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CADERNO DE SÃO PAULO

As propostas de alteração 
do PSD e do CDS ao OE2019 
que obrigam o Governo a voltar 
a sentar-se à mesa a renego-
ciar com os professores foram 
aprovadas.

Só o PS votou contra a pro-
posta para o Governo e sin-
dicatos regressarem à mesa 
para acordarem o prazo e o 
modo de recuperação do tem-
po de serviço congelado para 
efeitos remuneratórios das car-
reiras especiais que incluem 
outras carreiras além dos pro-
fessores .

A proposta do PSD foi vo-
tada em conjunto com um dos 
artigos da proposta do CDS-PP, 
que também defendia as nego-
ciações. BE e PCP juntaram-se 
à Direita e aprovaram. O núme-
ro 2 da proposta do CDS que 

XIII Encontro AçorIAno

PSD e CDS obrigam Governo a reabrir 
negociações com os professores 

previa que o Governo apresen-
tasse um plano detalhado dos 
custos decorrentes do impacto 
financeiro desta recuperação foi 
rejeitado pelo PS, BE e PCP, o 

que levou Teresa Leal Coelho, 
a deputada do PSD que preside 
aos trabalhos, a comentar: “Foi 
reposta a normalidade”.

O primeiro artigo da propos-

A Casa de Portugal do 
Grande ABC abriu suas por-
tas mais uma vez em prol das 
obras assistenciais do padre 
Antonio Maria, a “Casa Lar 
São João Menino”. Dentre as 
muitas atrações tivemos o ído-

lo Roberto Leal num grande 
show. Confira esta reportagem 
e ainda, a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, a última festa dos Po-
veiros e o aniversário da Sra. 
Marlise Jeronimo. Confira.

roberto Leal
na festa beneficente às obras 

do Padre Antonio Maria

ta do PCP que também previa 
o regresso às negociações foi 
igualmente aprovado. As banca-
das pediram para votar de forma 
desagregada os artigos.

As propostas do BE e do 
PCP que davam ao Governo um 
prazo para a recuperação inte-
gral do tempo de serviço, foram 
derrubadas : o PS votou contra, 
PSD e CDS-PP abstiveram-se.

A recuperação dos nove 
anos, quatro meses e dois dias 
de serviço congelado está as-
sim dependente da apreciação 
parlamentar que PCP e BE se 
comprometeram a apresentar, 
caso o Presidente da República 
promulgue o decreto-lei do Go-
verno de recuperação de dois 
anos, nove meses e 18 dias de 
serviço, aprovada a 4 de outu-
bro em conselho de ministros.

A juntar-se a este, e até ao 
final de 2019, a TAP espera re-
ceber mais 36 aviões. “As no-
vas rotas e a chegada de mais 
novos aviões serão os marcos 
do próximo ano. A TAP terá 14 
novos destinos em 2019 e um 
aumento significado da frota, 
com a chegada de 37 aviões 
até ao final do próximo ano, 
71 até 2025, que vêm reforçar 
o nosso compromisso e ambi-
ção de continuar a crescer e a 
oferecer o melhor aos nossos 
clientes”, disse o responsável 
pelas vendas e marketing da 
companhia, Abílio Martins.

O novo A330Neo, do qual a 
TAP será a primeira operadora 
mundial e que permitirá à com-
panhia lançar mais novas rotas 
em breve.

Acrescentava que acredita 
que o segundo semestre do ano 
será mais forte, tendo em con-
ta “a contratação e formação 
de mais pilotos e tripulantes de 
cabine, bem como alterações à 
estrutura de planejamento de 
escalas e medidas para incre-
mentar a pontualidade”.

Em termos de tripulações, a 
TAP contratou este ano mais de 
340 pilotos e 600 tripulantes.

