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A

Mensagem Natalina aos
Nossos Clientes e Assinantes

P

rezados leitores, cliente e amigos, terminamos nosso 2021, esperando que todos
nós tenhamos um Natal Feliz e que o próximo Ano traga saúde e paz para todos nós, que
o nosso bom convívio volte a ser como antes
com muitas alegrias para todos.
Voltaremos no dia 6 de janeiro, com mais notícias portuguesas e também de nossa Comunidade Luso-brasileira.

Um feliz Natal a todos e um super 2022.

O

A

líder do BE afirmou que
o atual discurso do PS
não tem clareza suficiente.
Catarina Martins mantém a
disponibilidade para fazer
acordos estáveis à Esquerda
após as legislativas, mas avisa que uma aproximação entre socialistas e PSD poderá
abrir a porta ao desmantelamento do SNS.
“Quem abrir a porta a fazer um acordo com a Direita está a abrir a porta a que
o SNS seja desmantelado,
porque a privatização da
saúde é o plano da Direita desde sempre”, afirmou
a coordenadora, durante a
apresentação do programa
eleitoral do partido.
Catarina Martins considera que tem havido muito jogo
durante a pré-campanha
para as legislativas. Em vez
de ouvir falar sobre quem
tem o dever de apoiar quem,
a líder do BE prefere centrar
a discussão nas transformações de que o país precisa, e
que vão desde os salários às
melhorias na habitação, na

saúde ou na educação.
Catarina Martins voltou a
deixar clara a disponibilidade bloquista para construir
acordos estáveis que transformem a vida das pessoas.
No entanto, disse ainda não
ter encontrado essa mesma
vontade do lado do PS.
“A clareza de se dizer o
que se quer e como se vai
fazer tem vindo a faltar”,
disse, na sede bloquista.
“Acho, muito sinceramente,
que as pessoas estão muito
cansadas e não precisam
de eleições sobre jogos políticos, mas sim de escolher
um programa para o país”,
acrescentou.
A líder e deputada do BE
mostrou-se também confiante num bom resultado
nas eleições de 30 de janeiro. “Há muita gente que se
lembra do que é uma maioria absoluta do PS e do que
é um Governo de Direita”,
afirmou, lançando críticas à
Direita por cavalgar um discurso de perseguição dos
mais pobres.

Portugueses mantêm
viagens de Reveillon

Ómicron, a nova variante da covid-19, não está
a perturbar os planos dos
portugueses para o reveillon.
A vontade de viajar, aliada
à confiança na vacinação e
às medidas para controlar a
pandemia, estão a segurar
os projetos de férias para
este fim de ano. É que apesar
das restrições mais severas
que vários países da Europa começam a levantar para
combater o número de casos
que se verifica, os distribuidores turísticos têm a registrar
poucos cancelamentos de
viagens. Este fim de ano ainda não será igual ao de 2019,
mas face às circunstâncias
também não será de lamentar, dizem os operadores.
Nuno Mateus, diretor-geral da Solférias, está otimista. “O fim de ano está a correr bem”, com os charters a
apresentar uma ocupação de
quase 100%. A empresa foi
lançando ofertas à medida
em que a procura foi evoluindo e tem praticamente tudo
vendido. Os cancelamentos
são pontuais, diz o responsável deste operador. A queda sente-se mais nos voos

Está semana estamos circulando com a
nossa tradicional Revista Natalina para os
nossos assinantes e amigos, e um caderno
especial de Natal.!!!!!

Acordo entre PS e PSD abre porta
à destruição do SNS, diz BE
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regulares, mas ainda assim
ligeira. Certo é que a oferta
está ainda longe dos tempos
pré-pandêmicos, quando os
portugueses tinham um leque de mais de 50 destinos
para escolher e, agora, são
pouco mais de meia dúzia.
Mas, como frisa Nuno Mateus, “não me vou lamentar
deste final do ano”.
A Solférias organizou
operações especiais de fim
de ano para a Madeira, Cabo
Verde e Brasil. Teremos 4
voos para o Funchal, um para
Porto Santo, 6 voos para a
ilha do Sal, em Cabo Verde
e 2 para o Brasil. Segundo
adianta ainda, registra-se
também uma boa procura

para S. Tomé e Príncipe,
Disneylândia em Paris, Maldivas e Dubai.
A Abreu deu início às
vendas dos programas para
a Passagem de Ano em outubro, e desde essa altura
que registra bastante procura, tendo até esgotado as
partidas da programação especial criada para a época,
diz o diretor Pedro Quintela. O responsável frisa que
neste momento, existem já
pouquíssimos lugares disponíveis, embora com o aparecimento da Ómicron se registre alguns cancelamentos
face aos meses de outubro/
novembro. No entanto, há
reservas a entrar ao mes-

mo ritmo. “Esta rotação de
clientes, seja em operações
especiais ou regulares, demonstra que as nossas
apostas estão ganhas e que
os portugueses estão cheios
de vontade de voltar às viagens, sentindo já maior segurança pelas medidas que
estão implementadas”.
A Agência Abreu apostou
em ofertas especiais para a
Madeira, com programas de
3 e 4 noites, e para Cabo
Verde e Salvador (Brasil),
ambos com pacotes de 7
noites. Os portugueses estão também muito ativos na
procura de destinos dentro
do território continental e nos
Açores. As praias do Índico
(Maldivas, Seychelles e Zanzibar) e algumas zonas nas
Caraíbas têm sido outras opções procuradas.
Segundo Pedro Quintela,
“o nível de vendas deste ano
está ainda abaixo de 2019,
mas já é superior a 2020”. As
esperanças de um regresso
à normalidade estão depositadas no próximo ano, altura em que a Agência Abreu
acredita “conseguir atingir
bons níveis de procura”.

Chega diz que Rui Rio deu primeiro
passo para governo de direita

líder do Chega, André
Ventura, disse que o presidente do PSD, Rui Rio, poderá ter dado o primeiro passo para um governo de direita
com o discurso que fez no
encerramento do congresso
dos social-democratas.
“Gostei de ver Rui Rio
tocar em pontos que são importantes para a direita, como
é o caso da subsidiodependência, da fiscalização dos
apoios sociais e de percebermos que não podemos ter um
país em que andam uns a trabalhar e outros a viver à conta desses”, disse, referindose à intervenção de Rui Rio.
“Rui Rio aproximou-se mais
do discurso antissistema, ali-

ás ele próprio usou a expressão antissistema, do que fez
durante todo o seu mandato”,
disse, acrescentando: “Já temos um caminho para andar.
Agora, vamos ver se andamos ou se não andamos.”
E reforçou: “Rui Rio pode
ter dado o primeiro passo
para conseguirmos um governo de direita em Portugal.”
André Ventura disse,
no entanto, não acreditar a
100% nas transformações
do líder social-democrata,
sobretudo em período préeleitoral, adiantando que o
seu discurso no encerramento do congresso pode destinar-se apenas a agradar ao
eleitorado.

“É difícil acreditar em Rui
Rio quando agora só faltam 30
dias para as eleições”, disse,
mas considerou que o presidente do PSD tentou fazer o
que não fez ao longo do último
mandato, falando dos problemas que importam às pessoas
e procurando cortar a ligação
umbilical ao Partido Socialista.
E acrescentou: “Caso o
Rui Rio se mantenha afiliado ao Partido Socialista e às
ideias do Partido Socialista
não teremos governo à direita e veremos o que acontece
ao país depois do dia 30.”
“Governar para manter
tudo igual, connosco não
contam. Ou é para fazer uma
roptura ou isso não é pos-

sível”, reforçou, lembrando
que Rui Rio votou 60% das
vezes ao lado do PS na Assembleia da República.
André Ventura disse, por
outro lado, que o partido pretende eleger pelo menos um
deputado pela Madeira à Assembleia da República nas
legislativas antecipadas de
30 de janeiro.

Variante Ómicron já representa
quase 50% dos novos casos

A

Bruxelas vê viabilidade a longo prazo,
mas TAP tem de aceitar remédio

A

Comissão Europeia vê viabilidade a longo prazo para a companhia aérea TAP e prometeu uma
decisão esta semana sobre o plano
de reestruturação, alertando no entanto que deverá implicar remédios.
“Tem sido muito encorajador
ver os planos de reestruturação
que têm sido delineados para a
TAP. Penso que há uma viabilidade
a longo prazo para a empresa”, declarou a vice-presidente executiva
da Comissão Europeia e responsável pela área da Concorrência,
Margrethe Vestager.
“O apoio público à TAP é bastante grande e, a fim de atenuar a
distorção da concorrência, a TAP
também aceitou alguns compromissos”, adiantou a vice presidente.
O Governo entregou à Comissão Europeia, há um ano, o plano

de reestruturação da TAP, tendo
entretanto implementado medidas
como a redução de trabalhadores. Após a Comissão Europeia
ter aprovado, em junho de 2020, o
apoio estatal de até 1.200 milhões
de euros à TAP, a companhia teve
6 meses para apresentar um plano
de reestruturação que convença
Bruxelas de que a empresa tem
viabilidade futura.
Bruxelas disse ainda duvidar
que o apoio de 3.200 milhões garanta de vez a viabilidade da companhia, apesar de reconhecer a importância de o Estado português
salvar a transportadora aérea.
De acordo com o relatório que
acompanhava a proposta de Orçamento do Estado para 2022, o Governo previa injetar 1.988 milhões
de euros na TAP este ano e em 2022.

variante Ómicron já representa 46,9% dos
novos casos de covid-19 em Portugal, indica relatório sobre a diversidade genética do novo
coronavírus SARS-CoV-2 do Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge.
É referido no documento que, desde o dia 6
de dezembro, tem sido identificado um crescimento exponencial
na proporção de
casos
prováveis,
tendo atingido uma
proporção estimada
de 46,9% no dia 20
de dezembro.
Estima-se
que
esta semana a variante Ómicron seja
a dominante no país. “Os dados obtidos desde o
dia 15 de dezembro consolidam a perspectiva de
que a variante Ómicron será dominante em Portugal na presente semana (20 a 26 de dezembro),
em paralelismo com o cenário observado em outros países como, por exemplo, a Dinamarca e o
Reino Unido”, lê-se no relatório do INSA.
Marta Temido informou ainda que as estimativas indicavam uma prevalência da Ómicron de
50% nesta semana do Natal, valor que aumentava para 80% na semana do final do ano.
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NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Dra. Ana Lopes, mãe amorosa que
investiu com muito amor nas vitórias
de seu filho, Igor Lopes

F

Maria
Alcina

Lembrando do passado

Amigos eternos

estejando o aniversário, do Cantor Romântico Mário Simões, no Restaurante ITAHY, na foto: Antônio Marques,
Mário Simões, Dra. Eliane, chefe da Prefeitura, Maestro Rogério e o Embaixador de Castro Daire, anfitrião eterno, Adão
Ribeiro proprietário da Rede ITAHI. Muitas bênçãos. Feliz
Natal.

Dra. Monique e Dr. Douglas Moreira,
lindo presente de Papai Noel

O

s meus amigos
foram abençoados
com o nascimento do
seu amado Marcelo,
que nasceu junto com
o menino Jesus. No
dia 26 de Dezembro
foram presenteados
com a Luz Divina de
uma vida, iluminada
por Maria e José, seu
amado Marcelinho. Feliz aniversário. Muitas
bênçãos. Feliz Natal.

