
Ano 61 . Nº 05|   www.portugalemfoco.com.br RIO . R$ 3,00 | SP . R$ 3,00

O Conselho de Estado re-
úne-se amanhã para debater 
assuntos relacionados com a 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa, confir-
mou à Lusa fonte oficial da 
Presidência da República.

Segundo a mesma fon-
te, esta é uma reunião que 
já estava prevista há algum 
tempo, sem adiantar mais 
pormenores sobre o encon-
tro. Nesta reunião, estará 
presente o Presidente de 
Cabo Verde, Jorge Carlos 
Fonseca, país que, neste 
momento, tem a presidên-
cia rotativa da CPLP. Inte-
gram a CPLP Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Casa da Vila da Feira
Guiné Equatorial, Moçam-
bique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Timor-Leste.                                                                                      
O Conselho de Estado é o 
órgão de consulta do Presi-
dente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

O Conselho de Estado 
é composto pelo primeiro-
ministro, o presidente do 
Tribunal Constitucional, o 
Provedor de Justiça, os pre-
sidentes dos governos regio-
nais, os antigos presidentes 

Rio de Janeiro, 30 de Janeiro a 5 Fevereiro de 2020

CADERNO DE SÃO PAULO

A Associação dos Poveiros de São Paulo presidida pelo 
Sr. Isaias dos Santos, preparou uma vasta agenda para o 
Rancho Poveiro que veio ao Brasil, para atuar no aniver-
sario da Casa dos Poveiros do Rio de Janeiro e também 
visitou São Paulo para algumas atuações. Acompanhando 
o Rancho tivemos o Presidente da Câmara da Povoa de 
Varzim o Eng. Aires Pereira. Confira esta reportagem e ain-
da, a coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro 
e o Portugal Desportivo do radialista Martins Araujo.

Rancho Poveiro
em São Paulo

Conselho de Estado reúne-se amanhã 
para debater assuntos da CPLP

da República, 5 cidadãos 
eleitos pela Assembleia e 
mais 5 designados pelo Pre-
sidente da República, pelo 
período correspondente à 
duração do seu mandato. 

Segundo a Constituição, 
o Conselho de Estado pro-
nuncia-se sobre a dissolução 
da Assembleia da República 
e das Assembleias Legislati-
vas das regiões autônomas, 
sobre a demissão do Gover-
no, sobre eventuais declara-
ções de guerra e de paz, so-
bre os atos de um Presidente 
da República interino, e, em 
geral, aconselha o chefe de 
Estado no seu exercício, em 
caso de solicitação.

Festa das Fogaceiras, 
linda festa Feirense

Um domingo maravilhoso para família Feirense, que se reúne 
para uma das mais tradicionais festas da Vila da Feira, na foto 
no altar da Igreja dos Capuchinhos. Padre Arley, as crianças 
com as fogaças,(Detalhes pag.8)

Tasca do Folclore

Com o Rancho Poveiro
Sensacional festa na Casa da Vila da Feira, com a presença 
do Rancho Poveiro. Na foto Dr. Francisco Gomes da Costa, 
Presidente do Real Gabinete Português de Leitura saudando 
os componentes do Rancho com belíssima digressão ao Rio 
de Janeiro. (Detalhes pag.12)

Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

Arraial Transmontano
Presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, Ismael 
Loureiro, recebendo como lembrança um símbolo da mulher da 
Póvoa de Varzim, e oferecendo um diploma. (Detalhes pag.20)

O PS apresentou  proposta de al-
teração ao Orçamento que prevê a 
aplicação de uma taxa de IRS de 10% 
sobre os rendimentos de pensões es-
trangeiras de residentes não habituais.

“Os residentes não habituais em ter-
ritório português são ainda tributados à 
taxa de 10% relativamente aos rendi-
mentos líquidos de pensões, incluindo 
os da categoria H”, prevê a proposta, 
que acrescenta ainda a possibilidade 
de as pessoas que em Portugal reú-
nam os requisitos para serem abran-
gidas por este regime fiscal dos Resi-
dentes Não Habituais (RNH) poderem 
optar pelo englobamento destes rendi-
mentos.

A proposta procede ainda a um re-
ajustamento dos requisitos de isenção 
para os rendimentos do trabalho obti-
dos no estrangeiro por residentes não 
habituais, exigindo-se a tributação efe-
tiva no Estado da fonte do rendimento.

A iniciativa, dos deputados do PS, 
determina que estas alterações apenas 
irão abranger os residentes não habi-
tuais que não se encontram ainda ins-
critos e a beneficiar deste regime fiscal 
nem estejam no prazo que lhes permite 
fazer a inscrição.

Em simultâneo, dá-lhes a possibi-
lidade de se manterem com as regras 
ainda em vigor para o RNH ou de ado-
tarem as novas.

PS propõe que reformados estrangeiros
paguem 10% sobre as pensões recebidas     

“O Governo, se estiver 
de boa-fé, e esperemos que 
esteja, fez uma proposta à 
Comissão Europeia para 
baixar o IVA da eletricida-
de, uma proposta normal e 
simples chegará para ser 
aprovada pelo Partido So-
cialista”, disse o vice-pre-
sidente da bancada  social-
democrata Afonso Oliveira, 
no parlamento.

Se essa contrapartida 
não estiver prevista pelo 
Governo, o que o PSD 
considera com um sinal de 
“má-fé”, o partido proporá 
reduções de despesas mi-
nisteriais e de consumos 
intermédios, que compen-

PSD propõe que IVA da eletricidade doméstica passe de 23% para 6%

sariam os 175 milhões de 
despesa estimados na se-
gunda metade em 2020.

Questionado se admite 
aprovar propostas de ou-
tros partidos (BE e PCP) 
sobre esta matéria, disse 

que não há acordo com 
qualquer partido, mas não 
excluiu essa possibilidade.

“Nós temos uma pro-
posta neste momento apre-
sentada, e vamos analisar 
as propostas dos restantes 
partidos, e depois avaliare-
mos”, afirmou.

“O Governo apresen-
tou à Comissão Europeia 
uma proposta para mode-
lar, chegar a um modelo 
diferente de baixa do IVA. 
Se o fez, é porque tem 
acomodação no Orçamen-
to para essa proposta ser 
aprovada, imaginamos nós. 
Se assim for, uma propos-
ta simples será aprovada 

sem nenhuma compensa-
ção”, disse  Afonso Oliveira.                                                                                                                                        
 O deputado prosseguiu, 
afirmando que, se assim 
não for, e se o Governo não 
tiver de boa-fé neste pro-
cesso, o PSD tem uma pro-
posta com contrapartidas.

“Há aqui um conjunto de 
despesa que acresce neste 
Orçamento do Estado que 
poderá perfeitamente aco-
modar, e para os portugue-
ses é mais importante que 
acomode e que se reduza o 
IVA da eletricidade a todas 
as pessoas, do que haja da 
parte do Estado um acrésci-
mo de despesa”, defendeu 
o deputado.

A diretora-geral da Saúde 
afirmou que os portugueses 
a viver em Wuhan estão sau-
dáveis e estão previstos pro-
tocolos de saúde para uma 
eventual retirada. “À partida, 
tanto quanto sabemos, eles, 
os cidadãos portugueses a 
viver em Wuhan, não estão 
com sintomas, nem com si-
nais de doença. Estão sau-
dáveis e estão bem. Virão 
para Portugal como qualquer 
outro passageiro assintomá-
tico”, afirmou Graça Freitas.                                                                                                                             
O Governo português quer 
retirar os portugueses em 
Wuhan . Num comunicado 
dirigido aos cerca de 20 cida-
dãos nacionais que residem 
na cidade, a embaixada  es-
clareceu  que iniciou de ime-
diato todos os passos  para 
proceder à retirada, recorren-
do a um avião civil fretado, 
que leve estes portugueses 
diretamente para Portugal.                                                                                                                          
Graça Freitas explicou que, 

como eles vêm do epicentro 
da doença, à chegada a Por-
tugal será feita uma pequena 
história clínica, para perceber 
se estiveram em contato com 
doentes infetados com o novo 
coronavírus ou se estiveram 
em contato com animais.

“Se estes cidadãos não 
apresentarem sintomas, fica-
mos a saber para onde vão, 
ficamos com o contato deles, 
damos o contato das autori-
dades de saúde da área de 
residência para, se nos próxi-
mos dias desenvolverem sin-
tomatologia, poderem contatar 
essa autoridade de saúde”.

“Podem embarcar lá sem 
sinais, nem sintomas e de-
senvolver os sinais e sinto-
mas a bordo. Também há um 
protocolo para isso”, referiu, 
esclarecendo que tal passará 
por o comandante do avião 
alertar as autoridades de saú-
de em terra e esses doentes 
serem retirados.

Direção-Geral de Saúde confirma que
portugueses em Wuhan estão saudáveis

Polo Gastronômico do Cadeg

Sempre com aquele clima de amizade e congraçamento entre 
os imigrantes, amigos e todos os povos e realmente, o ponto 
de encontro entre amigos. (Detalhes última pag. do tabloide)

COMUNICADO IMPORTANTE
PEDIMOS ATENÇÃO:

Estão circulando com nossa 
revista Natalina pedindo uma 

contribuição para uma instituição 
filantrópica. Dizendo ter feito 

uma parceria com o Jornal Portugal 
em Foco 

“ NÃO É VERDADE  É FAKE NEWS”!
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Ligação entre Portugal e EUA pode beneficiar brasileiros 
que pretendem emigrar para os Estados Unidos 

Cidadãos brasileiros com du-
pla nacionalidade terão a chan-
ce de empreender e residir nos 
Estados Unidos através do visto 
E-2. É o que prevê a propos-
ta de legislação aprovada pela 
Comissão Judiciária da Câmara 
dos Representantes do Con-
gresso norte americano, no final 
de 2019. Essa iniciativa, cha-
mada “Advancing Mutual Inte-
rests and Growing our Success 
(Amigos) Act” trata da formali-
zação da abertura de duas ca-
tegorias de vistos de negócios 
para cidadãos portugueses nos 
EUA. A proposta está agora a 
ser avaliada pelo Senado e, se 
for bem-sucedida, seguirá para 
promulgação do presidente Do-
nald Trump.

Segundo o advogado Viní-
cius Bicalho, mestre em Direito 
no Brasil e nos EUA e CEO da 
Bicalho Consultoria, empresa 
especializada em migração, in-
ternacionalização de negócios e 
franquias, apenas temporária no 
exterior, abre portas para que o 
requerente estenda o visto pe-

riodicamente, atuando de fato 
como um visto permanente. 

“A oportunidade é um ótimo 
recurso para empresários e in-
vestidores que querem apostar 
no mercado americano. Com a 
eventual promulgação da legisla-
ção, quem é cidadão português 
passará a ter acesso aos vistos 
E-1 e E2. Vale a pena explicar 
que a categoria “E” de vistos 
norte-americanos é voltada para 
pessoas de países com os quais 
os Estados Unidos mantém tra-
tados de comércio e navegação 
e, até o momento, Portugal não 
faz parte da lista”, conta Bica-
lho, que reforça que “o visto E-2 
é um visto norteamericano para 
investidores”.

 “Tudo vai depender da na-
tureza do negócio. Para que a 
possibilidade seja real, o inves-
timento deve ser de, no mínimo, 
100 mil dólares. O programa 
E-2 fornece um visto temporá-
rio de 5 anos. Por ser renová-
vel, pode ser prorrogado por 
tempo indeterminado, funcio-
nando efetivamente como um 

visto permanente. O cônjuge 
do investidor recebe  uma auto-
rização de trabalho sem restri-
ções, enquanto os filhos meno-
res de 21 anos estão incluídos 
sob o status de visto dos seus 
pais”, conta Bicalho, que subli-
nha que esses cidadãos, após 
receberem o visto E-2, podem 
exercer funções em todas as 
áreas, porém, “é importante 
que seja um negócio capaz de 
sustentar a família do reque-
rente do visto nos EUA, pois 
não existe qualquer tipo de aju-
da do governo local”. Mas, se-
gundo apuramos, está em es-
tudo, por parte das autoridades 
dos EUA, a oferta de condições 
diferenciadas aos cidadãos 
portugueses em razão da re-
lação entre os EUA e Portugal.                                                                                                                                        
    Na opinião de Rafael Giane-
sini, CEO da Cidadania4u, essa 
iniciativa “vai facilitar muito a 
entrada e saída de brasileiros” 
nos EUA, por isso, “trará mui-
tos benefícios” a esse grupo.  
“Vai ser possível ter acesso ao 
País de forma rápida, prática e 

barata. 
Para o especialista em negó-

cios internacionais, André Duek, 
que empreende há mais de 7 
anos nos EUA, se aprovada, 
essa medida poderá, além de 
conceder residência temporária 
aos brasileiros nos EUA, abrir 
portas no mercado. 

“Embora não conceda resi-
dência permanente, como o fa-
moso Green Card, o E-2 é uma 
excelente forma de começar o 
caminho imigratório da forma 
correta nos EUA. É uma forma 
de conhecer o mercado e poder 
arriscar em investimentos não 
tão comuns”, reitera Duek. 

“A economia norte-americana 
nunca foi tão promissora para ne-
gócios estrangeiros. Sem dúvida, 
sendo a comunidade luso-brasi-
leira uma das maiores do Brasil, 
se aprovada a medida, muitos 
empreendedores terão a chance 
de entrar nos EUA pela porta da 
frente. Planeamento é fundamen-
tal. Esperamos que esta lei seja 
realmente aprovada”.

Os detentores dos vistos 

E-1 e E-2, e os seus cônjuges 
e filhos, são admitidos nos Es-
tados Unidos por até 2 anos, e 
podem prolongar a sua estadia 
indefinidamente se continuarem 
a atender aos requisitos de ele-
gibilidade.

 O visto em questão permite 
que empreendedores de países 
que fazem parte da lista do Tra-
tado do Comércio com os Es-
tados Unidos possam entrar no 
País para realizar investimentos. 
O Brasil, atualmente, não faz 
parte da lista, no entanto, muitos 
países europeus fazem. Portan-
to, brasileiros que têm dupla-
cidadania podem qualificar-se 
para o E-2. 

Atualmente, cidadãos de Por-
tugal também não contam com 
essa vantagem nos EUA. Ape-
nas cidadãos de outros países 
da Europa contam com a pos-
sibilidade de obter vistos E-2, 
como Espanha, Itália, França, 
Alemanha, além da Argentina, 
Colômbia, Chile, China, Japão, 
entre outros.

Texto de Igor Lopes

Avaliação bancária das casas 
sobe e bate novo recorde

A avaliação bancária 
das casas bateu novo re-
corde ao subir para 1321 
euros por metro quadrado 
em dezembro,  segundo 
dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística. Esta 
avaliação significa um au-
mento de quase 100 euros 
face a dezembro de 2018, 
quando estava nos 1220 
euros por m2. Em dezem-
bro, quando o valor médio 
de avaliação bancária de 
pedidos de crédito para 
compra de habitação se 
fixou em 1321 euros/m2, 
a região com maior su-
bida face a novembro foi 
a Região Autónoma dos 
Açores (2,3%), enquanto 
a Madeira registou a úni-
ca descida (-1,2%). Nos 
apartamentos, em de-
zembro, o valor médio de 
avaliação bancária foi de 
1408 euros/m2, aumen-
tando 9,7% relativamente 
ao mês homólogo, sendo 
o valor mais elevado re-
gistado na região do Al-
garve (1755 euros/m2) e 
o mais baixo no Centro 
(1112 euros/m2).

Comparando com no-
vembro, o valor para apar-
tamentos subiu 0,4%, ten-

do os  Açores apresentado 
a maior subida (3,6%) e a  
Madeira a menos acentu-
ada (0,1%). O valor médio 
da avaliação para aparta-
mentos T2 subiu 12 euros, 
para 1456 euros/m2, os 
T3 subiram cinco euros, 
para 1312 euros/m2. No 
seu conjunto, estas duas 
tipologias representaram 
83,2% das avaliações de 
apartamentos realizadas 
em dezembro. O valor mé-
dio da avaliação bancária 
das moradias foi de 1172 
euros/m2 em dezembro, 
uma subida de 4,7% em 
relação ao ano anterior, 
tendo sido os valores mais 
elevados no Algarve (1696 
euros/m2) e em Lisboa 
(1644 euros/m2), tendo o 
Centro registado o valor 
mais baixo (1009 euros/
m2). No conjunto do ano, a 
média de avaliação foi de 
1286 euros/m2, mais 7,9% 
do que em 2018, tendo o 
INE observado um cresci-
mento do valor de avalia-
ção em todas as regiões, 
com as regiões Algarve e 
Norte a apresentar as va-
riações de maior intensi-
dade (10,9% e 8,7%, res-
petivamente).

PS limita vistos gold às cidades do interior e às ilhas
O PS entregou uma 

proposta de alteração ao 
Orçamento em que limita 
a concessão dos “vistos 
gold” a investimentos fei-
tos por estrangeiros em 
municípios do interior ou 
nas regiões autônomas 
dos Açores e da Madeira.