O novo avião da Airbus
que só Portugal  tem

Encontro dE FoLcLorE
nos cAMPonEsEs dE PortugAL

MIssA soLEnE dE 65 Anos
dA cAsA dAs BEIrAs

O parlamento aprovou 
o aumento extraordinário 
para pensionistas que re-
cebam até 1,5 Indexantes 
de Apoios Sociais, que será 
pago em janeiro no próximo 
ano, segundo as votações 
na especialidade do Orça-
mento do Estado.

A medida estabelece um 
aumento de 10 euros por 
pensionista, cerca de 645 
euros.

Já para os pensionistas 
que recebam, pelo menos, 
uma pensão cujo montan-
te tenha sido atualizado 
entre 2011 e 2015, a atu-
alização será de 6 euros.                                                                                                                                           
  O aumento extraordinário 
terá em conta a atualização 
prevista na lei que tem por 
base a taxa de inflação.

Parlamento 
aprova aumento 

extraordinário das 
pensões em janeiro

O Porto de Lisboa registrou 
em outubro o melhor mês em 
número de passageiros, baten-
do o  recorde, atingindo agora 
os 108.875. O anterior recorde 
era de 96.261 de outubro de 
2013.

Os passageiros que fazem 
escala, foram mais de 43% 
comparativamente a outubro 
do ano passado, subindo dos 
13.381 para os 19.084.

O elevado fluxo do núme-

Porto de Lisboa bate recorde de passageiros em outubro
ro de passageiros  em outubro 
deste ano deve-se ao fato de se 
terem registados maiores ope-
rações de turnaround e mais 
operações de cruzeiros que 
embarcam ou desembarcam 
passageiros em vários portos 
ao longo do percurso que estão 
a fazer, que contribuíram com 
8.546 passageiros do total de 
19.084 contabilizados.

Em termos acumulados, de 
janeiro a outubro de 2018, a ati-

vidade de cruzeiros no Porto de 
Lisboa registrou 281 escalas e 
486.588 passageiros, o que re-
presenta um crescimento de 1% 
em escalas e de 11% em núme-
ro de passageiros face a 2017.

A direção da Aliança decidiu pedir audiências 
aos outros partidos para apresentação de cum-
primentos. Santana Lopes já começou os conta-
tos e aguarda acertar datas.

PSD e CDS deverão ser os primeiros, num 
sinal de que é nesta área que a Aliança se quer 
começar a afirmar. O Partido Socialista também 
terá primazia, mas a ideia é estender a apresen-
tação de cumprimentos também ao PCP e ao BE.

Assunção Cristas já falou com Santana 
Lopes e Rui Rio, líder do PSD, que Santana 

abandonou para se lançar no novo projeto, 
manteve uma boa relação com o ex-parceiro 
“laranjinha” sem nunca ter expressado animo-
sidade com a sua saída.

Tendo ocorrido transferências de militantes 
que abandonaram o PSD para se aproximarem 
da Aliança, o ex-autarca Carlos Pinto, o ex-mi-
nistro Martins da Cruz e Luís Cirilo e Firmino Pe-
reira, dois operacionais do partido no norte, são 
exemplos, é esta, a reunião que está a suscitar 
maior expectativa na direção do novo partido.

Santana apresenta-se aos outros partidos

Fim de semana especial na casa dos Açores com a realiza-
ção do XIII Encontro Açoriano. Na foto o cônsul adjunto de 

portugal Dr. João de Deus e a diretoria da Casa dos Açores. 
Detalhes na pág. 12

Domingo de muito folclore nos Camponeses de Portugal 
em Caxias. Detalhes na pág. 8

Foi realizada na Capela de N.Sra. dos Remédios e celebra-
da pelo cônego Abílio Vasconcelos, na foto reunido com a 

diretoria da Casa das Beiras. Detalhes na pág. 15

ArrAIAL trAnsMontAno

Cada dia melhor o convívio social na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro. Na foto o vice-presidente Ismael 