D

e Vitória em Vitória, o Jornalista Igor Lopes, vai galgando os
degraus da fama. O lançamento do livro Açores em Cores,
nas Ilhas Charmosas dos Açores, Igor Lopes, foi ovacionado
pelas autoridades locais e pelo povo carinhoso açoriano.
Deixaram a Dra. Ana Lopes, consciente de que a sua obra
como mãe, foi além dos sonhos sonhados. Parabéns muitas
bênçãos. Feliz Natal

D. Berta Branco,
eternamente elegante

C

horei de emoção, ao ver depois de tantos anos, o meu
querido amigo Augusto, ensaiador e diretor do Rancho
Folclórico Vasco da Gama. Que tantas vezes atuou no Restaurante A Desgarrada, animando o publico com seus cantares
e dançares do nosso folclore. Na foto: Claudio Santos, Fátima
Fafá, a cantora charmosa do face, e da nossa Comunidade, e o
meu amigo de sempre Augusto do Vascão da Gama. Curtindo
a Aldeia Portuguesa da Cadeg. Feliz Natal. Abraços fadistas.

Saudades Eternas

Neumara Coelho, sempre brilhando

A

querida Prof. Neumara,
foi condecorada pelos
Artilheiros da Cultura, no
Centro de Literatura, do
Museu Histórico, do Exercito, Forte de Copacabana,
parabéns ao Forte de Copacabana, na pessoa do Comandante Coronel Moraes
e ao casal Mara e Antônio
Pereira, idealizadores do
projeto e aos Artilheiros da
Cultura. Feliz Natal. Abraços fadistas

F

eliz aniversária amiga querida. Sinto não poder dar-lhe um
abraço, mas no ano que vem, vamos festejar a bordo do
Veleiro da sua sobrinha. E cantar:
SE UM VELEIRO.....
NA PALMA DA MINHA MÃO........
SERÁ O VELEIRO MAIS CHARMOSO DA
BAIA DA GUANABARA
MUITAS BENÇÃOS FELIZ NATAL

.

S

audades do meu querido Cardiologista, Dr. Newton Aracyro,
que por muitos anos cuidou da minha saúde na nossa amada casa de Portugal. Paz à sua alma. Na foto: Dr. Newton e
sua amada e dedicada esposa, Dra. Inês, sempre em eterna
Lua de Mel. Almas Gêmeas Abençoadas. Muitas bênçãos.
Feliz Natal

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Maneca

Parabéns Querida Marcella Maneca, Pelos Seus 14 Anos de Vida

Gostei Muito de Conhecer
pessoalmente está bela Família

Q

uerida Marcella este registro é feito com
muito carinho, pois você pela sua maneira
de ser, carinhosa e estudiosa, estas no caminho
certo, para o teu futuro e para alegria de toda a
família e amigos, como vemos neste lindo Cenário fotográfico, abaixadinhos a frente, do lado
esquerdo, amigo Miguel, Alexandre, pai Ronaldo
Maneca, tio Lereno, maninha Daniella, ao fundo
no centro, de saia amarela a aniversariante Marcella, a esquerda, as avós Idália, Alice e mamãe
Ana, a direita, tia Teresa, tia Rosangela, Geovane
e as primas e amiguinhas, que vieram te desejar
muitas felicidades, teus Avós te amam, parabéns
Querida, Que Deus te Abençoe.

No Solar Transmontano, Destaque Especial, no Almoço de Natal

D

omingo passado, a Casa Trás os
Montes e Alto Douro, estava com
gente linda e casa cheia, alegria total,
como vemos na foto, amigos representativos, do Brasil e de Portugal, a esquerda,
deputada Estadual. Marta Rocha, na
sequencia, Dona Glorinha, como é chamada carinhosamente, com seu marido,
amigo Luís Augusto, a seguir, Dra. Luciane Marquesan, Dr. Flávio, seu marido, a
Direita, o simpático Casal, Dona Leélia
e seu marido, Dr. João Marco de Deus,
Cônsul Adjunto do Consulado Português, do Rio de Janeiro, meus parabéns
a todos, com as melhores felicitações.

D

omingo dia 12 de Dezembro, no Almoço dos Aniversariantes dos Meses de Novembro e Dezembro, no Orfeão
Português o distinta família, o jovem Luan, o Sr. Armando,
ladeado, com sua esposa, Dona Filomena, irmã, Dona Maria
Marta, sobrinha, Maria Marta que esta trazendo seu namorado
Luan para nosso convívio, pelo que vi, esta família irá continuar frequentando a vida Associativa, Luso-Brasileira, espero
vê-los mais vezes, com o desejo de muita saúde.

S

Pé de Valsa da Semana,
Em Grande Disputa

olar Transmontano alegria total, no Almoço dançante em
Homenagem ao Natal, com o grande cantor, Otávio e seu
grupo de músicos, deram um Show, mas na pista de dança,
o espetáculo ficou por conta dos cunhados, a esquerda, Dona
Fátima e seu marido Pacheco e seus cunhados, Dona Glorinha
e seu amado, Luís Augusto, o grande transmontano. Parabéns
para o quarteto, com o desejo de muita saúde.

Linda Família, e de bom, explico porquê

Com Este
Visual de
Passa Quatro,
Um Feliz Natal
Para Todo

N

D

ona Elizabeth, carinhosamente Bethe e seu marido, Aderido, sabem do bom atendimento da Casa de Trás-osMontes e principalmente, no Almoço de Natal como aconteceu
Domingo passado, assim sendo, levou a família toda, filhos,
netos, entre eles é todos, alegria total, parabéns amigo e dou
os parabéns a toda a Diretoria, pelo belo serviço apresentado.
Feliz Natal amigos, em nome do Jornal Portugal em Foco,
também.

esta data tão
significativa,
onde nos devemos
parar e pensar, só
o amor constrói,
que as famílias se
amem, no Natal e
sempre, que Jesus
Cristo esteja sempre
presente em todos
os corações, São
os Votos do quarteto
em pauta, e nós do
Jornal PORTUGAL
em Foco, que Deus
nos Abençoe.

Portugal em Foco
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Final de ano show na Aldeia Portuguesa

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

O empresário Orlando Pereira, Diretor da Empresa Big-Store, num
destaque, com seu Filho Alexandre, a esposa e com um amigo convidado
O anfitrião do Cantinho das Concertinas, Carlinhos Cadavez, sempre uma simpatia com os amigos como neste registro, Paulinho da
Loja Irmãos Santos da Av. Central 47 (onde você encontra a melhor
Castanha do Cadeg), Felipe Mendes e Tuninho Mendes

Q

ue final de semana maravilhoso na
Aldeia Portuguesa, no
restaurante
Cantinho
das Concertinas, com a
Comunidade Luso-brasileira marcando presença
em peso. Tudo perfeito,
ambiente agradável, e

um show de simpatia do
anfitrião João, numa descontração com amigos,
que prestigiam a Aldeia
Portuguesa do Cadeg.
Enfim, um pedaço de
tarde muito especial, esperando você no próximo sábado.

Presença cativa no Cantinho das Concertinas, Tuninho Mendes,
José Matos dos Reis, o Papai Noel do Cadeg, Calinhos e um amigo

H

Panorâmica da Aldeia Portuguesa do Cadeg sempre com Casa Cheia

Essa turma é só alegria todos os sábados agitando a Aldeia Portuguesa
do Cadeg no Bar do Carlinhos parabéns Cláudio Santos, Fafá e amigos

Almoço das Quartas Beirão

O

tradicional das Quartas,
na Casa das Beiras esteve bem movimentado com
a Casa recebendo um exce-

lente números de amigos,
que foram prestigiar o delicioso “Bacalhau aos Morros”
preparado pelo Master-chefe

Presença marcante o ano todo no Almoço das Quartas, na Casa das
Beiras, o Tuninho da Ótica Primor, Brandão, e um candidato

Durante o Almoço das Quartas nas Beiras vemos o Presidente José
Henrique o Vice-presidente Luís Ramalhoto e um amigo convidado

João “Nota 1000”.
O Presidente Beirão,
José Henrique, e a primeiradama Verônica Trindade, e
sua equipe de colaborado-

Aspecto
do Almoço
das Quartas-feiras
Beirão

A Venerável Irmandade Santo Antônio
dos Pobres, Amor, Respeito ao Próximo

F

ez o Natal dos 150 assistidos distribuindo as cestas com 13kg de Alimentos
mais o leite em Pó,café,panetone,1 frango de 3kg um álcool gel e um saco de
pão. O Provedor agradece a todos os colaboradores ao longo do ano. Desejamos
a todos um Santo Natal. Paz e Bem.

res sempre atenciosos com
todos. Um show de simpatia
é muito bom ver a vida voltando aos poucos ao nosso
novo normal.
Belo cenário
de dois amigos
sempre prestigia a Casa
das Beiras.
O radialista
José Chança o
Presidente do
Conselho José
Henrique

CHEGOU
O NATAL

á 2021 anos que o Natal é celebrado rigorosamente no abençoado dia 25 de dezembro, lembrando o nascimento de Jesus,
Yeshua em hebraico. Sem a menor sombra
de dúvida é a festa cristã mais bonita e expressiva do universo. Uma data que acaba
por envolver todas as religiões! O espírito de
confraternização, de amor, de solidariedade
toma conta até daqueles, que voltados unicamente para si, esquecem da existência do
próximo, muitas vezes dos próprios familiares.
Repito, não podemos esquecer que o Natal é
a festa da família! 2021 chega ao fim com um
saldo bastante triste! Afinal 620 mil pessoas,
como eu, perderam seus entes mais queridos.
Entretanto, vamos pensar que todos temos
uma missão a cumprir! E se o Todo Poderoso,
poupou nossas vidas é porque ainda precisamos cumprir parte da nossa etapa na terra.
Vamos abrir nossos corações para a solidariedade e o amor ao próximo. Que cada um
de nós possa fazer a sua parte, levando um
pouco de acolhimento e conforto ao outro.
Seja de que maneira for! Feliz Natal a todos!
Mesmo com os devidos cuidados, vamos
nos abraçar e agradecer a Deus por estarmos juntos. Meu agradecimento a todos os
amigos, em especial meus funcionários que
participaram da minha dor. No Céu, nossos
amados que partiram, abrirão os olhinhos,
participação do abraço, e dirão: estamos
juntos e protegendo vocês! Este foi um dos
ensinamentos que meu querido Gerson, de
abençoada memória deixou.

BOAS FESTAS A TODOS!
Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Regiões & Províncias
Santa Maria da Feira

Campanha alerta para a utilização
responsável do plástico

Município de Oeiras
entrega casa a mais
16 famílias

A

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a empresa SUMA - Serviços Urbanos e Meio Ambiente estão
a desenvolver, junto de públicos diversos, a campanha de
sensibilização “A Ponta do Iceberg”, transmitindo a “mensagem clara” da necessidade de “uma utilização responsável
do plástico”. Este mês, as ações de sensibilização estão a
decorrer nas principais feiras do concelho.
Hoje, dois técnicos de sensibilização vão estar, durante a
manhã, na Feira Semanal de Paços de Brandão e, à tarde,
na Feira Semanal de Canedo, para sensibilizar a população
para a necessidade de reduzir o consumo de materiais descartáveis e acabar com a poluição provocada pelo plástico.
A cada pessoa abordada será oferecido um saco de compras reutilizável.