Esta medida foi anun-
ciada pela líder da bancada 
socialista, Ana Mendes, na 
Assembleia da República, 
durante a qual fez questão 
de salientar que o fim dos 
vistos gold em zonas como 
as de Lisboa e Porto não 
terá obviamente uma aplica-
ção com efeitos retroativos.

“Entendemos no Grupo 

Parlamentar do PS que se 
deve dar uma resposta à 
especulação imobiliária. 
E, por isso, apresentamos 
uma proposta de alteração 

aos vistos gold, incenti-
vando o investimento em 
zonas do interior e regiões 
autônomas”.  Segundo a 
presidente do Grupo Par-

lamentar do PS, a partir 
deste ano, só “quem fizer 
investimentos nas comu-
nidades intermunicipais 
(CIM) do interior e nas regi-
ões autónomas, bem como 
quem criar emprego, tem 
direito ao visto gold”. O fim 
dos “vistos gold” para es-
trangeiros de países tercei-
ros à União Europeia que 
invistam 500 mil euros em 
Portugal, designadamen-
te no mercado imobiliário, 
tem sido insistentemente 
reclamado por associa-
ções ligadas ao combate 
ao branqueamento de ca-
pitais e por partido, sobre-
tudo o Bloco de Esquerda.

Governo lança incentivo no IRS para estudantes trabalhadores
Além da redução do IRS 

para quem entra no mercado 
de trabalho após concluir o 
secundário ou a universidade, 
haverá um incentivo a quem 
trabalha ou faz um biscate 
enquanto estuda. Os alunos 
que comecem a trabalhar 
quando ainda estiverem a 
estudar, com um contrato ou 
mesmo fazendo um ato úni-
co, vão se beneficiar de uma 
redução do IRS a partir desde 
ano. O grupo parlamentar do 
PS apresentou uma emenda 
à proposta de Orçamento que 
inclui uma medida que vem 
complementar a já anunciada 
redução do IRS dos jovens 
que entrem no mercado de 
trabalho quando terminarem 
os estudos.

A nova medida agora 
proposta dirige-se aos jo-
vens que ainda estão a es-
tudar e que exercem uma 
atividade profissional fora 
dos tempos letivos. Para es-
ses estudantes só uma par-
te do rendimento é que vai 

ser tributado em IRS, fican-
do isentos os valores até 
2194,05 euros. A proposta 
do PS prevê que ficam ex-
cluídos de tributação, até ao 
limite anual global de cinco 
x IAS [Indexante de Apoios 
Sociais], os rendimentos da 
categoria A provenientes de 
contrato de trabalho e os 
rendimentos de categoria B 
provenientes de contrato de 
prestação de serviços, in-
cluindo atos isolados”. Para 
se beneficiarem da medida, 
os jovens terão de submeter 
no Portal das Finanças um 
documento comprovativo 
da frequência de estabele-
cimento de ensino oficial ou 
autorizado até 15 de Feve-
reiro do ano seguinte àque-
le a que o IRS respeita, a 
declaração de rendimentos 
é sempre entregue no ano 
seguinte àquele a que os 
rendimentos dizem respeito. 
A outra medida que já esta-
va prevista na proposta ini-
cial do Orçamento dirige-se 

aos jovens até aos 26 anos 
que já tenham concluído os 
estudos e que entrem no 
mercado de trabalho. Nos 3 
primeiros anos de trabalho 
dependente terão uma isen-
ção de IRS de 30%, 20% e 
10%. Ou seja, no primeiro 
ano, o IRS só incide sobre 
70% do rendimento cole-
tável anual; no segundo, o 
imposto incide sobre 80%; 
e no terceiro já vai incidir 
sobre 90%. No quarto ano, 
o IRS vai aplicar-se de for-
ma igual à generalidade dos 

trabalhadores.
Este alívio fiscal é visto 

pelo PS como um claro si-
nal a dar às empresas no 
momento da valorização 
salarial da geração portu-
guesa mais qualificada de 
sempre. E por isso decidiu 
promover o alargamento da 
medida também ao univer-
so dos jovens dependentes 
que exercem atividades 
profissionais fora dos tem-
pos letivos, promovendo 
uma medida que comple-
menta o IRS Jovem.
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Notas.. ...e mais

em Ferreira do Zêze-
re a praia fluvial do Lago 
Azul, devido à cor límpida 
da sua água, a praia flu-
vial da Castanheiro fica 
na margem do rio Zêze-
re. O espaço conta com 
duas piscinas flutuantes, 
uma para crianças e ou-
tra para adultos e ofere-
ce a prática de diversos 
esportes náuticos, como 
passeios de gaivota, 
windsurf e kayak. Para 
segurança dos banhistas, 
existe um posto de so-
corros e, durante a épo-
ca balnear. O Lago azul 
dispõe ainda de banhei-
ros, bar e balneários. Em 
Ferreira do Zêzere, logo 
ali ao lado, pode visitar a 
Torre Templária da Aldeia 
de Dornes, apreciar a vis-
ta no Miradouro do Cas-
tro e realizar o percurso 
pedestre de Pombeira. 

em Pampilhosa da 
serra a Praia fluvial de 
Pessegueiro, no concelho 

As melhores praias fluviais do país

de Pampilhosa da Ser-
ra, oferece tranquilidade 
e descanso a quem por 
lá passa. Com vista para 
a aldeia do Pessegueiro, 
mais exatamente para a 
Igreja Matriz e para as ca-
sas de xisto, este é o lo-
cal indicado para levar as 
crianças a passar um dia...  
ou dois. O local tem ainda 

de Mértola organiza várias 
atividades durante a épo-
ca balnear como sessões 
de cinema ao ar livre, du-
rante a noite, espetáculos 
musicais e ainda competi-
ções desportivas. Durante 
o dia, é possível alugar 
uma canoa ou uma gaivo-
ta, visitar o café/restauran-
te e almoçar nas mesas de 

piquenique perto da praia. 
A praia fluvial conta com 
acesso gratuito à Internet. 
O estacionamento tam-
bém é gratuito. 

em Castanheira de 
Pêra a Praia das Rocas, 
uma ilha no centro da 
praia; a maior piscina de 
ondas do país (com 2100 
metros quadrados) e uma 
ponte secular, não era 
possível deixar a Praia 
das Rocas fora da lista. 

Localizada no coração 
de Castanheira de Pêra, 
oferece várias atividades 
como passeios de bar-
co a remos e de gaivota 
para os que procuram 
conhecer melhor o espa-
ço verde que envolve o 
local. Para os mais aven-
tureiros, há ainda slide, 
escalada e rappel. O 
espaço dispõe de balne-
ários com chuveiros, ba-
res com esplanada, pal-
meiras tropicais . É ainda 
possível alugar chapéus 
de sol e espreguiçadei-
ras por 7,50€. Dentro da 
praia existe um comple-
xo turístico, o VillaPraia, 
com 12 quartos duplos, 
todos com WC, ar condi-
cionado, frigorífico e TV, 
destinado aos que procu-
ram passar mais do que 
um dia na praia. A entra-
da custa a partir dos 5 
euros por pessoa. 

E para terminar em 
Gavião, no Alto Alentejo, 
a praia fluvial do Alamal 
é a única em pleno Tejo 
e está localizada entre 

duas barragens: a de Bel-
ver e a do Fratel. Um dos 
pontos fortes desta praia 
fluvial é a vista para o 
Castelo de Belver, consi-
derado um dos mais com-
pletos da arquitetura me-
dieval portuguesa. Para 
os amantes da natureza, 
é possível apreciar a fau-
na e a flora presentes no 
local através de um pas-
seio pelo passadiço de 
madeira que acompanha 
o rio. Além da paisagem, 
podem praticar-se vários 
desportos de aventura 
como slide e rappel, e 
ainda passeios de bar-
co ou canoa. A praia tem 
uma zona de merendas, 
balneários e um parque 
infantil. Há que aproveitar 
a passagem por Gavião e 
conhecer alguns dos mo-
numentos que marcam a 
região alentejana, como 
a Casa da Torre ou a Ca-
pela de Nossa Senhora 
dos Remédios. 

As praias fluviais em 
Portugal são um sucesso 
. Não perca no verão .

Estádios de futebol vão ser alvo 
de auditorias de segurança

Os estádios onde se disputam jogos da primeira 
divisão de futebol vão ser alvo de auditorias de 
segurança, a serem feitas pelas forças de segu-
rança, pela Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e através da Autoridade para a Pre-
venção e o Combate à Violência no Esporte. “Na 
sequência desta avaliação das condições físicas, 
vão ser determinadas as alterações a introduzir 
nos estádios, de modo a permitir a realização de 
jogos na próxima época”, adianta o Ministério da 
Administração Interna, prometendo que serão 
ainda tomadas medidas adicionais de contro-
le do acesso do público aos jogos considerados 
de risco elevado. A tutela informa que vai entrar 
em vigor o cartão de torcedor, que possibilitará 
a identificação de todos que pretendam assistir a 
um jogo, nas zonas reservadas que queiram ser 

portadores de materiais de torcidas, como bandei-
ras, faixas ou material sonoro.

Pouco mais de um sétimo das 
empresas portuguesas cumpriu 
prazos de pagamento em 2019

Apenas 14 empresas portuguesas em cada 100 pagaram 
aos seus fornecedores nos prazos acordados durante o 
ano de 2019, divulga o o Barómetro de Pagamentos da 
Informa D&B. “Este indicador manteve-se muito baixo du-
rante o ano de 2019, sendo transversal a todas as regi-
ões do país e setores de atividade”, lê-se no comunicado. 
Olhando mês a mês, dezembro foi aquele em que uma 
maior percentagem de empresas pagou a tempo : 16,4%. 
Os piores meses foram fevereiro e março, ambos a regis-
tarem 13,9%, a média anual, ficou nos 14,5%. Em média, 
as empresas saldaram contas com um atraso de 26 dias 
em 2019, sendo que cerca de dois terços das empresas 
pagam com um atraso até 30 dias e 7,2% paga com atra-
sos superiores a 90 dias. Portugal continua a piorar nes-

te indicador, que evoluiu muito desfavoravelmente na 
última década, segundo a Informa B&B, e acentua a 
divergência face à Europa. No Velho Continente, 42,8% 
das empresas paga nos prazos acordados.

Portugal vende cinco F-16 
à Roménia por 130 milhões 

O ministério da Defesa Nacional oficializou na Base 
Aérea de Monte Real, em Leiria, a venda de 5 aviões 
militares F-16 à Roménia, num negócio de 130 milhões 
de euros. “Com este processo estamos, não só alie-
nar aeronaves, como a estabelecer um relacionamento 
muito estreito de colaboração com a Força Aérea ro-
mena, com os pilotos e toda a equipe de manutenção”, 
disse o ministro da Defesa , João Gomes Cravinho.Em 
declarações aos jornalistas, após uma curta cerimônia 
protocolar em que esteve o ministro da Defesa da Ro-
ménia, o governante português salientou que os caças 
alienados estavam ao serviço, mas que de acordo com 
a análise que é feita no sistema nacional de forças po-
dem ser alienadas.

uma piscina que conta 
com vigilância durante a 
época balnear para ga-
rantir a segurança dos 
visitantes.  Para os que 
pretendam passar alguns 
dias, existe a possibilida-
de de alugar bungalows 
nas imediações. O espaço 
conta ainda com rede wi-
reless gratuita e um bar.

em mértola a praia 
fluvial da Tapada Grande 
em Mourão, localizada na 
Mina de S. Domingos em 
Mértola, é possível fazer 
muito mais do que dar uns 
mergulhos. Sendo este 
um dos espaços mais visi-
tados da região, a Câmara 
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cantanhede

O concelho de Cantanhe-
de está a receber a instala-
ção de um novo sistema de 
telemetria com rede fixa para 
contadores de água, inves-
timento da empresa munici-
pal Inova em dois concursos 
públicos que ascendem a 
912.864 euros.

Esta ação, comparticipada 
pela União Europeia, através 
do Programa POSEUR, visa 

Ao longo do dia de 
quinta-feira decorreu, 
no Templo da Poesia, 
no Parque dos Poetas, 
um debate que visou a 
preparação da candi-
datura de Oeiras a Ca-
pital Europeia da Cultu-
ra em 2027.

O Diretor Municipal 
da Educação, Desen-
volvimento Social e 
Cultura de Oeiras, Jor-
ge Barreto Xavier, será 
comissário desta candi-
datura.Numa Conferên-
cia Preparatória, que 
juntou vários especia-
listas na área da Cultu-
ra, foram debatidos mo-
delos organizacionais 
e atividades culturais 
de edições anteriores, 
características de de-
senvolvimento territorial 
do concelho de Oeiras 
e linhas orientadoras 
da Comissão Europeia 
para a candidatura.En-
tre os oradores, desta-
cou-se a presença de 
Robert Palmer, diretor 
de duas capitais euro-
peias da Cultura (Glas-
gow, 1990 e Bruxelas, 
2000), a qual Barreto 
Xavier considerou “ins-
piradora”.

O Presidente da 
Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, 
presidiu ao encerra-
mento do encontro e 
mostrou-se “entusias-
mado”.“Nunca me pas-
sou pela cabeça que 
Oeiras fosse candidata 

a Capital Europeia da 
Cultura, mas a verda-
de é que temos tudo 
para uma candidatura 
muito forte e é muito 
importante Oeiras ga-
nhar esta candidatura. 
Eu vou dar todo o gás 
à equipe, sendo que 
vamos ganhar sempre, 
seja qual for o resulta-
do, porque vamos tra-
balhar muito”, afirmou.

Na ocasião, Isaltino 
Morais sublinhou o tra-
balho que a Autarquia 
desenvolve na preser-
vação do património 
cultural, nomeadamen-
te na recuperação da 
Estação Agronómica 
Nacional, na qual pre-
vê um investimento de 
cerca de 8 milhões de 
euros, e no Convento 
da Cartuxa.

Para este último, o 
autarca prevê que até 
ao final deste trimes-
tre haja acordo com 
o Governo para a sua 
aquisição para que a 
Autarquia possa inves-
tir cerca de 4 milhões 
de euros.

Será a quarta vez 
que Portugal recebe 
o evento, depois de 
Lisboa (1994), Porto 
(2001) e Guimarães 
(2012).Os concursos 
para a atribuição são 
lançados seis anos an-
tes, pelo que, no caso 
de Portugal, o processo 
de escolha só se inicia-
rá em 2021.

Oeiras candidata
a capital europeia

da cultura 2027

buarcOs

mira

arganil ÍlhavO

câmara quer análises
periódicas da vala real

inova investe quase um milhão
de euros na contagem da água

renovar e modernizar infraes-
truturas como estas, de modo 
a torná-las mais eficientes.

Assim, sensivelmente 
metade do total de dispositi-
vos de medição de consumo 
de água instalados no conce-
lho vão ser substituídos – ou 
seja, 8.545 contadores de 
água – por outros que permi-
tem verificar o comportamen-
to das redes em tempo real.

A Câmara Municipal co-
locou à disposição da junta 
de freguesia de Buarcos e 
S. Julião, técnicos que aju-
dem a organizar o proces-
so, para saber da eventual 
possibilidade de constru-
ção de uma piscina de ma-
rés, na zona da Tamarguei-
ra em Buarcos.

Projecto da
piscina de marés 

na praia de
buarcos poderá vir 

a concretizar-se

 A fiscalização da qualida-
de dos recursos hídricos da 
Vala Real, por parte da Agên-
cia Portuguesa do Ambiente, 
é uma das pretensões do 
Município de Mira, que o 
presidente da câmara, Raul 
Almeida, transmitiu ontem a 
Mariana Silva.

A deputada à Assembleia 
da República pelo Partido 
Ecologista Os Verdes (PEV) 
esteve na manhã de ontem no 
concelho, não só para abor-
dar a temática das descargas 
de efluentes com o executivo 
camarário, mas também para 
participar num debate sobre 
violência doméstica e no na-
moro, na Escola Secundária 
Maria Cândida.

Raul Almeida explica que 

a autarquia quer análises 
mensais ou semestrais à 
Vala Real, nomeadamente, 
análise a quatro pontos à 
qualidade da água.

Em causa está o proble-
ma ambiental e de saúde pú-
blica (nas palavras do grupo 
parlamentar) causado pelas 

descargas de efluentes não 
tratados na Vala Real.

Esta situação, que já 
se verifica há alguns anos, 
tem sido acompanhada pelo 
PEV, sublinha Mariana Silva.

Entretanto, no início de 
dezembro de 2019, a Águas 
do Centro Litoral (AdCL) 

anunciou a construção de 
uma estação de tratamento 
de águas residuais (ETAR) 
em Cochadas (Cantanhede), 
com o propósito de fazer face 
à sobrecarga do sistema no 
intercetor sul, que está na 
origem da necessidade de 
descargas na Vala Real. 
Com a nova estação das Co-
chadas, as águas residuais 
do concelho de Mira vão ser, 
por seu lado, encaminhadas 
para a ETAR de Ílhavo.