Loureiro, “sempre com a mão na massa ” Detalhes última 



Portugal em FocoRio de Janeiro, 29 de novembro a 5 de dezembro de 20182

     (55 21) 2220-1083          –      portugal.foco@gmail.com 

DIRETOR-PRESIDENTE:
Felipe Mendes  

5521 999892629 – jfmm29@gmail.com

SEDE PRóPRIa
Rua Evaristo da Veiga, 47,/1007  Centro  

Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2220.1083 / 2220.1033

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 Dr. Francisco José Longo, 135 Chacara Inglesa 
 São Paulo/SP- (11) 5589-3309   

amotorrao@gmail.com

aSSINaTURaS
Novas: Semestral: R$100,00 | Anual: R$190,00

Renovações: Semestral: R$ 100,00 | Anual: R$180,00

VENDa  aVULSa:  R$ 3,00

DISTRIbUIDOR: FOLha DIRIGIDa
Rua do Riachuelo, 114 - RJ/RJ

IMPRESSãO:  a TRIbUNa
Rua Prof. Heitor Carrilho, 350-F Centro . 

Niterói . RJ - (21) 2719-1886
UM jORNaL PaRa O bRaSIL E PORTUGaL

jORNaL  PORTUGaL EM FOCO LTDa

Os pontos de vis ta ex pos tos em ar t igos as si  na  dos não
expressam ne ces sa ri a  men te os da Di re ção des  te jornal

PORTUGAL
EM FOCO

FUNDaDORES
 Joaquim Marques Mendes

 Benvinda Maria

Para Matérias, Anúncios e Assinaturas - ligue: (5521) 999892629

Primeira edição do programa “Brasília ENCONTRA Portugal”: 
expectativas largamente superadas

A Embaixada de Por-
tugal e o Camões – Cen-
tro Cultural Português 
em Brasília, em cola-
boração com o Turismo 
de Portugal, promove-
ram, no mês novem-
bro, a primeira edição 
da iniciativa “Brasília 
ENCONTRA Portugal”. 
Conforme refletido no 
nome, o principal obje-
tivo deste projeto foi o 
encontro e a identifica-
ção de afinidades entre 
projetos portugueses e 
brasilienses.

O programa multi-
disciplinar foi conce-
bido em torno de 4 ei-
xos – Design, Cultura, 
Turismo e Gastrono-
mia – e proporcionou 
um espaço privilegiado 
para a reaproximação, 
a redescoberta, o reco-
nhecimento mútuo luso
-brasileiro, bem como a 
celebração do histórico 
relacionamento transa-
tlântico, valorizando o 
passado mas, sobre-
tudo, projetando-se na 
modernidade. 

Nesta primeira edi-
ção, foram apresen-

tadas as exposições 
“Portugal MANUAL” e 
“Expo Brasília Design”, 
enquadradas por uma 
mesa redonda sobre 
o tema “Territórios do 
Design Contemporâ-
neo - diálogos luso 
brasilenses”. Os quase 
4.000 visitantes desta 
iniciativa tiveram, ain-
da, oportunidade de vi-
sitar a réplica do elétri-
co “Prazeres 28” – aqui 
conhecido por “bondi-
nho” –, e de fazer uma 
viagem multimédia na 
companhia de Fernando 
Pessoa. De sublinhar, 
também, a realização 
de oficinas de fotografia, 
um workshop de flores e 
atividades para crianças, 
com uma contadora de 
histórias. O concerto do 
trio brasiliense BeJazz, 
com a participação es-
pecial de Matheus Do-
nato, intérprete do tão 
brasileiro mas também 
tão português cavaqui-
nho de 6 cordas, foi, 
também, um dos mo-

mentos fortes desta 
celebração luso-brasi-
liense. No plano gas-
tronômico, os visitantes 
puderam degustar pra-
tos como arroz de pato 
e arroz de bacalhau, bi-
fanas ou pregos no pão 

(sanduíches portugue-
ses), acompanhados 
de bons vinhos lusita-
nos ou de cervejas ar-
tesanais brasilienses, 
além de terem provado 
os célebres pastéis de 
nata.