O

Município de Oeiras entregou as chaves das casas
novas a mais 16 famílias, numa cerimônia que contou com o Presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, acompanhado do Executivo Municipal.
O Município de Oeiras entregou hoje, dia 17 de dezembro, as chaves das casas novas a mais 16 famílias,
numa cerimônia que contou com o Presidente da Câmara Municipal, Isaltino Morais, acompanhado do Executivo
Municipal.
Durante a intervenção, o Presidente da CMO referiu
que o Município de Oeiras irá continuar a apostar fortemente nas políticas de habitação.
Oeiras foi o primeiro Município a acabar com o flagelo
das barracas, tendo já realizado o realojamento de mais
de cinco mil famílias. Refira-se que a entrega de casas é
realizada, tendo por base uma avaliação técnica escrupulosa e cuidada das inúmeras situações familiares. Os
fogos são entregues às famílias que apresentam as situações mais graves de carência habitacional, económica
e que, em alguns casos, cumulativamente apresentam
graves problemas de saúde.
As tipologias atribuídas são sete T2, cinco T1, dois
T0 e dois T3. Estas famílias serão realojadas em bairros
municipais, nomeadamente: no Bairro dos Barronhos (3),
seguido do Bairro Moinho das Rolas (2), Bairro Encosta
da Portela (2), Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro (2) e por
último o Bairro S. Marçal também com 2.
Verifica-se ainda, a atribuição de 2 fogos na Unidade
Residencial Madre Maria Clara.
Com apenas 1 fogo por bairro, surge o Bairro do Pombal, Outurela/Portela e Bairro Quinta da Politeira.
A cerimónia decorreu no Edifício Atrium, em Oeiras,
com transmissão em direto na Página de Facebook do
Município de Oeiras.

‘Projeto Oeiras Innovation Labs’ em
desenvolvimento no Agrupamento
de Escolas de Miraflores

O

Vereador da Ciência e Inovação, Pedro Patacho, visitou o Clube Ciência Miraflores no âmbito da Implementação do Projeto Oeiras Innovation Labs, no passado
dia 14 de dezembro.
O Projeto Oeiras Innovation Labs está em desenvolvimento no Agrupamento de Escolas de Miraflores, em
parceria com o Clube de Ciência da Escola e pretende
responder à necessidade de preparar os alunos para
uma sociedade digital.
As atividades assentam numa dinâmica grupal, que explora soluções criativas e ferramentas digitais, que permitem despertar a curiosidade e a procura do conhecimento,
criando através desta prática pedagógica - aprender fazendo - maior motivação e a oportunidade de consolidar o
conhecimento teórico das disciplinas curriculares.
Pretende-se implementar uma filosofia de aprendizagem
baseada em STEAM - Science, Technology, Engineering,
Arts and Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia
Artes e Matemática), integrando os princípios amplamente
documentados e experimentados pela comunidade científica. Na base deste projeto, está o recurso a metodologias
de referência, que irão promover nos alunos competências
estruturais, ao nível da adaptabilidade, autorregulação, comunicação, pensamento criativo, resiliência e capacidade
de resolução de problemas, determinantes para a integração destes jovens no mercado de trabalho.
Cada um dos módulos suportados pelo projeto, ‘Oeiras Innovation Labs’ (eletrônica, programação, robótica e
modelação e impressão 3D) está enquadrado no currículo
escolar e tem previstas sessões de incorporação da tecnologia e exploração das atividades projetadas quer para
professores, quer para alunos.
A ação do Projeto e do clube serve diretamente cerca
de 125 alunos e cerca de 400 alunos de forma indireta ou
pontual através de ações de divulgação que decorrem ao
longo do ano letivo.
O Município apoia este projeto.

PORTUGAL
EM FOCO
Um jornal para o Brasil e Portugal
JORNAL PORTUGAL EM FOCO LTDA
Os pontos de vista expostos em artigos assinados não
expressam necessariamente os da Direção deste jornal

Póvoa de Varzim

O

s pacientes do Centro
de Dia da Santa Casa
da Misericórdia da Póvoa de
Varzim, no dia 15 de Dezembro, entre outras prendas
tiveram o privilégio de celebrar o Natal no restaurante
“O Marinheiro”, partilhando
um almoço convívio, acompanhados pela Diretora Téc-

Natal Especial para
os Pacientes do Centro
de Dia da Santa Casa

nica, Paula Barbosa e outros
colaboradores daquela valência.
A iniciativa partiu da Instituição, que organizou o almoço, assegurou o transporte e
contou com a colaboração
das famílias dos pacientes.
A oferta dos doces tradicionais de Natal, tiveram a

colaboração das padarias:
A Independente; A Regata;
A Tricana; Os Mancilhas e
de um particular, bem como
lembranças oferecidas pela
Instituição.
A época natalícia é sempre um momento de abraço
entre os corações e para que
não faltasse a alegria, mas

também alguma surpresa,
entre cantorias, gargalhadas
e partilhas pessoais, contou,
no final, com a casual, mas
muito especial presença do
Presidente da Câmara, Aires
Pereira, que deixou aos pacientes e colaboradores uma
mensagem de Boas Festas e
um feliz Ano Novo.

Lamego

Centro de Vacinação reabre
no Multiusos de Lamego

O

Centro de Vacinação
de Lamego reabriu esta
quinta-feira, dia 16, tendo já
começado a receber os primeiros cidadãos para a toma
da vacina contra a Covid-19.
Criado pelo ACES DOURO SUL, em colaboração
com o Município de Lamego,
este serviço continua alojado
no Centro Multiusos.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego,
Catarina Ribeiro, e o Vereador
responsável pelo Serviço de
Proteção Civil, Carlos Silva, visitaram o local, com o objetivo
de verificar se estão reunidas
as condições referenciadas
pelas autoridades de saúde.
O Centro de Vacinação de
Lamego conta com uma equi-

pe de funcionários municipais
destacada para apoiar os
profissionais de saúde, assim
como para o suporte logístico
ao seu funcionamento.
Nas próximas semanas,
estará aberto todos os dias
para atender a população que
vai receber a dose de reforço
contra a COVID-19 e iniciar a
vacinação pediátrica.

Cantanhede

A

Presépio de cortiça para ver na antiga
Escola Conde Ferreira em Cantanhede

s representações da
natividade elaboradas
por Samuel Machado são
constituídas por inúmeras
maquetes em miniatura alusivas ao Natal.
Pode ser visitado até ao
próximo dia 9 de janeiro, nas
instalações da antiga escola
Conde Ferreira, bem no centro da cidade de Cantanhede, um presépio de cortiça
e outros materiais reciclados
elaborado pelo artesão Samuel Machado.
As representações da natividade elaboradas por este artista são constituídas por inúmeras maquetes em miniatura
alusivas ao Natal, executados
com maestria e imaginação,
predominantemente com cortiça provenientes de rolhas
de garrafas e outros materiais
como cartão, tecido, madeiras e barro, totalmente reciclados para o efeito.

Esta mostra está patente ao público de segunda a
sexta-feira, das 10h às 13h
e das 14h às 18h, e ao fim
de semana das 10h às 13h e
das 14h às 19h30.
A este propósito e como já
vem sendo tradição, Samuel
Machado criou também um
presépio que se encontra exposto no átrio dos Paços do
Município, parte integrante do
seu espólio e que pode ser
visitado durante o horário de
funcionamento da autarquia.

Reciclar com cortiça é
um projeto de artesanato
que Samuel Machado iniciou em 2014 e que convida
a olhar para a reciclagem
de rolhas de cortiça de uma
forma criativa e inovadora.
A cortiça, que assume um
papel de destaque em todo
o projeto, provém de rolhas
já utilizadas que são totalmente trabalhadas de forma
manual. A esta, juntam-se o
cartão, a madeira, a esferovite e outros tantos materiais

recicláveis que dão origem a
elementos decorativos que
podem ser utilizados nas
mais diversas instalações.
Desde o início do projeto
que as obras criadas por Samuel Machado têm percorrido
o país e sido apresentadas
em várias exposições e feiras
de artesanato, criando sempre enorme expectativa pela
criatividade que coloca em
cada trabalho que executa.
Para as comemorações
do Natal 2021, o artesão
cantanhedense apresentou
a novidade de um núcleo,
como complemento à anterior coleção e que revela
a dinâmica e evolução do
projeto, composto catorze
caixas de garrafas de vinho
de marcas nacionais, que
apresentam no seu interior
pequenos nichos dedicados
ao imaginário da adoração
do menino Jesus.

Para Matérias, Anúncios e Assinaturas - ligue: 55 21 999892629
DIRETOR-PRESIDENTE:

Felipe Mendes

5521 999892629 – jfmm29@gmail.com

sede própria
Rua Evaristo da Veiga, 47,/1007 Centro
Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3040-2929
REPRESENTANTE EM PORTUGAL
Alfredo R. Cabrita Figueiredo Av. Elias Garcia, 51B-1º. Esquerdo - Queluz.
Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

RePRESENTANTE em São Paulo
Armando Torrão
Rua Domiciano Leite Ribeiro, 51 - Bloco 4, Conj. 53,
5º Andar - Vila Guarani - CEP 04317-000
São Paulo/SP- (11) 99902 4295
amotorrao@gmail.com

ASSINATURAS-SP
Semestral: R$143,80 | Anual: R$240,00

ASSINATURAS
Novas: Semestral: R$100,00 | Anual: R$190,00
Renovações: Semestral: R$ 100,00 | Anual: R$180,00

IMPRESSÃO: A TRIBUNA
Rua Prof. Heitor Carrilho, 350-F Centro .
Niterói . RJ - (21) 2719-1886

(55 21) 3040-2929

VENDA Avulsa: R$ 3,00
Distribuidor: Folha dirigida
Rua do Riachuelo, 114 - RJ/RJ

–

portugal.foco@gmail.com

FUNDADORES
Joaquim Marques Mendes
Benvinda Maria

5

Portugal em Foco

Especial de Natal de Dezembro de 2021

Confraria dos
Amigos do Vinho

Presidente Ismael Loureiro sempre atencioso e solicito com a Turma da Confraria do Vinho, Pacheco,
Luís Augusto, Luís da Qualiovos, Boal, José Alfredo e Paulo Carvalho

C

om aproximação do Fim de Ano, os amigos estão mais próximo quando possível, se reunir
para saborear um delicioso vinho português, saborear alguns petiscos e blindar o ano que
passamos apesar de tudo estão ai firme e forte que venha 2022 com força total.

Um verdadeiro
blinde a Amizade
da Confraria do
Vinhos do Amigos
na foto vemos
Pacheco, Luís
Augusto, Luís da
Qualiovos, Boal,
José Alfredo e
Paulo Carvalho

Num Registro para
o Portugal
em Foco os
Amigos e
empresários, Luís da
Qualiovos,
Luís Augusto
e o Presidente Ismael
Loureiro

Almoço das Quintas Transmontano
O grande
vacaino
Antônio
Peralta, num
bate papo
descontraído
com Fernando Horta
e demais
amigos da
Unidos da
Tijuca

Presidente
Ismael Loureiro,
Adão Ribeiro,
Ex-presidente
da Casa da
Vila da Feira e
Nelson da Luz

A

última quinta-feira foi bem movimentada na
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, com
vários encontros entre amigos para uma belíssima confraternização matalina entre empresário
transmontano Antônio Peralta, grande transmontano era só alegria no almoço, todos juntos festejando mais um ano difícil mas vencido com a
graça de Deus.
Não poderia faltar um bom vinho para blindar a
chegada de mais um fim de ano. foi prá-la de especial com muita descontração, muito bom papo
finalizando com chave de ouro, a confraternização
entre os amigos portugueses e Luso-brasileiros.
Que venha 2022 com saúde e muita Paz

Uma turma super animada no
Almoço Quintafeira no Solar
Transmontano,
os empresários
portugueses,
Manuel Vieira,
da Benfica
Iluminação,
o “Zeca” da
Boelhe, Salazar
e Samico e um
amigo

Um verdadeiro encontro de amigos no almoço das Quintas da Casa de Trás-os-Monte e Alto Douro,
numa linda confraternização natalina

Grandes vascainos prestigiando o almoço da quinta-feira, na foto José Luiz, Fausto da Parmê e um
convidado

Confraternização natalina no Boteco do Morais
Ao som do sanfoneiro no Boteco
do Morais, seu
Alberto, Ramiro
da Maia, Tuninho
Mendes, José
Matos, Paulo, Antônio, Comendador José Morais,
Marinho
e Genilson

