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Os militantes socialistas 
que são, simultaneamente, 
sindicalistas, estão descon-
tentes por António Costa 
afastar os representantes dos 
trabalhadores do parlamento 
e até de órgãos nacionais do 
partido. Pedroso bateu com 
a porta, Carlos Silva está de 
saída da UGT, José Abraão 
diz-se profundamente des-
contente  e Rui Riso admite 
uma enorme tristeza pela for-
ma como o PS tem tratado os 
sindicalistas. 

“Sou socialista democráti-
co, preocupado com o futuro 
do sindicalismo e desvincu-
lado da militância partidária e 
partilho com Carlos Silva o de-
sencanto com o modo como 
esse partido trata, não a UGT, 
mas o sindicalismo em geral”, 
disse  o ex-ministro do Traba-
lho Paulo Pedroso. 

Carlos Silva, secretário-
geral da UGT, revelou que 
não irá recandidatar-se à 

Casa vila da Feira

liderança da estrutura sindi-
cal, devido ao desgaste que 
e à falta de apoio do PS para 
continuar a representar os 
trabalhadores.

Carlos Silva confirmou 
que está cansado da falta de 
respeito que atribui às op-
ções de António Costa, uma 
vez que o PS é mais do que 
o atual líder. Não pensa, por 
isso, abandonar a militância, 
mas com grande preocupa-
ção e amargura com o que 

se vai passando no PS  que 
escorraçou os sindicatos, 
quando devia ser o primeiro, 
por convicção, a defender os 
trabalhadores. “Quando o PS 
é Oposição, os sindicatos são 
valiosos. Quando é Governo, 
somos empecilhos”, conclui  o 
representante dos sindicatos 
da Função Pública. Para José 
Abraão, o PS levou a negocia-
ção coletiva para o Parlamen-
to pela necessidade de cons-
truir maiorias, desvalorizando 
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Sindicalistas não perdoam
a Costa a falta de respeito 

os sindicatos, enquanto repre-
sentantes dos trabalhadores, 
que só são confrontados com 
decisões já tomadas, sem 
diálogo social. O PS deveria 
ter representantes da área do 
trabalho nos órgãos do par-
tido e no parlamento, como 
teve o Rui Riso, defendeu.                                                                                                                                       
Riso foi o último sindicalista no 
parlamento, na anterior legis-
latura, não tendo sido esco-
lhido para integrar as listas do 
atual Governo. “Tenho pena 
que tenha sido assim, mas só 
a quem escolheu  podemos 
perguntar o motivo. A mim, 
cabe-me aceitar”, comentou 
o presidente do Sindicato 
dos Bancários do Sul e Ilhas. 
“Acho que devia lá estar, até 
porque contribuiria para que 
os sindicatos fossem valori-
zados na sociedade portu-
guesa. Quero acreditar que 
foi um erro de casting, que o 
PS terá o cuidado de corrigir 
no futuro”.

Arraial Feirense e
Quinta do Castelo foi sucesso

Simplesmente maravilhoso o Arraial Feirense - Quinta do Cas-
telo, com um show de folclore do R. F. Almeida Garrett, pa-

rabéns moçada pela belíssima apresentação. (Detalhes pág.8)

Casa das Beiras

Almoço das Quartas Beirão
Sempre muito bem movimentado com empresários asso-

ciados e amigos. Dia maravilhoso para saborear aquele 
delicioso bacalhau a lá lagareiro, na foto, o presidente José 
Henrique, o vice Luís Ramalhoto, diretores Arnaldo, José Hen-
rique. (Detalhes pág.18)

Casa do Gaúcho do RJ

Divulgando a Cultura Gaúcha RJ
Belo trabalho de um dos baluartes das tradições gaúchas no 

Rio de Janeiro, J.Maciel num intercambio cultural, com os 
alunos do Senac/RJ. (Detalhes última pág. do tablóide)

Recordar é Reviver!
Belos momentos......

Edição especial para os amigos da nossa comunidade luso
-brasileira, duas páginas no tablóide, com momentos mar-

cantes e que com certeza trarão boas lembranças aos amigos 
no convívio no “albergue dos mendigos”. Na foto vemos o Alfre-
do, Mário, Armando Aguiar, Lopes e Carlos Albeto Tinoco. (De-
talhes pág. 14 e 15)

O presidente da Câmara 
do Porto admite que tenham 
existido orientações, pressões 
ou ordens vindas de Lisboa 
que levaram vários presiden-
tes de Câmara, todos do PS, 
a decidirem não subscrever a 
“Declaração do Rivoli”.

Rui Moreira fez  duas pu-
blicações no Facebook nas 
quais pediu independência  
aos municípios, incentivando
-os a subscreverem o pedido 
de adiamento da descentra-
lização, prevista para 2021. 
António Costa,  depois de um 
almoço com o autarca, media-
do por Eduardo Vítor , de Gaia 
que subscreveu a declaração, 
reafirma que a descentraliza-
ção é mesmo o caminho.

Rui Moreira não escon-
de o desagrado com a deci-
são dos autarcas. “A grande 
vantagem da independência 
é não ter que obedecer aos 
diretórios. Quando, em cam-
panha eleitoral, disse que 
não recebia telefonemas de 
Lisboa e isso indignou adver-
sários de um partido político, 
era a isto que me referia”, es-
creveu; num segundo texto, 
considerou que a verdadei-
ra descentralização começa 
nos princípios e na indepen-
dência, sejam quais foram 
as orientações, pressões ou 
ordens vindas de Lisboa.

À margem da cerimônia 
de aquisição de 18 novas via-
turas para a Metro do Porto, 
António Costa não comen-
tou a polémica, mas abordou 
o tema. O primeiro-ministro 
defendeu que “a descentra-
lização é mesmo o caminho 
que temos de percorrer. Claro 
que temos dificuldades, mas 
temos de as ultrapassar. Foi 
assim que fizemos nos trans-
portes e é assim que faremos 
nas outras áreas”, disse.

Rui Moreira aponta  
pressões de Lisboa 
sobre presidentes

A Associação Portugue-
sa de Seguradores revelou  
que as tempestades Elsa e 
Fabien, que atingiram Portu-
gal em dezembro, provoca-
ram danos estimados de 34 
milhões de euros em quase 
17 mil sinistros cobertos por 
apólices de seguros.

Num comunicado em que 
atualiza os danos cobertos 
por contratos de seguro, a 

APS destaca estar em causa 
uma duplicação face ao apu-
ramento anterior, de 31 de 
dezembro de 2019, em que 
se tinham registado 10 mil si-
nistros e um valor de danos 
de 18 milhões de euros. 

Os 34 milhões de euros 
da atualização feita hoje 
dizem também respeito ao 
valor agregado de danos, 
ou seja, valores pagos e 

Seguradoras estimam danos
de 34 ME em 17 mil sinistros

provisionados, na sequên-
cia do mau tempo que pro-
vocou três mortos, deixando 
144 pessoas desalojadas e 
outras 352 deslocadas por 
precaução, sobretudo na 
zona Centro, com as inun-
dações provocadas pelo rio 
Mondego.

O mau tempo provoca-
do pela tempestade Elsa, 
entre 18 e 20 de dezembro, 
a que se juntou no dia 21 a 
depressão Fabien, provocou 
danos em habitações, linhas 
de comboio, vias rodoviárias 
e na rede elétrica, afetando 
a distribuição de energia a 
milhares de pessoas, em es-
pecial na região Centro.Na 
ocasião, registaram-se mais 
de 11.600 ocorrências, na 
maioria inundações e que-
das de árvores.

O projeto Fruta Feia evi-
tou que 2 mil toneladas de 
frutas e legumes fossem pa-
rar ao lixo devido à sua apa-
rência, nos 6 últimos anos, 
colocando nas mãos dos 235 
agricultores cerca de um mi-
lhão de euros.

Isabel Soares, mentora da 
cooperativa Fruta Feia, expli-
cou que chegar a este núme-
ro em seis anos de existência 
do projeto significa que este 
é um modelo que funciona e 
que conseguiu, baseado na 
responsabilidade do consu-
midor, salvar duas mil tonela-
das de alimentos do lixo.

“Significa que já não é só 
uma ideia, só uma vontade de 
alguém de fazer alguma coisa 
para contrariar o desperdício 
alimentar devido à aparên-
cia”, afirmou, acrescentan-
do que os recursos naturais, 
por trás da produção, solos, 
água, mão-de-obra - também 
estão a ser poupados.

Isabel Soares lembrou que 
a fruta que não era aproveita-
da e ficava a apodrecer nos 
solos resultava em emissões 
com gases de estufa e que o 

Fruta Feia evita 2 mil toneladas de desperdício
e paga um milhão de euros a agricultores

projeto foi igualmente impor-
tante, neste sentido, para a 
redução das alterações climá-
ticas ao contribuir para a redu-
ção desses gases. 

A cooperativa Fruta Feia, 
resulta de uma ideia de Isa-
bel Soares para aproveitar 
cerca de um terço da fruta 
e vegetais que os super-
mercados desperdiçam por 
considerarem que não têm o 
aspecto perfeito que os con-
sumidores procuram.

O projeto começou em 
2013, e abastecia 120 con-
sumidores, salvava do lixo 
cerca de 400 quilos/semana. 
Seis anos depois a cooperati-
va tira do lixo semanalmente 
15 mil quilos de hortofrutíco-

las, conta com 5500 associa-
dos e tem uma lista de espera 
de 15 mil pessoas.

“Gente bonita come fruta 
feia” é o lema do projeto des-
de o primeiro dia, um projeto 
que pretende associar bons 
ideais às pessoas que es-
tão dispostas a comer esta 
fruta não normalizada, para 
evitar o desperdício alimen-
tar, concluiu Isabel Soares.                                                                                                             
As cestas podem ser pe-
quenas com 3 a 4 Kg e 5 a 
7 variedades, pelo custo de 
3,5 euros,  a grande com 6 a 
8Kg, e 7 a 9 variedades, com 
o custo de 7 euros e veem 
com frutas e hortaliças, que 
variam semana a semana 
conforme a altura do ano.
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Na forma do que dispõe o Capítulo IX do Estatuto Social, convidamos os Senhores 
Conselheiros para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Orfeão Portu-
guês, a realizar-se às 17:30 horas do dia 10 de fevereiro de 2018, na sede social 
da Casa de Trás os Montes, na Rua Melo Matos nº 19, Tijuca, Rio de janeiro-RJ, 
em primeira convocação e, em segunda convocação, às 18:00 horas, com qual-
quer número de Conselheiros presentes, a fim de tratar dos seguintes assuntos:
1. Posse dos Conselheiros eleitos em 23/01/2020, para complementar o Conselho 
Deliberativo;
2. Eleição da Mesa do Conselho Deliberativo: Presidente, Vice-Presidente, Primei-
ro e Segundo-Secretário;
3. Aprovação das Contas do período de janeiro/2018 a dezembro/2019;
4. Eleição e Posse do Presidente, Primeiro e Segundo Vice-presidentes Adminis-
trativos e a Comissão Fiscal para o biênio fev-2020 / jan-2022;
5. Assuntos Gerais de Interesse da Instituição.
Certos de podermos contar com a presença do ilustre Conselheiro, firmamo-nos. 
Atenciosamente.

Rio de janeiro, 24 de janeiro de 2020

Angelo Leite Horto
Presidente do Conselho Deliberativo

ORFEÃO PORTUGUÊS
Rua São Francisco Xavier, 363 - Maracanã

CNPJ 33.859.844/0001-41

Montenegro assume derrota, mas garante que 
não morreu. Tem 47% de votos na manga. 

É uma promessa de 
paz, mas com um mas na 
manga. E um mas sob a 
forma de números: 47%, 
que é o equivalente a 
14.547 votos de militantes 
do PSD, que são menos 
1.873 votos do que os que 
Rui Rio conquistou. A noi-
te ainda era uma criança 
e, na sala do hotel Myriad 
em Lisboa, já se aponta-
va a derrota. A dúvida que 
reinava na sala minutos 
antes de Montenegro dis-
cursar, contudo, era a de 
qual seria o poder dos 
números: 14.432 votos, 
menos 1.873 votos do que 
Rui Rio, seriam o suficien-
te para arrumar as malas? 
A resposta chegou ao fim 
de 20 minutos de inter-
venção: “Não vale a pena 
anunciarem a minha mor-
te política, creio que essa 
notícia é manifestamente 
exagerada“.

Na plateia, aos micro-

fones da TVI, a ex-minis-
tra Teresa Morais já dizia, 
antes de Montenegro des-
vendar a sua posição, que 
não valia a pena pedirem 
unidade porque o parti-
do continuava dividido ao 
meio: “Não sou hipócri-
ta”, atirava. Era a primeira 
pista para o que aí vinha. 
Luís Montenegro entrou 
na sala acompanhado da 
mulher, da ex-ministra das 
Finanças Maria Luís Albu-

querque, de Pedro Alves, 
diretor de candidatura, e 
de Margarida Lopes, líder 
da JSD e mandatária na-
cional da candidatura, e 
demorou-se no preâmbu-
lo. Entre agradecimentos 
a todos os que estiveram 
com ele, a alguns em par-
ticular e a todos os militan-
tes no geral, o candidato 
demorou nada menos do 
que seis minutos e meio 
para ir ao ponto: “Aqui 

Plataforma anuncia compromisso do Governo 
para redução dos pedágios no interior

A Plataforma pela 
Reposição das Scut na 
A23 e A25 anunciou que 
haverá uma redução nos 
pedágios a curto pra-
zo, de acordo com um 
compromisso assumido 
pelo Governo. “Aquilo 
que a ministra se com-
prometeu foi: Uma redu-
ção ainda este ano e a 
curto prazo, e o estudo 
anual para continuar 
este caminho. Portanto, 
redução este ano, já, e 
depois continuar a dis-
cutir a continuação do 
caminho de reduções”, 
afirmou Luís Garra, da 
União de Sindicatos de 
Castelo Branco, entida-
de que integra a Plata-
forma. Este responsável 
falava em conferência 
de imprensa, na Covi-
lhã,  com o objetivo de 
dar a conhecer as prin-
cipais conclusões de 
uma reunião realizada 
entre elementos da Pla-
taforma, a ministra da 

não há equívocos ou dú-
vidas, ele foi o vencedor 
destas eleições”, disse.                                                                                                                                       
Esse foi o primeiro ponto 
que Montenegro quis re-
forçar e sublinhar: “Não 
ponho em causa de ma-
neira nenhuma os resulta-
dos de hoje”. Mas, aí vem 
o mas, com a legitimidade 
de representar cerca de 
47% dos militantes que 
se expressaram nestas 
eleições, devo pedir ao dr. 
Rui Rio e à nova direção 
política que sair do con-
gresso que saiba interpre-
tar os resultados eleitorais 
que o PSD teve no último 
ano, e que saiba interpre-
tar aquilo que resulta dos 
que os militantes disseram 
hoje nas urnas”. O poder 
dos 47, a conta da sobre-
vivência.

Luís Montenegro vai 
baixar as armas, sim, mas’ 
vai fazer Rui Rio não se 
esquecer que praticamen-

te metade dos militantes 
votaram em si. Por isso 
pediu a Rio que interprete 
os números e que aja em 
conformidade. Paz e uni-
dade, sim, mas cabe ao 
líder dar o primeiro pas-
so nesse sentido. “Todos 
temos de colaborar para 
atingir o desiderato de unir 
o PSD. Mas essa unidade 
começa na liderança e no 
líder, por isso desejo que 
Rui Rio tenha a capacida-
de de devolver a unidade 
ao nosso PSD”, afirmou 
numa intervenção de ape-
nas 12 minutos, a que se 
seguiu um período de per-
guntas e respostas aos 
jornalistas.