Mariana Silva contou que, 
na reunião de ontem, tomou 
conhecimento da construção 
da nova ETAR, cujo concur-
so público da empreitada de-
verá ser lançado no mês de 
fevereiro (segundo o Municí-
pio de Cantanhede).

Construir uma Estação 
de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) em San-
guinheda, na freguesia de 
S. Martinho da Cortiça, e fa-
zer a substituição de Rede 
de Abastecimento de Água 
na freguesia de Secarias 
são as mais recentes apos-
tas do Município de Arganil, 
que acaba de lançar o con-
curso público para as res-

petivas empreitadas.
Com um preço base 

de cerca de 300 mil euros 
e um prazo de execução 
de 180 dias (seis meses), 
a ETAR da Sanguinheda 
contempla uma estação 
elevatória de águas residu-
ais com a tecnologia mais 
moderna para o tratamen-
to de efluentes e reutiliza-
ção de águas residuais.

O concurso para a con-
cessão do Forte da Barra, no 
concelho de Ílhavo, no âm-
bito do programa Revive de-
verá ser lançado no próximo 
dia 31 de Janeiro, anunciou 
esta semana António Baeta, 
do Turismo de Portugal, du-
rante o seminário “Turismo, 
Património e Arquitectura 
Vernacular”, que decorreu na 

Universidade de Aveiro.
No distrito de Aveiro exis-

tem três imóveis pertencen-
tes à lista do Revive, um pro-
grama criado pelo Governo 
em colaboração com as câ-
maras que prevê ceder edifí-
cios públicos a privados para 
serem recuperados e usados 
para actividades económicas, 
nomeadamente turísticas.autarquia avança com 300 

mil euros para construir 
nova etar

revive põe Forte da barra 
a concurso ainda este mês
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figueira da foz

albufeira

celorico de basto

É habitual em Albufeira. 
Com chuva intensa, verificam-
se problemas de inundação 
em algumas zonas da cidade, 
nomeadamente junto à rotun-
da localizada na confluência 
da Avenida Infante D. Henri-
que com as Ruas do Mar e 
Almirante Gago Coutinho, na 
zona do Inatel.

Agora, para resolver o pro-
blema, a Câmara Municipal de 
Albufeira adjudicou uma em-
preitada, num valor superior a 
300 mil euros, que irá minimi-
zar os riscos de inundação no 
local. As obras já começaram 
na última semana, preven-
do-se que fiquem concluídas 
antes da abertura da próxima 
época balnear.

Sob a designação «Inter-
venções para mitigação do ris-
co de inundação junto ao Ina-
tel», esta empreitada insere-se 
no âmbito do Plano Geral de 
Drenagem de Albufeira.

Refira-se que a realização 
das obras irá permitir o aumen-
to da capacidade hidráulica do 
troço canalizado a jusante da 
interseção com a Avenida In-
fante D. Henrique até à des-
carga na Praia do Inatel, bem 
como a remoção das obstru-
ções e cruzamentos de infra-
estruturas existentes ao longo 
do referido troço e do trecho 
em vala, na zona que está a 
ser intervencionada.

O presidente da Câmara 
Municipal de Albufeira refere 

Pescadores do Mondego exigem
erradicação dos jacintos de água

iniciaram obras para eliminar 
inundações na zona do inatel 

que o problema das inunda-
ções junto ao Inatel é recorren-
te e carecia de uma interven-
ção urgente. José Carlos Rolo 
sublinha que «se trata de uma 
zona muito frequentada ao lon-
go de todo o ano, quer por re-
sidentes quer por turistas, que 
sempre que a pluviosidade se 
intensifica fica completamente 
inundada, o que não pode con-
tinuar a acontecer».

Com vista a salvaguardar a 
segurança dos utentes e dos 
trabalhadores da obra, bem 
como manter o fluxo de tráfe-
go com a menor interferência 
possível, irá ser implementado 
um Plano de Sinalização Tem-
porária, a partir do próximo 
mês de março.

Nesta primeira fase, será 
apenas vedada a zona de cal-
çada, entre o edifício do Inatel 
Praia e o Chalet de Santa Rita. 
Em março, serão colocados 
sinais de trânsito proibido (ex-
ceto a moradores e veículos 
de emergência) e de início 
de obra na Avenida Infante D. 
Henrique e Rua do Oceano, 
assim como baias com sinalé-
tica de indicação de perigo e 
trabalhos na via.

A Câmara Municipal de Al-
bufeira «pede desculpa pelos 
incómodos, inerentes à reali-
zação dos trabalhos, e pede 
a compreensão de todos para 
uma obra que é fundamental 
para o concelho».

Pescadores do Rio Mon-
dego e da pesca local da 
Figueira da Foz exigiram, 
hoje, rapidez na implemen-
tação de medidas para er-
radicar os jacintos de água 
(planta invasora com gran-
de impacto na pesca), que 
estão a causar graves pre-
juízos.

A FIGPESCA – Associa-
ção dos Pescadores e Ar-
madores do Centro Litoral 
considera que a decisão da 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) “em escoar os 
jacintos entre Montemor-o-
Velho e a Figueira da Foz 
não salvaguarda os interes-
ses da pesca, uma vez que 
continua a haver prejuízos 
em permanência com as ar-
tes que operam no estuário 
e na zona costeira”.

Os pescadores queixam-
se de que o problema dos 
jacintos de água está “longe 
de estar resolvido”, apesar 
de um comunicado da Câ-
mara Municipal da Figueira 
da Foz, de dia 13, prever 
“a remoção de uma grande 
quantidade desta espécie 
invasora até dia 15 de Ja-
neiro, data a partir da qual 
os pescadores poderiam 
voltar a sua actividade com 

normalidade”.
“Continuam a existir ja-

cintos nas margens entre 
Montemor-o-Velho e a Fi-
gueira da Foz, que, embo-
ra em menor quantidade, 
continuam a sair pelas por-
tas da Central Termoeléctri-
ca em Maiorca, para o rio 
Mondego e, consequente-
mente a causar impactos 
que se estendem à zona 
costeira adjacente”, refere 
a FIGPESCA.

Os pescadores queixam-
se de que os jacintos ficam 
retidos nas redes de pesca 
da frota local e até da arte 
xávega, que opera mais a 
sul da Figueira da Foz.

Igor Branco, presiden-

te da FIGPESCA, salienta 
que “tem sido feito um es-
forço ao longo dos últimos 
anos, com diversas entida-
des, no sentido de promo-
ver uma pesca sustentável 
no rio Mondego, nomeada-
mente de sável e de lam-
preia, com o compromisso 
de pescadores de todas 
as zonas do rio e mar em 
cumprir as medidas para 
alcançar os objectivos de 
sustentabilidade”.

“A decisão de libertar 
os jacintos de água no rio 
Mondego põe em causa os 
esforços feitos até aqui e 
não pode ser tomada sem 
acautelar os interesses dos 
restantes usuários do rio, do 

estuário e do mar”, realça o 
dirigente.

Os pescadores agrade-
cem à Câmara Municipal da 
Figueira da Foz as diligên-
cias no sentido de minimizar 
os impactos na pesca, mas 
temem que a situação se re-
pita na próxima época.

“Este ano, o início da 
época da lampreia foi com-
prometido por causa dos ja-
cintos que impossibilitaram 
a actividade durante as pri-
meiras semanas, altura em 
que o preço por lampreia é 
também mais elevado”, fri-
sa Igor Branco, acrescen-
tando que, “além da perda 
de oportunidade de pesca, 
é também de considerar os 
prejuízos com artes de pes-
ca danificadas e a seguran-
ça dos pescadores que fica 
comprometida”.

Os pescadores exigem 
que sejam tomadas as me-
didas de contenção neces-
sárias e que os jacintos se-
jam removidos no seu local 
de origem em Montemor-o-
Velho, “podendo ser reapro-
veitados para outros usos, 
por exemplo, adubar terras 
agrícolas, como relatado 
por alguns pescadores de 
águas interiores”.

O Município de Celori-
co de Basto promove o XX 
Encontro “Vamos Cantar as 
Janeiras” uma iniciativa di-
recionada a grupos formais 
e informais do concelho, 
que tem como objetivo pri-
mordial a preservação dos 
cantares das Janeiras.

O Encontro está agen-

encontro de Janeiras em celorico no dia 31

dado para dia 31 de janei-
ro, a partir das 21h00, no 
Cineteatro dos Bombeiros 
Voluntários Celoricenses, e 
prevê a participação de vá-
rios grupos do concelho, tal 
como tem acontecido nas 
edições anteriores.

“Este encontro é muito 
importante para a nossa 

comunidade que procura, 
em uníssono, preservar os 
cantares das Janeiras, uma 
tradição que ainda acon-
tece em grande parte das 
freguesias do concelho e 
que é, por isso, parte da 
nossa identidade. A preser-
vação destas tradições é 
fundamental e da respon-
sabilidade de todos nós,” 
disse Joaquim Mota e Sil-
va, Presidente da Câmara 
Municipal de Celorico de 
Basto. O autarca que rece-
be a visita de vários grupos 
de Janeiras, ao longo do 
mês, nos Paços do conce-
lho, diz que este Encontro é 
“o culminar de um mês de 
festa, de alegria, em que a 
comunidade local abre as 
portas aos vários grupos 
de janeiras que deambulam 

pelas freguesias a anunciar 
o nascimento de Jesus e a 
desejar um ano próspero 
e feliz. Grande parte dos 
grupos aproveitam estes 
cantares das janeiras para 
angariar fundos para as ins-
tituições que representam e 
para conviver com a comu-
nidade. No dia 31 de janei-
ro vamos todos ouvir alguns 
desses grupos que nos pre-
sentearão com vozes bem 
afinadas, acompanhados 
por instrumentos harmonio-
samente tocados”.

Em Celorico de Basto o 
Encontro “Vamos Cantar as 
Janeiras” mantém os mol-
des das últimas edições ten-
do como única mudança a 
alteração da data e do local 
do Encontro. A participação 
carece de inscrição prévia.

Tomar é um dos municí-
pios com atividade taurina, 
no distrito de Santarém, que 
subscreveram o apelo

• Tomar é um dos muni-
cípios com atividade taurina, 
no distrito de Santarém, que 
subscreveram o apelo pro-
movido Secção de Municípios 
com Atividade Taurina da As-
sociação Nacional de Muni-
cípios Portugueses (ANMP) 
junto do Ministério da Cultura 
para manter o IVA reduzido 
de seis por cento nos espe-
táculos tauromáquicos, ao 
contrário do que está disposto 
na proposta do Orçamento do 
Estado para 2020.

No distrito de Santarém, 
além de Tomar, subscreve-
ram o apelo os municípios de 
Vila Nova da Barquinha, Go-
legã, Chamusca, Almeirim, 

Cartaxo, Coruche e Salvater-
ra de Magos.

A Secção de Municípios 
com Atividade Taurina da 
ANMP alega que “a liberdade 
de escolha de acesso a todo 
e qualquer espetáculo deve 
ter condições fiscais iguais, de 
forma a salvaguardar o princí-
pio constitucional de igualda-
de e do direito à cultura para 
todos”. E garante que a preo-
cupação “é refletida também 
pelas suas populações, que 
esperam que os seus autar-
cas sejam defensores da liber-
dade de escolha de acesso a 
atividades culturais e exijam 
dos seus representantes no 
Parlamento e no Governo que 
garantam o direito à cultura 
em igualdade de circunstân-
cias, independentemente dos 
gostos pessoais de cada um”.

toMar

tomar é um dos municípios que está 
contra a subida do iva nas touradas

tondela

A Liga de Amigos e Vo-
luntariado do Centro Hos-
pitalar Tondela Viseu - As-
sociação de Defesa dos 
Utentes da Saúde, em par-
ceria com instituições públi-
cas, privadas e forças vivas 
da região, agendou para 
amanhã, para as 15h30, 
uma manifestação devido 
ao atraso do investimen-
to neste Centro Hospitalar. 

“Pela premência da ques-
tão em causa, o Município 
de Tondela não pode deixar 
de se associar. Falamos 
do direito à saúde e, neste 
caso, do facto de o Gover-
no central adiar o acesso 
a esse direito”, sublinhou a 
vereadora da Câmara Muni-
cipal de Tondela responsá-
vel pelo pelouro da Saúde, 
Sofia Ferreira.

Município solidário com a mobilização em 
torno do centro Hospitalar tondela Viseu
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Economia
Centeno diz que investimento público subiu 

20,6% na administração central em 2019
O ministro de Estado e 

das Finanças, Mário Cen-
teno, anunciou  que em 
2019 o investimento público 
cresceu 20,6% na adminis-
tração central, durante uma 
audição sobre a proposta 
de lei do Orçamento do Es-
tado para 2020 .

“Posso informar que já 
esta tarde ficaremos a saber 
que, em 2019, o investimen-
to público aumentou 20,6% 
na administração central, e 
com um enorme esforço do 
investimento financiado do 
Orçamento do Estado, ou 
seja, por impostos”, afirmou 
Centeno na sua interven-
ção inicial na comissão par-
lamentar de Orçamento e 
Finanças, reportando para 
a síntese de execução or-
çamental da Direção-Geral 
do Orçamento relativa a de-
zembro de 2019.

O ministro assinalou que 
o valor relativo a 2019 são 

mais 35,6%, 1.046 milhões 
de euros, do que em 2015 
financiados pelo Orçamento 
do Estado.

Afirmando que o investi-
mento público leva a muitos 
discursos com mitos e fra-
ses feitas, para 2020, o mi-
nistro afirmou que o inves-
timento aumentará 21,7%, 
comparado com o ano de 
2015: serão quase 900 mi-

lhões de euros”.
Mário Centeno disse  que 

a estratégia do Governo não 
existe sem crescimento eco-
nômico, e que o investimento 
desempenha o papel de ator 
principal no crescimento , 
tendo passado de 15,5% do 
PIB  em 2015 para 18,5% em 
2019, devendo chegar aos 
19,1% em 2020”.

“As exportações cresce-

Portugal registou em 
2018 a sexta maior quota 
de utilização de energias 
renováveis no consumo 
energético (30,3%) entre 
os 28 Estados-membros 
da União Europeia, muito 
acima da média comuni-
tária, de 18%, segundo o 
Eurostat.

O relatório do gabine-
te oficial de estatísticas 
da União Europeia indi-
ca que a quota de ener-
gia proveniente de fontes 
renováveis no consumo 
energético no espaço co-
munitário subiu de 17,5% 
em 2017 para 18% em 
2018, mais que o dobro 
do valor de 2004 (8,5%).                                                                                                                                 
Segundo o Eurostat, em 

Portugal com a sexta 
maior quota de energias 

renováveis na UE

O inquérito da Nova IMS, 
realizado em parceria com a 
Confederação do Turismo de 
Portugal, concluiu que 41% 
das empresas portuguesas a 
atuarem no setor do turismo 
investiram em Inovação, du-
rante 2019.

Estas são algumas das 
conclusões de um estudo em 
que se constata que existe al-
guma disparidade em termos 
da maturidade digital das em-
presas, sendo que a hotela-
ria é a que se encontra mais 
desenvolvida. Por outro lado, 
quando considerada a per-
cepção das empresas, relati-
vamente a um ideal de matu-
ridade digital, a maioria (59%) 
considerou estar em fase de 
‘Desenvolvimento’, 31% em 
‘Maturidade’ e apenas 9% em 
estado ‘Precoce’.                                                                                                                                     

No entanto, quando aferi-

das dimensões críticas para a 
Transformação Digital, e reve-
ladoras do nível de maturida-
de digital alcançada, verifica-
se que o mesmo é inferior ao 
percepcionado. Em particular, 
considerando os domínios 
da Inovação e da Estratégia 
Digital, quando um número 
significativo de empresas se 
encontra entre num estado 
de ‘Precocidade’ (17% e 24%) 
e níveis intermédios (18% e 
17%), com menos de 30% 
num nível de ‘Desenvolvimen-
to’ (29% e 24%).

Para Carlos Marques, um 
dos investigadores do estudo,  
os resultados obtidos demons-
tram que existem estados de 
maturidade muito diversos em 
termos da transformação di-
gital, sendo de destacar que 
é consensual a convicção de 
que a inovação nesta área 

Portugal  a quota até re-
cuou ligeiramente face 
ao ano anterior,  de 30,6 
para 30,3%, mas o país é 
o sexto com maior recur-
so a energias renováveis, 
numa lista encabeçada, 
de forma destacada, pela 
Suécia (54,6%), seguida 
da Finlândia (41,2%), Le-
tónia (40,3%), Dinamarca 
(36,1%) e Áustria (33,4%). 
Em 2004, a quota em Por-
tugal era de 19,2%.

No extremo oposto da 
lista, os países com me-
nor quota de energias de 
fontes renováveis no con-
sumo energético global 
foram a Holanda (7,4%), 
Malta (8,0%), Luxemburgo 
(9,1%) e Bélgica (9,4%).

O presidente da Associa-
ção Empresarial de Portugal 
defendeu, em Viana do Cas-
telo, mais rapidez e menos 
burocracia no acesso aos 
fundos do Portugal 2030, 
classificando de absoluta-
mente lamentável  a taxa de 
execução do quadro comuni-
tário em curso.