RECORdAR é REvivER Os BONs mOmENTOs dA vidA

Embaixador 
de Portugal 

no Brasil, Dr. 
Jorge Cabral

Réplica do elétrico “Prazeres 28” – aqui conhecido por “bondinho” 
–,

Oficinas de fotografia, um workshop de flores e atividades para 
crianças, 

Trio brasiliense BeJazz, com a participação especial de Matheus Donato,

Panorâmica do Programa Brasília encontra Portugal

Essa foto é histórica. Tem 37 anos. O primeiro grupo, ainda nos ensaios, a viajar a Portugal no rancho da Benvinda Maria. Quem mandou 
esta foto foi o Cleber, grande amigo. Publicamos para matar as saudades daquele tempo maravilhoso.

Quanta gente legal e 37 anos mais nova. Que saudade!
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Notas.. ...e mais

Lisboa: Luzes de NataL Ligam-se No sábado
As tradicionais iluminações de Natal 

de Lisboa vão ser ligadas neste  sába-
do à tarde pelo presidente da Câmara 
Municipal, Fernando Medina, às 18h00. 
Também vai haver fogo-de-artifício e uma 
parada pela Baixa.

Iluminações nas ruas, uma árvore de 
Natal gigante, espetáculo de fogo-de-ar-
tifício, um concerto e uma parada pelas 
ruas da Baixa. O município de Lisboa 
não olha a meios para impressionar os 
lisboetas e turistas em mais uma quadra 
natalícia e já tem tudo pronto para a inau-
guração das luzes, já marcada .

Fernando Medina, presidente da Câ-
mara Municipal de Lisboa, vai tocar o 
botão simbólico de ligação das luzes na 
companhia de Maria de Lourdes Fon-
seca, presidente da Direção da UACS 
– União de Associações do Comércio e 
Serviços, junto da árvore de Natal gigante 

que está montada na Praça do Comércio.                                                                                                  
A estrutura tem 30 metros de altura e 
está decorada com 54 mil luzes LED. 
Nesse cenário haverá este ano, também, 
um lançamento de fogo-de-artifício. De-
pois de ligadas as luzes de Natal tem lu-
gar um concerto a cargo dos escuteiros 
do Pinhal dos Frades e da Cooperativa 
de Educação e Reabilitação de Cida-
dãos com Incapacidades de Águeda.                                                                                                                                         
Para terminar a celebração, segue-se um 
desfile pela Praça do Comércio, Rua Au-
gusta, Praça D. Pedro IV, Rua do Carmo, 
Rua Garret, até à Praça Luís de Camões. 
Estas são, de resto, algumas das artérias 
iluminadas na Baixa da cidade, além da 
Praça do Rossio, Restauradores, Aveni-
da da Liberdade, Marquês de Pombal, 
Rua do Ouro e Rua da Prata. Mais de 
dois milhões de lâmpadas dão cor e bri-
lho às ruas este ano.

Costa admite que faltam meios 
para combate à corrupção

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou , que o combate à corrup-
ção é uma prioridade central de qualquer democracia, mas admitiu 
que faltam meios em Portugal para esse combate. “O que falta em 
Portugal não é mais legislação. Faltam meios e falta uma consciência 
cada vez mais alargada para a corrupção”, disse. No entanto, ressal-
vou que as autoridades policiais e judiciárias dispõem hoje de meios 
de que não dispunham antes para o combate à corrupção e a um 
conjunto de instrumentos ao dispor das autoridades, nomeadamente 
o recurso a agentes infiltrados. O primeiro-ministro adiantou ainda 
que vai ocorrer um reforço de meios da Polícia Judiciária, para a do-
tar de melhores condições para esse combate fundamental.