Volta à condição de 
militante de base, com 
a consciência tranquila, 
mas Montenegro deixa 
várias pistas no sentido de 
que vai andar por aí. “Não 
tenciono, nos próximos 
tempos, desempenhar 

nenhuma função ou car-
go mas estarei disponível 
para os combates que o 
partido vai travar”, disse, 
traçando aqui uma linha 
temporal entre o médio 
e o longo prazo. Não irá, 
para já, desempenhar ne-
nhuma função no partido, 
mas não rejeita que isso 
não venha a acontecer 
um dia mais tarde. As le-
gislativas, disse, serão 
em princípio em 2023, 
sendo que podem ser an-
tes. E a partir daí, a con-
versa poderá ser outra.                                                                                                                                           
Para já, Montenegro não 
vai abdicar da sua con-
dição de delegado ao 
congresso e vai mesmo 
marcar presença na reu-
nião magna do partido 
onde vai falar aos mili-
tantes. Depois disso, si-
lêncio. Até quando? Não 
se sabe. Os 47% ficarão 
guardados como trunfo 
na manga.

Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa, a secretária 
de Estado da Valoriza-
ção do Interior, Isabel 
Ferreira, e o secretário 
de Estado das Infraes-
truturas, Jorge Delgado. 
Um encontro de trabalho 
que, para os membros 
da Plataforma, marcou 
um ponto de virada na 
postura do Governo re-
lativamente à matéria e 
de onde retiraram vários 
sinais positivos.

Esta estrutura expli-
cou que ainda não fo-
ram firmados valores 
ou percentagens de re-
dução, adiantou que a 
mesma será para todos 
os utentes e assumiu a 
expectativa de que seja 
um valor expressivo. 
“Penso que uma reunião 
destas, com a presença 
efetiva do Governo, fa-
zerem-nos ir a Lisboa 
para nos oferecerem 1 
ou 2%, não estamos aí. 
Nem sequer estamos a 

pensar que seja isso”, 
referiu José Gameiro, 
da Associação Empre-
sarial da Beira Baixa. 
Segundo referiram, há 
vários cenários a ser 
avaliados, todos com 
vista a uma redução 
progressiva dos valores 
atuais.

“As medidas que nos 
foram ditas deverão ser 
progressivas, não pode-
rão ser discriminatórias 
e o processo está a ser 
estudado de forma que 
tenha sustentabilidade 
futura e que não seja 
apenas uma medida 
avulso”, referiu Ricardo 
Fernandes, do Movi-
mento de Empresários 
pela Subsistência do 
Interior. A data para o 
anúncio da redução ain-
da não foi revelada, mas 
a Plataforma acredita 
que possa ser em breve. 
Depois de em dezembro 
de 2019 ter apresenta-
do uma proposta que 

reivindicava a aboli-
ção imediata para os 
residentes e reduções 
progressivas até à abo-
lição para os restantes 
utentes, esta estrutura 
assume que o prome-
tido ainda não corres-
ponde às exigências, 
mas congratula-se com 
o caminho iniciado. 
“Permitirá uma redução 
do custo de contexto 
mais importante que 

temos na região, que 
são os pedágios que 
têm efeitos negativos 
para as empresas, resi-
dentes e turistas”, disse 
Luís Veiga, do Movi-
mento de Empresários 
pela Subsistência do 
Interior. Esta estrutura 
também garante que, 
independentemente do 
que venha a ser anun-
ciado, vai continuar a 
trabalhar até que o ob-

jetivo final da abolição 
seja atingido.

Na conferência de 
imprensa, foi ainda re-
ferido que os proble-
mas do Interior e da 
convergência neces-
sária também foram 
abordados na reunião 
com os governantes e 
que estes mostraram 
preocupação e prome-
teram empenho nessa 
matéria.

Metro do Porto adquire 18 novas composições 
e assegura mais 60 mil vagas por dia

A Metro do Porto assi-
nou o contrato para a aqui-
sição, por 49,6 milhões de 
euros, de 18 composições 
à empresa chinesa CRC 
Tangsthan que permitirão 
disponibilizar mais 60 mil 
lugares diários. Segundo 
a Metro, os novos veícu-
los, com capacidade de 
252 lugares, 64 dos quais 
sentados, serão entre-
gues entre 2021 e 2023, 
ao ritmo de um por mês. 
Em dezembro, a Metro 
do Porto revelou que a 
empresa chinesa tinha 
vencido o concurso para 
entregar 18 novas com-
posições, financiados pelo 
Fundo Ambiental do Mi-
nistério do Ambiente, me-
nos 6,5 milhões do que o 
valor base.

O presidente da Metro 
do Porto, Tiago Braga, re-
velou à Lusa em outubro 
que, para responder ao 
aumento verificado de 6 
milhões de passageiros, 

esperava antecipar até ao 
fim de 2021 a contratação 
das composições, inicial-
mente previstas para as 
novas linhas do metro, 
que devem estar prontas 
em 2022/23. Tiago Braga 
explicou que o aumento 
da procura, sendo forte 
desde o início de 2019, se 
tornou mais expressivo 
ainda desde abril, quan-
do começou Programa 
de Apoio à Redução Tari-
fária, o designado passe 
único, que fez descer o 
valor dos bilhetes men-
sais dos transportes pú-
blicos.

O concurso foi lançado 
para atender as novas li-
nhas Rosa, no Porto, en-
tre S. Bento e a Casa da 
Música, e o prolongamen-
to da linha Amarela, entre 
Santo Ovídio e Vila d’Este, 
em Vila Nova de Gaia. As 
empreitadas para as no-
vas linhas devem começar 
em breve, sendo que as 
obras de construção vão 
decorrer até 2023. Estas 
novas linhas vão acres-
centar 6 Km e sete esta-
ções à rede, representan-
do um investimento global 
na ordem dos 300 milhões 
de euros.
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Notas.. ...e mais

Não são apenas as 
praias do litoral que en-
cantam os portugueses. 
Também as praias flu-
viais, espalhadas de nor-
te a sul do país, são cada 
vez mais procuradas. 
Desde uma praia num 
vale glaciar a uma pisci-
na de ondas com 2100 
metros, o b.i. selecionou 
algumas das praias flu-
viais mais bonitas de Por-
tugal. Começamos por 

As melhores praias fluviais do país
um euro. Agora vamos a 
Seia: 

A Praia fluvial de Lo-
riga é conhecida não só 
pelas suas águas trans-
parentes mas também 
pela paisagem arreba-
tadora, um presente do 
parque natural da Serra 
da Estrela, que envolve 
o espaço. Esta é a úni-
ca praia do país situada 
num vale glaciar, o que a 
torna num dos sítios obri-
gatórios a visitar. O local 
conta com um parque de 
merendas, um parque in-
fantil, duas piscinas ade-
quadas para crianças 
e dispõe de atividades 
desportivas. Para lá do 
calor que puxa os mer-
gulhos, a praia fluvial de 
Loriga merece uma visi-
ta no inverno, altura em 
que o Parque Natural da 
Serra da Estrela se en-
contra coberto de neve, 
e é nessa altura que este 

Adaúfe, banhada pelo 
rio Cávado, a praia está 
preparada para oferecer 
um dia magnífico a quem 
esteja de passagem pela 
cidade de Braga. É pos-
sível aproveitar o sol e a 
paisagem, mas também 
dar uns bons mergulhos, 
praticar slide e alugar gai-
votas ou canoas. Além da 
praia de águas límpidas, 
existem várias cascatas 
por perto o que torna este 
local ideal para os verda-
deiros amantes da natu-
reza.  O espaço dispõe 
de um café, mesas e par-
que de estacionamento.  

Na semana que vem 
mostraremos outras 
praias fluviais que você 
não deve perder se es-
tiver em Portugal no ve-
rão 

Cristiano Ronaldo e Grupo 
Pestana abrem hotel no centro 

de Madrid este verão
O futebolista Cristiano Ronaldo e o grupo Pestana 
vão abrir no verão no centro de Madrid um hotel 
com 168 quartos que envolveu um investimento de 
15 milhões de euros.O anúncio foi feito pelo diretor 
do grupo, José Roquette, numa conferência de im-
prensa no edifício ainda em remodelação, situado 
na conhecida Gran Vía da capital espanhola. A mar-
ca Pestana CR7 Lifestyle Hotels escolheu Madrid 
para iniciar a sua expansão internacional, depois 
de já ter aberto em Portugal unidades hoteleiras 
em Lisboa e no Funchal. Segundo José Roquette, 
a parceria tem prevista a abertura de hotéis ainda 
este ano também em Nova Iorque, Marraquexe, 
e nos próximos anos em Manchester e Paris  em 
2022.

Ctt querem reabrir até oito 
estações de correios até ao 

final de março
João Bento, presidente dos CTT, admitiu, numa en-
trevista à RTP3, que o encerramento dos postos de 
correios foi um erro. O objetivo passa agora por re-
abrir entre seis a oito postos até ao final do primeiro 
trimestre.

Uber integra transportes 
públicos na aplicação em Lisboa
A Uber passou a disponibilizar informação sobre 
os transportes públicos da Área Metropolitana 
de Lisboa na sua aplicação. A plataforma ele-
trônica adianta que a informação em tempo real 
vai incluir opções como trens, metro, barcos, fer-

ries, elétricos e ônibus, sendo que este passo 
faz parte da estratégia da empresa em se tornar 
a aplicação de mobilidade com todas as opções. 
Na primeira fase deste projeto, 50% dos utiliza-
dores de Lisboa vão poder consultar em tempo 
real todas as soluções de mobilidade integrada 
da capital.

Dívida portuguesa continua a 
cair mas foi a terceira maior da 

Ue no 3.º trimestre
A dívida pública portuguesa manteve no ter-
ceiro trimestre do ano passado a trajetória 
descendente, recuando para os 120,5% do 
PIB, que ainda assim continua a ser o terceiro 
valor mais elevado na União Europeia, informa 
o Eurostat.

Gondomar:
Lomba Situada na 

margem esquerda do 
rio Douro, perto da loca-
lidade de Lomba, esta 
praia fluvial conta com 
um extenso areal e está 
dotada de diversas infra-
estruturas de apoio para 
garantir que os visitan-
tes aproveitem o espaço 
da melhor forma. A praia 
tem um parque de me-

rendas, com um grelha-
dor à disposição de todos 
os visitantes e um snack
-bar, que facilitam a vida 
de quem procura passar 
umas boas horas numa 
esplanada a apreciar a 
vista. É ainda possível 
acampar no recinto gra-
tuitamente, aproveitando 
assim a praia durante vá-
rios dias. O espaço dis-
põe de banheiros, chuvei-

ros e salva-vidas durante 
toda a época balnear. Em 
termos de acessibilida-
de, existe uma rampa de 
acesso ao areal e outra 
destinada aos desportos 
náuticos. Para os que se 
aborrecem facilmente, há 
um barco táxi que o pode 
levar até outra praia, tam-
bém bastante conhecida, 
a Praia Fluvial de Melres. 
A viagem tem o custo de 

se transforma num cená-
rio saído de um filme. 

 Em Santarém a Al-
deia do Mato Localizada 
na margem esquerda do 
rio Zêzere, em Santarém, 
a Aldeia do Mato, fica a 
pouco mais de uma hora 
de Lisboa e é conside-
rada uma das principais 
atrações turísticas da 
região. O espaço conta 
com piscinas flutuantes, 
uma destinada às crian-
ças, outra destinada aos 
adultos, e um leque bem 
recheado de atividades 
desportivas. Aqui é pos-
sível fazer canoagem, 
mergulho, BTT, tiro com 
arco, rappel, slide, pas-
seios de moto 4 e até 
escalada. Existe um par-
que das merendas onde 
se podem realizar pi-

queniques e também um 
bar/cafetaria. Para quem 
procura passar aqui vá-
rios dias, o espaço dis-
põe de bungalows mes-
mo em frente à praia. 
Cada bungalow dá para 
quatro pessoas e conta 
com casa de banho pri-
vativa e cozinha equipa-
da. Cada noite custa, no 

mínimo, 50 euros.
Em Viseu a praia Flu-

vial da Folgosa, localiza-
da no concelho de Castro 
Daire, distrito de Viseu, 
é visitada anualmente 
por milhares de turistas. 
Conhecida pelas águas 
límpidas e tranquilas é 
rodeada por uma paisa-
gem verdejante e a pre-
sença de uma represa, 
que parece quase na-
tural, dá ao local um ar 
mais selvagem. O espa-
ço dispõe de um parque 
de merendas, que conta 
com bancos e grelha-
dores para os visitantes 
poderem preparar as 
suas próprias refeições, 
um campo de futebol de 
praia, um parque infantil 
e um bar com esplana-
da, aberto até às 02h. 

Para os mais aventurei-
ros, existe ainda a pos-
sibilidade de fazer cam-
pismo selvagem numa 
zona criada para o efeito 
e pernoitar no local.  A 
praia conta com casas 
de banho com balneário 
e parque de estaciona-
mento. 

Em Braga a praia de 
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O Município de Oei-
ras irá iniciar no dia 
20 de janeiro,  a obra 
de repavimentação da 
área de estacionamen-
to de acesso à Praia 
de Caxias (junto à Rua 
João Alves de Carva-
lho), procedendo-se à 
fresagem e repavimen-
tação do estacionamen-
to com betuminoso.

A obra, a cargo do 
empreiteiro Topbet – 
Trabalhos de Obras 

Públicas e Pavimentos 
Betuminosos, S.A, pre-
vê-se concluída no dia 
22 de janeiro.

Solicita-se a colabo-
ração de todos no sen-
tido de não estacionar 
nas ruas atrás referidas 
durante o período das 
obras. Viaturas estacio-
nadas de forma indevi-
da, dificultando o pro-
gresso dos trabalhos ou 
a circulação do trânsito, 
ficam sujeitas a reboque.

Repavimentação da área 
de estacionamento de 

acesso à Praia de Caxias

cinfães

A Câmara Municipal de 
Cinfães está a preparar-se 
para lançar o concurso pú-
blico para a concessão do 
Parque de Campismo e Au-
tocaravanismo de Mourilhe.

As obras neste espaço 
já terminaram estando, 
assim, reunidas as condi-

A convite do Presi-
dente da Câmara Muni-
cipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, várias figuras 
conhecidas na área da 
Arquitetura e do Urba-
nismo estiveram hoje 
reunidas no Palácio An-
jos, em Algés, para um 
debate sobre o projeto 
previsto para o terreno 
onde se localizava a 
antiga Praça de Touros, 
em Algés.

“Portas de Algés: que 
futuro?” foi o mote da re-
flexão feita em conjunto 
por vários pensadores 
e especialistas, como 
os arquitetos Gonçalo 
Tavares,  Gonçalo Byr-
ne, Carrilho da Graça, 
Troufa Real, o antigo 
vereador do Urbanismo 
na Câmara de Lisboa 
Manuel Salgado, Júlio 
Quaresma, Carlos Fer-
nandes e Carlos Neto, 
entre outros.

No final do encon-
tro, que juntou também 
vereadores, técnicos e 
dirigentes da Câmara 
Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais conside-
rou que os contributos 
recolhidos foram “muito 
interessantes e vão ser 

tidos em conta na ela-
boração do projeto”.