“O Portugal 2020 tem uma 
taxa de execução de 45%. É 
absolutamente lamentável, 
incrível chegarmos a 2020 
com esta taxa, não termos 
conseguido usar o dinheiro 
que nos foi atribuído. Isto dá 

que pensar. Já devíamos ter 
aprendido com todos os pro-
gramas que tivemos anterior-
mente”, afirmou Luís Miguel 
Ribeiro.

O presidente, durante a 
apresentação pública do pro-
jeto Alto Minho 4.0, adiantou 
que a burocracia é tal, o in-
cumprimento por parte de 
quem gere os programas é 
tal, que os empresários aca-
bam por desistir, recorrendo 
à banca.

“Numa altura em que já 
se fala do Portugal 2030 e 
com a experiência que reco-

O número de notas falsas 
em euros que se retiraram 
de circulação foi de 308 mil 
no segundo semestre, mais 
22,7% do que no primeiro 
semestre e 17,6% face ao 
mesmo período de 2018.                                                                                             
O BCE informou que mais 
de 70% das notas retiradas 
eram de 20 e 50 euros. A 
entidade assegura que as 
notas em euros continuam 
a ser um meio de pagamen-
to fiável e seguro e que a 
autenticidade das mesmas 
se pode comprovar com o 
método “tocar, olhar e virar”.                                                                                                                                          
A probabilidade de receber 
uma nota falsa é remota, já 
que o número continua a ser 
muito baixo em comparação 
com o das notas autênticas 
em circulação, que é de 
mais de 24 bilhões com um 
valor total de cerca de 1,3 
bilhões de euros. O número 
de notas falsas detectadas 
anualmente por cada milhão 

Empresários insistem em mais rapidez
e menos burocracia no acesso a fundos

41% das empresas do Turismo
investiram em inovação em 2019

de notas autênticas em cir-
culação é muito baixo, cerca 
de 20 notas, como em 2002. 
Em 2009 registou-se um au-
mento do número de notas 
falsas por cada milhão de 
notas autênticas até quase 
65 notas. Em 2003 e 2004 
também foi ultrapassada a 
barreira das 60 notas falsas 
e desde 2015 tem-se regis-
tado uma tendência de des-
cida ininterruptamente.

A maioria das notas fal-
sas (96,4%) foi encontrada 
em países da zona euro, 
tendo as restantes sido 
encontradas em Estados 
membros da União Euro-
peia  não pertencentes à 
zona euro (3%) ou noutros 
locais do mundo (0,6%).

O Banco de Portugal 
anunciou a retirada de 8.923 
notas falsas no segundo se-
mestre em Portugal, mais 
1.496 do que no primeiro 
semestre.

impacta positivamente na cria-
ção de valor.

O inquérito conclui ainda 
que o investimento em tec-
nologias digitais tem vindo a 
aumentar em 72% das em-
presas, sendo que o mesmo 
cresceu na ordem de 20,6% 
no último ano. A maioria des-
te investimento tem-se situado 
preferencialmente em cloud 
services (74%), seguido da 
melhoria das ferramentas de 
marketing digital e incremen-
to/integração de redes sociais 
(ambos com 65%). Do total, 
19% das empresas que refere 
não estar a investir em tecno-
logias digitais, justifica-o pela 
dificuldade de recursos huma-
nos disponíveis e com compe-
tências nesta área.

Nesse particular, a maioria 
das empresas (53%) refere não 
investir nesta área, particular-

mente no digital, fundamentan-
do a sua decisão com base na 
dificuldade em afetar recursos 
humanos, bem como nos riscos 
de não retorno desse investi-
mento. As 41% das empresas 
que investem em inovação, 
referem que aplicam 13,6% do 
mesmo, em média, especifica-
mente em inovação digital.

Do total dos inquiridos, 
38% das empresas refere apli-
car a inovação na melhoria de 
produtos/serviços já existen-
tes, sendo o desenvolvimento 
de novos produtos/serviços 
a orientação apenas seguida 
por 18% das empresas. Ape-
nas 3% das empresas possui 
Certificação na Norma Portu-
guesa 4457, tendo esta sido 
desenvolvida para suportar as 
atividades de IDI nas empre-
sas nacionais, nos diversos 
setores de atividade.

BCE retirou 308 mil notas
de euro falsas no 2.º

semestre, mais 17,6%

lhemos dos programas ante-
riores era bom que se apren-
desse e melhorasse para o 
futuro”, alertou, na presen-
ça de mais de 60 empre-
sas e instituições públicas, 
que marcaram presença na 
apresentação do programa 
lançado pela Confederação 
Empresarial do Alto Minho.                                                                                                                                    
Segundo Luís Miguel Ribei-
ro, “as empresas têm muitas 
dificuldades em aceder aos 
fundos”, defendendo que as 
candidaturas dos programas 
comunitários deviam ser 
“mais flexíveis e estar aber-
tas em contínuo”.

“O Portugal 2020, mais 
uma vez, não foi um progra-
ma amigo das empresas. 
Além de ser demasiado buro-
crático, os processos são de-
masiado demorados, porque 
as empresas quando preci-
sam de investir precisam na-
quele momento. As oportuni-
dades de negócio aparecem 
quando têm de aparecer. Não 
aparecem quando um pro-

grama abre e fecha”, frisou.                                                                                                                             
O presidente da AEP apon-
tou o Alto Minho como um 
exemplo no país, por ser a 
região mais exportadora, ul-
trapassando o desígnio na-
cional de 50% do Produto 
Interno Bruto.

“O Alto Minho tem 53,7% 
do PIB. Exporta 30% mais 
do que importa, muito contri-
buindo para o equilíbrio das 
contas nacionais”.

“Estamos perante uma 
nova revolução digital, que 
alia o digital ao físico e que 
vai trazer ganhos de produ-
tividade, redução dos cus-
tos de produção e melhoria 
da qualidade dos postos de 
trabalho, mais flexibilidade 
na execução das tarefas. Es-
tamos apreensivos porque 
também vai trazer desvan-
tagens para as quais nos te-
mos de preparar, a mudança 
de mentalidades e acima de 
tudo a qualificação de em-
presários e dos recursos hu-
manos”, disse.

ram , passando de 40,6% 
do PIB em 2015 para 43,3% 
em 2019”, defendendo que 
a evolução econômica não 
se deve à conjuntura inter-
nacional.

“O crescimento do PIB 
privado é a chave desse 
percurso. Cresceu sempre 
acima do PIB total da econo-
mia, atingindo 4,2% em 2017 
e 2,8% em 2018”, assinalou.

O ministro afirmou que o 
dinamismo da economia se 
deve às empresas, cujo vo-
lume de negócios aumentou 
16% entre 2017 e 2018.

“Temos hoje empresas 
mais produtivas e mais efi-
cientes, a rentabilidade dos 
capitais próprios foi superior 
a 8%, tendo recuperado o 
nível de 2010,  com maiores 
margens, mais capitalizadas, 
e com menores encargos de 
dívida: as despesas de finan-
ciamento das empresas di-
minuíram 10%”, disse.
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Política

Fonte do partido tinha 
dito esta reunião do novo 
órgão máximo entre con-
gressos iria decorrer  na 
segunda feira , no entan-
to, de acordo com infor-
mação na página oficial 
do partido, a 44.ª Assem-
bleia do Livre, com caráter 
extraordinário e urgente, 
foi agendada para hoje .

Entre os pontos da 
reunião está a delibera-
ção sobre a Resolução da 
42ª Assembleia de retira-
da de confiança na DURP 
decorrente do votado no 
IX Congresso do Livre.

No início será vota-
do o caráter reservado 
desta reunião, para além 
da eleição da mesa da 
Mesa da Assembleia e 
a informação de renún-
cia do membro da As-
sembleia eleito Tiago 
Charters de Azevedo.                                                                                                                                         

Livre define hoje decisão sobre retirada
de confiança a Joacine Katar Moreira

Carlos Silva desafia o 
primeiro-ministro a escla-
recer diretamente e olhos 
nos olhos se tem algum 
problema pessoal com 
ele. O secretário-geral da 
UGT esteve esta semana 
no programa “Direto ao 
Assunto”, da Rádio Ob-
servador, e voltou a falar 
no incómodo que existe 
dentro da central sindical 
próxima dos socialistas, 
não só em relação ao Go-
verno, mas sobretudo em 

relação ao primeiro-minis-
tro, com quem nunca teve 
uma reunião, nem a nível 
institucional, nem a qual-
quer outro nível. Apesar 
dos vários pedidos para 
uma audiência feitos ao 
primeiro-ministro e que fi-
caram sem resposta.

Assume que essa é a 
principal razão pela qual 
anunciou que não se vai 
recandidatar ao mandato 
na UGT, um anúncio fei-
to com um ano de ante-

   Esta reunião acontece 
depois de um congresso 
que decidiu adiar uma 
decisão sobre a retirada 
da confiança política a 
Joacine Moreira, que se 
exaltou e chegou a acu-
sar elementos do partido 
de mentirem.

Apesar da polémica 
com a direção do partido, 
que se prolonga quase 
desde o início da legis-
latura, Joacine Moreira 
já garantiu estar comple-
tamente fora de questão 
renunciar ao mandato e 
deixar a Assembleia  .

O diferendo entre a 
deputada e os órgãos di-
rigentes do partido come-
çou após Joacine  ter de-
cidido abster-se num voto 
de condenação por mais 
uma agressão israelita em 
Gaza apresentado pelo 
PCP e não mais parou.

O Governo reabriu o 
processo para a correção 
ao mapa de freguesias, 
num compromisso com 
as associações de mu-
nicípios e de freguesias, 
anunciou o secretário de 
Estado da Descentrali-
zação e Administração 
Local, Jorge Botelho. “Ire-
mos retomar um processo 
para verificar o mapa de 
freguesias, através de 
um conjunto de critérios 
que estão objetivados e 
que agora é preciso con-
solidar para eventuais 
correções”.

O anúncio foi feito por 
Jorge Botelho ao intervir 
na sessão de encerramen-
to do XVII Congresso Na-

Governo reabre processo para
corrigir mapa das freguesias

cional de Freguesias, que 
decorreu em Portimão.

“Existe a disponibilida-
de do Governo para re-
visitar o mapa de fregue-
sias, mas primeiro temos 
de estabelecer os crité-
rios com as associações 
representativas”.

Segundo o governan-

O ex-primeiro-ministro e 
antigo líder do PSD  Passos 
Coelho dirigiu um voto pú-
blico ao PSD e ao CDS de 
união para que possam fazer 
as ações reformistas impor-
tantes que o país precisa.

“Isso está perfeitamente 
ao nosso alcance e o país 
precisa disso, e nós precisa-
mos disso. É o voto que aqui 
quero deixar. Que o exemplo 
da Barca possa ser inspira-
dor para os nossos parti-
dos, e em particular para o 
meu, que é o PSD”, afirmou 
Passos Coelho.

O ex-governante, que 
falava durante a tomada de 
posse dos novos órgãos da 
concelhia de Ponte da Bar-
ca, no distrito de Viana do 
Castelo, terminou um dis-
curso de quase 40 minutos, 
formulando um voto público 
aos dois partidos, em parti-
cular, ao seu.

“Que possa encontrar o 
seu caminho, certamente de 
afirmação e de união, porque 
as pessoas têm de se saber 
unir. Se andarem em desa-
venças é mais difícil chegar 
a algum lado. Não estou a 
dizer que é impossível, mas 
é mais difícil”.

“No PSD houve eleições 
há pouco tempo e haverá um 

Carlos Silva desafia António Costa a dizer-lhe se tem um
problema com ele. “UGT pode fazer pagar caro esta humilhação”                              

O novo presidente do CDS
-PP, Francisco Rodrigues dos 
Santos, defendeu  que o con-
gresso nacional de Aveiro foi 
uma prova de vida do partido. 
Agradeceu aos adversários 
que integram agora a sua 
equipe, como Lobo d’ Ávila 
e António Carlos Monteiro, e 
defendeu que João Almeida 
continuará a ser muito útil no 
Parlamento. Além disso, é al-
tura de o CDS se reconciliar 
com todos os seus antigos 
presidentes.

Com todos de pé a aplau-
dir numa sala repleta de ban-
deiras no ar e os apoiantes a 
gritar “CDS!”, durante alguns 
minutos, Francisco Rodri-
gues dos Santos subiu ao 
palanque para dizer que se 
enganaram aqueles que va-
ticinavam o fim do partido. E 
prometeu fazer oposição ao 
socialismo e às esquerdas.

Ao defender que é preci-
so dar um sinal de união, jus-
tificou a apresentação de lis-
tas integrando elementos de 
outras candidaturas. E agra-
deceu em particular a Filipe 
Lobo, que escolheu para pri-
meiro vice-presidente, pelo 
testemunho de humildade, 
talento e humanidade.

A António Carlos Monteiro 

Líder do CDS diz que
congresso foi prova de vida
e João Almeida é muito útil

congresso daqui a 15 dias 
para coroar essa eleição. 
O CDS fez hoje o seu con-
gresso. Podemos dizer que 
aqueles que estiveram, no 
Governo, juntos no passado 
com essas responsabilida-
des, fecharam um ciclo, em 
definitivo, e abriram outro. 
Ainda para mais com pes-
soas e dirigentes que não 
tiveram nada a ver nem com 
esse Governo, nem com ou-
tros passados, destes parti-
do”, especificou.

“Temos de saber acomo-
dar as nossas divergências e 
saber comportar-nos à altura 
daqueles que estão a ouvir, 
que não estão nada interes-
sados em saber das nossas 
zangas. Isso não interessa 
para nada. Não temos de 
maçar as pessoas com elas, 
a não ser que sejam coisas 
importantes. Se são impor-
tantes vamos lá a debater. 
Uma vez que estão arruma-
das, estão arrumadas. An-
damos para a frente. Não 
podemos andar sempre a 
bater na mesma tecla, senão 
não saímos do sítio”. No final 
da intervenção e questiona-
do pelos jornalistas, Passos 
Coelho escusou-se a prestar 
mais declarações. “Isto hoje 
foi uma exceção”, disse.

te, no anterior Governo 
“houve já essa negocia-
ção, mas os parceiros não 
foram favoráveis e, o pro-
cesso de alguma forma, e 
como se entrou num perí-
odo eleitoral, não foi pos-
sível fechá-lo”.

“Vamos reabri-lo no pon-
to em que está para ver se 

é possível chegar a acordos 
para depois, obviamente, 
irmos ao encontro de uma 
aspiração de algumas fre-
guesias”, indicou.

“Não podemos andar 
sempre a culpar terceiros 
por ainda não termos mais 
competências e mais di-
nheiro, somos nós que de-
vemos liderar o processo”, 
pedindo às freguesias que 
tenham a iniciativa de abrir 
o processo negocial com 
os municípios, e advertiu 
que é urgente e fundamen-
tal encontrar um meca-
nismo célere que permita 
resolver as situações que 
necessitem de correção, a 
tempo das próximas elei-
ções autárquicas.   

agradeceu por aceitar tam-
bém ser seu vice-presiden-
te, considerando que a sua 
experiência será “determi-
nante para a reorganização 
e reestruturação do partido”. 
Não deixou de enviar uma 
palavra a João Almeida que 
“continuará a ser muito útil” 
para defender as ideias e 
propostas do partido na As-
sembleia da República. Mas 
foi dizendo que a bancada 
tem outros deputados com a 
mesma qualidade.

“Cabemos todos no parti-
do, ninguém está a mais e to-
dos são precisos”, defendeu .

Para o novo presidente , 
é o momento do partido se 
reconciliar com o seu pas-
sado e todos os ex-líderes, 
incluindo Manuel Monteiro, 
Ribeiro e Castro, Paulo Por-
tas e Assunção Cristas.

Francisco Rodrigues dos 
Santos acredita que o partido 
poderá no terreno reconquis-
tar as suas bases sociais para 
criar uma maioria em 2023 ou 
ainda antes. “À Direita lidera 
o CDS, não lidera qualquer 
outro partido”,  prometendo 
não ser muleta ou mordomo 
de nenhum partido. E con-
cluiu que, quando o CDS me-
rece, o povo vota CDS.

Numa segunda inter-
venção, reagindo a críti-
cas de que não coordena 
a sua atividade com a di-
reção do partido, a depu-
tada exaltou-se e disse: 
“Isto é inadmissível, isto 
é mentira, tenham vergo-
nha, mentira absoluta!”, 
batendo no púlpito onde 
subiu para reagir às con-

siderações contidas na 
resolução da 42.ª Assem-
bleia do partido.

O Livre poderá tornar-
se no primeiro partido a 
ficar sem representação 
no parlamento, excluindo 
eleições, se retirar a con-
fiança a Joacine Moreira 
e esta decidir passar a 
deputada não inscrita.

cedência e que também 
é um murro na mesa, um 
aviso ao Governo. Carlos 
Silva assinala que, pela 
primeira vez, a central sin-
dical se absteve de votar a 
proposta de Orçamento do 
Estado no parecer emitido 
pelo Conselho Econômico 
e Social. Mas vai mais lon-
ge, ao admitir que a central 
sindical, que assinou 20 
acordos de rendimentos na 
concertação social, pode 
deixar de o fazer.