E

O Fadista do mar
Ramiro da
Maia, soltou
a voz, com
seu Alberto
na sanfona
agitando o
Boteco do
Morais

steve bem agitado a última sexta-feira no Boteco do Morais. Com a Turma reunida em clima de confraternização natalina, com o Comendador José Morais dando um show
de simpatia, recebendo os amigos portugueses e luso-brasileiros para saborear aquela cervejinha geladinha e festejar a amizade e celebrar a vida e agradecer a Deus,
por mais uma etapa vencida.
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Economia
Taxa de inflação passa os 5%
na União Europeia em novembro

A

taxa de inflação homóloga da União Europeia foi
de 5,2% em novembro, divulga o Eurostat, confirmando
a de 4,9% para a zona euro,
ambas com máximos e puxadas pela subida dos preços
da energia.
Na zona euro, a inflação
homóloga atingiu os 4,9%,
o valor mais alto desde o
início da série, em 1997,
que se compara com os
4,1% de outubro e com os
-0,3% de novembro de 2020.
Na UE, a taxa de inflação
homóloga chegou aos 5,2%,
face aos 4,4% de outubro
e os 0,2% de novembro de
2020, atingindo também um

novo máximo desde 1997.
Considerando as componentes da inflação, a energia
foi a que conheceu a maior
subida em novembro: 27,5%,
face aos 23,7% de outubro.
A taxa de inflação homó-

loga ficou acima dos 2% em
todos os Estados-membros,
com Portugal a apresentar
a segunda menor (2,6%),
depois de Malta (2,4%) e
seguido da França (3,4%),
enquanto as mais altas se re-

gistraram na Lituânia (9,3%),
Estónia (8,6%) e Hungria
(7,5%).
Face a outubro, o indicador manteve-se estável na
República Checa e aumentou nos outros 26 Estadosmembros.
Em julho, o Banco Central
Europeu informou que a sua
nova estratégia contempla
um objetivo de inflação simétrica de 2% a médio prazo,
uma meta mais flexível, admitindo desvios temporários
e moderados.
O objetivo de inflação definido pelo BCE até agora era
uma taxa próxima, mas ligeiramente abaixo de 2%.

Economia portuguesa vai crescer em 2022,
5,8%, antecipa o Banco de Portugal

A

economia portuguesa vai
crescer 4,8% em 2021 e
5,8% em 2022, antecipa o Banco de Portugal no Boletim Econômico. A estimativa para 2022
é um pouco mais otimista do que
tinha sido projetado em junho,
5,6%, um crescimento forte que
vem na sequência da queda histórica em 2020 (-8,4%), salienta
o supervisor financeiro liderado
por Mário Centeno. Após 2022,
porém, a taxa de crescimento
vai desacelerar, diz o Banco de
Portugal, que garante que não
vê pressões inflacionistas em
Portugal a formarem-se através
do aumento dos salários, embora a subida do salário mínimo
prevista traga alguma preocupação.
“Ao longo do restante horizonte de projeção, o ritmo de
expansão será mais moderado

A
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em 2023 e 2024 (3,1% e 2,0%)“,
salienta o Banco de Portugal,
que afirma que o PIB retoma o
nível pré-pandemia na primeira
metade de 2022. Além disso,
confirmando-se estas projeções, em 2024, a atividade econômica situar-se-á cerca de 7%
acima de 2019, implicando perdas contidas face à tendência
projetada antes da pandemia.
As previsões divulgadas
pelo Banco de Portugal para
2022 igualam as mais otimistas
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também aponta
para um crescimento econômico de 5,8%, e superam as do
Governo, que espera 5,5%.
A Comissão Europeia aponta para um crescimento do PIB
de 5,3% e o Conselho das Finanças Públicas e o FMI são

as entidades mais pessimistas,
esperando uma subida de 5,1%
face a 2021.
No que diz respeito à inflação, que ainda foi revista em
alta para a zona euro, pelo BCE,
o Banco de Portugal mantém
a expectativa de pressões inflacionistas comparativamente
contidas, apesar de haver revisões em alta em relação ao que
tinha sido antecipado.
“Projeta-se que a inflação
aumente em 2021 e 2022, para
0,9% e 1,8%, respetivamente,
fixando-se em 1,1% e 1,3% nos
dois anos seguintes, com uma
evolução muito influenciada pela
componente energética”, afirma
o Banco de Portugal, notando
que a projeção para a inflação
foi revista em alta ao longo do
horizonte face ao Boletim de junho, destacando-se a revisão em

2022 (0,9%)”, ou seja, a revisão
foi para o dobro.
O Banco de Portugal antecipa, também uma aceleração
das exportações em 2022 para
12,7%, depois dos 9,6% de
2021. As importações, por seu
turno, devem desacelerar de um
crescimento de 10,3% em 2021
para 9,3% em 2022.

Turismo do Norte quer captar
mercados do Médio Oriente

semana da filigrana no Pavilhão de Portugal na Expo
Dubai recolheu impacto positivo
nos Emirados Árabes Unidos e,
à boleia desse ouro especial, o
Turismo do Norte tem em marcha um plano para captar mercados do Médio Oriente.
O impacto foi tão positivo
que o Pavilhão de Portugal,
através da Agência para o Investimento e Comércio Externo
de Portugal, solicitou que as
peças mais emblemáticas da
exposição de filigrana, o coração, passasse a fazer parte da
exposição permanente até ao
final da Expo 2020 Dubai, em
31 de março de 2022”, disse à
agência Lusa o presidente da
Turismo do Porto e Norte de
Portugal, Luís Pedro Martins.
As notícias publicadas nos
meios internacionais são importantes para ajudar a des-

pertar o Médio Oriente para a
filigrana e outros produtos do
Norte de Portugal, porque tudo
indica, mesmo a Organização
Mundial do Turismo, que até
2030 aquele vai ser de fato o
grande mercado a viajar, nomeadamente para a Europa,
acrescentou Luís Pedro Martins, em declarações à Lusa
de balanço da semana da filigrana no Pavilhão de Portugal
na Expo Dubai, que decorreu
entre 07 e 12 deste mês.
A arte da filigrana foi introduzida na Europa pelos árabes
e talvez por isso o impacto tenha sido tão positivo na Expo
2020 Dubai, explica o presidente da TPNP.
Por outro lado, Luís Pedro
considera que a filigrana poderá ter tido maior curiosidade
por parte dos media do que as
outras duas ações, loiça de Bi-

salhães e Pauliteiros de Miranda - porque a própria televisão
dos Emirados Árabes Unidos
fez uma grande reportagem
sobre a filigrana.
“Ir a Dubai ajuda a aumentar a notoriedade também em
Portugal. Têm surgido várias
solicitações desde que foram
vistas peças da RTP no Dubai”, acrescenta, referindo
que a semana da filigrana no
Dubai também permitiu lançar
alguns jovens criadores internacionalmente.
Aumentar o negócio do
setor da filigrana, despertar
a curiosidade sobre a cultura
portuguesa da região do Norte
do país no Médio Oriente e ter
programas turísticos na região
Norte que introduzam “a visita
à Rota da Filigrana” são alguns
dos objetivos que a TPNP tem
para ajudar na promoção de um

produto regional e nacional que
vai candidatar-se a Patrimônio
Mundial da Humanidade.
“Da parte do Turismo, vamos
dar continuidade, organizando ‘fun trips’ e ‘press trips’ dos
públicos que tiveram o primeiro
contato no Pavilhão de Portugal”, conta Luís Pedro Martins.
Luis Pedro considerou também
que a representação da filigrana no Pavilhão de Portugal na
Expo Dubai é uma ajuda para
o próprio dossier de candidatura a Patrimônio Mundial da
Humanidade. “Quisemos despertar atenções para a filigrana.
Era preciso aumentar a notoriedade”, disse, referindo que o
próprio futebolista internacional
Luís Figo esteve a visitar o Pavilhão de Portugal no Dubai, falou com os artesãos de filigrana
e até experimentou aprender a
arte da filigrana.

Inscrição de desempregados
no IEFP recua há oito
meses seguidos

O

número de desempregados inscritos nos centros
de emprego está a recuar há
oito meses consecutivos. Depois de, em Março, ter atingido
o nível mais elevado de inscrições no período pós-pandemia (432.851 pessoas), o desemprego registrado começou
a cair em Abril e, em Novembro, recuou 1,6% face ao mês
anterior e 13,2% em relação
ao ano passado.
Na nota publicada o Instituto do Emprego e Formação Profissional dá conta de
345.884 desempregados inscritos e destaca o fato de, pela
primeira vez desde 2003, se
assistir a oito descidas mensais consecutivas do desemprego registrado.
A diminuição do desemprego, diz o IEFP, ficou a deverse à redução no grupos dos
indivíduos que estão inscritos
há menos de um ano (menos
75.648), que procuram novo
emprego (menos 50.785) e
com idade igual ou superior a
25 anos (menos 40.833).
A redução do desemprego
fez-se sentir em todas as regiões do país com destaque
para o Algarve (-23,4%) e para
a Madeira (-23,9%). Mas na
comparação com o mês de
Outubro, o Algarve registrou
um acréscimo de 28,5% e os
Açores de 0,7%.
No que diz respeito à atividade econômica de origem
do desemprego, dos 293.346

O

desempregados que, no final
de Novembro, estavam registrados no continente, 73,2%
vinham do setor dos serviços,
sobretudo das atividades imobiliárias, administrativas e dos
serviços de apoio, que representam 30,2% do total; 19,6%
eram provenientes do setor
secundário, da construção; enquanto 4,2% tinham trabalhado
anteriormente na agricultura.
Todas as atividades registraram redução do desemprego, mas o IEFP destaca
as variações significativas registradas na indústria do couro e dos produtos do couro
(-28,8%); no alojamento, restauração e similares (-24,8%);
no fabrico de equipamento informático, eléctrico, máquinas
e equipamentos (-21,7%); nos
têxteis (-21%) e na indústria
do vestuário (-20,8%).
Os centros de emprego
conseguiram encontrar colocação para 7616 desempregados
e também aqui se registrou um
aumento (de 19,5%) em relação a 2020 e um recuo (de
4,9%) em relação ao que tinha
sido alcançado em Outubro.
A crise provocada pela
pandemia acabou por ter um
impacto menos forte do que
seria de esperar no emprego,
devido às medidas de apoio
mobilizadas nos últimos dois
anos, como o layoff simplificado, o apoio à retoma ou os
apoios extraordinários ao rendimento dos trabalhadores.