Turismo compreende apelo
 para salário mínimo 

acima dos 600 euros mas 
recomenda cuidado

O presidente da Confederação do Turismo de Por-
tugal diz compreender o apelo para o salário míni-
mo acima dos 600 euros, mas lembra que há re-
giões onde isso pode fazer  diferença. Na semana 
passada, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, 
disse à agência Lusa, no final de uma reunião com 
a CTP, que fez este desafio, de irem além dos 600 
euros para o salário mínimo e que o presidente da 
confederação admitiu analisar a hipótese desde 
que o Governo lhes desse um sinal, uma contra-
partida.”Estamos a envolver-nos nessa questão, 
estamos em Novembro. No ano passado, as dis-
cussões foram até Fevereiro e não nos podemos 
esquecer de uma coisa: o salário mínimo faz par-
te de uma coisa muito maior chamada Acordo de 
Concertação Social, no qual estão uma série de 
situações que esperamos que o Governo venha a 
apresentar novidades”, explicou.

Portugal tem a 6ª eletricidade 
e o 4º gás mais caros da UE

As estatísticas do Eurostat continuam a indicar que Portugal é um dos países 
com a eletricidade e o gás mais caros. Ainda assim, no segundo semestre de 
2018 o país desceu algumas posições face a 2017 devido à inclusão de mais 
países. Na eletricidade, era o sexto país com o preço mais caro . No final de 
2017 era o terceiro. A diferença está na ultrapassagem por parte da Irlanda e na 
entrada de Espanha e Alemanha para os primeiros lugares . No gás, Portugal 
era o quarto país com o preço mais caro . No final de 2017 era o terceiro. Neste 
caso, a Irlanda passou a ficar atrás de Portugal, mas a Dinamarca e a Holanda 
ultrapassaram. Ressalve-se que neste indicador ainda há países da UE sem 
dados como é o caso da Finlândia, Grécia e  Chipre 

Évoramonte: a vila alentejana com um misterioso castelo
O castelo faz parar muitos 

curiosos desde a estrada que 
liga Évora a Estremoz. Mas a 
vila com 400 habitantes não 
se resume à fortaleza. Há um 
novo alojamento local, visitas 
guiadas e produtos regionais, 
a minutos de um olival e de 
uma quinta de vinhos.

Duas oliveiras destoam 
entre as mais de 200 compa-
nheiras no Monte da Oliveira 
Velha, a poucos minutos de 
Évoramonte. São anciãs bra-
vas, com 2 mil anos de vida, ali 
nascidas espontaneamente. 
Há 70 anos, o avô de João Mi-
guel Rosado quis arrancá-las 
quando decidiu plantar o olival 
tradicional, alinhado com filei-
ras de trigo pelo meio. «Mas 
não havia máquinas para ar-
rancar as raízes das rochas e 
assim foram poupadas», con-
ta o professor de Évora, que 
há 3 anos decidiu pegar no 
antigo terreno do avô e fazer 
algo diferente com o olival.

O meu avô vendia as azei-
tonas a outras pessoas, mas 
neste momento a manuten-
ção dava tanto trabalho que 
começámos a pensar em pro-
duzir. Diziam que estávamos 
a ser muito ambiciosos, só tí-
nhamos 231 oliveira de varie-
dade galega». Hoje vai na sua 
quarta colheita de azeite Amor 
é Cego, nome sugerido pela 
designer Rita Rivotti. Uma re-
ferência aos Bonecos de Es-
tremoz  e à determinação da 
família Rosado.

A produção aumentou, 
entretanto, com a compra de 
outro olival tradicional a 10 
Km dali, mas mantém-se de 
pequena escala. João apanha 
a azeitona mais cedo do que 
o habitual para garantir a sua 
qualidade; recusa-se a utilizar 

químicos, e retira o fruto com 
uma vara que não danifica os 
ramos da árvore. As azeitonas 
seguem depois para o lagar 
de um amigo, que lhe empres-
ta o espaço uma vez por ano. 
Tudo isto fica-se a conhecer 
numa ida ao Monte da Olivei-
ra Velha, onde João organiza 
experiências de olivoturismo, 
como as degustações de azei-
te e de petiscos regionais.