O secretário-geral da 
UGT admite que colegas 
da central acham que o dis-
tanciamento do Governo e 
do primeiro-ministro tem a 
ver com ele. E lembra que, 
enquanto militante socia-
lista, apoiou António José 
Seguro, que perdeu a lide-
rança do PS para António 
Costa, e também foi publi-
camente contra a solução 
da Geringonça que, em 
2015, permitiu formar Go-

verno com o apoio do Blo-
co de Esquerda e do PCP.                                                                                                                                  
Mas, se esta é a questão, 
caberia ao Sr primeiro-
ministro responder, como 
primeiro-ministro ou como 
secretário-geral do PS. Eu 
não quero ser uma força de 
bloqueio. Se o problema 
sou eu, e não tenho a cer-
teza que seja, afasto-me. 
Se a questão é pessoal, 
isso tem-me de ser dito. E 
preferia que isso fosse fei-
to diretamente, olhos nos 
olhos: A responsabilidade 
é do Carlos Silva”. António 
Costa até pode dizer que 
está incomodado, não 
gostar de mim, mas do 
ponto de vista institucio-
nal não deve deixar para 
trás um dos parceiros so-
ciais. E lembra ainda que, 
ao contrário do Presidente 
da República, que esteve 
em três eventos da UGT, 
António Costa não esteve 
em nenhum.

Passos Coelho  pede aliança
à direita para as reformas

de que o país precisa 
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Festas das Fogaceiras
Um dia bastante aguar-

dado. Foi no domingo, dia 
26 de janeiro, principal-
mente pelos feirenses que 
puderam, em mais um ano, 
reviver uma das mais fas-
cinantes Romarias da sua 
terra natal, a Festa das 
Fogaceiras. A diretoria da 
Casa da Vila da Feira reser-
vou este dia para confrater-
nizar associados e amigos. 
Dentro do espirito dessa 
festa que, todos os anos, 
nesta altura embalaram as 
Terras de Santa Maria da 
Feira. O programa também 
festejou o Padroeiro da ci-
dade do Rio de Janeiro, no 
mesmo dia. 

Assim, as festividades 
deram inicio por volta das 
11:30h, com Missa na Igreja 
de São Sebastião (Capuchi-
nhos), onde todos os anos 
é cenário desta fascinante 
celebração das Fogaceiras. 
Depois da Missa, que foi 
celebrada pelo Frei Arley, 
todos os presentes volta-
ram para a Casa da Vila 
Feira, numa solene procis-
são pelas ruas da Tijuca, 
num clima de muita frater-
nidade

A exemplo dos anos an-
teriores, as Fogaceiras deste 
ano alcançaram a sua beleza 
de sempre, uma imorredoura 
tradição, orgulho dos feirenses 
que lotaram o salão social da 
Casa, num grandioso almoço, 
onde a Banda T.B Show apre-
sentou vários números musi-

cais. A festa ficou completa e 
não faltou o folclore feirense 
com o Rancho Infanto Juvenil 
Danças e Cantares das Terras 
da Feira e o Grupo Almeida 
Garrett, que fizeram brilhantes 
apresentações. 

O grupo está afinadíssi-
mo com as coreografias mui-
to bem apresentadas e com 
uma sincronia de tirar o fôle-
go. A apresentação do Gru-
po adulto com o infantil, tam-
bém caiu muito bem. Como 
as crianças estão dando um 
show!  Parabéns a todos os 
componentes. Foi uma tarde 
bem passada e parabeniza-
mos, não só a diretoria como 
o departamento feminino da 
Casa da Vila da Feira sob o 
comando da primeira-dama, 
Rose Boaventura. 

Tal como a Festa das Fogaceiras, em sua cidade de origem, 
meninas, vestidas de branco  conduzindo as Fogaças para pro-
cissão

Que imagem maravilhosa do Padroeiro da Casa da Vila da Feira, 
São Sebastião, no Interior da Igreja dos Capunchinhos!

Assistência de diretores, associados, convidados, com a entrada 
dos componentes do Grupo Folclórico Almeida Garrett com suas 
bandeiras à entrada da Basílica de São Sebastião dos Capuchinhos

O Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura, 
saindo, em procissão, da Igreja com os diretores, Adão Ribeiro 
e Camilo Leitão

Foi uma verdadeira apoteose, a apresentação do Grupo Folclóri-
co Almeida Garrett durante a bela Festa das Fogaceiras

No Altar da Igreja dos Capuchinhos na Tijuca, após a missa, vemos diretores, associados e as crian-
ças com as Fogaças

O Presidente Feirense Ernesto Boaventura dando inicio à Pro-
cissão ao Lado da Filha Rose e Camilo Leitão

Os Padres concelebrantes dirigindou-se ao altar no inicio do ato re-
ligioso

Belo registro, 
ato religioso 
com os direto-
res, Frei Arley 
e as crianças 
com as foga-
ças represen-
tativa desta 
festa

Apresentação espetacular dos componentes do R.F.I.J. Terras da 
Feira, neste domingo de festa

Que momento único, os Ranchos dançando juntos, é simplesmente 
maravilhoso, o Infanto Juvenil e Almeida Garrett

Assistência da Missa Solene na Igreja dos Capuchinhos, dire-
tores, em primeiro plano, Aline, Camilo Leitão, a diretora Rose 
Boaventura e o presidente Ernesto Boaventura

Belo momen-
to, durante a 
Benção das 
Fogaças, 
vendo-se as 
meninas de 
branco, como 
manda a 
tradição

Fechando com chave de ouro esta data especial da família Fei-
rense, o famoso Vira Livre!

Sempre uma data emocionante para família feirense na Casa da Vila da Feira

Um dia especial para esses jovens componentes do R.F.I.J. Ter-
ras da Feira, já demonstrando o amor as tradições portuguesas

Componentes do Grupo Folclórico Almeida Garrett, numa linda evo-
lução com mais um show com seus dançares e cantares da Feira
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Faleceu no último dia 18 de Janeiro de 2.020 o conhe-
cido Com. Joaquim Justo dos Santos, que foi sempre 
atuante no seio da comunidade Luso-Paulista, assíduo 
participante do Almoço das Quintas da Casa de Por-
tugal, atual presidente do Conselho Deliberativo do 
Clube Português, diretor da Casa de Portugal, foi atu-
ante na Portuguesa de Desportos, atual Presidente do 
Conselho de Administração do CCLB, e outras asso-

ciações Luso-Brasileiras. Foi também sempre colaborador dos veículos de 
comunicação de São Paulo.  Deixou viúva a Sra. Rosalina  da C.M. Santos, 
as filhas Elizabeth, a Monica e a Mara, os genros Renato e Ricardo, e os 
netos Bruno, André, Rafael, Gabriela e Marcela.Seu corpo foi velado e se-
pultado no CemitérioGetsêmani. A Missa de Sétimo foi celebrada no último 
dia 23 de Janeirona Igreja São José no Jardim Europa. O jornal PORTUGAL 
EM FOCO junta-se a toda comunidade e os muitos amigos que ele tinha em 
nosso seio, para endereçar a família enlutada os seus votos de pesar. 

FALECEU
Faleceu o Com. Joaquim Justo dos Santos

O Príncipe da Beira e o fugitivo
Dois dos mais destacados estu-

diosos do período nassaviano 
no Brasil, José Luiz da Mota Mene-
zes, de 83 anos, arquiteto de forma-
ção, e o historiador Leonardo Dantas 
Silva, 74 anos, ambos pernambuca-
nos, autores de trabalhos relevantes 
sobre a presença  neerlandesa no 
século XVII no País, afirmam que, 
no conceito do visionário nobre ale-
mão, governador da Holanda no 
Nordeste, de 1637 a 1644, com sua 
iluminada corte instalada em Recife, 
uma verdadeira metrópole deveria 
ter palácios, pontes, jardins e fortes. 
O Conde Maurício de Nassau cons-
truiria na Nieuw Amsterdam, com 
efeito, dois preciosos palácios, um 
dos quais, atualmente, é sede do 
Governo de Pernambuco, as duas 
primeiras pontes das Américas, uma 
delas preserva seu nome, o primeiro 
jardim zoológico do continente e dois 
imponentes fortes, o de Cinco Pontas 
e o do Brum – além da cidadela de 
Orange, na Ilha de Itamaracá, e as 
novas e altas muralhas da Fortaleza 
dos Reis Magos, rebatizada à época 
dos holandeses para Castelo Keulen, 
em Natal, capital do Rio Grande do 
Norte. Ele permitiria ainda que fosse 
estabelecida, à Rua dos Judeus, no 
centro de sua Mauricéia, a primeira 
sinagoga do Novo Mundo. Contudo, 
fortalezas e castelos, bem como igre-
jas, góticas-manuelinas e barrocas
-rococós, não eram a especialidade 
dos batavos. Eram lusitanos, como 
sabemos, os grandes mestres des-
sas obras nos vastíssimos territórios 
e feitorias da Coroa de Lisboa nas 
duas margens das Áfricas e em toda 
a Ásia – principalmente na Índia, Ma-
lásia, China e Japão. Mas, sobretudo, 
no imenso Portugal das Américas, o 
Brasil, cujos limites estendidas pelos 
bravos Bandeirantes eram defendi-
dos por inúmeras fortificações. Fo-
ram tantos os fortes erguidos, aqui, 
que alguns são ignorados pela maio-
ria dos brasileiros.

Um dos exemplos é a exube-
rante Fortaleza do Príncipe 

da Beira (foto), na borda direita do 
Rio Guaporé, no Estado de Rondô-
nia, vigiando, ao Norte do País, a 

fronteira com a Bolívia. Semelhante, 
aliás, à Fortaleza de São José de 
Macapá, no Amapá – esta, porém, 
mais conhecida. A fortificação do 
Príncipe da Beira é considerada es-
plêndida até os nossos dias. Possui 
o nome do título monárquico, deno-
minado também Príncipe do Brasil, 
que ostenta o herdeiro do trono lu-
sitano. Exatamente como o Príncipe 
de Gales que é destinado, no Reino 
Unido, ao sucessor do soberano 
britânico. Guaporé e sua fortaleza 
ganharam espaço no noticiário inter-
nacional, no início de 2020, quando 
o mundo ficou perplexo com a sen-
sacional fuga do Japão de um de um 
super executivo do mercado auto-
mobilístico, Carlos Ghosn, às véspe-
ras de completar 66 anos, respon-
sável pela recuperação da francesa 

Renault e da nipônica Nissan – acu-
sado por Tóquio de irregularidades 
administrativas. Ele lançaria, agora, 
luz sobre a cidadela rondoniense, 
justamente por ter nascido naquele 
Estado, na localidade de Guajará-
Mirim, banhada pelo Guaporé, pró-
xima ao Príncipe da Beira, numa 
família de imigrantes libaneses, ca-
tólicos maronitas, ligados à Santa 
Sé. Ghosn iria, ainda criança, estu-
dar com os avós em Beirute e, pos-
teriormente, cursaria Engenharia na 
Escola Politécnica de Paris, inician-
do então a carreira como gestor da 
indústria de automotores. Os maro-
nitas mantiveram sempre profundos 
laços culturais e lingüísticos com a 
França, fiel protetora dos Cristãos 
do Oriente, e, por isso, o Líbano é 
considerado francófono, pois, além 
do árabe, quase todos os cristãos 
falam francês. Ao escapar de forma 

rocambolesca, no dia 29 de dezem-
bro de 2019, Ghosn se refugiou em 
Beirute, no tradicional bairro cristão 
de Achrafieh, onde passou a ser 
monitorado por jornalistas de várias 
nacionalidades, inclusive do Brasil, 
tendo concedido entrevista ao repór-
ter do diário O Estado de S. Paulo, 
Fernando Scheller, quando chegou 
a ironizar seus acusadores. “Se 
você quer fugir, tem que ser rápido 
e surpreendente”, disse, arrematan-
do: “Os japoneses não são rápidos... 
Eles precisam de muita preparação, 
planejamento e entendimento”.

A pequena pátria dos belíssi-
mos cedros, no Mediterrâneo 

Oriental, espremida entre Síria e Isra-
el, com poucos menos de três milhões 
de habitantes, foi a nação a enviar 
ao Brasil, proporcionalmente, popu-

lação mais numerosa do que Itália, 
Espanha, Alemanha, Japão e, quiçá, 
o próprio colonizador Portugal. Seus 
imigrantes, habilidosos comerciantes, 
percorreram, como mascates, todos 
os estados brasileiros, em lombo de 
burro, vendendo bugigangas de porta 
em porta, criando, na prática, o nosso 
mercado interno. Estão nas 27 unida-
des federativas e, na maioria delas, 
um de seus descendentes, quase 
sempre maronitas, já foi eleito Gover-
nador. Sendo que o paulista Michel 
Temer, alcançou à Presidência da 
República. E muitos acreditam que, 
dezenas de séculos atrás, os fenícios, 
ancestrais dos libaneses, teriam des-
coberto o Novo Mundo, atravessando 
o Atlântico com seus velozes barqui-
nhos, deixando, no alto da Pedra da 
Gávea, no Rio de Janeiro, inscrições 
em sua língua semítica. Entretanto, 
não há comprovação científica.

Dia 30.01.2020
Antonio D. Pereira Cabral (Arouca); Nativida-
de Cardoso (Arouca); Sra. Idalina Gaspar da 
Ponte (ex-primeira dama da Casa de Portu-
gal de Campinas); Sra. Maria Filipa Almeida 
Costa (esposa do amigo Valter G. Preto Ber-
nardino (Lellis Tratoria); Manuel Martins da 
Costa (diretor da Associação dos Poveiros). 
Dia 31.01.2020
Solange da Silva Campos; Antonio Gaulêz (Motel 
Xanadú); Fátima Dias Pereira; Aniversario de Ca-
samento dos amigos Viviane e Paulo Mota (ambos 
ex- Grupo Folc. Da Portuguesa de Desportos).
Dia 01.02.2020
João Batista Gonçalves; Juliana Dal Bello 
(ex-Grupo Folc. Da Casa Ilha da Madeira e 
da Casa do Minho de São Paulo e esposa do 
Ricardo Pisco); Sra. Albertina Pisco esposa 
do amigo Sr. José Pisco ambos fundadores 
da Casa do Minho de São Paulo; Sra. Celeste 
P. Marques esposa do Sr. Antonio Luiz Mar-
ques e mãe do chefinho Dr. Julio Marques.
Dia 02.02.2020
Sr. Nelson Claro (um dos fundadores do Ran-
cho Pedro Homem de Mello); Izabel Ermelin-
da Pereira (Rancho Aldeias da Nossa Terra); 
Luciana Paula Alves (Arouca); Aniversário de 
casamento dos amigos Sr. Fernando Miguel e 
Sra. Ângela Muniz Pires; Leila Jeronimo (nos-
sa chefinha lá do Resort Monte das Oliveiras); 
Dra. Ana Contreras; Heloise Kuhn (Integrante 
do Rancho Pedro Homem de Mello).
Dia 03.02.2020
Maria Lucia Quaggio (esposa do amigo Luisinho 
da Tap); Aniversário de Casamento dos amigos 
Jorge Fonseca e Laura; João Vitor Pereira (filho 
do casal amigo Marcos Pereira e Beth e neto 
do casal Zeza e Joaquim Correia, estes últimos 

diretores do Arouca). Aniversario do Sr. Ovidio 
Lopes de Oliveira, técnico Agropecuário  esposo 
da Sra. Rita de Cássia Guedes Oliveira nossa 
assinante lá de Três Lagoas-Mato Grosso do Sul
Dia 04.02.2020
Margarete Teixeira dos Santos (diretora do 
Arouca São Paulo Clube); Paulo José Ri-
beiro (filho do falecido amigo Sr. Hercules 
com a Sra. Maria do Céu); João da Ilha; 
Gabriella Vieira (filha do casal amigo Pau-
lo Vieira e Cybelle, da Funchal Pescados).
Dia 05.02.2020
Faria aniversario neste dia o saudoso Amé-