Portugueses comem 70 mil
toneladas de bacalhau por
ano e 5 mil no Natal

s portugueses comem 70
mil toneladas de bacalhau por ano, 5 das quais só
no Natal, época na qual não
vai faltar este tipo de pescado,
apesar dos constrangimentos
logísticos, garantiu o diretor
do NSC para Portugal.
“O bacalhau tem um estatuto único na gastronomia
portuguesa e, por isso, a sua
evolução no mercado tem sido
estável. Os portugueses consomem cerca de 70 mil toneladas
de bacalhau por ano, o que representa sete kg por pessoa.
Este peso em bacalhau salgado seco corresponde a 20 kg
de bacalhau fresco”, indicou o
diretor do Conselho Norueguês
dos Produtos do Mar para Portugal, Johnny Thomassen, em
resposta à Lusa.
“Só na consoada, estimase que sejam consumidas cinco mil toneladas de bacalhau
da Noruega”.
Ainda no que se refere à origem, 70% de todo o bacalhau
comido em Portugal é da Noruega e, segundo o NSC, apesar da pandemia de covid-19,
os portugueses não vão abdicar do seu fiel amigo no Natal.
“Eventualmente,
alguns
produtores ou retalhistas mais
pequenos podem ficar sem
‘stocks’ ou não terem todos os

calibres disponíveis. Contudo,
esta situação será a exceção e
não há qualquer risco de faltar
bacalhau”, sublinhando alguns
constrangimentos logísticos de
transporte que não permitem
que o bacalhau chegue a Portugal como habitualmente.
Porém, os empresários
estão a encontrar outras soluções para contornar a questão
do transporte, referiu, dando
como exemplo uma empresa,
em Aveiro, que fretou um navio
para trazer carregamentos de
bacalhau da Noruega.
“A pandemia ‘obrigou’ os
portugueses a reaprender a
cozinhar e, em alguns casos,
permitiu às famílias terem um
maior número de refeições em
conjunto e mais tempo para
dedicarem à questão da alimentação. Portanto, ao longo
destes meses tem-se verificado um aumento do consumo de bacalhau em contexto
doméstico e uma diminuição
nas refeições fora de casa”.
“Os retalhistas sabem que o
bacalhau é muito importante
para atrair os clientes para a
loja e, nesse sentido, apostam bastante em promoções
nesta categoria. Por exemplo,
em média, 67% das vendas de
bacalhau são feitas em promoção”, disse.
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Política

Luísa Salgueiro. “As mulheres
não devem passar sempre a
vez a quem está ao lado”

Medidas prolongadas além de 9 de janeiro “O
e quarta dose nos planos do Governo

A

s medidas restritivas para
o controle da pandemia em
Portugal, nas fronteiras, vão
prolongar-se além do dia 9 de
janeiro. O Governo já fez um
pedido de aquisição de vacinas, a pensar na nova variante.

R

“Esta nova variante está-se
a difundir muito intensamente na Europa, e também em
Portugal, e portanto naturalmente não vamos poder desarmar. Vamos ter de manter
ou até mesmo reforçar, se for

necessário”, adiantou António Costa, sobre as medidas
de controle nas fronteiras, em
declarações aos jornalistas.
Admitindo apertar a mola se
necessário face ao surgimento
da ómicron, que, estimou, vai
tornar-se dominante provavelmente no mês de janeiro, o primeiro-ministro renovou o apelo
à população para que cumpra
todas as medidas de autoproteção e reforçou a importância da
testagem para travar a expansão da variante.
“A testagem é absolutamente essencial, e o controle de
fronteiras é absolutamente essencial. Vamos manter a obrigatoriedade de testes para entrar
em Portugal, nisso não podemos
transigir”, afirmou António Costa.
Quanto às restantes regras em

vigor, o chefe de Governo notou que seguramente vão ser
prorrogadas, uma vez que, a 9
de janeiro, o país não vai estar
em condições de retirar estas
medidas.
Portugal já apresentou um
pedido de compra de uma nova
vacina adaptada à variante
ómicron, para o caso de ser
necessária uma quarta dose,
anunciou ainda António Costa, explicando que o pedido de
aquisição já foi apresentado e
que a vacina estará disponível
após a primavera.
O chefe do Governo explicou ainda que o pedido de
compra abrange a quantidade
suficiente para poder ser administrada uma quarta dose de
reforço, caso essa necessidade
se venha a confirmar.

As quatro ideias-chave do discurso
de Rui Rio, sem revoluções à vista

ui Rio diz que está pronto
para fazer a diferença, quer
fazer reformas, mas sem fazer
nenhuma revolução. Promete
fazê-lo de forma sensata, mas
corajosa e realista, embora no
seu discurso no final do 39.º
Congresso do PSD não tenha
avançado com propostas concretas, mas críticas à falta de
rigor e ao excesso de facilitismo
do Governo do PS.
Rui Rio desferiu um forte
ataque à marca da falta de rigor
e do excesso de facilitismo do
governo socialista, dando como
exemplo a gestão do ministério
da Administração Interna e o
das Infraestruturas, e citando
a forma como o Governo injetou muitos milhões de euros no
Novo Banco e na TAP. “É má a
solução de fechar a TAP, depois
das avultadas verbas que lá foram enterradas. É má a solução
de a manter, porque ainda falta
lá meter muito mais dinheiro”,
disse, aludindo ainda ao fato
de o que sucederá se a Comissão Europeia vier a reprovar o
plano que lhe foi apresentado.
Na linha das críticas ao facilitismo, Rui Rio defendeu que
não é racional manter apoios
sociais a quem os usa para se
furtar ao trabalho. “Os apoios
sociais são socialmente indis-

pensáveis, mas apenas para
quem deles verdadeiramente
necessita, e não para quem os
recebe indevidamente.
Rio voltou a criticar o fim das
provas de aferição, o aligeiramento dos currículos e um perfil
do aluno em que o conhecimento e a disciplina passaram a letra morta, a desautorização dos
professores, o desinvestimento
na escola pública e o desprezo
pelo ensino profissional. Rio elege a educação de infância como
uma prioridade para Portugal e
promete dar uma especial atenção aos professores desde a
formação inicial ao recrutamento e profissionalização, alertando que se não o fizer o país irá

enfrentar uma grave carência
de professores. Promete ser
mais exigente na sua seleção
e devolver a dignidade a uma
que diz ser uma das profissões
mais importantes e decisivas
para a sociedade.
Na saúde, falta planejamento, os hospitais têm fraca
autonomia, o Governo destruiu
mesmo as PPP que eram vantajosas e o serviço público é
cada vez menos atrativo para
os profissionais, esta foi a radiografia feita pelo líder do PSD.
O SNS não está a dar resposta satisfatória às necessidades
das pessoas, há um milhão de
pessoas sem médico de família,
mais de 200 mil doentes aguar-

dam por cirurgia, há muitos
hospitais que vivem situações
dramáticas, com doentes a esperar mais de 12 horas. “Temos
hoje um SNS mais ineficiente
e em algumas situações mais
desumano”, disse, apontando a
taxa de mortalidade por doença
não covid. Para Rui Rio, o SNS
precisa de uma reforma capaz
de gerar melhores resultados
em saúde e que, articulandose com as iniciativas privada
e social, consiga o necessário
aumento da acessibilidade da
população, sem perda de qualidade dos cuidados prestados.
No combate às alterações climáticas é, neste momento, da
História da humanidade, a principal batalha que o mundo como
um todo enfrenta, disse, defendendo que só pode ser resolvido
com uma ação concertada a nível local. Para Rui Rio, combater
as alterações climáticas passa
pela concretização de um plano descentralizado, envolvendo
todos os municípios e premiando em sede de transferências
do Estado o seu contributo
para a neutralidade carbônica,
apondo também como prioridades reduzir a circulação de
automóveis com motor térmico
nos centros urbanos e construir
novos espaços verdes.

Lisboa aumenta percentagem de devolução para efeitos
de IRS. Em 2022, os lisboetas passam a receber 3%

A

autarquia lisboeta aprovou um
aumento na percentagem da
devolução de IRS aos munícipes.
Dos atuais 2,5% de IRS de cada
contribuinte que a autarquia tinha
definido, os lisboetas passam a ficar com 3% e a autarquia com 2%.
Carlos Moedas diz que a aprovação desta proposta tem também
uma importância política num país
que está asfixiado de impostos.
“É um primeiro sinal. Parte do
projeto que apresentámos e do
que tinham sido as promessas, co-

meçar progressivamente a devolver aos lisboetas esses impostos”,
afirmou o presidente da câmara
falando também num trabalho árduo para conseguir a aprovação
da proposta.
A proposta do executivo de Moedas foi aprovada com sete votos a
favor, cinco abstenções (PS) e cinco votos contra (do Livre, da vereadora independente Paula Marques,
dos dois vereadores do PCP e do
Bloco de Esquerda).
O objetivo continua a ser de-

volver os 5% aos munícipes no
final do mandato, num impacto estimado de 32 milhões de euros. De
acordo com as contas feitas pelo
Executivo a diminuição para 2%
de participação da autarquia no
IRS representará um impacto de
cerca de 7 milhões nos cofres da
autarquia, que serão devolvidos
aos lisboetas.
A proposta foi viabilizada pelo
PS e Carlos Moedas considera que
se chegou a um valor aceitável naquele que é um primeiro passo.

s meus colegas iam para
o café, eu ia para o tribunal assistir a julgamentos”, conta
ao DN, ilustrando assim a sua
“paixão pelo Direito desde pequena”. Foi essa inclinação que
a levou à licenciatura em Direito
e à profissão de advogada mas,
já na idade adulta, a política
meteu-se pelo caminho. Luísa
Salgueiro é presidente da Câmara de Matosinhos e é desde
há uma semana presidente da
Associação Nacional de Municípios Portugueses, a primeira
mulher a exercer este cargo nos
47 anos que leva a democracia
portuguesa. Uma circunstância,
sublinha, que também pesou
na hora de dizer sim ao convite
do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa,
pondo em prática uma frase que
vai repetindo: “É importante, no
momento em que são colocadas oportunidades às mulheres,
não dizermos sempre que não.
Há muita tendência para darmos o lugar, entender que para
nós não é decisivo, passarmos
a vez”. “Mas as mulheres não
devem passar sempre a vez a
quem está ao lado, normalmente homens. Isso foi uma das razões que me levou a aceitar”, diz
a autarca, de 54 anos. Mesmo
que no seu percurso político não
identifique entraves específicos
por ser mulher, e reconheça mudanças relevantes desde que
deu os primeiros passos como
vereadora, a antiga deputada e
dirigente nacional do PS também
sublinha que este é um mundo
ainda muito masculino. “Não há
os mesmos espaços de oportunidade. Os cargos político-partidários são muito decididos pelos
partidos, que têm uma base de
organização muito masculina.
São abertos à participação, mas
quando se chega ao topo, normalmente o espaço está ocupado por homens”, afirma.
Luísa Salgueiro diz esperar
que o fato de a ANMP ter agora
uma mulher na liderança possa
ajudar, mesmo que timidamente, a infletir a situação atual no
panorama autárquico, nas eleições de 26 de setembro, pela
primeira vez desde 1985, caiu
o número de mulheres eleitas
para a presidência de autar-

quias. Em 2017 tinham sido 32,
nas últimas eleições foram 29, 9% no total dos 308 municípios
nacionais. Ainda assim, recusa
que o Poder Local seja um parente pobre entre os vários órgãos políticos no que à paridade
diz respeito: “Há poucas presidentes de câmara, mas tem havido mais mulheres a participar
noutros órgãos. Não chegam
é ao topo, que é o mesmo que
acontece noutros espaços, nas
empresas. No momento de escolher o número um... Apesar de
a base ir alargando e de haver
mais participação, na liderança
é sempre mais difícil”.
Luísa Salgueiro foi vereadora em Matosinhos durante 12 anos e deputada do PS
na Assembleia da República :
cumpriu três legislaturas. Diz
guardar boas recordações do
Parlamento, mas não tem dúvidas que o cargo de maior exigência, incomparavelmente, é
aquele que desempenha desde
2017. “O mundo autárquico, por
si só, é muito exigente porque
resulta de uma grande proximidade com os destinatários das
nossas decisões. E no cargo de
presidente da câmara é preciso
ter um domínio de todos os temas, da área financeira ao planejamento, recursos humanos,
transportes, tudo é nossa responsabilidade. Há uma expectativa muito maior e um escrutínio
muito mais direto.”
A começar agora um mandato na presidência que se prolongará até 2025, Luísa Salgueiro
aponta como o grande objetivo,
em termos mais gerais, continuar a valorizar o poder local e o
papel das autarquias. Num “país
muito centralista”, mas que está
a “fazer o seu caminho”, a autarca destaca que, no congresso
em que foi eleita quer o Governo
quer o Presidente da República
estiveram em sintonia, no sentido de que o referendo à regionalização deve avançar neste mandato. Luísa Salgueiro admite que
é um tema polêmico, que precisa
de trabalho, de ser bem explicado à população para que possa
passar num futuro referendo,
mas insiste que este é um passo
essencial: “O país precisa muito”
da regionalização.