“As avaliações e 
análises correspondem 
ao que sentíamos que 
fazia falta. Houve uma 
diversidade de opini-
ões sobre o que pode 
ser o futuro do espaço 
que até ultrapassou as 
nossas expetativas. 
Mas agora temos de 
tomar decisões e, por-
tanto, vamos analisar 
os vossos contributos. 
Revejo-me em muitos 
deles e vão ser mui-
to importantes para a 
elaboração do projeto”, 
sustentou.

O local deve ser 
transformado num sen-
tido afirmativo e de re-
qualificação, assumindo 
a construção das cida-
des e o papel dos seus 
principais atores na con-
dução das transforma-
ções urbanas e do pro-
cesso de planeamento.

O debate traduziu-se 
num exercício de par-
ticipação cívica para 
refletir sobre a cidade 
e, em particular, sobre 
este território situado 
nos limites comuns de 
Lisboa e Oeiras.

Especialistas reunidos para 
discutir novo projeto em Algés boticas

anadia

viana do castelo

palmela

atribuídas 12 bolsas de estudo ao ensino superior

câmara vai lançar concurso
público para concessão
de parque de mourilhe

ções para a concessão do 
espaço.

Segundo informação 
veiculada pelo município, o 
documento será remetido 
para aprovação na próxi-
ma reunião de câmara, que 
está agendada para o dia 
23 de janeiro.

Janeiro é sinônimo de fumeiro e a Feira 
Gastronômica do Porco em Boticas deu o 
mote para o mês onde, todos os fins de se-
mana, vários concelhos de Trás-os-Montes 
fazem destes certames a montra para os seus 
produtos ex-líbris O porco foi rei no certame 
que já se realiza em Boticas há 22 anos e que 
nesta edição contou com mais um dia e com 
a presença da secretária de Estado da Va-
lorização do Interior, na inauguração. Isabel 
Ferreira elogiou os produtores e de fumeiro 
e apelidou-os de “embaixadores” do interior: 
“Este evento é um excelente exemplo .

mês do fumeiro comecou em boticas

Das 68 candidaturas 
apresentadas às Bolsas 
de Estudo a estudantes do 
Ensino Superior, a Câmara 
Municipal de Anadia vali-
dou apenas 12.

A deliberação foi tomada 
em reunião de executivo, no 
passado dia 8 de janeiro.

Assim, apenas 12 alu-
nos vão beneficiar das 
Bolsas de Estudo a Estu-
dantes do Ensino Superior, 
para o presente ano letivo 
de 2019/2020, no valor de 
mil euros cada, no âmbito 
do Regulamento Geral de 
Ação Social (RGAS).

Em nota de imprensa, 

Portas de Algés: Que futuro?

o Município esclarece que 
“após análise das mesmas 
(68), por parte da equipa 
técnica, apenas 12 cum-
priam os requisitos de atri-
buição previstas no artigo 
55.º do RGAS”.

Aberto novo concurso
Como o executivo tinha 

deliberado atribuir 50 bol-
sas de estudo, em reunião 
extraordinária realizada, 
no passado dia 31 de julho 
de 2019, foi agora determi-

nada a abertura de novo 
procedimento com vista à 
atribuição das 38 bolsas de 
estudo sobrantes.

Os interessados dis-
põem, assim, de um perí-
odo de 10 dias úteis, com 
início em 13 de janeiro e 
terminus a 24 do mesmo 
mês, para apresentar o ne-
cessário requerimento, dis-
ponível no sítio do Municí-
pio na internet, em www.
cm-anadia.pt, o qual deve 
ser dirigido à presidente 
da Câmara Municipal e 
entregue presencialmen-
te, no Serviço de Ação So-
cial do Município

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Viana 
do Castelo, José Maria 
Costa, e o Vereador do 
Desporto, Vítor Lemos, 
estiveram hoje na Es-
cola Básica e Secundá-
ria Pintor José de Brito 
para visitarem as obras 
de reabilitação do pavi-
lhão desportivo que foi 

recentemente interven-
cionado e qualificado, 
numa empreitada de 
76.430 euros.

A visita serviu ainda 
para a autarquia iniciar o 
processo de levantamen-
to de necessidades, com 
vista à requalificação da 
escola situada em Santa 
Marta de Portuzelo.

Visitado por cerca de 100 
mil pessoas por ano, o Cas-
telo de Palmela vai ter me-
lhores condições de fruição. 
O Município de Palmela ad-
judicou a empreitada para a 
criação de percursos acessí-
veis no Castelo de Palmela, 
por cerca de 356.700 euros.

Com o intuito de melho-
rar as acessibilidades deste 
monumento nacional e ga-
rantir a circulação de todas/

autarca visitou escola para
auferir necessidades de obras

castelo de 
palmela

vai ser mais 
acessível

os as/os cidadãs/ãos sem 
limitação de barreiras físi-
cas, a obra contempla a cria-
ção de percursos acessíveis 
(maioritariamente em pedra) 
e a utilização de pavimentos 
confortáveis e antiderrapan-
tes, que permitirão a visi-
tação de pessoas a pé, em 
cadeiras de rodas ou com 
carrinhos de bebé.

Nos locais onde não for 
possível desenvolver estes 
percursos, devido ao rele-
vo do terreno, serão criadas 
rampas e um grande passa-
diço metálico, devidamente 
enquadrado no local, através 
da adoção de uma linguagem 
discreta e contemporânea. 
As zonas verdes também se-
rão valorizadas, com recurso 
a espécies autóctones.

Esta empreitada é cofi-
nanciada pelo PORLisboa 
2020 e está inserida no 
CAFA – Castelos e For-
talezas da Arrábida, uma 
candidatura que potencia 
o oferta turística da região 
e reúne objetivos de valo-
rização patrimonial, paisa-
gística e social.
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Oliveira de azeméis

valença

marcO de canaveses

O Município de Valen-
ça aprovou um pacote de 
medidas fiscais que visa 
“reforçar a atratividade, o 
investimento e a fixação 
de pessoas”, deu nota a 
autarquia. O pacote, im-
plica “benefícios para in-
vestimentos nas áreas da 
indústria, turismo, recu-
peração imóveis no cen-
tro histórico e no reforço 
da oferta habitacional”, 
explica a autarquia lide-
rada por Manuel Lopes. 
Para o autarca, “Valença 
tem as melhores condi-
ções estratégicas e de in-
centivos para atrair inves-
timentos dinamizadores 
do concelho e da região 
transfronteiriça”.

No turismo, o município 

Oliveira de azeméis e são João da madeira
constroem uma nova ponte entre os dois concelhos

município aprovou 
diversas medidas fiscais

destaca a redução de 50 
por cento nas taxas muni-
cipais em todas as inter-
venções urbanísticas nos 
empreendimentos turísti-
cos, bem como a mesma 
redução para os empresá-
rios que queiram investir 
no Parque Empresarial 
de Valença e na Zona In-
dustrial de São Pedro da 
Torre. A autarquia destaca 
ainda a isenção do paga-
mento de qualquer taxa 
municipal para a recu-
peração imóveis na For-
taleza de Valença. Nota 
ainda para a redução 
de taxas municipais que 
chegam a atingir os 95 
%, sobretudo nas fre-
guesias mais distantes 
do centro da cidade.

As Câmaras Municipais 
de Oliveira de Azeméis e 
de São João da Madeira 
assinaram um acordo de 
parceria visando a constru-
ção de uma nova ponte en-
tre os dois concelhos.

Num investimento esti-
mado de 140 mil euros, a 
nova travessia resolverá um 
grave problema de aces-
sibilidade entre a rua dos 
Moinhos, na freguesia de 
S. Roque, em Oliveira de 
Azeméis, e a rua Fonte do 
André, no concelho vizinho 
de São João da Madeira.

Trata-se de uma obra 
reclamada há muito tempo 
pelas populações de am-
bos os concelhos e resulta 
de um bom entendimen-

to autárquico traduzindo, 
segundo o presidente da 
Câmara de Oliveira de 
Azeméis, Joaquim Jorge, 
“as excelentes relações” 
existentes entre os dois 
territórios.

Na assinatura do docu-
mento, que decorreu na 
junta de freguesia de S. 
Roque e permitirá lançar a 
empreitada de construção, 
Joaquim Jorge salientou 
que “com esta obra apro-

fundamos a intermunicipa-
lidade e demonstramos a 
capacidade de pensarmos 
além daquilo do que são as 
nossas áreas territoriais”.

Ainda sobre este quadro 
de cooperação institucio-
nal, o edil disse que “este 
é o caminho que temos 
de aprofundar”, reforçan-
do que “hoje, mais do que 
nunca, os concelhos para 
terem capacidade de atrair 
pessoas e investimento 
têm que ter uma visão re-
gional que permita tornar 
as regiões mais competiti-
vas e atrativas”.

O custo da obra, na or-
dem dos 140 mil euros, 
será suportado em partes 
iguais pelas duas câmaras

AIgreja de Santo Isidoro, 
na freguesia de Santo Isido-
ro e Livração, no concelho 
de Marco de Canaveses, vai 
ser alvo de obras de conser-
vação e restauro. As inter-
venções surgem após o ar-
ranjo urbanístico envolvente 
à igreja, onde a Câmara Mu-
nicipal de Marco de Canave-
ses investiu 110 mil euros.

Foram aprovados traba-
lhos no valor de mais de 250 
mil euros para este patrimó-
nio religioso, através de uma 
candidatura submetida pela 
Associação de Municípios 
do Baixo Tâmega (AMBT) e 
Rota do Românico, apoiada 
pela Câmara Municipal do 
Marco de Canaveses.

De acordo com a autar-
quia marcoense, os traba-

igreja de santo isidoro vai ser alvo
de obras de conservação e restauro

lhos vão permitir conservar, 
salvaguardar e valorizar as 
coberturas, paramentos, vãos, 
pavimentos e tetos da igreja, 
bem como, executar o arran-
jo dos espaços do adro.

A previsão é que os tra-
balhos durem cerca de dez 
meses, sendo que a Câmara 
Municipal de Marco de Ca-
naveses vai apoiar o projeto 
em cerca de 38 mil euros.

A conservação e o res-
tauro da Igreja de Santo 
Isidoro enquadra-se num 
projeto mais abrangente da 
AMBT e da Rota do Româ-
nico que inclui intervenções 
na Igreja de Lufrei (Ama-
rante), Mosteiro de Santo 
André de Ancede (Baião) 
e Centro de Interpretação 
da Rota do Românico de 

Veade (Celorico de Basto), 
correspondentes à segunda 
fase das intervenções nos 
monumentos inseridos na 
Rota do Românico. O valor 
total a investido será de 955 

776,60 euros, comparticipa-
do em 85% pelo Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento 
Regional no âmbito do Pro-
grama Operacional Regio-
nal do Norte.

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

No âmbito desta ex-
pansão, serão instalados 
mais de 8 mil quilómetros 
de fibra ótica, os quais vão 
garantir que as freguesias 
de Telões, Vreia de Jales 
e Alfarela de Jales tenham 
acesso ao serviço de ban-
da larga. As primeiras 
1600 casas destas fregue-
sias ficaram disponíveis 
no dia 10 de janeiro.

Contas feitas, segundo 
a mesma empresa, cerca 
de 10 mil casas do con-
celho de Vila Pouca de 
Aguiar estarão em condi-
ções poder contratar servi-

ços de telecomunicações 
com mais velocidade, 
maior largura de banda, 
melhor cobertura e maior 
qualidade.

Para isso, o consumi-
dor pode verificar a dispo-
nibilidade de cobertura de 
rede fibra na sua morada 
através do site da empre-
sa (dstelecom.pt/rede-e-
cobertura) ou contactar di-
retamente o seu operador 
através do número: 253 
009 910.

De acordo com a DS-
TELECOM, esta expan-
são, alinhada com o pro-
pósito de levar fibra ótica 
às localidades com menor 
densidade populacional, 
contribui, não só para a fi-
xação da população, como 
também para a criação de 
novas oportunidades para 
a região, tornando-se mo-
tivo de atração e aumen-
tando, assim, os benefí-
cios económicos e sociais.

vila pOuca de aguiar

concelho terá mais 8 mil
quilômetros de fibra óticalanhOsO

Em 2019, o Castelo de 
Lanhoso, monumento na-
cional, recebeu 13.968 visi-
tantes no interior da Torre de 
Menagem, o que representa 
um número nunca antes al-
cançado. Em comparação 
com 2018, os registos apon-
tam para mais 582 pessoas, 
tendo aumentado os visitan-
tes locais, nacionais e es-
trangeiros.

O ano de 2019 foi aque-

le com um maior número de 
visitantes oriundos da Póvoa 
de Lanhoso (1551). Para 
além de um aumento do nú-
mero de visitantes nacionais 
(12038), o ano passado foi 
também aquele que registou 
maior número de visitantes 
de outros países (1930). Bra-
sileiros, espanhóis e france-
ses são os que mais visitam 
o núcleo museológico do 
Castelo de Lanhoso.

castelo de lanhoso bate
recorde de visitas em 2019

A realização de diversas 
edições do Escape Room, 
que foram realizadas no in-
terior da torre de menagem, 
foi uma novidade introduzida 
que também contribuiu para 
que, sobretudo os Povoen-
ses, estivessem em contacto 
com o ex libris da Póvoa de 
Lanhoso. O mesmo resulta 
da participação deste local 
na primeira edição da inicia-
tiva “Póvoa em Flor” e o aco-
lhimento, por exemplo, de 
uma visita guiada noturna e 
de uma caça ao tesouro no-
turna, bem como de outras 
iniciativas. A realização de 
visitas escolares e de cele-
brações religiosas, como a 
peregrinação da Nossa Se-
nhora do Pilar (19 de maio), 
são igualmente elementos 
que contribuíram para o au-
mento de visitantes locais.

Outros dados indicam 

que as visitas em família 
têm também aumentado ex-
ponencialmente e que os 
fins-de-semana são a altura 
preferida para realizar estas 
visitas, destacando-se o do-
mingo. Em termos de visitas 
guiadas, os números manti-
veram-se, sendo de salientar 
as já habituais visitas das es-
colas do concelho, mas tam-
bém o contínuo contacto com 
as escolas de todo o país.

O terceiro trimestre de 
2019 foi o mais relevante 
para estes resultados anuais, 
com mais de 5500 visitantes.

Estes dados reportam-se 
apenas às visitas ao interior 
da Torre de Menagem do 
Castelo de Lanhoso, sendo 
que número mais elevado é 
o das pessoas que visitam as 
muralhas do Castelo, implan-
tadas sobre o maior monólito 
granítico do país.
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Economia
Cheias no Mondego causaram nove a dez 

milhões de euros de prejuízo
A ministra da Agricul-

tura, Maria Albuquerque 
disse que os números 
estimados pelo Governo 
apontam para prejuízos 
de 9 a 10 milhões devido 
às cheias no Baixo Mon-
dego, mês passado. “Gos-
taria muito hoje de ter aqui 
já dados objetivos, mas 
ainda tenho os números 
provisórios, que estimam 
entre os nove e os dez 
milhões de euros de pre-
juízo, não só na região 
Centro, mas também na 
região Norte”, disse Ma-
ria do Céu Albuquerque. 
Segundo a ministra, o Go-
verno prevê aprovar finan-
ciamento para animais, 
plantas plurianuais, má-
quinas e equipamentos, 
infraestruturas de rega, 
estufas, entre outros.