rico Carvalhaes (Grupo Folc. da Casa de 
Portugal de São Paulo); Carlos Bento (ex
-Presidente do Rancho Arouquense e atual 
diretor do Buffet Europa); José Guimarães 
Cabral; Carlos Eduardo dos Santos Gomes 
(o Dudu da Digital-Grupo Leograf); Lino 
Fernandes Lage (Associação dos Povei-
ros); Joaquim Alves Silva (vice presidente 
da Associação dos Poveiros); Faria aniver-
sario neste dia a Sra. Maria Gomes Vilar 
(ex 1ª Dama da Associação dos Poveiros 
que já nos deixou); Manuel de Oliveira Go-
mes (Padaria Nova Charmosa e diretor do 
Arouca); Leonardo Cabral (filho dos amigos 
Aurineide e Antonio Eugenio do Grupo Leo-
graf); Cristiano Ronaldo jogador madeiren-
se numero hum do mundo por várias vezes. 
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Braga Campeão da Taça da Liga
Rúben Amorin treinador do SP Bra-
ga  lembrou a polêmica em torno 
das suas habitações. Esta  vitória 
é especial. Rúben Amorim assumiu 
que a conquista da Taça da Liga, a 
sua primeira como treinador de fu-
tebol, lhe sabe muito bem depois da 
polêmica sobre o facto de não ter o 
nível exigido para treinar na I Liga 
e sobretudo pelo castigo que foi 
alvo quando era treinador do Casa 
Pia. “Não escondo que esta vitória 
dá-me um gozo especial, porque 
sou humano”, disse. O técnico do 
SP Braga acrescentou que o últi-
mo mês foi “muito intenso”. “Que-
ro relembrar que chegamos à final 
four com uma equipa técnica que 
desempenhou um trabalho feno-
menal e que a anterior equipa téc-
nica liderada por Ricardo Sá Pinto 
também faz parte desta conquista. 
Aproveitamos esse bom trabalho e 
vencemos a Taça da Liga”, assu-
miu. Rúben Amorim admitiu que é 

um sentimento “diferente” vencer a 
Taça da Liga como jogador e como 
treinador. “Tem um sentimento dife-
rente porque agora sou um pouco 
como um pai de todos, apesar de 
ter jogadores mais velhos que eu. 
Fico muito feliz por eles, pelas pes-
soas desta cidade e também pelo 
presidente que arriscou bastante 
em acreditar em mim. O clube me-
rece isto.” O técnico garantiu que o 
golo não resultou de uma estraté-
gia. “É tudo mérito dos jogadores 
que não deixaram de acreditar até 
ao final. Vou dar-lhes o dia de ama-
nhã [domingo] de folga e depois se-
gunda-feira vamos treinar e pensar 
já no próximo jogo”, disse, admitin-
do que quando foi o golo ainda es-
perou pela análise do VAR. “Depois 
disseram-me que era limpo e, aí 
sim, festejei”, atirou. Rúben Amorim 
admitiu que “não é normal ganhar-
se três jogos assim numa semana”. 
“Tivemos a estrelinha algumas ve-

zes, mas os jogadores aceitaram 
muito bem esta nova idéia e o pri-
meiro jogo foi fundamental porque 
tivemos uma grande vitória.” No 
campeonato, o terceiro lugar é um 
objetivo dos bracarenses, mas o 
técnico bracarense lembrou que 
“o Famalicão é uma boa equipa” e 
“o Sporting é sempre o Sporting”. 
“Estamos a preparar os jogos, não 
temos treinado muito aquilo que 
pretendo, mas as vitórias ajudam a 
compensar essa ausência de trei-
nos. Agora há que manter e é pre-
ciso consistência e não esquecer o 
dia de hoje. Precisamos de vencer 
já em Moreira de Cónegos”, frisou, 
garantindo que esta conquista da 
Taça da Liga não aumenta a exi-
gência: “Ninguém é tão exigente 
comigo do que eu próprio. É claro 
que com estas vitórias vamos ter 
mais pressão por parte dos adeptos 
e do presidente. É normal.” PARA-
BÉNS BRAGA.

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

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

É com enorme pesar que 
informamos a perda do 
grande amigo do Centro 
Cultural 25 de Abril de 
São Paulo, e militar de 
Abril,  Carlos Machado 
dos Santos. Palestrante em duas 
comemorações em São Paulo da 
Revolução dos Cravos, nos home-
nageou com sua presença, repre-
sentando a Associação 25 de Abril 
de Portugal dos Capitães de Abril. 
O Comandante Machado dos San-
tos foi um exemplo de patriotismo, 
coragem, amor à Marinha, dedica-
ção à causa da Liberdade, da De-
mocracia e da luta por um Portugal 
mais justo e solidário. Destaca-
mos, que foi através de sua inter-
venção, comandando tropas revo-
lucionárias do 25 de Abril, libertou 
todos os presos políticos encarce-
rados em Peniche em 1974. Aos 
seus familiares e à Associação 
25 e Abril, os nossos pêsamese 
a mais profunda amargura, pela 
perda de tão ilustre patriota, que 
passaà história. Pela diretoria do 
Centro Cultural 25 de Abril
Ildefonso Garcia
Presidente

Dia 02.02.2020
Missa e Almoço em Louvor a 
Sra. Das Candeias nos Poveiros
Não perca. A Associação dos Po-
veiros de São Paulo, estará nes-
te dia venerando Nossa Sra. Das 
Candeias. Teremos a celebração 
de uma missa às 11,30 e na se-
qüencia um almoço tendo como 
prato principal o Bacalhau à Moda 
Poveira, além de outros pratos, 
saladas e acompanhamentos. A 
animação estará a cargo do Ran-
cho Folc. Raízes de Portugal. Con-
vites e informações 2503.2835 
– 2967.6766 Rua Dr. Afonso Ver-
gueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Dia 08.02.2020
Porco no Rolete na Casa de 
Portugal do Grande ABC
A Casa de Portugal do Grande 
ABC estará neste dia realizando 
o seu 1.o evento do ano. Teremos 

um almoço, tendo como prato 
principal, um saboroso porco no 
rolete, lingüiça, arroz, feijão tro-
peiro, torresmo, farofa, frango e 
vinagrete a partir das 12,30 em 
sua sede. A animação estará a 
cargo da cantora Fernanda Di-
niz. Convites, reservas e infor-
mações R. Nossa Senhora de 
Fátima 55 - Santo André – São 
Paulo - fones (011) 4436.0223 – 
4438.0188  
Adega da Lusa
Você caro amigo não pode perder 
a 1.a Adega da Lusa deste ano de 
2020, numa realização do Dpto 
Sócio – Cultural da Portuguesa de 
Desportos a partir das 19 horas. 
Muita alegria, animação e comi-
das típicas. Entrada franca. A ani-
mação estará a cargo da Banda 
Alma Lusíada com muita musica 
para dançar, e ainda teremos a 

exibição do anfitrião, Grupo Folc. 
da Portuguesa de Desportos. 
Local Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – São Paulo 
Fone (11) 2125.9400
Dia 09.02.2020
Almoço de Confraternização do 
Ano Novo no Arouca
O Arouca São Paulo Clube con-
vida a todos para seu 1.o almoço 
deste ano a partir das 12 horas. 
Teremos um delicioso Bacalhau 
à moda de Arouca, além de ou-
tras opções, saladas e acompa-
nhamentos. A animação e musi-
ca para dançar estará a cargo do 
Rancho Folc. Aldeias da Nossa 
Terra do Arouca. Informações 
convites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão 
Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fo-
nes (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 
2455.1988 WhatsApp 97133.9196

COMUNICADO 
DO 

CC25A

Isso mesmo, o Rancho Poveiro oriundo da encantada Póvoa de Varzim - 
Portugal encantou São Paulo, numa realização da Associação dos Povei-

ros de São Paulo e apoio da Casa de Portugal de São Paulo e ainda as 
empresas Hotel Mira Serra, Numatur Turismo, Supermercado Luzita, Pa-
daria Nova Charmosa, Ofner, Cardin Plaza Hotel, Luzitana Jóias, e Trevo 
estacionamentos. O Rancho Poveiro veio ao Brasil com o apoio da Câmara 
Municipal da Povoa de Varzim e da Secretaria de Turismo da Póvoa. Es-
tes vieram ao Rio de Janeiro para as festividades da comemoração dos 90 
anos da Casa dos Poveiros do Rio de Janeiro acompanhados do Presidente 
da Câmara da Povoa Engenheiro Aires Pereira e sua esposa Sra. Cristina 
Neves. A Associação dos Poveiros de São Paulo liderada pelo Sr. Isaias 
dos Santos organizou uma vasta programação para os ilustres visitantes em 
São Paulo. Estes atuaram no Hotel Mira Serra nos dias 15 e 16 de janeiro. 
No sábado dia 17 almoçaram no Restaurante do Supermercado Luzita num 
oferecimento do diretor Sr. José Pereira Rio. À noite tivemos uma belíssima 
noite de gala na Associação dos Poveiros, com jantar, musica para dan-
çar com a tocata do Rancho Raízes de Portugal e uma brilhante atuação 
do Rancho Poveiro envergando seu traje Poveiro dos Pescadores. No ce-
rimonial o Sr. Albino Vieira que chamou o casal Sra. Maria e Sr. Armando 
Pinto que comemoravam 50 anos de casados e 85 anos de vida do Sr. Ar-
mando. Nesta noite houve troca de mimos entre os Poveiros de São Paulo 
pelas mãos do Presidente da Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos 
ao Eng. Aires Pereira. O Presidente dos Poveiros do Rio de Janeiro Sr. Re-
nato Figueiredo acompanhado da diretoria social Sra. Maria da Gloria ho-
menagearam os Poveiros de São Paulo. O Sr. Claudio Alba representando 
o vereador Toninho Paiva fez uso da palavra nesta noite. Receberam flores 
a Sra. Cristina Neves, a Sra. Selene Ramos, a Sra. Maria da Gloria e a Sra. 
Maria Aurora Pereira. O Rancho Poveiro mostrou um grande show de auten-
ticidade do rico folclore poveiro exibindo modas como Cantarinhas, Chula, 
Vira Poveiro, Marcha Alarriba, Vira da Praia, Fandango e outras mais. No 
domingo a recepção ao Rancho Poveiro, foi na Casa de Portugal de São 
Paulo, que com o apoio dos Poveiros de São Paulo, organizou uma belíssi-
ma festa, uma autentica tarde de folclore. O Rancho Poveiro abriu a festa 
com seus trajes de Tricanas Poveiras e exibiu viras de cada bairro da Póvoa, 
rusgas das festas de São Pedro e modas como a Marcha a Povoa, Vira do 
Pescador, Lancha Poveira e outras mais para delírio das gentes poveiras e 
não poveiras presentes. Na seqüencia exibiu-se o anfitrião, Grupo Folclóri-
co da Casa de Portugal de São Paulo e o Rancho Raízes de Portugal dos 
Poveiros que por intermédio do Sr. Albino Vieira entregou um galhardete do 
rancho ao Com. Antonio dos Ramos e ao Dr. Aires Pereira. O Presidente dos 
Poveiros Sr. Isaias dos Santos agradeceu ao Com. Antonio dos Ramos pela 
parceria e por aquela bela festa e homenageou os ranchos presentes nesta 
noite com uma recordação. O Com. Antonio dos Ramos homenageou o Dr. 
Aires Pereira com a medalha da Casa de Portugal. Tivemos ainda um novo 
espetáculo com o rancho Poveiro agora com traje Poveiro dos pescadores e 
exibiram modas como a Marcha Alarriba, o Vira Poveiro, Cantarinhas, o Vira 
da Praia e outras mais para encanto dos presentes. Sem duvida alguma, 
foi mais uma belíssima digressão do Rancho Poveiro em terras Brasileiras.
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Rancho Poveiro encantou São Paulo

O Vice presidente dos Poveiros Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage, a 
1.a dama Sra. Maria Rosa dos Santos, a Sra. Elvira Lage, a Sra. Maria Alice 
e o Sr. João Teixeira.

Reunidas vemos a Dulcimara Leal, a Sra. Isabel Martins, a Carla Carrero, 
a Sra. Fátima Torres, a 1.a dama Sra. Maria Rosa e a Cristiane Gimenez.

O Presidente Sr. Isaias dos Santos, seu irmão Sr. Joaquim G. Santos, a 
esposa Sra. Arminda dos Santos, a filha Idalina Gomes o esposo Sr. Paulo 
C. de Oliveira e os filhos Mateus e Ana Carolina.

O Presidente da Associação dos Poveiros de São Paulo Sr. Isaias dos San-
tos, o patriarca da Numatur Turismo Sr. José A. de Freitas e os filhos Paulo, 
Ana Paula e André.

Presentes vemos o Sr. Salvador Torres, a esposa Sra. Fátima Torres, o filho 
Fernando Miranda R. Torres a esposa Cristiane R. Gimenez, a Sra. Maria 
Lidia Torres o filho Flavio G. Torres e a esposa Rosana F. dos Santos Torres.

Sr. Lino Lage, a Sra. Maria Rosa, e os amigos Sr. Manuel Gomes (Padaria 
Nova Charmosa) a esposa Sra. Lucia Gomes, o Sr. Paulo Jorge C. P. da Silva, 
o Sr. Antonio Duarte (Hotel Mira Serra) e a esposa Sra. Maria Odete Duarte.

Instante das homenagens Sra. Selene Ramos, o Com. Antonio dos Ramos, 
Sr. Isaias dos Santos, o Eng. Aires Pereira, a esposa Sra. Cristina Neves, a 
Sra. Maria Aurora Pereira e o Sr. Antero Pereira Presidente do SAMPAPÃO, 
e o Sr. Claudio Alba assessor do vereador Toninho Paiva.

Instante da Homenagem da Casa dos Poveiros do Rio de Janeiro, o presidente Sr. 
Renato Figueiredo e a diretora Sra. Maria da Gloria aos Poveiros de São Paulo.

Sempre presente nos Poveiros, o casal do Grupo Folc. Veteranos de São 
Paulo Sr. Joaquim Lopes M. Alves e a Sra. Odete C. Simões. 

Aqui vemos os amigos Sr. Raul Neves Pereira (o Raul das Lingüiças), o Sr. 
Francisco Oliveira, o Sr. Antonio Loureiro (da Comunidade Gebelinense) e 
a Sra. Emilia F. Loureiro.

Reunidos vemos o Eng. Aires Pereira a esposa Sra. Cristina Neves, Com. 
Antonio dos Ramos a esposa Sra. Selene Ramos, a Sra. Fernanda Pinto (a 
conhecida Sra. Fernanda Poveira) e a Sra. Maria Rosa dos Santos.

Na Casa de Portugal vemos o Vice Presidente dos Poveiros de São Paulo 
Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage, o Sr. Justino P. Barroso e o Sr. 
Joaquim Barroso.

O diretor da Casa de Portugal Dr. Flavio Torresi Marcos a esposa Sra. 
Maria Lucia N. T. Marcos, sua mãe Sra. Ruth T. Marcos e a tia Sra. Odete 
T. dos Reis.

Aqui a conhecida Sra. Fernanda Poveira, a amiga Sra. Isabel Martins tam-
bém poveira e a amiga Carla Carrero.

No restaurante do Supermercado Luzita o diretor Sr. José P. Rio, o presiden-
te dos Poveiros Sr. Isaias dos Santos, o presidente da Câmara da Póvoa de 
Varzim Eng. Aires Pereira e a esposa Sra. Cristina Neves.

No Supermercado Luzita vemos o diretor Sr. Januário B. de Caires, o Sr. 
Fabio R. Gato, o Sr. José Lourenço e o Sr. Mario L. Correia.

Grupo Folc. da Casa de Portugal de São Paulo.

Rancho Folc. Raízes de Portugal dos Poveiros e seu apresentador Sr. Albino Vieira.

Presentes vemos o casal Sr. Paulo Miguel A. Carriço e a Sra. Maria Teresa 
Carriço C. de Mendonça
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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 20

VILA REAL
Divisão de Honra
RODADA 17

RODADA 21

EsportesLIGA NOS 2019 - 2020
RODADA 18

LIGA Ledman 2019 - 2020
RODADA 18

RODADA 17

O Benfica venceu em 
Paços de Ferreira, por 2-0, 
gols de Rafa (39’) e Viní-
cius (48’), e aumentou, à 
condição, para dez pontos 
a vantagem sobre o FC 
Porto na liderança da Liga.

Cervi: “Rafa? Jogue 
quem jogar tem de fazer o 
melhor no campo”

Com Rafa recuperado, 
Bruno Lage continuou a 
apostar em Franco Cer-
vi no onze, colocando o 

internacional português 
atrás do de Carlos Vi-
nícius. O argentino dei-
xa elogios ao colega de 
equipe e mostra-se pron-
to para ajudar.

 “Estou feliz por ajudar 
a equipe, vou sempre ten-
tar ajudar e hoje saiu bem. 
Rafa? É o regresso de 
um grande jogador, que 
é muito importante para 
nós, mas jogue quem jo-
gar tem de fazer o melhor 

Benfica vence em 
Paços de Ferreira

O Vitória de Setúbal 
venceu fora o Tondela, por 
3-0, encontro da 18.ª jor-
nada da Liga. Carlinhos, 
Zequinha e Guedes foram 
os autores dos gols da 
equipe orientada por Julio 
Velázquez.

 Com este resultado, o 
Vitória sadino passa a so-
mar 25 pontos no 8.º lugar, 
o Tondela é 10.º com 20.

O Boavista venceu o Aves, por 1X0, em 
partida da 18.ª jornada da Liga. Cassiano, 
à passagem do minuto 12, na sequência 
de um pontapé de canto, apontou o gol so-
litário do encontro.

A primeira vitória de Daniel Ramos no 
comando dos axadrezados coloca um 
ponto final em série de cinco jogos sem 
vencer, somando agora a equipa do Bessa 
22 pontos no 10.º lugar. O Aves mantém-
se na última posição, com nove pontos.

no campo”, atirou, na flash 
interview depois da vitória 
por 2x0 frente ao Paços 
de Ferreira.