BE diz que em vez de propostas
para o país houve mercado de
favores eleitorais

A

coordenadora do Bloco de
Esquerda, Catarina Martins, acusou o PSD de promover no seu congresso uma
espécie de proposta de mercado de favores eleitorais, em
vez de apresentar soluções
para os problemas do país.
“Não se ouviu uma única proposta para o país, mas uma
espécie de proposta de mercado de favores eleitoral. O PSD
quer que o PS os apoie e promete apoiar o PS“, afirmou a
líder bloquista, em declarações
aos jornalistas.
Questionada sobre o Congresso do PSD, realizado no
passado fim de semana, Catarina Martins disse que o partido
de Rui Rio quer que deixe de
haver eleições sobre projetos e
que exista o mercado de favores
do bloco central para que tudo
fique na mesma.
“Eu diria que é o grau zero
da política. Nós precisamos
sim de resolver os problemas
da saúde, do trabalho e da habitação, que são setores fun-

damentais no nosso país e é
para isso que o Bloco de Esquerda lutará todos os dias”.
A coordenadora dos bloquistas
insistiu que não escutou no
congresso
social-democrata
uma ideia que resolvesse um
problema do país e que tudo o
que ouviu foi o PSD a prometer fazer um favor ao PS, se os
socialistas também o fizerem.
“É a ambição de poder sem nenhum projeto para o país”, disse
Catarina Martins, considerando
que o país está farto destes jogos de ambição de poder.
“É preciso debater os projetos para o país. Como é que vamos garantir salários, a saúde, a
educação e a habitação? É para
isso que o Bloco de Esquerda
está aqui”, referiu.
Catarina Martins notou igualmente que o PS nas suas iniciativas também só falou da
sua ambição de maioria absoluta, defendendo que era muito
bom os partidos começassem
a falar sobre questões concretas do país.
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FC Porto passa com
distinção o teste em Vizela

O

FC Porto passou o teste em Vizela e chegou à
10.ª vitória seguida na Liga
(e são 43 jornadas sem perder na prova...). Sem uma
exibição brilhante, sim, mas
suficiente. A nota positiva
sobe de tom porque se tratou de um adversário muito organizado, com critério
também, mas a cometer
demasiados erros na sua
zona recuada. Foram essas
debilidades que acabariam
por ser plenamente aproveitadas pelos inevitável… Luis
Díaz. Quem mais? O colombiano abriu o marcador
após excelente assistência
de Uribe, correu pelo flanco, ganhou a Bruno Wilson
e rematou cruzado. Charles
ainda tocou na bola, mas já
nada haveria a fazer…

O

E

Estorial e Familicão empatam

m jogo da 15.ª jornada,
Estoril e Famalicão proporcionaram um espetáculo
agradável num jogo que registrou quatro gols, com as
equipes a não irem além da
igualdade, após terem empatado a duas bolas.
Os minhotos puseram-se
em vantagem ao minuto 42’,
beneficiando do autogol de

Bernardo Vital na tentativa
de interceção do cruzamento
de Bruno Rodrigues.
Os estorilistas reagiram
rapidamente e deram a volta no resultado ainda antes
do intervalo: primeiro, por
Rui Fonte, de cabeça (45’), a
responder ao livre de André
Franco e depois por Chiquinho (45+2’) a encher o pé e

O

Boavista alcançou, este domingo, a
segunda vitória consecutiva (uma na
Taça da Liga e outra para o campeonato) ao bater, pela margem mínima (1x0),
o Moreirense no Estádio do Bessa, em
jogo da 15.ª jornada da Liga.
O lateral francês Hamache, aos 34
minutos, marcou o único gol no Estádio
do Bessa.

a Liga, Covilhã para a Taça
da Liga e agora Marítimo
para a Liga), ao passo que os
insulares ainda não tinham
perdido sob o comando de
Vasco Seabra (duas vitórias
em casa e um empate fora,
sempre para a Liga, e na úl-

tima jornada até tinham goleado em casa o Santa Clara
por 4x1).
Na luta pelo título, os encarnados repõem a diferença de quatro pontos para o
Sporting, que já tinha vencido em Barcelos.

Duas expulsões, penálti falhado
e no fim ganha o Sporting

Sporting
foi a Barcelos vencer o
Gil Vicente por
3x0, com gols
de Nuno Santos
(53’), Gonçalo
Inácio (64’) e
Daniel Bragança (90+3), e vai
dormir na liderança
isolada
do campeonato,
com mais três
pontos do que
o FC Porto, que
só este domingo
entra em campo, em Vizela,
às 19 horas.
Esta foi, note-se, a 10.ª
vitória consecutiva dos leões
na Liga!
O início de jogo foi algo
atípico, com duas expulsões
por vermelho direto, primeiro
Fujimoto (12’) e depois Neto

a fuzilar o goleiro após uma
belíssima jogada individual e
assistência de classe de André Franco.
Na etapa complementar,
o Famalicão chegaria ao
empate, por intermédio de
Banza (53’), com uma finalização de classe ao cruzamento venenoso de Bruno
Rodrigues

Hamache marca e
dá
vida ao Boavista

Benfica esmaga Marítimo da Luz

Benfica esmagou o Marítimo por 7x1, no Estádio da Luz, na 15.ª rodada da
Liga, numa demonstração de
força e confiança antes dos
importantes clássicos com o
FC Porto, ambos no Estádio
do Dragão, primeiro para a
Taça de Portugal (23), depois
para a Liga (30).
A goleada começou cedo
a ser construída, logo aos 3’,
por Darwin, que bisou aos
18’. E os números foram-se
avolumando com assinaturas de Gilberto (34’), Rafa
(48’), Yaremchuk (57’), Gonçalo Ramos (86’) e Haris Seferovic (90+1’).
O Benfica, sem Jorge Jesus no banco (castigado),
chegou assim à quarta vitória seguida após a derrota
caseira com o Sporting (venceram Dínamo Kiev para a
Champions, Famalicão para

O

O FC Porto, galvanizado pelo gol madrugador,
ganhou consistência e foi
controlando um Vizela que,
ainda assim, conseguiu crirar perigo, com Schettine
sempre em plano de evidência. O brasileiro era o perigo número 1 e ainda enviou
uma bola ao ferro, apesar de
estar em fora de jogo. Ainda
assim, a qualidade individual do FC Porto haveria de
voltar a fazer a diferença.
Numa reposição de Charles, a bola sobra para Uribe,
passa por Taremi, que abre
para Díaz e este cruza atrasado para Otávio empurrar.
Um lance coletivo de nota
elevada.
Se o caminho estava
aberto… mais ficou logo
nos primeiros minutos da

segunda parte. Primeiro
num raide impressionante
de Zaidu, que correu meio
campo até finalizar e, pouco depois, naquele que foi
o lance de maior perigo dos
minhotos (bola ao ferro de
Kiko Bondoso), o Vizela ficou reduzido a 10 jogadores
após a expulsão de Schettine. O avançado deslizou
sobre a bola e embateu
com as botas no peito do
guarda-redes Diogo Costa.
O VAR chegou Hélder Malheiro que foi visualizar as
imagens acabando por expulsão o atacante.
Depois, bem depois, seguiu-se uma gestão do resultado e das peças mais
influentes pois Sérgio Conceição (que esteve castigado) decidiu ir poupando algumas das peças com mais
minutos casos de Luis Díaz,
Uribe ou até Otávio que foram substituídos. Contas
feitas, o FC Porto passou o
teste em Vizela com distinção e uma goleada, objetivo prioritário para voltar ao
topo da tabela e colar-se ao
Sporting.
Seguem-se agora os dois
clássicos com o Benfica, primeiro para a Taça de Portugal (23) e depois para a Liga
(30).

(21’), e antes do intervalo a
equipa de Rúben Amorim
ainda desperdiçou um penálti, por Pedro Gonçalves, que
viu o guarda-redes Frelih brilhar.
No segundo tempo, porém, o campeão nacional

desbloqueou o jogo por Nuno
Santos, ficou mais confortável no jogo e foi aproveitando o crescente risco do Gil
Vicente não perdia há cinco
jogos na Liga (três triunfos e
dois empates) - para construir vitória clara e justa.

SC Braga cheio de
pressa em vencer
Belesense Sad

F

rancisco Moura, aos 43 segundos,
naquele que foi o terceiro gol mais
rápido na Liga, deu a vitória, este domingo, na recepção dos guerreiros à
Belenenses SAD. Foi na sequência de
um remate com o pé esquerdo no coração da área no lado inferior direito da
baliza de Luiz Felipe, depois de uma assistência imaculada de Iuri Medeiro

Arouca empata
na visita ao
Portimonense

O

Portimonense empatou
na receção ao Arouca
a uma bola com ambos os
gols a serem apontados na
segunda parte.
Os visitantes marcaram
primeiro por André Silva, aos
52’. Os anfitriões chegaram
ao empate, através de Luquinha, aos 71’.

LIGA BWIN - 2021 - 2022
RODADA 15

LIGA Portugal-2 - 2021 - 2022
RODADA 15
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Inauguração da galeria de fotos dos
ex-presidentes da câmara de Vereadores

N

a semana passada na Câmara
Municipal do Rio de
Janeiro foi inaugurada a galeria de fotos
dos ex-presidentes
daquele Parlamento.
Foram momentos de
muita emoção da vereadora Teresa Bergher, que junto com
Ariel, o filho mais velho do seu marido,
participaram da cerimônia de inauguração. A vereadora feliz
em ver seu sempre
querido Gerson Bergher, de abençoada
memória, pois ele foi
presidente da Câmara de 1999 a 2000,
algumas
ocasiões
chegando a assumir
a Prefeitura por diversas vezes na ausência do Prefeito Luís Paulo Conde.Dr.
Gerson Bergher foi austero em sua gestão, e comprometido com seu elevado espírito de justiça, anulando um concurso fraudulento, que aprovava funcionários de
gabinetes de vereadores, o famoso trem da alegria. A família Bergher Tem imenso
orgulho de sua trajetória pessoal e política, que ficarão para sempre marcadas em
suas vidas e de todos aqueles que com ele conviveram. Com Dr Gerson Bergher
sem duvida uma pela homenagem ficara nos anéis da historia na Câmara.

A Comunidade Portuguesa e Luso-brasileira já em clima natalino no Almoço Feirense, Presidente Ernesto Boaventura era só alegria recebendo os amigos Adão Ribeiro, Dr. Alcides Martins, esposa Angelina,
Ricardo Paladino, Alfredo, Alberto Cecilio e o amigo da Norte Gril

Vila da Feira em clima Natalina
F
im de Semana bem movimentado na
Casa da Vila da Feira, com muita gente passando por lá para degustar a gastronomia feirense e saborear deliciosos
vinhos portugueses, o Presidente Ernesto

Boaventura sempre dando aquela atenção de primeira grandeza, foram momentos de total confraternização natalina entre
os presente muita descontração e camaradagem, foi um bom pedaço de tarde.