Maria do Céu Albu-

querque sublinhou ain-
da que os ministérios da 
Agricultura e do Ambiente 
estão “a trabalhar em con-
junto” para “promover um 
melhor modelo de gestão” 
da bacia hidrográfica do 
Baixo Mondego. Em 07 
de janeiro, o Ministério 
da Agricultura anunciou a 

abertura, até ao final do 
mês, de um aviso para 
apoiar agricultores afeta-
dos pelas cheias no Baixo 
Mondego, numa medida 
que abrange também pro-
dutores com prejuízos em 
outras zonas do Centro e 
do Norte. A tipologia dos 
apoios  será igual a uma 

Atribuído como um 
benefício para a alimen-
tação dos trabalhadores, 
o subsídio de refeição 
acaba, muitas vezes, 
no  supermercado. A 
Sodexo não tenciona li-
mitar os produtos que se 
podem comprar com o 
cartão, mas admite que 
poderá vir a acontecer. 
As empresas estão a 
operar sem regulador 
e é preciso regras defi-
nidas e maior controle. 
Limitar não beneficiaria 
ninguém, defende Nél-
son Lopes, da Sodexo 
Portugal, para quem o 
fato de alguém ir ao su-
permercado e num ca-
baz ter lá incluídos bens 
que não são alimenta-
res, não desvirtua exa-
tamente as coisas, além 
de que estar numa linha 
de caixa a separar coi-
sas, seria uma entropia”. 
Diferente, em sua opi-
nião, é usar o cartão de 
refeição e por combus-
tível. Isso, sim, não faz 
o o menor sentido. Não 
faz parte da intenção 
da Sodexo promover a 
separação dos produtos 
que podem ser compra-
dos com cartão de refei-
ção, por exemplo, num 
supermercado, afirmou 
o CEO da marca. “Mas 
se me perguntar se isso 
pode um dia vir a acon-
tecer, sim, poderá. Em 
Espanha, o regulador 
decidiu que as empre-
sas que quiserem po-
dem trancar o consumo 

Cartões de refeição 
sem regras ou controle 

As startups portugue-
sas HiJiffy e Live Electric 
Tours estiveram entre as 
vencedoras da segunda 
edição do Global Tourism 
Startup Competition. Fo-
ram distinguidas nas cate-
gorias de melhor solução 
inovadora para turismo 
e prêmio especial para a 
sustentabilidade, respeti-
vamente. O evento, orga-
nizado pela Organização 

Mundial do Turismo, tem 
como objetivo distinguir a 
inovação e sustentabilida-
de na atividade turística. 
O concurso decorreu em 
Madrid e recebeu mais de 
cinco mil candidaturas de 
150 países. Em comunica-
do, o presidente do Turis-
mo de Portugal, Luís Araú-
jo, refere: “A inovação tem 
sido decisiva no desempe-
nho do turismo em Portu-

aos fins de semana. Não 
foram as empresas que 
disseram isso, foi o re-
gulador “, acrescentou.                                                                                                                                     
“Um dia, o regulador por-
tuguês pode vir a achar 
que temos de filtrar os 
produtos ao detalhe”, 
assumiu em entrevista, 
lembrando que quase 8 
anos depois do boom de 
empresas a pagarem o 
subsídio de refeição em 
cartão, ainda não existe 
qualquer entidade a re-
gular este negócio, que 
tem a Sodexo, a Eden-
red e a UP como princi-
pais marcas. Dados de 
2018 mostram que exis-
tem em Portugal 1,2 mi-
lhões de beneficiários. 
A aceitação de cartões 
de refeição está de-
pendente de um acordo 
entre os estabelecimen-
tos e as empresas que 
fazem a titularização 
dos cartões. Se um res-
taurante antes aceita-
va cartão e agora não 
aceita, é porque deixou 
de ter acordo com uma 
ou várias marcas. A So-
dexo garante que, des-
de a sua criação, em 
2015, não aumentou os 
preços. A empresa tem 
acordo com cerca de 
50 mil estabelecimen-
tos, e assegura que o 
número está a crescer. 
A AHRESP, associação 
dos restaurantes, está a 
fazer um levantamento 
para saber do impacto 
dos cartões de refeição 
no negócio.

O ministro da Ciência, 
Tecnologia assumiu o obje-
tivo de aumentar 10 vezes 
a economia do Espaço, 
criando mil empregos, até 
2030, num investimento 
global de 2.500 milhões . 
Em declarações à Agência 
Lusa, na 12.ª Conferência 
Europeia do Espaço, em 
Bruxelas, Manuel Heitor 
explicou que o investimen-
to público direto é de um 
quinto 250 milhões através 
do investimento público na 
Agência Espacial Europeia 
e 250 milhões através da 
Fundação para a Ciência 
e Tecnologia “, cabendo o 
restante aos fundos euro-
peus e ao setor privado. 
“Portugal aparece aqui na 
sequência do esforço dos 
últimos anos para desen-
volver a economia do Es-
paço. O espaço significa 

criar empregos e Portugal 
tem uma estratégia nesta 
década de criar, pelo me-
nos, mil novos empregos, 
associados à observação 
da Terra”, disse.

O responsável governa-
mental destacou o comba-
te às alterações climáticas, 
a agricultura, as pescas, 
o cadastro e a mobilida-
de urbanos ou das flores-
tas e do território em geral 
como setores onde deve 
ser reforçada a utilização 
das tecnologias espaciais, 
designadamente através 
das imagens por satélite e 
dos sistemas avançados 
de informação para “sofis-
ticar a cadeia de valor das 
empresas e da economia”. 
“O objetivo é chegarmos a 
2030 com uma economia 
do Espaço 10 vezes supe-
rior à que temos hoje. Hoje, 

As remessas dos emi-
grantes caíram 1,7%, 
para 288,28 milhões de 
euros em novembro, ao 
passo que as receitas en-
viadas pelos estrangeiros 
em Portugal caíram 3,1%, 
para 42,8 milhões de eu-
ros. De acordo com os da-
dos disponibilizados pelo 
Banco de Portugal, os 
portugueses a trabalhar 
no estrangeiro enviaram 
para Portugal, em novem-

Portugal aposta no Espaço e quer 
criar mil empregos até 2030

Duas startups portuguesas ganham 
prémio mundial de turismo

bro, 288,28 milhões de eu-
ros, o que representa uma 
queda de 1,7% face aos 
283,49 milhões de euros 
enviados em novembro 
do ano passado.Em sen-
tido contrário, os imigran-
tes em Portugal enviaram 
para os seus países de 
origem 42,83 milhões de 
euros, o que representa 
um aumento de 3,1% face 
aos 41,55 milhões envia-
dos em outubro.

gal e será decisiva para a 
competitividade futura do 
país”. A HiJiffy é uma star-
tup criada em 2016 que 
utiliza inteligência artificial 
para dar suporte a clientes 
de hotéis. A empresa foi 
fundada por Tiago Araú-
jo, José Mendonça e Pe-
dro Gonçalves, depois de 
perceberem que o atendi-
mento ao consumidor era 
algo que a indústria hote-
leira precisava de melho-
rar. A startup fornece um 
serviço de conversação 
implementado no website 
de cada hotel, no qual os 
hóspedes podem contac-
tar um assistente virtual 
que responde às suas per-
guntas.

É uma enorme honra 
ter este reconhecimento 
da UNWTO, que vem re-
fletir mais de 3 anos de 

muito esforço e dedicação 
que temos colocado nes-
te projeto. Acreditamos 
verdadeiramente que es-
tamos a inovar e a revo-
lucionar a forma como os 
hotéis comunicam com 
os seus clientes, e temos 
agora ainda mais força 
e energia para continu-
ar esse trabalho”, afirma 
Tiago Araújo, presiden-
te executivo da HiJiffy. 
A Live Electric Tours é 
uma startup que criou 
uma experiência de auto-
condução ecológica para 
turistas. Os percursos 
turísticos são feitos com 
carros 100% elétricos, 
equipados com Wi-Fi, 
guia de áudio GPS. Além 
disso, há uma câmara no 
carro que permite parti-
lhar a viagem em tempo 
real nas redes sociais.

Remessas dos emigrantes 
caem 1,7% em novembro para 

288,2 milhões de euros

Portugal fatura apenas 
40 milhões de euros por 
ano e queremos chegar a 
2030 a faturar 500 milhões 
por ano na área do espa-
ço”, desejou. A conferên-
cia é um encontro de alto 
nível entre membros de 
instituições europeias, re-
presentantes da indústria, 

de pequenas e médias 
empresas e da comunida-
de académica e científica, 
num contexto em que se 
discute o novo quadro fi-
nanceiro para a União Eu-
ropeia nos próximos sete 
anos, a partir de 2021, 
prevendo um novo Pro-
grama Espacial Europeu.

outra já usada no passado 
para agricultores afetados 
pelos incêndios de 2017 
e pela tempestade Leslie. 
Nesse sentido, todas as 
despesas elegíveis até 5 
mil euros serão financia-
das a 100%, entre 5 mil e 
50 mil a 85% e de 50 mil 
euros até 800 mil euros a 
50% (acima de 800 mil eu-
ros também é financiado 
em 50%). O mau tempo, 
provocado pela depressão 
Elsa, entre os dias 18 e 20 
de dezembro de 2019, a 
que se juntou no dia 21 a 
depressão Fabien, provo-
cou também condiciona-
mentos na circulação ro-
doviária e ferroviária, bem 
como danos na rede elétri-
ca, afetando a distribuição 
de energia a milhares de 
pessoas, em especial na 
região Centro.
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Política

“Um voto a mais era su-
ficiente”. Para Rui Rio, já 
seria uma vitória. Mas, o 
líder do PSD conseguiu re-
novar o mandato com perto 
de 2000 mil votos a mais do 
que o seu adversário Luís 
Montenegro, o que conside-
ra traduzir-se numa vitória 
enorme. “O resultado, para 
mim, é inequívoco, é claro!”, 
afirmou, defendendo que os 
militantes votaram na esta-
bilidade. Os resultados indi-
cam que Rio obteve 16.420 
votos (53,02%) e Montene-
gro 14.547 (46,98%). Num 
discurso fundamentalmente 

“Um voto a mais era suficiente”, 
considera Rui Rio

O antigo ministro Paulo 
Pedroso deixou de ser mili-
tante do Partido Socialista. 
O ex-deputado está desi-
ludido com a forma como 
o partido tem tratado o sin-
dicalismo. “Eu hoje sou um 
socialista democrático, pre-
ocupado com o futuro do 
sindicalismo e desvincula-
do da militância partidária 
e partilho com Carlos Silva 
o desencanto com o modo 
como esse partido trata, não 
a UGT, mas o sindicalismo 
em geral”, escreveu Paulo 
Pedroso, no Facebook, refe-
rindo-se à entrevista em que 
o líder da UGT revelou que 
não se vai candidatar a um 
novo mandato, em parte por 

não sentir apoio do PS.  Pe-
droso acusa o Executivo de 
António Costa de privilegiar 
os interesses das empresas 
aos dos trabalhadores: “A 
escolha das listas de depu-
tados, que relegou os sindi-
calistas socialistas para fora 
do Parlamento foi o corolá-
rio lógico de um desvio pro
-business que é visível na 
posição do governo face à 
legislação laboral e no de-
sequilíbrio dado na atenção 
a empresas e a trabalhado-
res.”

O ex-militante acusa An-
tónio Costa, enquanto secre-
tário-geral do PS e primeiro-
ministro, de ter agravado 
o desinteresse do PS pelo 

focado em cortar com qual-
quer hipótese de Montene-
gro manter uma oposição 
interna à sua liderança, Rui 
Rio tentou chamar a si os 
críticos, em nome da uni-
dade do partido. “Houve 
um momento para marcar 
a diferença. Vamos ini-
ciar agora o momento para 
marcar a unidade”, afirmou.                                                                                                                                         
      Ainda assim, não resis-
tiu a uma piada sobre um 
pintinho e um galo, a deixar 
alfinetadas a Montenegro, 
garantindo que não prome-
teu nada em troca dos votos 
a mais que obteve neste sá-

O António Costa foi vaia-
do por elementos do Mo-
vimento Zero que se ma-
nifestavam no aeroporto 
Francisco Sá Carneiro. O 
primeiro-ministro tinha aca-
bado de chegar ao Porto 
quando dezenas de agen-
tes da Polícia de Seguran-
ça Pública  e da Guarda 
Nacional Republicana vaia-
ram António Costa à saída 
da zona VIP. Os protestos 
aconteceram durante uma 
concentração de membros 
do Movimento Zero em vá-
rios aeroportos portugue-
ses. Em declarações aos 
jornalistas em Lisboa, Antó-
nio Ramos, antigo presiden-
te do Sindicato dos Profis-
sionais de Polícia, apontou 
os baixos ordenados da 
PSP, que estão próximos 
do salário mínimo nacional, 
o corte nas reformas ou a 
falta de agentes nas esqua-

António Costa vaiado por agentes do 
Movimento Zero no aeroporto Sá Carneiro

dras, como alguns dos mo-
tivos que levam a mais um 
protesto da polícia. Às 10h, 
hora marcada para o início 
da vigília nos aeroportos 
portugueses, havia cerca 
de 10 elementos que fazem 
parte do Movimento Zero, 
embora sem estarem identi-

Numa sessão pública com 
militantes na sede nacional 
do CDS-PP, em Lisboa, João 
Almeida defendeu que a pre-
ocupação do partido não deve 
ser responder a questões polí-
tico-partidárias que acabaram 
de aparecer e a quem radica-
liza o discurso, numa referên-
cia implícita ao partido Chega. 
“Nós não vamos disputar o 
campeonato dos pequeninos,  
não estamos aqui para gritar 
mais alto do que quem acha 
que é a gritar que se faz políti-
ca”, assegurou.

João Almeida defendeu 
que o objetivo do CDS tem 
de ser lutar pelo campeona-
to dos grandes e não por um 
ou dois deputados que per-
deu para partidos que apa-
receram agora, e sublinhou 
que nenhuma alternativa ao 
PS se faz sem incluir os de-
mocratas-cristãos. O ex-por-
ta-voz do CDS-PP recusou 
cenários de crise da direita, 
considerando que com sere-
nidade, consciência e empe-
nho, a direita pode valer nas 
urnas aquilo que nunca valeu. 
Numa sessão pública que 
contou com ex e atuais diri-

Paulo Pedroso sai do Partido Socialista 

Numa sessão pública sobre 
transportes, Jerónimo de Sousa 
registou que, nos últimos dias, o 
Governo demonstrou abertura 
a algumas propostas do PCP, 
como a do aumento extraordi-
nário das pensões, mas ainda 
sem dizer qual o mês em que 
esta será concretizada.