Sobre o encontro, des-
tacou a atitude das águias. 

“Foi um jogo onde entrá-
mos com muita atitude, 
sabemos que é um campo 
difícil. Conseguimos man-
ter a bola, fazer gols e le-
var a vitória.”

Boavista regressa às vitórias nas Aves

Vitória de Setúbal vence em Tondela

Petit conseguiu, no domingo, a primeira 
vitória no comando técnico do Belenenses. 
No Jamor, os azuis receberam e venceram o 
Portimonense, por 2x1, com gols de Silvestre 
Varela (43’) e Nilton Varela (50’). Na segunda 
parte, Dener (84’) fez o tento de honra dos al-
garvios, que já não vencem desde o passado 
dia 30 de novembro.

O Famalicão foi derrotado em casa pelo 
Santa Clara, por 0X1, partida da 18.ª jornada 
que marcou o arranque da segunda volta da 
Liga. Lincoln marcou de penálti o único gol 
do encontro.

Com este resultado, o Famalicão (31 pon-
tos) pode ser ultrapassado no terceiro lugar 
pelo Sporting, que joga segunda-feira com o 
Marítimo. Já o Santa Clara salta para o 12.º 
posto, somando agora 20 pontos.

Famalicão perde com 
Santa Clara e arrisca 

lugar no pódio

Varelas dão primeira 
vitória ao Belenenses 

na era Petit
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Bruno Esteves e Ve-
nâncio Tomé, os árbitros 
designados para a videoar-
bitragem do jogo entre Pa-
ços de Ferreira e Benfica, 
viram-se impossibilitados 
de recorrer à tecnologia 
das linhas de fora de jogo 
durante parte dos primeiros 
45 minutos.

A informação foi vei-
culada na conta oficial de 
Twitter do Conselho de 

O SC Braga conquistou a segunda Taça da Liga da 
história do clube depois de vencer o FC Porto com um 
gol de Ricardo Horta, já depois do minuto 90.

Visivelmente emocio-
nado, António Salvador, 
presidente do SC Braga, 
comentou a vitória sobre 
o FC Porto (1-0) que valeu 
ao clube minhoto a con-
quista da Taça da Liga.

“Era importante ven-
cer pelos adeptos, pela 
cidade e pelos jogadores, 
que fizeram tudo para ga-
nhar. Há um mês, diziam 
estávamos deprimidos. 
Mudámos (n.d.r. de trei-
nador, saiu Ricardo Sá 
Pinto, entrou Rúben Amo-
rim), desde aí foram cin-
co jogos e cinco vitórias. 
Estas conquistas são dos 
jogadores e de um homem 

Rúben Amorim não fa-
lou com Sérgio Conceição 
após a final da Taça da 
Liga, ganha pelo SC Braga, 
e que levou o técnico dos 
dragões a colocar o cargo 
à disposição.

“Não, não falámos. Sou 
um pouco parecido com 
ele – depois de perder, não 
quer ouvir nem cumprimen-

A festa do SC Braga na 
conquista da Taça da Tiga

“Há um mês, diziam que
estávamos deprimidos…”

(Rúben Amorim) que, des-
de o início, disse que era 
um grande treinador”, co-
meçou por dizer no relva-
do do Estádio do Munici-
pal de Braga.

“É uma vitória de Rú-
ben Amorim e dos jogado-
res, o mérito é deles. Este 
é o mesmo grupo que 
preparámos no início da 
época. Sabíamos que tí-

nhamos um grande grupo 
e isso ficou demonstrado 
hoje”, acrescentou.

Questionado se na 
próxima época o SC Bra-
ga terá condições para lu-
tar pelo ambicionado título 
no Campeonato, Salvador 
esfriou os ânimos: “O que 
queremos é trabalhar todos 
os dias, todas as semanas, 
e a mentalidade é criar o 
hábito de ganhar todos os 
jogos. O que queremos 
é fazer de cada jogo uma 
final. Agora vamos festejar 
e amanhã começar a pen-
sar no jogo de quarta-feira 
[Moreirense] para subir na 
classificação.”

“Sérgio Conceição não quer
ouvir nem cumprimentar…”

tar e eu respeito isso. É dar 
tempo. Quem perde desta 
maneira, com um golo no 
último minuto, num jogo 
em que o FC Porto esteve 
por cima do jogo, perder a 
Taça da Liga – é respeitar 
essas pessoas e deixá-las 
estar no seu canto”, disse à 
Sport TV, antes de elogiar 
o trabalho que Sérgio Con-

ceição tem vindo a realizar 
no FC Porto:

- É um grande treina-
dor. Por vezes o futebol 
é injusto e cruel – sentiu 
mais um título perdido e 
isso revela o mister que é. 
Tem feito um trabalho ex-
celente no FC Porto, é um 
grande treinador e penso 
que vai continuar.

Var falhou em paços de Ferreira
Arbitragem da Federação 
Portuguesa de Futebol 
para o videoárbitro.

“Falha de gerador após 
quebra de energia impediu a 
utilização da tecnologia das 
linhas de fora-de-jogo entre 
23:33 e 45:00+1 minutos do 
Paços de Ferreira-Benfica. 
A restante atividade VAR 
não foi afetada. Situação 
não teve impacto na análise 
de qualquer lance”, lê-se.

A judoca Rochele Nunes estreou muito bem no ano. Neste sábado, a atleta 
da seleção portuguesa e do Benfica disputou o Grand Prix de Tel Aviv, em Is-
rael, e conquistou a medalha de bronze. O terceiro lugar da categoria pesado 
(+78kg) foi garantido com a vitória diante da sul-coreana Hayun Kim. Caso a 
Olimpíada começasse hoje, Rochele estaria classificada.    

“Acho que essa medalha demonstra um pouco do que espero para este ano 
olímpico, que é estar no pódio. Feliz por ter conquistado mais uma para Portugal 
e por ter somado bons pontos para o ranking”, disse.  

O próximo compromisso de Rochele será o Grand Slam de Paris. A competi-
ção será realizada nos dias 8 e 9 de fevereiro. 

Nascida no Brasil e naturalizada portuguesa, Rochele teve um grande ano 
de 2019. Lutando com as cores do país europeu, ela conquistou a medalha de 
prata no Aberto de Perth (Austrália) e quatro de bronze: Grand Prix de Tel Aviv 
(Israel), Grand Slam de Ecaterimburgo (Rússia), Grand Prix de Tbilisi (Geórgia) 
e Grand Slam de Brasília (Brasil). No mesmo ano, disputou o Mundial.

Rochele Nunes estreia com bronze
em 2020 e continua perto de Tóquio

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
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1. Coloque as garrafas na geladeira durante a noite anterior;

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

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

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

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

Caneco Gelado do Mário é incluído no 
patrimônio imaterial do Rio de Janeiro

O governador Wilson 
Witzel sancionou, dia (16), 
a Lei 8.649/2019, que de-
clara o restaurante Caneco 
Gelado do Mário, em Ni-
terói, como patrimônio cul-
tural de natureza imaterial 
do Rio de Janeiro. O proje-
to, que saiu no Diário Ofi-
cial do Estado, é dos depu-
tados estaduais Bagueira 
(SDD) e Waldeck Carneiro 

(PT), que também já ho-
menagearam o dono do 
bar, o comerciante portu-
guês Mário Martins Ribeiro 
Carvalho, com a Medalha 
Tiradentes. 

“É uma figura ímpar, que 
merece a honraria. Os turis-
tas que vêm à Niterói sem-
pre colocam seu comércio 
no roteiro gastronômico. 
Ademais, é um cidadão ba-

talhador que recolhe tribu-
tos e gera trabalho e renda 
para o município. Quando 
fui Secretário de Educa-
ção de Niterói e inaugurei 
a Biblioteca Cora Coralina, 
vizinha ao seu negócio, ele 
gentilmente distribuiu boli-
nhos de bacalhau aos con-
vidados”, lembrou Waldeck. 

Ele mantém o famoso 
“Caneco Gelado”, premia-
do e concorrido restauran-
te, há 50 anos servindo 
a população de Niterói e 
adjacências no Centro da-
quela cidade.

Os famosos bolinhos de 
bacalhau e a cerveja gela-
da que dá nome à antiga 
Lanchonete Ponte Rio-Ni-
terói agora estão na legis-
lação estadual. Os par-
lamentares, inclusive, já 
preparam um quadro com 
a lei para enfeitar a já lota-
da parede de homenagens 
do restaurante.

Restaurante funciona há 50 anos no Centro de Niterói

Tasca do Folclore agitou o Castelo da Feira

Uma sexta pra 
lá de espe-
cial, com mais 
uma edição 

da Tasca do Folclore. 
Esta com a participa-
ção especial do Ran-
cho Folclórico Poveiro, 
que está em digressão 
pelo Rio de Janeiro. 
Foi o convidado inter-
nacional da Tasca, um 
pedaço da noite mui-
tíssimo agradável, com 
os amantes do Folclo-
re, marcando presen-
ça, numa explosão de 
alegria contagiante. 
Agitando, na parte mu-
sical Cláudio Santos e 
Amigos. Tudo perfeito 
na maior harmonia da 
família Feirense, como 
sempre Presidente Er-
nesto e filha dando um 
show de simpatia e or-
ganização.

Os belíssi-
mos trajes 
do Rancho 

da Póvoa 
de Vazim, 

é marca 
registrada 

do Rancho 
Poveiro

O tradicional momento das lembranças da Tasca, onde vemos o presidente da Casa, Ernesto Boaventu-
ra, sua filha, diretora Rose Boaventura, presidente do Real Gabinete Português de Leitura, dr. Francisco 
Gomes da Costa, diretores do Rancho Poveiro

Mais um 
magnifico 

espetáculo 
de Folclore 
do Rancho 
Poveiro, na 

Tasca do 
Folclore

Registro entre ami-
gos, Dr. Francisco 
Gomes da Costa, 
presidente do Real 
Gabinete de Leitu-
ra, Dr. Celso Vala-
dares, presidente 
Ernesto Boaventu-
ra, D. Rosa, Felipe 
Mendes, Rose, 
Camilo Leitão

Num close para nosso fotografo, Felipe Men-
des, vemos D. Olga Ferreira, viúva do nosso 
saudoso Dr. Albano Ferreira

Presidente da Casa dos Poveiros RJ, Renato Fi-
gueiredo, André, Helena, ValadaresIvan

Belo cenário fotográfico, Dr. Francisco Gomes da Costa, presidente 
do Real Gabinete Português de Leitura, Maestro do Rancho Povei-
roSr. Ceiso Valadares  e o Ernesto Boaventura Presidente da Casa 
da Vila da Feira

Dr. Francisco Gomes da Costa, como um bom Poveiro, não resistiu 
ao lado da Rose e matou a saudade da sua Póvoa de Vazim.

Camilo Leitão e amigos deram o Ritmo a Tasca 
do Foclore, agitando o salão

Prestigiando a Tasca do Folclore Presidente Açoria-
no Leonardo Soares, sua mãe Silvia,d.Olinda, sua 
sogra Rose e esposa Patrícia.
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ATÉ QUANDO

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

Não bastasse o ar contaminado que respi-
ramos, a última grave novidade, que vi-
rou pesadelo e desespero na população 

foi a água oferecida pela CEDAE. Inacreditável 
que a empresa não tenha submetido a água a 
qualquer controle de qualidade e tenha chega-
do às torneiras das nossas casas fétida, barren-
ta. A CEDAE se fez de mouca e indiferente aos 
apelos da população. Somente uma semana 
depois, seu presidente, parecendo ter ressus-
citado do além, vem a público e diz que a água 
pode ser consumida sem risco. A vigilância sani-
tária e infectologistas dizem o contrário, geran-
do preocupação e insegurança na população. 
Ainda que não ofereça risco, seu insuportável 
odor torna impraticável o seu consumo, até 
mesmo no preparo dos alimentos, pois interfere 
no seu sabor. Os senhores deputados até ago-
ra permanecem no mais absoluto silêncio! Se-
quer pressionam a CEDAE para que,  através 
de uma ação emergencial ofereça água mineral 
àqueles que não podem comprá-la. Onde está 
o MP estadual que até agora também não se 
posicionou?A justiça Federal aceitou denúncia 
proposta pelo Ministério Público Federal por 
lançamento de esgoto sem tratamento adequa-
do na baía da Guanabara e na Barra da Tijuca. 
Pergunto: por que esse mesmo MP não se ma-
nifesta em relação às construções irregulares 
que existem às margens do rio guandu,  jogan-
do todo o esgoto in natura no rio que abaste-
ce os municípios do Rio de Janeiro? Já se vão 
quase 30 dias e tudo continua na mesma. Logo 
a conta chegará, para ser paga, com data de 
vencimento e sem desconto. Precisamos nos 
mobilizar para por fim a esta vergonha.
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Amigos comemoram o aniversário
do empresário José Morais

Mais uma vez, como já é tradicional, um grupo 
de amigos reuniram-se no Boteco do Morais para 
saborear um delicioso cardápio especial, com di-
versas variedades à moda da casa e, desta vez 
por um motivo muito especial: Comemoração do 
aniversário deste grande amigo, José Morais – di-
retor-presidente do Grupo Bom e Barato. Foi um 
dia especial para família Morais que receberam 
este grupo de amigos da nossa comunidade luso

-brasileira para passarem momentos de total des-
contração. Não faltou animação com apresença 
do conjunto Cláudio Santos e amigos que levou 
muita animação para o aniversariante do dia. Para 
encerrar, com chave de ouro, não poderia faltar 
o tradicional “bolo” para cantar os “parabéns pra 
você”. Foi, sem dúvida, uma grande tarde onde 
os amigos demonstraram o respeito e admiração 
pelo amigão, Comendador José Morais

BOTECO DO MORAIS
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Comunidade Portuguesa prestigiou almoço

Belíssimo dia, este 
último domingo, onde 
foi realizada a tradi-
cional Festa das Fo-
gaceiras. Uma das 
tradições mais lindas 
das Terras das Feira. 
Como sempre, o pre-
sidente Ernesto Bo-
ventura e sua filha, a 
primeira-dama Rose 

Boaventura deram um 
show de organização, 
com o apoio dos seus 
Diretores e do Departa-
mento Feminino, além 
da cordialidade com que 
recepcionaram toda a 
comunidade Luso-brasi-
leira que, prestigiou em 
peso, a festa que tra-
zemos aqui, em nosso 
jornal. Curtam, pois foi 
uma belíssima festa!

Bela imagem destes músicos maravilhosos da nossa 
comunidade Luso-brasileira, a banda Típicos da Beira 
Show e a Tocada Feirense, numa feliz união

Um grande dia para 
família feirense: o 
presidente Ernes-

to Boaventura, 
sua mãe D. Rosa, 
diretores Fernan-
do Alves, Camilo 
Leitão, Fernando 

Carrasqueira,espo-
sa Luzia, Américo 
Saraiva, Joaquim 
Saraiva, Alfredo, 

D. Olga Ferreira e 
Antônio Silva

 O Carismático casal, Comendador Afonso Bernardo, sua 
eterna e amada esposa. D. Florbela, saboreando a culi-
nária Feirense, no domingo passado

Já estáva-
mos com 

saudades 
do casal, 

Ana Maria 
e Orlando 

Pereira. 
Vejam se 

aparecem 
mais, vocês 
fazem falta

Panorâmica 
do almoço 
festivo das 

Fogaceiras, 
no domingo 

dia 26 de 
janeiro

O Presidente 
feirense, Er-
nesto Boaven-
tura, cumpri-
mentando o 
amigo e empre-
sário, Domin-
gos Queiro-
ga, demais 
familiares que 
foram prestigiar 
a Festa das 
Fogaceiras
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da Festa das Fogaceiras na Vila da Feira

Presidente do Conselho da Casa da Vila da Feira, Adão 
Ribeiro, sempre galanteador e bom pé de valsa, bem 
acompanhado da Dona.Albertina

Dá gosto ver, o casal Guilhermina e Manuel Pinto Aires, 
bailando no salão. Parabéns. Muito bonito o amor dos dois

Linda família do Castelo da Feira com o sangue feiren-
se na alma: Rose Boaventura, sua filha Camila, esposo 
Camilo Leitão

A Tocata o Almeida Garrett foi envolvida pelo carinho dos componentes do grupo feirense, 
animando com sua vitalidade a Festa das Fogaceiras

Momento de 
descontração 
dos  com-
ponentes 
Grupo Folcló-
rico Almeida 
Garretti após 
a brilhante 
apresentação 
da Festa das 
Fogaceiras 

O papo devia 
estar muito 

animado, entre 
D. Olga, presi-
dente Ernesto 

Boaventura, 
presidente do 

Conselho Adão 
Ribeiro e D. 
Rosa!,  Que 

não estava nem 
ai!!!