Quem marcou presença na Casa das Vila da Feira foi o Adão Ribeiro, ex-Presidente da Casa, na foto
com sua irmã dona Fernanda, Juliana e o Presidente Ernesto Boaventura

Uma verdadeira confraternização entre amigos, Camilo Leitão, Márcio Boaventura, Gabriel Boaventura
e o Presidente Ernesto Boaventura cercado de amigos

Explosão de alegria da turma lá na Vila da Feira na foto Presidente Ernesto Boaventura, Thiago, Ivan
Viana, a Primeira dama da Casa da Vila da Feira Rose Boaventura e o amigo de todos os folcloristas
em Santo Tirso, o querido Jorge de férias no Rio de Janeiro “Rose não briga com a gente” kkkkkkkkkkk
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Outra mesa
de destaque
no domingo
comemndador
Afonso Bernardo, Maneca,
Custódio Paiva,
as senhoras
Lurdes, Idália,
Florbela e o Dr.
Sérgio Roçado

Linda família
brindando a
vida no domingo
Transmontano,
os casais Fátima, Eduardo,
Fátima, Pacheco, Glorinha e
Luís Augusto

Almoço Natalino Trasmontano
A

Casa de Trás-os-Montes abriu suas portas para recepcionar a Comunidade Portuguesa e Luso-brasileira,
para o seu tradicional Almoço Natalino, com Cardápio típico
de Natal, com muita variedades, além de deliciosos vinhos
e aquela cervejinha, um ambiente muito agradável e des-

contraído, muita alegria pois muitos estavam se reencontrando após um bom tempo, tudo perfeito, bem organizado,
não faltou a boa música típica com a Tocata e o Sanfoneiro
Fernando Santos, alegrando o salão, ao lado do cantor o
Otávio, enfim um dia memorável.

Prestigiando
o Almoço
Transmontano
o Presidente
do Orfeão
Joaquim Bernardo com os
amigos, Célio
Gomes, Carlos
Cardoso e Maria Tavares

Sempre prestigiando o convívio da Casa de Trás-os-Montes o empresário Manuel da Mota, esposa Emília e um amigo lendo o nosso
Jornal Portugal em Foco

Fernando Santos, o cantor Otávio, a Tocata deu ritimo ao Almoço
Natalino Transmontano

Num registro para o Jornal Portugal em Foco, Presidente Ismael
Loureiro, Marcio Casanova, Rosana, Márcia e Tuninho Mendes

Outro grande
barluarte de
nossa Comunidade o empresário Luís
Albuquerque,
esposa Dona
Olinda um
amiga e o Presidente Ismael
Loureiro

Também
presente
no Almoço
natalino
Transmontano
o Casal
Maria Antonia Ribeiro,
esposo
Antônio
Ribeiro e
um amiga

Mesa bastante animada, o casal Luisa Helena, esposo Rogério Caldas, Ana Maria, e esposo José Matos, Luisa Boaventura, seus primos Marco Antônio, Ely Maria e Benvinda Mercês
Presença ilustre no Almoço Natalino Transmontano o Consul-adjunto de Portugal no
Rio de Janeiro, João
Marco de Deus, Consulesa Leélia, Dr. Eduardo, a Deputada Estadual Martha Rocha, Flávio
Martins, Presidente do
Conselho Permanente
CCP, esposa Luciene
Marquesam, assessora
da Vereadora Teresa
Bergher
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A todos os clientes que nos
deram a honra de serem
atendidos pela nossa empresa,
que acreditaram em nós e
durante este ano caminharam conosco...
Unidos nos tornamos fortes para
conquistar e realizar nossas metas.
Desejamos aos clientes e amigos um
natal cheio de amor, paz e alegria!
Que o ano vindouro possa
trazer saúde, desenvolvimento,
realizações de novos
planos e projetos!

A

o ensejo desta data maior da cristandade, saudamos todos os nossos clientes, assinantes, amigos Portugueses e Luso-decendentes
esperando que neste Novo Ano que se inicia seus sonhos se tornes
realidades, e que o espírito de Natal se faça presente em todos os seus
dias, trazendo alegria, felicidade e sucesso para todos.

Felipe Marquês Mendes
Diretor Presidente do Jornal Portugal em Foco

Nova

Maratizes
PROMOÇÃO DE NATAL

QUEIJO

PRATO E
KG
MUSSARELA

TENDER
BOLINHA

KG

SALAMINHO

39,90
69,90

PEÇA INTEIRA
KG

PRESUNTO
ROYALE

39,90

KG

59,90

OFERTAÇO DE NATAL
VINHO Cheleiros

179,00

5 litros

VINHO Aldeia das
SerraS

99,00

3 litros

VINHO
Aldeias das
Serras
750ml garrafa
VINHO EA

garrafa - 750ml

de
r
po

49,90
39,00
73,90

Rua Santa Luiza, 210 - Maracanã (Praça Niterói) - RJ - Tel.: (21) 2284-1931
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Que Deus derrame uma chuva de bênçãos
e felicidades sobre o seu lar. Feliz Natal!
Caras e caros amigos, estamos
nos aproximando da quadra
natalícia e do final de 2021

C

omo é hábito nestes momentos, fazemos uma
pausa, pequena ou maior,
depende de cada um, para
olhar para trás e fazer um
balanço do que se passou e
do que devemos agradecer.
O ano de 2021, foi um
ano que nos trouxe a esperança de que a pandemia
estava sendo ultrapassada, no entanto, uma nova
vaga nos pega de surpresa
no final do ano e nos consome toda aquela esperança que
havíamos conseguido acumular no
decorrer de 2021. Uma nova variante
chamada Omicron, veio colocar em
“check” todo o otimismo que já tomava conta de nós.
Sabemos muito pouco ainda sobre
esta nova variante, seus efeitos e letalidade, no entanto, já sabemos que
o Natal e o Ano Novo, não serão o que
imaginávamos há um ou dois meses
atrás. Muitas famílias ficarão divididas
e certamente com uma enfase muito
especial em nossas Comunidades espalhadas pelo mundo onde a dificuldade de mobilidade contribuirá para
que muitos estejam sós tanto no Natal
quanto no Ano Novo.
Eu farei um pedido muito especial
ao “Bom Velhinho” para que interceda

Boxes, espelhos,
lousas, ferragens
e acessórios
especias para
vidros e muito mais!

Tel/ WhatsApp:
2501-1454
(21)
99457-9099

no sentido de ajudar a que todas as
famílias se reúnam em paz e harmonia e que este Natal e o Ano Novo,
sejam um marco na união de todos.
Esperando que tudo se resolva
pelo melhor, desejo a a todas e todos
um Feliz Natal e um Ano de 2022 repleto de realizações e alegria.
Plagiando alguém é o caso de
dizer “Nesta época festiva, desejo a
todos os povos um Carnaval cheio
de Páscoas e um Natal repleto de
Anos Novos”
Cumprimentos amigos

Carlos Páscoa
Antigo Deputado à
Assembleia
da República

Portugal em Foco
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Faz parte do Natal tudo aquilo que, de um jeito ou de
outro, manifesta a nossa alegria pelo nascimento de Jesus.

Apesar de tudo, Bom
Natal e um Bom Ano!

V

ivemos tempos muito difíceis…. Muitos veem os
seus projetos de uma vida
desaparecerem, outros perdem empregos que julgavam
seguros, imensas famílias
não conseguem despedir-se
dos seus entes queridos que
partem, os sonhos de tanta
gente esfumam-se e tornamse inalcançáveis.
A nossa vida mudou e
não mudou para melhor.
Porém, se olharmos para a
História da Humanidade facilmente
percebemos que foi sempre assim.
Os ciclos bons e maus foram sempre
alternando ao longo dos séculos. A diferença é que dantes era tudo muito
mais demorado.
Agora, os momentos difíceis e
mais favoráveis sucedem-se com uma
rapidez inimaginável exatamente em
resultado da globalização que conhecemos nos últimos anos. Por isso,
sabemos que não é momento para
desesperarmos. Em breve tudo começará a mudar de novo e voltaremos a
conhecer tempos de crescimento.
Já aprendemos que depois das
trevas vem sempre a luz. Depois da
sombria Idade Média veio a florescente Renascença, depois das duas
Grandes Guerras, o Mundo conheceu
décadas de um impressionante crescimento. E assim será de novo… O
problema é que esse desenvolvimento
não será uniforme em todo o Mundo e
nem acontecerá ao mesmo tempo em

todos os países.
Mas, é tempo para celebrarmos o
Natal e iniciarmos o Ano Novo com fé
de que virão dias bem melhores do
que os que hoje vivemos.
É tempo para acreditar e não desesperar… acreditar que a tão desejada vacina, repetidamente anunciada,
começará a produzir os seus efeitos,
que as pessoas voltarão a ter confiança para viajar, que os investidores porão de pé novos negócios que criarão
mais empregos, que o Mundo poderá
ser sempre melhor e mais justo…
Acreditemos nos Homens e saibamos ser dignos dos bons exemplos
dos nossos antepassados.
Um Feliz Natal e um Bom Ano de
2021 para todos!

José Cesário
Deputado do PSD
por Fora da Europa
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Associação Atlética Portuguesa festejou
seu 97º aniversário de Fundação
A

Na capela de N.S. de Fátima o Presidente Marcelo Barros, o Vice João Rego, Diretores e associados

Bela imagem na
Noite Festiva de
Aniversário da Associação Atlética
Portuguesa, o Presidente Marcelo
Barros, entregando o certificado a
seu irmão João
Maria do Rêgo
Gonçalves, Diretor
de Patrimônio
e o Vice-presidente João Rêgo

Apresentação
dos novos
manto da
A.A. Portuguesa para
a temporada
2022 da
Lusa, e o
novo mascote “Zeca”

festa de 97 anos da Associação Atlética Portuguesa
foi marcada por Missa de Ação
de Graças na Capela de Nossa
Senhora de Fátima e Sessão
Solene com a presença de autoridades, diretores, conselheiros,
sócios e torcedores.
O evento aconteceu na
última sexta-feira, dia 17 de
dezembro às 19 horas nas dependências do Clube, com a
presença do Rancho Gaúcho
da Casa do Minho e do Tocata
da Portuguesa que abrilhantaram a noite festiva na Associação Atlética Portuguesa do Rio
de Janeiro.
Um dia de muita alegria e
de satisfação para o presidente
Marcelo Barros e o vice João
Rego e toda sua diretoria.
Durante a solenidade foram
realizadas diversas homenagens às autoridades, diretores e
convidados presentes à Sessão
Solene. A cada ano que passa
as comemorações festivas de
aniversário da A.A. Portuguesa
têm sido melhores, com a diretoria dando sequência de engrandecimento do clube, para
comemorar os bons tempos e viver a expectativa de se firmar de
vez no cenário regional, como a
quinta força do Estado.
Durante o evento foi realizado um desfile com os jogadores
apresentando os novos uniformes e para próxima temporada
2022. Na sequência da noite
festiva o presidente Marcelo
Barros discursou falando da
sua satisfação em estar à frente
deste grande clube que é a A.A.
Portuguesa do Rio de Janeiro.
Também discursou o vice-presidente João Rego.
Encerrada a solenidade foram realizadas as apresentações do Rancho Gaúcho da
Casa do Minho e da Tocata da
Portuguesa. Em seguida feitas

Missa em Ação de Graças pelos 97 anos de Fundação da A.A. Portuguesa na capela de N.S. de Fátima

Momento da execução do Hino Nacional durante a solenidade
homenagens e trocas de lembranças entre os convidados e
a diretoria.
Uma linda noite de folclore

Uma Noite
Magica com
a apresentação do Novo
mascote
“Zeca” e os
novos mantos, inclusive
o feminino
e infantil
da Lusa

Troca de lembranças do Rancho Gaúcho, da Casa do Minho, com o
Vice-presidente João Rêgo e o presidente Marcelo Barros

proporcionada por esses amantes do Folclore que divulga as
tradições Gaúcha e Portuguesas do Rio de Janeiro.
Como é tradicional, finalizando com chave de ouro, foi
realizado o famoso parabéns
pra você em homenagem ao
97.º aniversário de fundação
deste clube tão amado e querido na Ilha do Governador, a
Associação Atlética Portuguesa,
que cada dia que passa dá mais
orgulho aos seus torcedores, dirigentes e a comunidade portuguesa do Rio de Janeiro.
Na oportunidade a diretoria
do Jornal Portugal em Foco parabeniza o Presidente Marcelo
Barros e toda sua diretoria pela
linda festa realizada em homenagem aos 97 anos da história
deste querido clube.