“Mas o que se anunciou 
está ainda muito longe das 
opções e medidas que se im-
põem para responder aos pro-
blemas com que o país está 
confrontado . Ao contrário do 
propagandeado repetidamen-
te pelo Governo, este não é 
o melhor dos orçamentos”, 
criticou. O secretário-geral do 
PCP , que se absteve na vo-
tação do Orçamento na gene-
ralidade, voltou a avisar que o 
sentido de voto do partido na 
votação final global resultará 
do que se avançar de concre-
to na fase da especialidade e 
do quadro político mais geral. 
“Logo se verá, mas a nossa de-
cisão será sempre em função 
do Orçamento do Estado, dos 
seus conteúdos concretos, e 
isso determinará o nosso posi-

Jerónimo nega que seja o 
melhor dos orçamentos e 

logo se verá voto final

gentes do partido como Adolfo 
Mesquita Nunes, Diogo Feio, 
Cecília Meireles ou Ana Rita 
Bessa, o candidato à lideran-
ça prometeu que, se vencer 
no Congresso do próximo fim 
de semana, a primeira medi-
da será propor a suspensão 
do processo de descentrali-
zação em curso. “Os socia-
listas querem enganar o país. 
Se é o Estado central que de-
cide quais as competências 
que passa, quando e quais 
as verbas disponibilizadas, 
onde entram as autarquias?”.                                                                                                                                  
“Não vamos refundar o par-
tido, não vamos reinventar o 
partido, isso seria um enorme 
desrespeito pelo que tan-
tos fizeram em 40 anos em 
nome do CDS, nós vamos 
continuar o CDS”, afirmou.                                                                                                                                         
São candidatos à liderança 
do CDS-PP Abel Matos San-
tos, João Almeida, Filipe Lobo 
d’Ávila, Francisco Rodrigues 
dos Santos e Carlos Meira. 
O 28.º congresso nacional do 
CDS-PP, marcado para 25 e 
26 de janeiro, em Aveiro, vai 
eleger o sucessor de Assun-
ção Cristas na liderança dos 
centristas.

ficados como tal, um núme-
ro que foi crescendo com o 
passar do tempo. Cerca de 
uma hora depois, havia já 
meia centena de elementos 
do lado de fora do Aeroporto 
Humberto Delgado, que se 
mantiveram sempre em si-
lêncio e recusaram prestar 

declarações aso jornalistas.                                                                                                                                   
António Ramos, um dos fun-
dadores do sindicalismo no 
país, explicou que as pes-
soas não querem dar a cara 
por causa de processos dis-
ciplinares. “Já eu não tenho 
medo nenhum”, garantiu, 
que está na pré-reforma e 
que em 1980 começou a lu-
tar pelo direito de a polícia 
ter um sindicato, objetivo só 
conseguido em 2003. Antó-
nio Ramos aproveitou para 
criticar a nova lei sindical, 
classificando-a de um abor-
to por retirar alguns direitos 
conseguidos ao longo de 
duas décadas de luta. So-
bre o fato de os protestos 
agendados acontecerem 
numa altura em que estão 
a decorrer as negociações 
com o Governo, o dirigente 
sindical considerou que es-
tas são apenas uma mano-
bra de distração.

cionamento de voto”, afirmou.                                                                                                                                         
   O líder comunista deixou 
ainda um pedido a todos os 
militantes para que nunca 
esqueçam uma lição de vida: 
“Dificuldade nunca para nós 
resultou em impossibilidade, 
cá estaremos na primeira li-
nha do combate”, assegurou.                                                                                                                                       
O secretário-geral do PCP 
considerou que o diploma atu-
almente em discussão na As-
sembleia não corresponde ao 
avanço no sistema de trans-
portes públicos que é neces-
sário e possível, dizendo que 
o Orçamento reduz as verbas 
previstas para o Programa de 
Apoio à Redução do Tarifá-
rio dos Transportes Públicos. 
“E reduz propagandeando o 
oposto: um aumento das ver-
bas. É que em 2019 o PART 
só funcionou durante nove 
meses, pelo que a sua anua-
lização implicaria um aumento 
de verbas de 33%, que não 
acontece. Faltam 9 mihões de 
euros só para essa anualiza-
ção, valor que o Governo quer 
empurrar para cima das autar-
quias”, acusou.

bado, e a mandar um aviso 
ao seu adversário.

“Para mim, cabem todos 
cá dentro, desde que estejam 
com seriedade e lealdade. O 
nosso adversário comum é o 
PS e a geringonça”. No fim, 
quando questionado pelos 
jornalistas, admitiu acolher 
Montenegro na sua liderança 
mas com a condição anterior. 
E reforçou: “Conto com todos 
os que estejam pela estabili-
dade e com lealdade. Aceito, 
desde pequenino, todas as 
diferenças de opinião. O que 
não aceito é quando se inven-
tam diferenças de opinião”.                                                                                                                                        
Rui Rio recusou, contudo, 
qualquer ideia de que o PSD 
saia das diretas partido a 
meio. “Não é porque no PSD 
houve eleições disputadas 
que o partido está partido”, 
vincou, tentando também 
serenar os seus apoiantes, 
evitando erros de há dois 
anos. Por exemplo, o ree-
leito líder do PSD admitiu 
que teve “razão” quem se 
“zangou” com ele há dois 
anos por ter feito uma lista 
ao Conselho Nacional con-
junta com Pedro Santana 
Lopes. E prometeu que vai 

levar ao congresso de Viana 
do Castelo uma lista própria.                                                                                                                                         
Já falando para os portu-
gueses, Rui Rio garantiu 
que, consigo na liderança, 
o PSD vai sempre “servir o 
país”. “Na política, não vejo 
os outros como inimigos. 
Vejo como adversários, o 
que é uma coisa completa-
mente diferente”. E prome-
teu: “Hoje, ganhei o PSD. 
Quero com o PSD começar 
a ganhar o país”. O primeiro 
passo será dado nas regio-
nais dos Açores, onde Rui 
Rio considera ser possível 
disputar eleições taco a taco 
com o PS. E prossegue nas 
autárquicas, onde avisou 
que vai escolher os melhores 
candidatos e não os amigos 
ou quem tem peso, como os 
líderes de seção.

Num discurso curto e ou-
vido de pé, perante aplausos 
dos seus apoiantes, Rui Rio 
deixou sete mensagens e 
uma garantia especial para o 
fundador e militante número 
um do PSD, Francisco Pinto 
Balsemão: continuar a de-
fender a social-democracia 
e a honrar o legado de Sá 
Carneiro.

sindicalismo. “É motivo para 
quem não quer a desinsti-
tucionalização das relações 
laborais pensar que via so-
cialista é esta que a direção 
do PS de Costa adotou, mas 
que ainda está muito a tem-
po de corrigir, no partido e 
no governo, embora já não 
na representatividade par-
lamentar. Resta saber se o 
PS acha que tem aqui um 
problema e não há sinal 
nenhum de que ache”, es-
creveu Pedroso, que foi de-
putado em três legislaturas, 
além de secretário de Esta-
do do Trabalho e Formação 
e ministro do Trabalho e da 
Solidariedade, em 2001 e 
2002, respectivamente.

CDS pode lutar pelo 
campeonato dos grandes, 

diz João Almeida 
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Show de Folclore no Arraial Feirense
Que festa excepcional 

na Casa da Vila da Feira, 
o folclore feirense sempre 
em ala que magnífica apre-
sentação do G. F. Almeida 
Garrett, um dia magnífico 
e a casa da recebendo um 
bom público. 

A animação musical 
de Cláudio Santos. Como 
sempre aquele cardápio 
de primeira, realmente o 
presidente Ernesto Bo-
aventura, sua filha Rose 
Boaventura recebem a to-
dos com muito carinho e 
dividiram estes momentos 
de emoção como folclore 
do Almeida Garrett. Para-
béns a todos. 

Mais um espetáculo do G. F. Almeida Garrett no arraial Feirense Que festa de folclore no domingo da família feirense A mágia e o encanto do folclore do G. F. Almeida Garrett

A artista portuguesa Rita Couto esteve presenteno Arraial ao lado da 
diretora Rose Boaventura, divulgando que em breve estará fazendo 
lançamento do seu próximo projeto teatral no Rio de Janeiro

Registro especial do Arraial Feirense – Quinta do Castelo, presidente Ernesto Boaventura, D. Berta 
Branco, presidente da Casa do Porto Manuel Branco, D. Rosa Boaventura, D. Olga Ferreira, diretores 
Antônio Silva, Fernando Carrasqueira, Rose Boaventura e seu esposo Camilo Leitão

Beleza, 
elegância 
e charme, 
marca 
registrada 
dos com-
ponentes 
do G. F. 
Almeida 
Garrett nas 
apresenta-
ções

Cláudio 
Santos 
deu o ritmo 
musical ao 
domingo 
Feirense

Diretor Camilo Leitão num close, com aniversariante 
do dia, seu amigo Luís Carlos

Vice presidente Social da Casa da Vila da Feira, Fernando Alves, com a artista 
portuguesa Rita Couto e Márcio Azevedo, autor e diretor da peça e sua produtora 
Andreia André

Quem 
estreou nova 
idade foi o 
Luís Carlos 
e festejou 
na Vila da 
Feira com 
familiares e 
amigos com 
direito a bolo 
do Flamengo 
e parabéns 
com o amigo 
Camilo 
Leitão

Explosão 
de alegria 
da Tocata 
Feirense, 
envolvendo 
a todos os 
no grande 
show

Uma mesa de respeito no domingo, os empresários Alfredo, Francis-
co Torrão e sua amada esposa D. Eneida sempre sorridente

Uma dupla de respeito, sempre estão firme e forte nas casas regionais, 
o empresário Manuel da  Mota e nosso querido radialista Maneca

Sempre marcante na vida associativa, nas casas regionais em 2019, 
já em 2020, chegou com força total o casal Magalhães e Manuela

Comandan-
te Feirense 
Ernesto 
Boaventura, 
conduzindo 
seu time de 
colaboradores 
seu genro 
Camilo Leitão, 
sua filha 
Rose Boa-
ventura para 
incrementar 
o bailarico 
com a Tocada 
Feirense
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Esplendor ibérico de Salônica
Formado nas redações dos jor-

nais ainda muito jovem, con-
forme costume à época, passei, em 
São Paulo, pela Folha da Tarde, do 
Grupo Folhas, e A Gazeta, da Funda-
ção Cásper Líbero, transferindo-me, 
em seguida, para o Rio de Janeiro, 
onde trabalhei na revista Manchete, 
da Bloch Editora, e prossegui carreira 
em O Globo – que me enviou como 
correspondente na Península  Ibéri-
ca, sediado em Madri. Seria desloca-
do, posteriormente, para Roma, com 
a responsabilidade de cobrir, além de 
Espanha e Portugal, a Itália e a Santa 
Sé, assim como os países do Leste 
europeu e do Oriente Médio. Só co-
meçaria a trajetória televisiva em 
1985, na Telemontecarlo, comprada 
no ano anterior pela Rede Globo, na 
qual dirigi, inicialmente, a grade de 
programas semanais do horário no-
bre, de segunda-feira à sexta-feira, 
antes de ser Caporedattore, quer 
dizer, Redator-Chefe, dos telejornais 
diários. Fui influenciado por dois 
mestres globais: a legendária Direto-
ra Executiva Alice Maria, no Rio de 
Janeiro, e, em Roma, o Diretor-Geral 
da emissora monegasca, Ricardo 
Pereira, meu amigo, que havia sido 
um brilhante correspondente em 
Londres da Vênus Platinada. Mas, 
indiscutivelmente, minha principal es-
cola, no petit écran, seria o Sistema 
Brasileiro de Televisão (SBT), ao ser 
contratado, em 1988, pelo Diretor de 
Jornalismo, o mineiro Marcos Wilson, 
como seu Diretor Executivo, quando 
tive o privilégio de observar de perto 
o genial Sílvio Santos, nome artístico 
do judeu sefardita Senor Abravanel, 
ou seja, Señor Abravanel, que com-
pletou 89 anos no último dia 12 de 
dezembro. É descendente de uma 
família de notáveis portugueses e 
espanhóis da Idade Média, entre os 
quais, o filósofo, estadista e banquei-
ro Isaac Abravanel, nascido em Lis-
boa, em 1437, e morto, aos 71 anos, 
no exílio, no Ghetto de Veneza – cujo 
portrait a óleo ilustra a coluna. Ele 
é celebrado universalmente, até hoje, 
como um dos grandes Doutores da 
Torá Judaica – inspiradora do Velho 
Testamento.

Os ancestrais de Sílvio Santos 
saíram, definitivamente, de 

Portugal, em 1496, quando a imensa 
comunidade judaica foi expulsa do Im-
pério da Casa de Avis, que abrangia, 
não somente a Europa e os arquipé-
lagos insulares, mas, também, as Áfri-
cas e Ásia – o Brasil viria a ser desco-
berto, oficialmente, quatro anos mais 
tarde. Refugiaram-se, em sua maioria, 
em ‘outra’ Lisboa, a deslumbrante ci-
dade helênica de Salônica, igualmen-
te à beira-mar plantada, à margem 
Oriental do Mediterrâneo, já controla-
da, àquele tempo, pelos sultões do Im-
pério Turco-Otomano. Magistralmente 

debruçada sobre o Mare Nostrum, 
como a italiana Nápoles, a egípcia 
Alexandria e a libanesa Beirute, a me-
diterraníssima Salônica acolheu nas 
primeiras décadas da Idade Moderna 
(1453 – 1789) multidões de sefarditas 
que conseguiram escapar, pratica-
mente com a roupa do corpo, dos mal-
ditos pogrons realizados pela chusma 
ibérica. E, para cúmulo dos absurdos, 
‘tolerados’ pelos soberanos de Lisboa 
e de Sevilha. A queda, no final da Idade 
Média, de Constantinopla, metrópole 
do Cristianismo Ortodoxo, e, por isso, 
rebatizada para Istambul pelos mao-
metanos, bem como a chegada, logo a 
seguir, de cerca de 60 mil judeus por-
tugueses e espanhóis, transformariam 
Salônica num dos portos mais ricos e 
cosmopolitas do Velho Mundo. Pulsa-
va, ali, o coração dos novos negócios 
das especiarias, impulsionados pelos 

banqueiros da diáspora, porém, sob 
as rédeas do Grão-Vizir da Sublime 
Porta – os governantes dos sultões da 
dinastia Otomana, sucessores dos an-
tigos califados islamitas dos Omíade, 
de Damasco, Abássida, de Bagdá, e 
Fatímida, do Cairo. Foi no apogeu do 
sultanato istambuliota que Salônica 
passou a ser chamada de Sefarad 
do Oriente, isto é, a Península Ibérica 
Oriental. Após a Guerra dos Bálcãs, 
em 1912, a Grécia arrebatou Salônica 
dos turcos e os sefarditas tiveram suas 
liberdades reduzidas pelos monarcas 
cristãos ortodoxos de Atenas, que não 
confiavam nos outrora parceiros de Is-
tambul. Os judeus tentaram, sem êxito, 
uma autonomia administrativa, como 
no período otomano, quando também 
era denominada ‘Nova Israel’ - o mile-
nar Reino na Terra Santa, consolida-
do ao redor do Templo de Jerusalém, 
havia sido destroçado, no ano 70 de 
nossa Era comum, por determinação 
do romano Imperador Tito.