Verdadeira trio 
de baluartes da 
nossa comuni-
dade portu-
guesa: o casal 
Vanda e Edu-
ardo Rocha e 
a Maria Neide 
Costa Rebello, 
na Festa das 
Fogaceiras
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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

AmElhoR REligião é AqUElA
qUE ToRNA o iNDiviDUo bom.

mUiTAS bENçãoS.

Teresa bergher, muito 
amorosa com os animais

O olhar cari-
nhoso, sempre 
brilha, quando 
Teresa “aperta”  
com amor  o 
animalzinhos, 
juntinho ao co-
ração. Assim, o 
lindo animal se 
sente protegido. 
mUTAS bEN-
çãoS.

Maria 
Alcina

Casal amoroso, sempre pronto 
para ajudar o próximo 

A elegante Dra. Inez  e seu esposo, Dr. Newton Araciro,  
meu cardiologista, que também atende na Casa de Portu-
gal,  são muito estimados por toda a Comunidade Portu-
guesa. AbRAçoS FADiSTAS.

Casal nota mil

Dois galãs no nosso coração

Natan e 
Miguel, filhos 

da nossa 
querida Ane 

Cardão, e 
netos  do 

grande 
Visiense, 

Antonio Car-
dão, sempre 

meigos e 
sorridentes.  

mUiTAS 
bENçãoS.

gente iluminada
O meu amigo, Dr. Paulo Sena, Diretor Social da nos-
sa Casa de Viseu, abraçando a sua querida mãezi-
nha,  quando  abençoados pelo Padre, na  sua  visitar 
de férias. MUITAS BENÇÃOS

Angela Abreu a alegria das festas
No aniversário do meu filho do coração, Dr.  Jô Beker,  da 
Fundação Getúlio Vargas, muita animação. Minha filha, 
Angela Abreu, com amigos queridos  homenageando o 
grande ser humano, Jô Beker. AbRAçoS FADiSTAS.

Camponeses de Portugal, 
passeando em itacuruçá

O estimado casal, Sonia e  Antonio Andrade,  Diretores 
da  acolhedora Casa dos Açores, sempre  alegres  de 
bem com a vida, muito iluminados e queridos. AbRA-
çoS FADiSTAS.

Maneca
Pé de valsa da Semana,  

que me orgulho de publicar

Destaque da Semana na 
Casa vila da Feira

Como vemos neste lindo visual fo-
tográfico, só tenho que dar os para-
béns, porque, na atual conjuntura, 
onde assistimos tantas coisas que 
às vezes nos entristece, tenho que 
me sentir alegre e, porque não dizer, 
feliz, em ver estes convívios maravi-
lhosos. Por isso, este registo: à es-
querda,Sr. Fernando Alves, Diretor 
Social Feirense, Dr. Carrasqueira, 
sua esposa: D. Luzia, a seu lado, 
o Radialista, Antonio Simões com a  
jovem, Alice Boaventura. Para este 
simpático quinteto a minha admira-
ção e muita saúde.

Destaque do Dia, Trio Abençoado
Como vemos na foto, à esquerda, 
D. Maria do Carmo com seu filho, 
Jaiminho, muito especial para todos 
nós. A seu lado, seu querido pai: 
Sr. Vilela, que não medem esforços 
para dar alegria a seu filho, porque 
ele adora ir  aos  Clubes Luso-Bra-
sileiros. Parabéns amigos, uma 
benção de Deus e que o Pai maior, 
esteja sempre presente, em vossos 
corações, com muita saúde é o meu 
desejo

Relembrando o grande  Show em Passa quatro
Como vemos na foto, mo-
mentos de muita alegria e 
saudade do imortal, Roberto 
Leal. mas, com certeza, 26 
de Março, voltaremos com 
Antonio Simões a este Para-
íso Mineiro, para assistirmos 
o tributo ao saudoso Roberto 
Leal, pelo seu filho Rodrigo. 
Vamos juntos viver esta gran-
de emoção, até lá amigos. 
Recordamos este momento, 
onde vemos, Comendador 
Afonso Bernardo, esposa 
Florbela, Idália Maneca, Ro-
berto Leal e José Sá.

Presto esta homenagem ao querido casal, D. Berta 
e Sr. Manuel Branco, Presidente da Casa do Porto, 
um jovem de apenas 92 anos de idade, dando o seu 
recado com sua estimada esposa, D. Berta. Esta ho-
menagem, um reconhecimento tripulo, pelos belos 
92 anos de idade, pelos tantos anos dedicados as 
tradições da Pátria Mãe e pela demonstração de  jo-
vialidade, e na pista de Dança. Parabéns amigos e 
muita saúde 

Confraternização entre amigos Aí está uma família que, cada dia, nos dá o prazer em divulgar o nascimento de mais um membro do clã 
Brandão. Nosso querido amigo empresário, Marcelo Brandão e esposa Pamela acabam de receber mais 
uma benção de Jesus Cristo, com o nascimento do terceiro filho, o galã Ricardo Brandão, que já nasceu 
lindo. Que Deus os abençõe e guarde. Saúde para o recém-nascido Ricardo,seus irmãozinhos  Bernardo 
e Carolina e seus pais 

ERRATA!

CARiNho PARA 
iDAliNA mASSoRANo

Na edição anterior, no texto em sua homenagem ,tro-
camos seu nome por duas vezes, em vez de Idalina, 
saiu o nome Idália. Como sei que a  Idalina é amiga 
irmã da querida Idália Maneca, sei que estou per-
doada,  em nome da grande e sincera amizade. 
ABRAÇOS FADISTAS.

Na foto: D. Odete e D. Aurora, se deliciando, nave-
gando  nas praias de itacuruçá, num barco, ao sabor 
das marés, protegidas pela Rainha do Mar. MUITAS 
BENÇÃOS, para o Rancho Folclórico Camponeses 
de Portugal de Caxias.

Muito feliz , o 
meu  colega 
Tony, aperta 
carinhosamen-
te em seus 
braços, a sua 
netinha, recém 
nascida, Olivia. 
Mais uma atriz 
na família.
MUITAS BEN-
ÇÃOS.

o galã Tony Correia vôvô coruja

Mês de Janeiro, com certeza, teve mais um sabor 
especial para o empresário, Mário Couto, Diretor Pre-
sidente da empresa, Mariotec Comercial, pois este 
luso-brasileiro, comemorou mais um ano de vida no 
dia 22 de janeiro. Com certeza, foi abençoado pelo 
Padroeiro do Rio, São Sebastião e também esteve 
reunido  com os amigos, Secretário de Estado da De-
fesa Civil e Comandante Geral do CBEMERJ. Cel. 
Roberto Robadey Junior e o Cel. Victor, para festejar 
sua data natalicia. 

o empresário mário Couto 
comemorou aniversário entre amigos

Família brandão é só felicidade com o nascimento do Ricardo 

Nada como recordar alguns dos bons momentos do ano 
passado e aqui, meu amigo Fernando, do Portugal em 
Foco, confraternizando-se no Natal com seu “irmão” Jo-
aquim Bernado, Diretor social da Casa Trás-os-Montes 
e sua esposa, D. Iolanda, neta Sophia e seu pai Cleber
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Rancho Poveiro deu Show
na Casa de Trás-os-Montes
Um belo pedaço 

de domingo no Clu-
be da Melo Matos, 
na Tijuca, com a Co-
munidade Portugue-
sa, lotando a Casa. 
O presidente Ismael 

Diretoria trans-
montana, repre-
sentada através 
do seu presiden-
te Ismael Lou-
reiro e diretor 
Angelo Horto, 
entregaram um 
diploma de agra-
decimento ao 
Rancho Poveiro, 
pela belíssima 
apresentação

Com certeza 
absolu-
ta, essa 
digressão do 
Rancho Po-
veiro, no Rio, 
vai deixar 
saudades

Mais uma mesa de destaque no domingo, a diretora Lúcia 
Granito seu esposo Orlando Gonçalves e demais amigos

Gente fina, no domingo social transmontano, Pacheco, 
Luís Augusto, um amigo, o Sr. Eduardo, num registro 
para o Portugal em Foco

Prestigiando o convívio social transmontano, o casal Dra. 
Adelaide Brandão, seu esposo Abilio Brandão, os casais 
amigos Emília Gonçalves, Luís Ferreira Gonçalves, Con-
ceição Morais e Augusto Morais

Loureiro e diretores 
dando um show de 
organização, além 
de servir um delicio-
so churrasco, tripas à 
moda transmontana, 
caldo verde, música 

Essa turma, 
sempre muito 
animada, os 
amigos: ca-
sais Francis-
co Torrão e 
Eneida, Luís 
e Olinda, An-
tônio Ribeiro 
e Maria Antô-
nia Ribeiro

ao vivo, com a ban-
da Típicos da Beira 
Show. Mas, a maior 
atração foi a brilhan-
te apresentação do 
Rancho Poveiro, que 

está em digressão 
no Rio de Janeiro e 
realizou uma linda 
apresentação com 
maestria, encantando 
o público presente. 

Mesa de destaque 
no solar transmon-
tano: Comendador 
Manuel Vieira , sua 

esposa, Fátima 
Vieira, Joaquim 

Cunha, sua esposa 
Margarida, o locu-

tor Calos Bianchni, 
e o Samico com 
suas respectivas 

esposas

O charme 
e elegância 
feminina, 
presente no 
convívio social 
transmontano, 
num destaque 
especial, as se-
nhoras Dalila, 
Glorinha, Fáti-
ma e Fátima

Quem marcou 
presença neste 

domingo na Casa 
de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, foi o 
casal Peixoto, sua 
esposa Ana, com 

sua filha Sonia, 
amiga Isabel, o neto 

Fernando com sua 
namorada Rafaela, 
curtindo o domingo 

transmontano

Presidente da Casa do Porto, Manuel Branco, esposa D. 
Berta Branco, com o casal Rosa e Henrique Loureiro e 
um amigo, prestigiando o Solar Transmontano
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Vida associatiVa
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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 

BAcAlhAu à modA dE 
BrAGACASA DA VILA DA FEIRA E 

TERRAS DE SANTA MARIA
rua haddock lobo, 195 - Tijuca - 

Tel: 2293-1542
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. Devido 
ao extraordinário sucesso da estreia, a RC Pro-
duções apresenta a 2ª Edição do Good Times 
98. Já estão à venda ingressos antecipados, 
para maiores informações e reservas ligue para 
99509-8497.
FEVErEIro – 9 – domINGo – 13hs. – Almoço 
confraternização. Sardinha portuguesa assada 
na brasa!, com galeto, lombinho & linguiça! Pra-
to especial Alcatra de Feijão (típico dos Açores), 
Mesa de frutas, saladas & acompanhamentos 
variados. Para comer à vontade, servido no estilo 
Self-Service em nosso Salão Nobre. Música para 
dançar com Amigos do Alto Minho, com dançari-
nos para as senhoras. Evento para todas aspesso-
as: sócios e não-sócios. Crianças até 12 anos não 
pagam almoço! Aniversariante do mês de Feverei-
ro não paga entrada neste evento*. *Sera neces-
sário o aniversariante estar acompanhado de uma 
pessoa pagante, e também apresentar documento 
de identidade no dia, na entrada do salão. 

CASA DAS BEIRAS
rua Barão de ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897.
FEVErEIro – 2 – domINGo – 12hs. Almoço 
Tropical em ritmo de carnaval. Cardápio: chur-
rasco, empadão de frango, sardinha portuguesa 
e acompanhamentos. Sobremesa: Banana com 
sorverte, frutas, além bolo dos aniversariantes 
do mês. O almoço tropical, vai ter muita música 
e muita diversão com a Banda Típicos da Beira 
Show. O que você está esperando? Venha se di-
vertir com a gente. faça sua reserva agora Tel(s): 
2273-1897 / 99988-7945
FEVErEIro – 7 – SEXTA-FEIrA – 12:30hs 
Baile de máscara. Almoço dançante Sandra e 

lourdes. Buffet Variado com sobremesa e Bebi-
das,inluindo cerveja. Atração: Ênio Baroni e a me-
lhor equipe de dançarinos. Adesão R$ 150,00.
FEVErEIro – 8 – SÁBAdo – 20hs. Show de 
Flashback com o criador do Good Times 98 Vj 
Robson Castro. Ingressos a venda na secreta-
ria da Casa das Beiras
FEVErEIro – 19 – QuArTA-FEIrA – 12hs. 
Almoço das Quartas. É a terceira quarta-feira 
do mês, dia de Bacalhau na Casa das Beiras. 
Não deixe para cima da hora, faça sua reserva 
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 –  Almo-
ço dançante. Cardápio: Churrasco com diversos 
acompanhamentos e sardinha na brasa. Para 
dançar: Conjunto Vilacodenses. Apresentação: 
Grupo Folclórico Fauto Neves da Casa de Espi-
nho. Desconto para maiores de 60 anos 50% de 
desconto para Folcloristas (aresentando carteiri-
nha 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.

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

Niterói – Tel: 2717-4225
FEVErEIro – 2 – domingo – 10hs –  A dire-
toria do clube Português de Niterói convida 
para “missa de 60 Anos” de fundação. Você 
é nosso convidado Especial. 

Ingredientes:
• 4 Postas de bacalhau demolhadas
• 3,5 Dl de azeite
• 3 cebolas
• 2 dentes de alho
• 1 colher de chá de colorau
• Sal Q.B. 
• 3 colheres de sopa de vinagre 
• 1 folha de louro

1. Seque muito bem as postas de bacalhau.
2. Leve uma frigideira ao fogo com azeite e, 

quando estiver quente, junte-lhe as postas de ba-
calhau e deixe as fritar bem de ambos os lados.

3. Entretanto, descasque as cebolas e os 
alhos: corte as cebolas em rodelas e amasse os 
alhos.

4. Quando o bacalhau estiver frito, retire-o e 
deixe escorrer. Na  mesma gordura, frite as ce-
bolas e os alhos até ganharem cor. Adicione o co-
lorau, tempere com sal e pimenta e acrescente o 
vinagre. Mexa e deixe esfriar. 

5. Sirva as postas de peixe regadas com o mo-
lho anterior e acompanhe-as com batatas fritas 
em rodelas. 
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

Verdades e mentiras
sobre crises epilépticas
A epilepsia caracteriza-se pela disfunção dos neurônios res-

ponsáveis por transmitir impulsos de inibição e excitação, o que 
pode levar a crises convulsivas. Existem vários tipos de crise, 
dependendo da área afetada do cérebro. Além das conhecidas 
convulsões, os casos podem gerar crises de ausência, perda de 
consciência, dentre outros sintomas. O estereótipo do paciente 
se debatendo, aliás, é um dos motivos para que muitas mani-
festações da doença não sejam diagnosticadas corretamente, já 
que nem todos apresentam essa característica.

O diagnóstico precoce e correto, como sempre, é vital para 
que seja adotado o tratamento necessário. Os medicamentos 
com o objetivo de bloquear as crises e eliminar a atividade anor-
mal do cérebro só são indicados após uma segunda crise. No 
entanto, é recomendável buscar assistência médica mesmo nos 
casos de uma única ocorrência, ainda que de curta duração. Na 
maioria dos casos, basta o acompanhamento médico e o uso do 
medicamento prescrito para chegar a resultados satisfatórios. No 
entanto, alguns podem exigir intervenção cirúrgica. Lamentavel-
mente, o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, no Fun-
dão, encontra-se constantemente em situação precária, devido 
aos parcos recursos que recebe dos Ministérios da Saúde e da 
Educação. Mesmo com todas as dificuldades, é lá que funciona 
o Centro de Epilepsia, unidade de referência de atendimento à 
doença no SUS.  

Para além dos pacientes, também precisamos educar toda 
sociedade sobre como ajudar alguém durante uma crise epiléti-
ca. O principal é colocar a pessoa deitada e afastar todos objetos 
que possam lhe machucar. Coloque também algo macio embaixo 
da cabeça, evitando que a pessoa bata no assoalho com os mo-
vimentos. Não tente segurar, impedir os movimentos ou “acordar” 
o paciente com tapas ou jogando água. Não coloque nenhum 
objeto na boca do epilético. A crença popular diz que a medida 
evitaria eventuais engasgos com a própria língua, mas isso não 
procede: pode ferir ainda mais o paciente ou aumentar o risco de 
aspiração indesejável de líquidos. Ou seja, basicamente deve-
mos deixar a pessoa em um local seguro e esperar.

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Cantinho das Concertinas 
sempre será sua opção

Aldeia Por-
tuguesa é só 
alegria com a 
Comunidade 
Portuguesa, 
marcando 
presença no 
Cantinho das 
Concertinas, 
todos os sá-
bados

Está muito legal e agitada a Aldeia Por-
tuguesa, com muita gente bonita e jovem, 
de férias no Rio de Janeiro, indo desfrutar 
e conhecer o Cantinho das Concertinas. 

Realmente, o clima na Aldeia Portuguesa é sempre agradável. O idealizador Carlinhos recebendo os 
amigos na foto: Regina, Cesar, Sérgio e Cristina

Tarde sempre em evidência com seus pe-
tiscos, pratos variados, vinhos portugue-
ses e aquela cervejinha Super Bock, bem 
geladinha, é só chegar!! 