Durante a
solenidade
festiva o
Presidente
Marcelo
Barros, o Vice
João Rêgo e
o apresentador da noite
Renato Alves

O Vice-presidente João Rego, entregou um certificado dos 97 anos
da A.A Portuguesa ao diretor da Casa do Minho e J. Maciel do
Rancho Gaúcho

Presidente da A.A Portuguesa, também homenageou o ex-jogador
da Lusa, Chay que recebeu o Certificado Festivo dos 97 Anos da
A.A. Portuguesa

Imagem marcante da Noite diante do Bolo Comemorativo da Fundação da A.A. Portuguesa, Presidente Marcelo Barros, Vice-presidente
João Rêgo. “Salve a Lusa da Ilha do Governador”

O Vice-presidente João Rêgo entregou um Certificado dos 97 Anos
da Lusa a Tocata da Portuguesa

A Vereadora Tânia Bastos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, também esteve presente foi homenageada pelo Presidente
Marcelo Barros

Um show de Folclore Gaúcho na Festa da A.A. Portuguesa

Portugal em Foco
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Grupo Trasmontano investe
R$ 560 milhões em expansão

Às vésperas de completar 90 anos, o Grupo Trasmontano expande
suas operações para ampliar a capacidade de atendimento.

I

nstituição aposta na verticalização
e adota estratégia para a redução
de custos e crescimento da carteira de associados. Com investimento
na ordem de R$ 560 milhões, garantidos pelo próprio caixa da instituição, o grupo apresenta um importante plano de expansão que inclui o
lançamento de duas novas unidades
hospitalares, o Hospital IGESP no
bairro do Belém em São Paulo e o
Hospital IGESP litoral, na cidade de
Praia Grande (SP).
Também faz parte do projeto
de expansão, a construção de uma
maternidade na região central da capital, na atual sede do Trasmontano.
Ao todo serão criados 350 novos leitos, totalizando 580 leitos em toda a
rede própria de atendimento.
Além da ampliação da rede hospitalar, o plano contempla a abertura de novos centros médicos para
realização de consultas e exames
nas mais diversas especialidades.
O mais recente inaugurado na última
sexta feira (17) é o centro médico
Shopping Aricanduva, uma unidade
modelo que trará mais conforto e comodidade aos associados. Instalado
no maior shopping da América Latina, o novo centro médico oferece um

espaço diferenciado, amplo e confortável,
com estacionamento gratuito. As agendas para consultas nas especialidades de
cardiologia, clínica médica, dermatologia,
endocrinologia, ginecologia/obstetrícia e
otorrinolaringologia já estão abertas e o
associado pode agendar pelo aplicativo,
site ou central de atendimento.
Além do espaço ambulatorial, o
Trasmontano também inaugurou um
stand promocional para demonstração e
pré venda de planos. O público que frequenta o centro comercial tem bastante
sinergia com os produtos do Trasmontano. “Os jovens de hoje serão os idosos
de amanhã”, diz Fernando José Moredo,
presidente do grupo, sobre a nova visão
estratégica da instituição, que tradicionalmente tem como público-alvo a terceira
idade. Um de seus produtos mais populares é o plano Trasmontano Care, voltado
para beneficiários a partir de 44 anos.
A expansão, além de garantir um
atendimento ainda mais qualificado, tem
também o objetivo de diminuir os custos
operacionais. Ainda segundo o presidente, ao optar pela verticalização é possível
ter um maior controle sobre os gastos e
oferecer um atendimento diferenciado
aos pacientes. “Com a verticalização, o
grupo ganha acesso ao histórico completo dos pacientes e consegue padronizar o

atendimento”, explica.
A expansão prevê ainda a ampliação
do campus da FASIG, faculdade de ciências da saúde IGESP, na Consolação,
em São Paulo, que em breve contará
com os cursos de direito, tecnologia da
informação e também, medicina. Com a
ampliação, a unidade atenderá mais de
1.500 alunos, que terão vaga de estágio
garantida no Hospital Igesp.
Após a primeira etapa cumprida com
a abertura do novo centro médico, a diretoria anuncia a inauguração do hospital
IGESP Praia Grande em julho do ano que
vem e o Hospital IGESP Belém, no fim de
2022. Já a nova torre da FASIG e a maternidade na Sé, são projetos de longo prazo,
com expectativas para 2023 e 2025.
À frente da instituição desde 1997,
Moredo em entrevista recente, reiterou
que o Trasmontano é uma associação
sem fins lucrativos por isso seu objetivo
nunca foi obter lucro, porém, os bons resultados são essenciais para sobrevivência da instituição e pra isso é fundamental
uma gestão profissional e amplamente capacitada. “As estruturas são caras, temos
muitos profissionais da saúde e gestores
de alta qualidade que nos permitem aprimorar nossos serviços e prestar uma assistência de excelência. É isso que motiva
os nossos planos.” conclui o presidente.

Fernando Moredo, Diretor do Trasmontano, Sr. Fernando José Moredo, Presidente do Grupo Trasmontano, Dr. Alcides Felix Terrivel, Vice-presidente do Grupo Trasmontano e Dr. Julio Cesar de Machado Lobato, principal executivo do Grupo Trasmontano

Dr. Marcos Dornelas, Matheus Dell Agnolo Oliveira, Sr. Joel da
Cunha e Sr. Fernando José Moredo

Dr. Julio Cesar de Machado Lobato, principal executivo do Grupo
Trasmontano, Sr. Fernando José Moredo, Presidente do Grupo
Trasmontano, Dr. Alcides Felix Terrivel, Vice-presidente do Grupo
Trasmontano e Fernando Moredo, Diretor do Trasmontano

Patrícia Lopes, Cesar Barella, Rosemeiri Santos, Sr. Fernando
José Moredo, Sr. Joel da Cunha, Dr. Julio Cesar de Machado
Lobato e Dr. Alcides Felix Terrivel

João da Ana, Dr. Alcides Felix Terrivel, Sr. Fernando José Moredo, Francisco de Moraes

Alana Sindy, Raquel Sturalli, Dr. Julio Cesar de Machado Lobato, Bruna Sales e Vitor Oliveira

Danielle Sales, Karina Cortez, Fernanda Confessor, Dra. Elis
Regina Granzotti e Patrícia Lucchesi

Larissa Fernandes, Antônio Carlos, Fabiana Soares, Representantes do Grupo Savoy, Cesar Barella, Patrícia Lopes e
Bruna Sales

João da Ana, Fernando Moredo, Francisco de Moraes, Dra. Patrícia Terrivel, Dr. Alcides Terrivel, Patrícia Lopes e Sr. Fernando
José Moredo

Visual das novas instalações do Trasmontano Saúde no Shopping Aricanduva

Panorâmica do novo centro médico Trasmontano Saúde

Sala de atendimento do centro médico

A belissíma recepção do Trasmontano Saúde

“E

stamos muito felizes
com a inauguração
porque é um passo
que estamos dando no sentido de
inovação, não existe atendimento
ambulatorial em shopping, então
é uma experiência inédita para o
Grupo. Além disso, a densidade

demográfica da Zona Leste é muito
alta, temos aqui uma população superior a três milhões de habitantes e
essa área está muito carente. O nosso maior interesse é servir muito bem
os nossos associados, pois só existimos por causa deles, essa é a nossa
finalidade principal”, destaca o senhor
Fernando José Moredo, Presidente
do Grupo Trasmontano.
“Nosso principal objetivo é oferecer a melhor qualidade e conforto no

atendimento aos nossos associados.
A escolha do Grupo Trasmontano
pelo Shopping Aricanduva foi estratégica porque ele é o maior shopping da
América Latina, e com grande movimento. Além disso, a Zona Leste tem
a maior população da cidade, então,
nós optamos por inaugurar este novo
empreendimento em um local onde
poderíamos oferecer as melhores
condições de assistência ao nosso
público e ainda, atrair novos associa-

dos”, explica Dr. Julio Lobato, um dos
principais executivos do Grupo.
“O Grupo Savoy, dono da rede
de shoppings center que engloba
o Aricanduva, nos deu uma excelente condição de parceria, além de
um espaço muito bonito, onde o associado fica bastante confortável e
mais cômodo com um bom acesso
e estacionamento do lado. Nossa
meta é sempre oferecer serviços
com qualidade diferenciada”, acres-

centa Dr. Alcides Felix Terrivel, vice
-presidente do Grupo Trasmontano.
A nova unidade oferece todo o
conforto para atendimento aos moradores da zona leste. É mais uma
alternativa de atendimento ambulatorial, no maior centro de compras
e entretenimento da América Latina,
situado numa área de 1 milhão de m²
e tem o primeiro lugar na preferência
dos consumidores da Zona Leste de
São Paulo. Além disso, o estaciona-

mento é gratuito e tem capacidade para 14.700 vagas.

Serviço: Centro Médico Trasmontano Shopping Aricanduva
Horário de funcionamento: Das 10h00 às 22h00
Endereço: Av. Aricanduva 5555
- São Paulo- SP - Âncora 26, Alameda Itaquera, 1º piso. Acesso
pelo estacionamento do Auto Shopping – piso G1, entrada ItaqueraI.
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ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS
E LUSO-BRASILEIRAS

N

esta quadra festiva do ano, gostaríamos de
dirigir a todas as Associações a nossa mensagem de Boas Festas. Estamos unidos nos
mesmos ideais e empenhados no mesmo propósito
de servir Portugal no Brasil. Por isso, integrados no
movimento associativo, temos responsabilidade,
temos compromisso e temos vocação: a responsabilidade de trabalhar pela grandeza de duas
Pátrias; o compromisso de sermos leais aos princípios e aos valores que possuímos; a vocação de
estarmos juntos para seguir em frente, na direção
do futuro, sem nos importarmos com os obstáculos
e as resistências do percurso.
Feliz Natal para todos: em cada Associação, em
cada lar, em cada comunidade. Lembremo-nos de
que um Deus se fez homem para que os homens
redimidos chegassem junto de Deus. Lembremonos que na amizade está o mar largo da nossa vida.
Lembramo-nos que é Natal.
Jornal
Portugal em Foco

Feliz Natal! Próspero Ano Novo!
lArouca

Barra Clube

lClube

Social Camponeses de Portugal
Português de Niterói

lCasa

das Beiras

lClube

lCasa

dos Poveiros

lAssociação

lCasa

do Minho

lOrfeão

Português

lCasa

do Porto

lOrfeão

Portugal

lCasa

da Vila da Feira e Terras de Santa Maria

lReal

lCasa

dos Açores

lCasa

de Espinho

lClube

lCasa

de Viseu

lObra

lCasa

de Trás-os-Montes e Alto Douro

lCâmara

lCasa

Unidos de Portugal (Alcantâra)

lCasa

de Portugal de Teresópolis

lCasa

de Portugal do Rio de Janeiro

lCasa
lCasa

de Portugal de Petrópolis

e Benemérita
Sociedade Portuguesa de Beneficência
do Rio de Janeiro

lClube

de Regatas Vasco da Gama
Recreativo Português de Jacarepaguá

Ginástico Português

Portuguesa de Assistência

Portuguesa de Comércio
e Indústria do RJ

l

Associação Luís de Camões

lReal
l

l

Gabinete Português de Leitura

Caixa de Socorros D. Pedro V
l

de Portugal de Volta Redonda

lClube

Atlética Portuguesa

Lar D. Pedro V

Liceu Literário Português
l

Colégio Sagres