Desde que se tornaram vassa-
los dos atenienses, os judeus 

começaram a abandonar a Sefarad 
do Oriente, dentre eles, os Abravanel. 
Dos 130 mil que residiam na cidade, 
mais da metade partiu. Quase todos os 
56 mil que decidiram ficar, morreriam 
na Segunda Guerra (1940 - 1945), nos 
famigerados campos de extermínio da 
Alemanha hitlerista. Sobreviveram ao 
conflito apenas dois mil. Melhor sorte 
tiveram os Abravanel. Vieram para o 
Brasil e, assim, o extraordinário apre-
sentador Sílvio Santos, que se consi-
dera um carioca da gema, pôde nas-
cer, segundo atestam seus registros, 
no boêmio bairro da Lapa, no centro 
do Rio de Janeiro, e não, como suspei-
tou-se por anos, em Salônica

Dia 23.01.2020
Adelino de Sá; Aniversário de casamento Paulo Roberto 
Ambrósio e Roseli Ambrósio; Julio Torres; Isabel Gil e Da-
niel Gil.
Dia 24.01.2020
Maria Benigna; Sra. Maria José (esposa do falecido amigo 
Sr. Viveiros da Casa dos Açores); Cristiane Justino (filha 
do casal Otília e Carlos Justino);  Agostinho do Nascimento 
(Bigorrilho ex-tocador do Grupo Folc. Da Casa de Portugal), 
Ledys Fracassi da Costa (Elos Sul); Gustavo Meirinhos; Fa-
ria aniversario neste dia a saudosa Rose Amaral ( Buffet O 
Marques); Guga Moreno.
Dia 25.01.2020
Rubens Miranda Rodrigues; Aniversário de Casamento (27 
anos em 2020) Odete Mauricio e Antonio Rubens; Roberto 
Mourão (nosso amigo de longa data); Sra. Ana Lopes (Es-
posa do Sr. José Lopes, Transportes Cruz de Malta, que 
comemora em 2020 seus 76 anos).
Dia 26.01.2020
Sandra Regina Pires Augusto (filha do casal amigo Sra. 
Viviana e Sr. Américo Augusto); Saudade Melo Pimen-
ta Têves; aniversário de casamento Dr. Julio Rodrigues 
(ex- Presidente da Casa de Portugal) e Sra. Vera Lucia 
Rodrigues; aniversario da Eduarda Bravo Freire (filha do 
casal Mara e Eduardo e neta dos amigos Sra. Luiza e Sr. 
Caldeira).
Dia 27.01.2020
Otilia Ventura Justino (esposa Sr. Carlos Justino Rede de 
Postos Mataripe); Deborah Chiqueto (neta Com. Antonio 
Maria G. de Carvalho); Valentim dos Santos Batista; Rosa 
Belo Padoan (Casa Ilha da Madeira); faria aniversario neste 
dia o saudoso Com. Armindo Dias (Presidente do Grupo 
Arcel de Campinas); Sra. Patrícia Castro (esposa do amigo 
Dr. Paulo Esteves); Abílio Barbosa Pires (da Portuguesa de 
Desportos).
Dia 28.01.2020
Yuri Morgado Martinez; Dr. Evanir F. Castilho (Juiz do tribu-
nal de Justiça Militar do Estado de São Paulo); Mauricio do 
Nascimento (nosso amigo e integrante do Grupo Folclórico 
da Portuguesa em 2020 comemora seus 52 anos); Neste 
dia é o aniversario de casamentos dos amigos da Casa dos 
Açores a Maria Leonilda (a Nega) e o José Luis O. Jacob 
(comemoram neste ano de 2020 seus 32 anos juntos).
Dia 29.01.2020
Aniversário de casamento dos amigos Mina (Grupo Leo-
graf) e Creusa dos Santos (ambos do Arouca) neste ano 
de 2020 comemoram 48 anos; Antonio Gomes (diretor do 
Arouca e da Padaria Nova Charmosa); Sandra Oliveira (fi-
lha do amigo Ferdinando Rosa Pereira).

Dia 26.01.2020
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho e seu Rancho Folc. 
Cantares e Dançares do Minho, estarão neste dia reali-
zando a partir das 12 horas em sua sede, seu 1.o almo-
ço dançante deste ano de 2.020. Teremos aquele ma-
ravilhoso almoço tendo como prato principal o delicioso 
bacalhau ali preparado além de outros pratos, saladas 
e acompanhamentos. A animação estará a cargo da to-
cata do seu rancho que se exibirá. Convites e reservas 
com a diretoria e componentes, local Rua Jaguaretê, 
414 Casa Verde fone 011 - 98155.8187

O jornal Portugal em Foco, publica aqui neste espaço 
graciosamente e também no seu Facebook sema-
nalmente, todos os eventos da comunidade, desde 
que os mesmos sejam informados, via telefone, fax, 
email, WhatsApp, Messenger, convite ou por oficio. 

As correspondências podem ser enviadas para a Rua 
Dr. Francisco Jose Longo, 135 Chácara Inglesa - Vila 
Mariana CEP 04140-060 Telefones (11) 5589.3309 

WhatsApp 99902.4295 ou 
email: amotorrao@gmail.com
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DISTRITAIS

BRAGA
Pró-Nacional

VISEU
Divisão de Honra
RODADA 16

AVEIRO
I DIVISãO

RODADA 15

LISBOA
I DIVISãO

PORTO
Pró-Nacional
RODADA 19

VILA REAL
Divisão de Honra
RODADA 17

RODADA 21

EsportesLIGA NOS 2019 - 2020
RODADA 17

LIGA Ledman 2019 - 2020
RODADA 17

RODADA 17

Com o triunfo desta sexta-
feira por 2x0, o Benfica ven-
ceu pela 33.ª vez do eterno ri-
val Sporting em jogos na Liga.

Este resultado significa 
que as águias somam ago-
ra mais uma vitória que os 

leões nos dérbis disputados 
em Alvalade – 33 contra 32.

Também em gols os en-
carnados acabaram por 
superar o conjunto verde e 
branco. Tem agora 125 mar-
cados contra 124.

Águia sobe ao
trono dos Dérbis

em Alvalade

Inúmeros jogadores do 
Benfica utilizaram as redes 
sociais para expressarem 
a alegria de terem vencido 
o Sporting (2x0), após o FC 
Porto ter perdido, e dado um 
importante passo rumo à re-
validação do título, isto após 
terem terminado a primeira 
volta com sete pontos de 
vantagem para os dragões e 
19 pontos para os leões.
“Todos juntos somos um! 
Grande vitória! Mais um pas-
so”, escreveu Rúben Dias.
“Grande vitória @slbenfica! 
Sempre juntos #PeloBenfi-
ca”, escreveu Pizzi.

“Vitória muito importante!! 
Parabéns a toda a equipa. 
Vamos Benfica, mais três 
pontos”, escreveu Cervi.
“Grande vitória da equipa no 
dérbi! Juntos pelo Benfica”, 
escreveu Grimaldo.
Grande Vitória pelo Benfica”, 
escreveu Vinícius.
“Boa vitoria, seguimos jun-
tos!”, escreveu Weigl.
“Vamos em frente.  Grande 
vitória”, escreveu Taarabt.
“Lisboa é vermelha e branca. 
Somos um”, escreveu Sefe-
rovic.
“Grande vitória”, escreveu 
Gabriel.

Reação dos jogadores
encarnados à vitória no dérbi

Após a derrota frente ao Benfica, que colocou 
os leões a 19 pontos dos encarnados, o técnico 
Jorge Silas admitiu que é necessário contratar no 
mercado de inverno jogadores que façam a dife-
rença.

 “Acho que é inevitável falarmos sobre isso, 
tendo em conta a diferença entre nós e as outras 
duas equipes. Precisamos de gente que nos aju-
de”, admitiu Silas, em conferência de Imprensa.

 O técnico analisou o dérbi
«Acho que foi um jogo muito dividido. O Ben-

fica foi melhor na primeira parte e nós na segun-
da. Quando estávamos melhor o Benfica fez um 
gol, após um lance de ressalto, que nos mandou 
abaixo. Tivemos boas ocasiões, só que não mar-
camos. Não tivemos tantas como frente ao FC 
Porto. Acho que fizemos um jogo razoável frente 
a uma boa equipe, mas eles marcaram e nós não. 
Neste jogo acho que o empate se ajustava.”

Silas admite: “Precisamos de gente”

O FC Porto foi,na 
esta sexta-feira, der-
rotado em pleno Está-
dio do Dragão pelo SC 
Braga, por 1x2. Para 
os arsenalistas mar-
caram Fransérgio (5’) 
e Paulinho (75’), com 
Soares (58’) a empatar 
pelo meio já depois de 
dois penáltis falhados 
por parte da equipa de 
Sérgio Conceição.

Fc Porto surpreendido
no dragão pelo SC Braga
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Sérgio Conceição lamentou a “infelicidade” que castigou o FC Porto e 
acabou por conduzir à derrota, por 1-2, em pleno Dragão.

“Foi um jogo ingrato. Até aos 15 minutos custou-nos a encaixar na 
forma de jogar do SC Braga, depois optámos por baixar o Danilo para dar 
liberdade aos laterais e conseguimos criar mais situações de apuro para 
o SC Braga. A partir daí fomos superiores até aos 85 minutos, com dois 
penáltis falhados pelo meio, mas, mesmo depois disso, com caráter para 
ir à procura do gol. Tivemos situações que podíamos ter finalizado de 
outra forma e depois, num canto que surge do nada, aparece o segundo 
golo do SC Braga.

- Não merecíamos perder pontos, merecíamos ganhar, quanto mais 
perder… Já o empate era curto, mas o futebol é isto. Estamos todos 
insatisfeitos e vamos à procura de fazer uma segunda volta onde não 
podemos cometer nenhum deslize porque pode custar caro”, afirmou o 
técnico portista à Sport TV.

Sérgio Conceição fala em “jogo 
ingrato e infeliz” no dragão

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

O embate ficou marca-
do pela expulsão prematu-
ra de Rafael Defendi que 
teve de sair da baliza após 
mau atraso de Centelles, 
acabando por derrubar 
Paulinho, logo aos 33 se-
gundos.

A jogar com 10 duran-
te larga maioria do encon-

Famalicão puxa dos Galões 
para vencer no Bessa

tro, o Boavista não soube 
capitalizar as oportunida-
des, coube a Toni Martinez 
sair do banco para selar a 
contenda aos 81 minutos.  
Marlon acabou por ser ex-
pulso aos (84’).

Com este resultado, 
o Famalicão permanece 
no pódio com 30 pontos, 
mais quatro do que Spor-
ting, como terceiro classi-
ficado, quanto ao Boavista 
mantém 19 pontos.

Daniel Ramos anali-
sou a derrota do Boavista 
no terreno do Rio Ave, por 
0-2, no seu terceiro jogo 
no comando técnico dos 
axadrezados.

“Até tivemos um início 
competente, controlando o 
jogo e não permitindo que 
o Rio Ave se aproximasse 
da nossa baliza. Fomos 
perdendo algum espaço e 
faltou-nos posse de bola e 
sermos capazes de apro-
veitar a profundidade e as 
combinações. Faltou con-
centração em momento 
cruciais, nomeadamente 

No final da partida que 
terminou com uma vitória 
por 2-1 sobre o FC Porto, 
Paulinho fez uma rápida 
análise à partida.

Em declarações à 
Sporttv, avançado do SC 
Braga e um dos autores 
dos gols, enalteceu o tra-
balho feito pelo recém-
chegado técnico, Rúben 
Amorim, numa vitória “di-
fícil”.

Partida: “É uma vitoria 
muito boa num estádio di-

“Só vai a jogo quem jogar com as ideias do mister”
fícil, contra um candidato 
ao título. Agora são três 
pontos que nos vão fazer 
puxar mais por nós e que-
rermos fazer e lutar mais.”

Ideias de Rúben Amo-
rim: “O mister tem uma 
ideia: ‘só vai a jogo quem 
jogar com as ideias dele’. 
Hoje chegamos ao dragão 
e vencemos. Fizemos dois 
gols de bola parada contra 
uma equipe que é boa em 
lances de bola parada”, 
afirmou.

O Vitória de Guima-
rães recebeu e venceu o 
Santa Clara por 1x0, em 
jogo a contar para a 17.ª 
jornada da Liga. Foi o 
regresso às vitórias dos 
vimaranenses depois 
da derrota com Benfica 
(0x1) e o empate com 
Marítimo (0x0).

Num jogo muito dis-
putado, foi preciso espe-
rar até ao tempo de com-

Vitória de Quimarães consegue triunfo
ao cair do pano com Santa Clara

pensação para ver um 
gol. João Pedro (90+1’) 
respondeu da melhor 
maneira ao cabeceamen-
to de Davidson e selou o 
triunfo vimaranense.

Com este resultado, 
o Vitória de Guimarães 
passa a somar 25 pon-
tos na sexta posição, 
enquanto o Sant Clara é 
14.º classificado com 17 
pontos.

O Rio Ave somou, 
este domingo, a segun-
da vitória consecutiva no 
campeonato, batendo em 
casa o Boavista por 2-0. 
Os vila-condenses resol-
veram a partida ainda na 
primeira parte, valendo 
gols de Diego Lopes (40’) 

O Paços de Ferreira e o Gil Vicente não foram além 
de um empate a zero, este domingo, em jogo da 17.ª 
jornada da Liga.

Após este resultado, os pacenses prosseguem no 
15.º posto, mas agora com 16 pontos.

Os gilistas subiram ao oitavo lugar, com 22 pontos

O Vitória de Setúbal 
venceu na visita deste sá-
bado ao Belenenses, por 
uma bola a zero, em jogo 
a contar para a 17.ª jorna-
da da Liga. 

Corria o minuto 39 da 
partida quando Guedes 
aproveitou um cruzamen-
to de Sílvio para cabecear 
a bola para o fundo das re-
des, consolidando assim a 
vitória dos visitantes.

Com este triunfo, o 
Vitória de Setúbal sobe 
para o oitavo lugar da 
classificação, ao somar 

Rio Ave bate
Boavista nos Arcos

e Mehdi Taremi (45’).
A equipa de Carlos 

Carvalhal igualou o Vitória 
de Guimarães no 6.º lugar, 
com os mesmos 25 pon-
tos. Já Daniel Ramos con-
tinua sem vencer no banco 
do Boavista, que está no 
12.º lugar, com 19 pontos.

Paços de Ferreira e
Gil Vicente empatam

“Faltou concentração
em momentos cruciais”

no final da primeira par-
te, onde deitámos tudo 
a perder, e deixámos as 
coisas mais complicadas”, 
comentou Daniel Ramos 
após a partida.

Guedes garante triunfo
do Vitória de Setúbal

na visita ao Belenenses

22 pontos, enquanto o 
Belensenses mantém-se 
no 16.º lugar, com 15 pon-
tos, sendo esta a quarta 
derrota consecutiva no 
campeonato.
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Conheça nossas propostas profissionais
de desempenho e conforto

Serviços
Desenvolvemos projetos para climatizar casas, escritórios, indústrias e 

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

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

Estamos inteiramente à sua disposição em todos os momentos.

Vendas
prontoar@gmail.com

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

(21) 97024-3952

Desenvolvendo
Soluções

Tribunal Arbitral do Desporto mantém jogo
à porta fechada na Luz, Benfica recorre

Fonte oficial do Ben-
fica confirmou hoje à 
Lusa que vai recorrer 
para o Tribunal Central e 
Administrativo do Sul da 
decisão de segunda ins-
tância tomada na segun-
da-feira, suspendendo a 
pena de um jogo à porta 
fechada e de uma multa 
de 11.475 euros impos-
tos ao Benfica.

Este castigo foi im-
posto pelo Conselho 

 Iker Casillas estará hesi-
tante quanto a uma eventual 
candidatura à presidência da 
Real Federação Espanhola 
de Futebol (RFEF).

Noticia a Cadena Cope 
que, por ora, «parece impro-
vável» que o guarda-redes 
do FC Porto aceite encabeçar 
uma candidatura no ato elei-
toral agendado para março.

Segundo o Mundo Deporti-
vo, a candidatura de Casillas 
à presidência da federação 
não estará a ser promovida 
por Javier Tebas, presidente 
da LaLiga, mas contaria com 
o apoio deste.

