 
em Portugal. Farta distribuição de uvas, grande e linda 

ramada. Almoço: Vítela à Lafões, Galeto na brasa, Arroz 
de coelho, dobrada à moda do Porto, Feijão à lavrador. 
Ótimo show Maladrinho tradição espetácular. R.F. Cam-
poneses de Portugal. Fazendo a vindimas trajados com 

autenticidade.Bailarico com Cládio Santos e Amigos. 

Ingredientes:
• 1kg de farinha
• 1kg de abóbora amarela
• 100g de fermento de padeiro
• 3 xícara de chá  de leite
• 6 ovos
• 1 pitada de sal
• 1 pau de canela
• Óleo QB
• Mel de cana QB1. de véspera, coza a abóbora com o 
pau de canela. Esmague deixe escorrer 
num pano ou num escorredor.
2. deite a farinha num alguidar, faça uma 
cavidade no meio, junte o sal, o purê de 
abóbora, o leite e o fermento derretido 
num pouco de leite morno
3. Misture tudo muito bem e junte os 
ovos, um a um, batendo sempre
4. deixe a massa crescer durante, mais 
ou menos, uma hora.
5. num tacho, ponha o óleo até cerca de 
metade e deixe aquecer bem. com a aju-
da de duas colheres de sopa, retire em 
pequenas quantidade de massa e deixe 
fritar até dourar.
6. Sirva as malassadas regadas com mel 
de cana.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

Fibromialgia não é frescura
Inicialmente uma dor localizada crônica que acaba evoluindo 

para uma dor muito forte e difusa pelo corpo. Fadiga, cansaço, 
problemas para dormir e para realizar as tarefas do dia a dia. O 
paciente que sofre de fibromialgia convive diariamente com um 
incômodo semelhante - mas ainda maior - ao que o nosso corpo 
apresenta durante uma forte gripe. Como a dor é crônica, o pa-
ciente fibromiálgico acaba aprendendo a conviver com o proble-
ma e conseguindo disfarçar seu sofrimento, mas não se engane: 
estamos falando de uma doença grave.

Apesar de poder acometer pessoas de ambos os sexos e 
de todas as idades, a maioria dos casos são de mulheres entre 
30 e 55 anos. Com cerca de 90% dos pacientes do sexo femi-
nino, durante muito tempo o problema foi diminuído e conside-
rado meramente psicológico. O machismo da nossa sociedade 
condenou diversas gerações a viverem resignadas com dores 
que eram consideradas “frescura”. Hoje em dia, sabemos que, 
apesar das dores serem musculares ou nas articulações, trata-
se de uma doença neurológica. Os neurotransmissores de dor 
de quem possui a doença processam os estímulos de maneira 
exagerada e isso pode ser constatado através de uma Resso-
nância Magnética Funcional, mas como esse é um exame muito 
caro, ele dificilmente é usado no diagnóstico. Na prática, o mé-
dico avalia o relato do próprio paciente, uma série de sintomas 
como os já descritos e faz exames para descartar outras doenças 
com sintomas similares. A doença não possui causa conhecida, 
mas sabemos que o paciente costuma apresentar níveis baixos 
de serotonina - o que ajuda a explicar o maior número de casos 
entre mulheres. Para piorar, cerca de metade dos casos são em 
pessoas que possuem outro grave transtorno: a depressão.

Com todas essas peculiaridades, o tratamento não costuma 
passar por analgésicos ou anti-inflamatórios. Quando o médico 
indica medicamentos, eles costumam ser da classe dos anti-
depressivos. No entanto, atualmente o grande aliado contra a 
fibromialgia são as atividades físicas. A doença não é curável, 
mas é possível diminuir consideravelmente os sintomas com o 
acompanhamento adequado. Portanto, além de um médico, é 
preciso procurar um profissional de educação física para uma 
melhor qualidade de vida.

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Casa da Vila da 
Feira é só alegria

O conjunto Som e Vozes deu mais um show musical no do-
mingo feirense

A casa da Vila da Feira finalizou o fim de semana com seu almoço dominical com muita ale-
gria e descontração

Outro belo fim de 
semana no Cas-
telo da Feira, 

encerrando a estação 
do verão com grande 
sucesso apesar da tem-
peratura amena com a 
chegada do outono mas 
mesmo assim o clima 
foi agradável no salão 
com associados e ami-
gos prestigiando o con-
vívio social que esteve 
perfeito.a animação do 
Conjunto Cláudio San-
tos e Amigos, cada dia 
melhor, deu o tom musi-
cal, neste último domin-
go de verão.