O nome do antigo interna-
cional espanhol foi lançado 
pela Associação de Futebolis-
tas Espanhóis (AFE).

Iker Casillas, recorde-se, 
tem contrato com o FC Porto 
até 30 de junho próximo.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou 
improcedente o recurso do Benfica ao castigo de 
disputar um jogo de futebol à porta fechada, uma 
decisão que vai ser alvo de recurso do clube.

de Disciplina (CD) da 
Federação Portugue-
sa de Futebol (FPF), 
pelo comportamento 
dos adeptos ‘encarna-
dos’ na visita ao Estoril 
Praia, em 21 de abril de 
2018, “traduzido no ar-
remesso de algumas to-
chas para o terreno de 
jogo” aquando dos gols 
das ‘águias’, que vence-
ram por 2x1.

Na ocasião, o Ben-

De partida para o Bra-
sil, onde vai iniciar a tem-
porada com o Flamengo, 
Jorge Jesus não deixou 
de falar sobre o campeo-
nato português.

«Não sei se está resol-
vido», começou por dizer, 

quando questionado so-
bre a vantagem pontual 
que o Benfica dispõe na 
liderança.

De imediato, opinião 
sobre os chamados três 
grandes: «Sou um pouco 
tendencioso ao dizer que 

fica recorreu, primeiro, 
para o pleno do CD da 
FPF, que viria a man-
ter o castigo, e, depois, 
para o TAD, alegando 
que não era “promotor 

do espetáculo despor-
tivo”, por estar a jogar 
como visitante.

Na decisão de segun-
da-feira, à qual a Lusa 
teve acesso, o TAD “de-

clara totalmente impro-
cedente o recurso inter-
posto pela demandante 
[Benfica] e confirma in-
tegralmente a decisão 
disciplinar recorrida”.

Fonte conhecedora 
do processo explicou à 
Lusa que esta instân-
cia de apelo refutou a 
exclusão de responsa-
bilidade para os clubes 
visitantes, defendendo, 
mesmo nestes casos, 
vigilância apertada so-
bre os seus adeptos.

No âmbito deste pro-
cesso, após o primeiro 
recurso negado, o Ben-

fica chegou a suspen-
der a venda de bilhetes 
para o clássico com o 
FC Porto, da sétima jor-
nada da edição 2018/19 
da I Liga, marcado para 
07 de outubro de 2018 
e que viria a disputar-se 
no Estádio da Luz.

Este é o único pro-
cesso imposto com jogo 
à porta fechada aos ‘en-
carnados’, que, no en-
tanto, recorreram para 
o TAD de outros casos 
mas de interdição do 
seu estádio, devido ao 
apoio a claques não le-
galizadas.

Jorge Jesus fala dos três grandes,
do Dérbi e deixa convicção

as três principais equipas 
não estão tão fortes como 
estavam. Diga-me um 
bom jogador estrangeiro 
de um dos três grandes? 
O Weigl? Foi agora con-
tratado, mas está mais 
difícil, nos outros anos ha-
via grandes jogadores…»

«Na minha perspeti-
va o Benfica tem melhor 
qualidade individual. No 
jogo com o Sporting, mes-
mo não sendo a melhor 
equipa coletivamente, os 
melhores jogadores têm 
grande importância nos 
momentos decisivos e foi 
isso que aconteceu. Acho 
que nesta altura o Benfica 
está num patamar supe-
rior», deixou.

Casillas hesita quanto
a eventual candidatura
à federação espanhola

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:
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GOVERNO BOLSONARO

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

A atriz Regina Duarte,  que deverá ser 
nomeada para a secretaria da cultu-
ra do governo Bolsonaro,  será um 

grande acerto do presidente. Regina subs-
tituirá  o mal intencionado Roberto Alvim,  
após o inconsequente e possivelmente neo 
nazista, citar frases de Joseph Goebbels,  
chefe da comunicação do assassino Hi-
tler. Entretanto, tem uma pergunta que não 
quer calar: por que o presidente demorou 
tanto a demiti-lo? Afinal o desrespeitoso já 
havia chamado a nossa querida atriz Fer-
nanda Montenegro de “sórdida” e “mentiro-
sa”. Além disso nomeou para a Fundação 
Palmares um lunático, que declarou que a 
escravidão havia sido benéfica para des-
cendentes de negros. Fica a impressão que 
Alvim foi afastado do cargo em função do 
protesto de vários segmentos, inclusive in-
ternacionais, mas especialmente do presi-
dente da Câmara Federal, Rodrigo Maia e 
do Senado, David Alcolumbre.  

Considero  boa a escolha de Regina Du-
arte, primeiro por ser mulher, num governo 
em que predomina o sexo masculino. Soma-
do  a isso, a querida atriz mantém a doçu-
ra que a consagrou namoradinha do Brasil. 
Vislumbro que,  mesmo não sendo gestora, 
se souber escolher um bom time, poderá re-
alizar um bom trabalho. Com certeza, com 
seu jeitinho amoroso, vai aproximar e esta-
belecer um diálogo sadio e importante da 
classe artística com o presidente Bolsonaro.

PORTUGAL  EM FOCO

Aldeia Portuguesa
Respira o Carnaval Carioca

Já está bem agitado o fim 
de semana com a proximida-
de do Carnaval, com a cidade 
lotada de turistas.

Prestigiando Aldeia Portu-
guesa ponto turístico da cida-
de do Rio de Janeiro. Palco 
de encontro da comunidade 
portuguesa, e da população 
Carioca onde a união e res-
peito andam lado à lado, é só 
chegar imperdível!!!

O empresário 
Nelson Correia 
diretor-presidente 
da famosa Empresa 
Flaviense, presença 
marcante na Aldeia 
Portuguesa no Can-
tinho das Concer-
tina do seu amigo 
Carlinhos, ainda 
na foto Toninho 
Mendes, Humberto 
Mendonça

O Conjunto 
Claúdio San-

tos e seus 
amigos cada 
vez envolve 

os amigos 
com seu bai-
larico . Todos 

Sábados. 
na Aldeia 

Portuguesa 
do Cadec
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Para relembrar um passado gostoso

Nossa saudosa guerreira fundadora do Jornal 
Portugal em Foco, Benvinda Maria, sempre muito 
bem acompanhada, como neste evento, com em-
baixador Antônio Almeida Lima,  e o grande ma-
estro Soares, regente da Banda Portugal

Que saudade, a Irene e o Adão Ribeiro sentirão, ao relembrar desse momento, com 
seus lindos filhos Yuri e  Andreia sempre forma uma linda família

Dois grandes empresários Portugueses, vitoriosos no Brasil 
em especial, em Niterói RJ. Raimundo Dinis, grande Açoria-
no, diretor-presidente da famosa concessionária Hayasa, e 
Nicolau diretor-presidente  das Lojas Casa das Ferramentas 
e Belo Banho, num momento de descontração no CPN

É sempre muito bom rever grandes encontros de ami-
gos, que hoje em dia quase não estão juntos, o visiense 
empresário José Paiva diretor-presidente da empresa 
Rio Paiva Pneus, e o amigo, dinâmico empresário As-
trubal Rodrigues, diretor da Vila de Arouca Importação 
e Exportação

Sem sobra de duvida que o casal Margarida e Jo-
aquim Cunha, sempre estiveram com os sorrisos, 
estampados em seus rostos nas nossas casas re-
gionais, como neste dia com o Emilio Rios, diretor 
presidente dos produtos Guaracamp

Há fotos que dizem mais que as palavras, aqui esta uma 
dessas! A travessa de bacalhau deveria esta uma delicia! 
Por que Antônio Correia  e o Camilo Rio,  andavam a 
pescar o bacalhau, já a Geralda Rio, é que fez bem em 
deixar a travessa de lado, assim como o Mario Alexandre 
ex-presidente da Casa dos Poveiros,  ainda vemos o Ca-
milo e sua esposa Anda Paula

Comendador Manuel Vieira, para os amigos, Manuelzi-
nho, grande baluarte das nossas Casas Regionais, em 
especial a Casa das Beiras, onde exercer o cargo de 
presidente, e sempre muito bem acompanhado de sua 
eterna namorada Fátima Vieira, sempre muito simpática 
com todos que a cercam

Foi uma semana muito 
marcante para a Glória 
Santos diretora da Casa 
dos Poveiros, com a 
presença da comitiva 
da Póvoa de Vazim, na 
foto  para seun album 
de recordaçao com  o 
saudoso esposo Carlos 
Santos  que foi homena-
geado, pela Câmara do 
Póvoa de Vazim, com 
uma placa alusiva na 
Casa dos Poveiros

Essa re-
almente é 
antiga, onde 
vemos nosso 
amigo José 
(diretor do 
Restaurante 
Casa Cliper, 
sua esposa 
Arminda 
, amigas 
Odete e D. 
Clarinda, re-
almente um 
dia especial

Linda imagem no Orfeão Português, na época, uma das mesas mais animadas, Co-
mendador Rui Castanheira e sua esposa D. Alda Castanheira , Rui Proença, sua es-
posa Luiza, amiga Izabel, o casal D. Flobela, esposo Comendador Afonso Bernardo, 
seu saudoso Irmão Serafim, com sua esposa Rosa; em pé o Ronaldo Maneca
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e rever de novo os bons momentos

Grandes momentos vividos da nossa inesquecível matriarca  Benvinda 
Maria com dois grandes amigos dedicaram-se a Casa de Portugal.  o 
Dr. Carlos Eurico Felix que exerceu o cargo de presidente , o saudoso 
Dr. Ivo  Gonçalves , dois baluartes , na Casa de Portugal do Rio

Nesses anos de existência , o Jornal Portugal em Foco, 
sempre presente nos grandes eventos da comunidade, lu-
so-brasileira, como neste, onde vemos Jorge Costa, o sau-
doso Amadeu Pinto Rocha, sempre prestigiando o Portugal 
em Foco. Dr. Francisco Gomes da Costa, presidente do Real 
Gabinete Português de leitura, D. Antônio Mota

O deputado do 
P.S.D., por fora 

da Europa, José 
Cesário sempre 
que vem ao Rio 
de Janeiro, não 

deixa de ir a 
Niterói, para rever 
os amigos, como 

neste encontro, 
com o comen-
dador Orlando 

Cerveira, Dr. Abel 
Morgado num 

close para o Por-
tugal em Foco

Sem dúvida 
que a nossa 
querida amiga 
e colaboradora, 
Isaura Milhazes 
vai lembrar 
deste momento 
muito alegre ao 
lado de Mar-
celo Brandão, 
ex-presidente 
do Arouca e 
do embaixador 
Antônio Almei-
da Lima

Foram grandes encontros na Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro, como neste encontro dos empresários. An-
tônio Lopes, diretor A. Lopes Imóveis, Adão Ribeiro, di-
retor da Rede Itahy de Restaurantes, com o Deputado 
do Parlamento Europeu Fernando Ruas

Dois grandes amigos sempre estavam presentes nos 
grandes eventos, como este no Palácio São Clemente, 
lá no céu devem esta olhando por nós, Luís Vieira  “Lui-
sinho da Tininha”, João Duarte, esposo da nossa fadista 
maior Maria Alcina, saudades!

Quem será 
que estava por 

perto, tirando 
a atenção do 

comendador Joa-
quim Marques 
Mendes e de 

seu filho Felipe 
Mendes, por que 
somente o Artur 

Afonso olhava 
para a lente do 
nosso fotografo 

Rochinha

Outro belo 
encontro da 
comunidade 
portuguesa, 
Zeca, sua 
esposa com 
o grande 
amigo Ro-
berto Leal, 
neste belo 
registro

Esse momento com certeza vai trazer boas recordações 
para a fadista Maria Alcina, cantando um fado num dueto 
com nosso comendador Joaquim Marques Mendes

 Os leitores pediram e o 
Portugal em Foco aqui traz al-
guns dos felizes convícios e fatos 
registrados por suas lentes e que 
já foram alvo de reportagem. E 
quem se delicia com isso são pro-
tagonistas destas fotos que por 
certo, hão de recordar esse seus 
momentos, assim neste “vale a 
pena de ver de novo”, o nosso 
carinho à todos aqueles que vi-
vem intensamente , a nossa vida 
associativa. 
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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

ANjo DA bElEzA.
EU vEjo o bElo No ESpElho DA viDA.

Deputada Martha Rocha, 
exemplo de profissional

A nossa querida 
deputada Martha  
Rocha, além de Po-
litica, exemplo de 
família, Justiça,  e 
amor ao Próximo, 
s u r p r e e n d e - n o s 
agora  na área de 
Jornalismo no fa-
cebook em prol do 
seu  povo. Na foto: 
Manuseando a câ-
mera, para  provar 
que  pode gravar 
flagrantes, e  ser útil 
também, na s horas 
De noticias alvissa-
reiras MUiTAS bEN-
ÇÃoS.

Maria 
Alcina

A querida amiga abençoada Ana Maria Matos 
dos Reis, comemorando com muito  carinho

Idália , mulher patriota e digna, em menos de 3 anos o 
infortúnio bateu á sua porta. Seus 2 filhos e seu esposo, 
partiram para a eternidade. Sozinha, tendo que levar em 
frente a sua casa comercial, para garantir seu sustento e
Ainda ajudar a quem precisa. Idália não para sempre 
dando a mão a quem precisa e prestigiando Os progra-
mas radiofônicos portugueses, seu maior alento.

Leiam com carinho a poesia que ela fez para os 
seus entes queridos. meus amores

Meus amores foram embora e me deixaram só,
Não...só, só com Deus
Os dias os meses passaram, passaram até os anos, 
Mas continuo pensando... pensando... Sem entender 
Porem sei que Deus bem sabe.
Continuo com a minha vida como se eles estivessem 
aqui. Acho que de fato... estão.
Estão sim aqui no meu peito dentro de mim
Sinto-me acalentada... sei que um dia estarei com eles
Na  casa do Pai. Então meus amores... até um dia, não 
se esqueçam que vos amo demais
Vossa Idalina  Massorano.

Salve a cultura do Espirito Santo 
O  famoso escritor romântico, e autoridade na Justiça do 
Estado do Espirito Santo, Dr. Matusalém,  sempre bem 
acompanhado, em eventos  importantes. Na foto. Na Aca-
demia Amazonense de Letras, ao lado dos Academicos, 
Julio Antonio Lopes e Robério Braga, Presidente da reno-
mada Instituição. MUiTAS bENÇÃoS.

O  melhor cabe-
leireiro do Rio de 
Janeiro Eduard 
Fernandes (cabe-
leireiro das estre-
las), Brindando 
ao seu sucesso, 
com a maravilhosa 
cantora Sandra Sá, 
musa da musica 
Brasileira. Maison 
Meier Rua Coronel 
Cota, 25, Meier. 
MUiTAS bEN-
ÇÃoS.

Maison Meier sempre em evidencia

Casal elegante, apaixonado
A querida Márcia Mor-
gado, Primeira Dama 

da Casa de Viseu, 
abraçadinha com o 

seu muito amado Alcí-
dio  Morgado, Presi-

dente da nossa Casa 
de Viseu, RJ. Aprovei-

tando  as férias nos 
Estados Unidos, pas-

seando no, Jurassic 
Park River Adventure 
,sempre numa eterna 

lua de mel. MUiTAS 
bENÇÃoS.

Dr. Francisco Gomes da Costa, Poveiro, 
apaixonado pelas suas raízes

O meu gran-
de amigo, Dr. 

Francisco, 
prestigiando a 

magnífica festa 
de 90 anos,

da sua Casa 
dos Poveiros, 

saudoso da sua 
amada Póvoa 

de Varzim. 
Homem digno,  

patriota, tal qual 
o seu saudoso 
irmão, Antonio 

Gomes  da 
Costa. MUiTAS 

bENÇÃoS.

Dois amigos importantes 
da nossa comunidade

O radialista , Araújo Borges,(Portugal em Ritmo de 
Show e o Comendador Manuel Coelho, baluarte do 
folclore. Estiveram  no maravilhoso evento na Casa 
de Espinho, em Vista Alegre, com o Rancho Cam-
poneses de Portugal De Duque de Caxias, que rea-
lizou uma bela exibição. A amizade  falou mais alto 
no abraço  amigo de Araújo Borges e Manuel Coelho 
MUiTAS bENÇÃoS

Feliz aniversário, meu querido 
amigo Domingos Cunha

O casal muito estimado Perci e Domingos Cunha, dire-
tor  do (Restaurante Glória) Receberam em seu lar ami-
gos queridos, para festejar o niver do querido Domingos 
Cunha. na foto: Domingos, seu Abreu, o filho  Daniel, a 
minha querida amiga, Alice Abreu, e Heloisa, Iluminada a 
mesa, D. Perci a anfitriã mais simpática que conheço.um 
amor de pessoa MUiTAS bENÇÃoS.

Idalina Massorano, Mulher Guerreira.

O aniversário de sua  
tia muito querida 
Maria Elisa de Sou-
za Magalhães Pinto, 
que completando 90 
Anos, Coração santo 
tu reinarás, ajudando 
e distribuindo muito 
amor, aos amigos e 
familiares.  MUiTAS 
bENÇÃoS.

Maneca

Pé de Valsa da Semana
 no Vira Livre

Domingo no almoço da Quinta do Castelo, na Casa 
Vila da Feira e Terras de Santa Maria, ao toque do 
Conjunto; Claudio Santos e Amigos,  quem brilhou 
na pista de dança foi a simpática, Alice Boaventura 
e  Rodrigo, um jovem muito querido por todos, pela 
sua maneira de ser, educado, atencioso, meigo e 
grande Folclorista, parabéns para Rodrigo e D. Alice 
Boaventura. 

Parabéns Dr. Luiz Carlos Esperon, pelo seu Aniversário
Linda Família reunida no almoço 
de Domingo, no Solar Feirense, 
Comemorando mais um Aniver-
sário, de Dr. Luiz Carlos Esperon, 
que tem a seu lado, sua querida 
Mãe, Dona Ely  Gargaglione,mui-
to feliz, onde estiveram presentes 
seu filho, Dr. Paulo  Roberto Es-
peron, Esposa, Dona Drª Ana Es-
peron e demais familiares,como 
vemos na foto, para todos, muita 
saúde e parabéns especial, para 
Dr. Luiz Carlos  Esperon, pelo 
seu Aniversário, co o desejo de 
muita saúde para todos.

Mesa do grande Transmontano de Chaves
Amigo Manuel Mota, estou gostan-
do de ver, sempre presente aos bons 
acontecimentos Luso Brasileiros, 
onde se passou uma tarde gostosa 
de Domingo, na Casa Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria e  após o almo-
ço, o belo convívio, relembrando as 
boas tradições da Pátria Mãe, merece 
um destaque fotográfico, a esquerda, 
amigo Mota, natural do Couto de Erve-
dedo (Chaves) na sequencia, esposa,. 
Dona Emília  e  a grande Secretaria, 
jovem Sabrina, que esta próximo a co-
nhecer o Couto e as lindas Terras de 
Portugal, parabéns amigos. 

Lindo Visual, e Gestos Nobres
Domingo passado, na Casa 
Vila da Feira e Terras de San-
ta Maria, tive o prazer de ver 
mais uma vez, o querido ca-
sal, Dona Berta e Sr. Manuel 
Branco, Presidente da Casa 
do Porto, prestigiando a Dire-
toria da Casa Coirmão, gesto 
nobre e sempre o faz, quando 
pode, como vemos na foto o 
distinto casal sentado, de pé 
o amigo Ernesto Boaventura, 
que foi agradecer a presen-
ça.  Para o trio,  parabéns e o 
meu desejo, de muita saúde.

Linda Foto, de 
Maquinas Humanas da 

Nossa Comunidade

Gostei de ver, Domingo passado, os amigos presti-
giando a Casa Vila da Feira, no Almoço, com o titulo, 
Quinta do Castelo, como vemos, gentileza, gera gen-
tileza,  de pé o Sr. Presidente, Ernesto Boaventura, 
com sua filha, D. Rose, Primeira Dama da Casa, que 
receberam o abraço dos amigos; Alfredo, como ve-
mos a esquerda e do simpático casal: D. Eneide e Sr. 
Torrão Diretor dos biscoitos Globo, para todos minha 
admiração e muita saúde.  

Linda Família da Flora Santa Filomena
Domingo passado na Casa Vila 
da Feira, com sempre, após o 
belo almoço, lindo  folclore, ter-
minando o Show, uma pose fo-
tográfica, com vemos, a frente, 
sentadas, as folcloristas mani-
nhas, Maria Eduarda e Rafae-
la, de pé, o folclorista Rodrigo, 
sentada amiga Flavia com ami-
gos, é sempre bom, lembrar 
que aqui, são as sementes do 
casal, Manuel Pinto Aires e 
Dona Guilhermina que muito 
colaboraram para vermos esta 
linda mesa, composta de Filha 
e netas, defendendo as belas 
tradições, parabéns amigos e 
feliz Ano Novo
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Parabéns e Felicidades,
Domingos Cunha

Felicidades para 
você amigo, por mais 
um ano de vida, nesta 
data tão especial, que 
seus anos se multipli-
quem, que seja aben-
çoados e plenos de 
muita felicidades, ao 
lado de sua amada es-
posa, D. Perci , que es-
tes dias futuros sejam 
todos de harmonia, paz 
e de desejos realiza-
dos. Foi um dia muito 
especial, com Domin-
gos e sua esposa Per-
ci,numa linda confrater-
nização com os amigos 
queridos em sua casa 
e no restaurante na 
Tijuca, realmente uma 
belíssima noite. 

A direção do Portu-

gal em Foco, deseja que 
seu caminhar seja sem-
pre premiado com a pre-
sença de Deus, guiando 
os seus passos e intuin-

do suas decisões, para 
suas conquistas e vito-
rias sejam constante, 
em seus novos dias, 
Feliz Aniversário!

O empresário Domingos Cunha diretor do restauran-
te Glória na praça Mauá, estreou nova idade, ao lado 
de paixão, sua esposa D. Perci que juntos formam um 
belo casal

Um dia marcado pela alegria entre o casal anfitrião, Domingos Cunha e sua esposa 
D.Perci, junto com amigos Heloisa, Alice Abreu, Daniel Abreu, Fabiano e Daniela, 
numa linda confraternização no restaurante na Tijuca

Almoço das Quartas
na Casa das Beiras

um casal de destaque há anos transbordando amor e carinho, Eliane, o radialista José 
Chança, muito queridos pela comunidade portuguesa, na foto com um casal de amigos

Esteve bem movimentado o 
último “Almoço das Quartas” na 
Casa das Beiras, com a presen-
ça da comunidade portuguesa, 
agitando o almoço, o onde es-
teve presente um bom numero 
de amigos, prestigiando o even-

to que já e marca registrada da 
Casa. Destaque ,também, para 
a deliciosa gastronomia beirã, 
imperdível !  Venha você, no 
próximo Almoço das Quartas. 
Com certeza vai virar cliente 
assíduo. 

O grande vascaíno 
seu Júlio Robalo, 
uma figura marcan-
te na nossa comuni-
dade portuguesa, 
sempre presente 
no almoço das 
Quartas, vemos ain-
da, Ana Lúcia, ao 
fundo na atividade 
a gerente Cris, o 
MasterChefe João e 
a Danielle
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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 

FiGoS dE AmêndoA E 
chocolATECASA DE TRÁS-OS-

MONTES E ALTO DOURO
Av. melo matos, 15-19 – Tijuca - 

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

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua haddock lobo, 195 - Tijuca - 
Tel: 2293-1542

JAnEiRo – 24 – Sexta-feira – 20hs – Tas-
ca do Folclore. Música com o Trio Cláudio 
Santos. Atração: Rancho Folclórico Povei-
ro.
JAnEiRo – 26 – domingo – 11:30hs 
– Festa das Fogaceiras 2020. Missa às 
11:30hs - Igreja dos Capuchinhos seguida 
de Procisão. Almoço Social . Cardápio va-
riado. Música ao vivo por conta do Conjun-
to Típicos da Beira Show. Apresentação do 
Grupo Folclórico Almeida Garrett e do Ran-
cho Intanto Juvenil Danças e Cantares das 
Terras da Feira.
FEVEREiRo – 2 – domingo – 11:30hs – Al-
moço à Lá Carte - Música ao vivo com o Con-
junto Som e Vozes.

CASA DOS 
AÇORES

Av. melo matos, 21/25 – Tijuca  
– Tel.: 2568-9535

JAnEiRo – 31 – SEXTA-FEiRA – 19hs. De-
vido ao extraordinário sucesso da estreia, 
a RC Produções apresenta a 2ª Edição do 
Good Times 98. Já estão à venda ingressos 
antecipados, para maiores informações e re-
servas ligue para 99509-8497.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897.
FEVEREiRo – 2 – dominGo – 12hs. Almoço 
Tropical em ritmo de carnaval. Almoço com 
opções de churrasco, empadão de frango, sar-
dinha portuguesa e acompnamentos. Sobre-
mesa: Banana com sorverte, frutas, além bolo 
dos aniversariantes do mês. O almoço tropical 
vai ser em clima de carnaval, vai ter muita mú-
sica e muita diversão com a Banda Típicos da 
Beira Show. O que você está esperando? Ve-
nha se divertir com a gente. faça suareserva 
agora Tel(s): 2273-1897 / 99988-7945
FEVEREiRo – 19 – QUARTA-FEiRA – 12hs. 
Almoço das Quartas. É a terceira quarta-feira 
do mês, dia de Bacalhau na Casa das Beiras. 
Não deie para cima da hora, faça suareserva 
agora Tel(s): 2273-1897 / 99988-7945

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
FEVEREiRo – 2 – domingo – 11hs – Festa 
Portuguesa. Com Cláudio Santos & Amigos. 

CASA DE ESPINHO
Av. Braz de Pina, 1988 – V. Alegre - Tel: 3253-1244
FEVEREiRo – 9 – domingo – 12:30hs –  Al-
moço dançante. Cardápio: Churrasco com 
diversos acompanhamentos 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 
(aresentando carteirinha com foto) bebidas e 
doces a parte.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 -  Tijuca - Tel: 2568-2018
FEVEREiRo – 9 – domingo – 12:30hs. – Al-
moço Social. Entrada: Bolinhos de bacalhau, 
batidas tropicais. Prato Principal: Churrasco 
completo  com acompanhamentos, 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.

• 250g de açúcar
• 250g de amêndoa sem pele, moída
• 300g de cacau em pó
• 1 ovo batido
• 1 colher de sopa de leite
• Açúcar Q.B.
• 1 dl de água

1. Leve ao lume o açúcar e junte-lhe a 
água. Deixe ferver até atingir ponto de fio. 
(103ºC)
2. Junte depois a amêndoa moída, me-
xendo sempre até fazer estrada no fundo 
do tacho. Retire do lume e deixe arrefecer 
um pouco.
3. Junte o cacau, o ovo batido e o leite. 
Misture tudo muito bem e leve de novo 
ao lume, mexendo sempre, até obter uma 
massa moldável. Retire do lume e deite 
num tabuleiro. Deixe arrefecer.
4. Com a mão, molde pequenos figos, 
passe-os pelo açúcar e deixe-os secar. 
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

A desconfortável urticária
Cerca de 20% da população brasileira já manifes-

tou pelo menos um caso de urticária na vida. Para 
quem não sabe, estamos falando de uma lesão na 
pele cujas principais características são elevações 
avermelhadas, quentes e que coçam bastante.

Apesar dos sintomas serem sempre os mesmos, 
existem tipos diferentes da doença. A urticária agu-
da dura no máximo seis semanas e geralmente não 
demanda tratamento com medicamentos. Já a urticá-
ria crônica pode permanecer ativa por meses ou até 
mesmo anos. Em todos os casos, a crise pode ser 
desencadeada por diversos motivos: calor, frio, rea-
ção alérgica a alimentos ou medicamentos, roupas 
pressionando a pele, entre outros. Inclusive, alguns 
casos crônicos são considerados espontâneos, ou 
seja, não possuem nenhum fator desencadeante.

O tratamento varia para cada caso, mas todos de-
vem evitar coçar as feridas. Para aliviar a coceira, 
o recomendável é aplicar compressas frias sobre a 
pele. Para um diagnóstico mais preciso e consequen-
temente um tratamento adequado, procure um der-
matologista assim que perceber os sintomas. Apesar 
de não ter cura para a doença, as crises podem ser 
controladas com medicamentos. Procure ficar rela-
xado, pois o estresse emocional pode piorar os sin-
tomas. Se o paciente apresentar dificuldades para 
respirar, procure imediatamente atendimento médico
-hospitalar de urgência, pois isso pode significar uma 
reação alérgica perigosa. Por fim, fica a recomenda-
ção de sempre: não se automedique.

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Cultura Gaúcha no Rio de Janeiro

Os alunos do 
Senac Rio 

saboreando o 
delicioso chi-

marrão nas 
dependências 

da Casa do 
Gaúcho em 

Copacabana 
na Siquei-

ra Cam-
pos/143/72

O dinâmico 
gaúcho José 
Tadeu Maciel, 
que fundou 
a Casa do 
Gaúcho 
RJ, sempre 
divulgando 
a cultura e 
as tradições 
Gaúcha no 
Rio de Ja-
neiro

Tudo sobre as  tradições e costumes cultural Gaúcho. Você en-
contra na Casa do Gaúcho em Copacabana

Na terra de Noel Rosa onde 
impera a Cultura do carnaval des-
cobrimos um núcleo sempre ativo  
nas tradições do Rio Grande do 
Sul. São realizadas palestras e 
22/01/2020 11:00 - Maciel Novo: 
mostras de um imenso acervo de 
utensílios de uso no cotidiano dos 
gaúchos para alunos de todos os 
tipos de escolas,desde primário 
até nível universitário. Desta vez 
foi a escola SENAC que levou um 
grupo de alunos na finalização do 
curso de turismo. Todos aprende-
rem a fazer o chimarrão, provaram 
e aprovaram este hábito que hoje 
se espalha pelo país todo inclusi-

ve no exterior.
Quem se dedica a tão nobre 

causa ,diga se de passagem , gra-
ciosamente, somente por amor as 
suas tradições ,e o gaúcho José 
Tadeu Maciel que fundou a Casa 
do Gaúcho RJ. Seu trabalho se 
torna completo porque inclui ati-
vidades na Casa do Minho onde 
foi acreditado e acolhido pela sua 
diretoria .  Todos os meses realiza 
lá um grande encontro desta co-
munidade onde o folclore original 
gaúcho e a culinária com as, já co-
nhecidas, COSTELADAS  são as 
atrações principais.