Os visitantes são quase 
sempre estrangeiros, muitos 
do Brasil e alguns da Nova Ze-
lândia, Singapura e Coreia do 
Sul. «Acho que é importante 
educar as pessoas para a cul-
tura do azeite», conclui João. 
«Todos deviam ter, pelo me-
nos, dois tipos de azeite em 
casa para diferentes usos.»

 Dali em direção a Estre-
moz,  no caminho é impos-
sível não reparar no castelo 
que surge a meio caminho. 
É a fortaleza de Évoramonte, 
uma peça única de arquitetura 
militar, comparada por muitos 
ao Fort de Salses, em Fran-
ça. O trabalho é atribuído aos 
irmãos Arruda, conhecidos 
pelas suas intervenções na 
Torre de Belém, no aqueduto 
de Évora e no Convento de 
Cristo. Apesar do aspeto de 

baluarte, não terá sido usado 
para fins militares. «Seria uma 
espécie de demonstração de 
poder da Casa de Bragança», 
conta Matilde Ruas da Andar 
a Monte, uma empresa de 
passeios turísticos e visitas, 
que criou recentemente com a 
mãe, Helena.

Matilde regressou há pou-
co à sua terra natal. A informa-
ção sai-lhe naturalmente, no 
percurso a pé que faz pela vila 
onde cresceu. «Toda a história 
de Évoramonte envolve muita 
especulação. Há falta de do-
cumentos e de escavações»,  
«O que se sabe é que as cinco 
portas de entrada foram man-
dadas construir por D. Dinis e 
que em 1531 há um terremoto 
que destrói quase toda a vila». 
Matilde sabe de cor os fatos, 
mas também quase todas as 
lendas associadas à vila. Fala-
se da pedra dos Mouros que 
morreram de amor, do pêgo do 
Sino que será um portal para 
outro mundo e do túnel secreto 
que poderá ligar a fortaleza à 
ermida de São Sebastião.

Na visita, a capela da Mi-
sericórdia, passa-se pela casa 
onde o tratado da paz foi as-
sinado entre os exércitos de 
D. Miguel e D. Pedro, e ainda 

pelas pedras da calçada, pin-
tadas por Inocência Lopes, e 
espalhadas por toda a vila. É 
do seu ateliê que saem peque-
nas peças de decoração feitas 
à mão, como os presépios.

A visita com Matilde ter-
mina no escritório da Andar 
a Monte, na antiga Casa da 
Câmara. «Em breve vamos 
também organizar workshops 
de olaria e vamos ter um alo-
jamento local». O The Place, 
um projeto de um casal vindo 
de Londres, que se deixou en-
cantar por um cantinho alente-
jano, em frente ao Castelo de 
Évoramonte. Mitch Webber já 
está à porta, acompanhado 
pela mulher Vicky. Ela, esco-
cesa, ele, um publicitário sul
-africano, conheceram-se na 
capital britânica ; viveram num 
barco no Tamisa e viajaram 
pelo mundo, antes de aterra-
rem em Portugal, em 2013.

A calma alentejana con-
venceu-os e, três meses 
depois, estavam de volta à 
procura de um espaço para 
um futuro bed & breakfast. 
«Nunca tínhamos ouvido falar 
de Évoramonte, mas quando 
entrámos aqui e vimos esta 
paisagem soubemos que era 
o sítio certo», conta Mitch . O 
The Place abriu este verão, 
com 3 quartos e 1 suite . A 
decoração celebra os gostos 
da dupla, com muitos livros e 
revistas de gastronomia e via-
gens, móveis rústicos feitos 
em Évora, quadros e posters 
de Tintim. «Dizemos que este 
é o sítio perfeito para conhecer 
o Alentejo. Daqui pode sair-se 
para conhecer nove castelos 
de diferentes vilas, o Crome-
leque dos Almendres , o mer-
cado de Estremoz ao sábado, 
o mármore de Vila Viçosa, os 

tapetes de Arraiolos… 
Sorte que O Emigrante fica 

a uns 2 minutos de carro, já 
fora das muralhas de Évora-
monte. A cozinha alentejana 
é autêntica e o espaço per-
tence a uma família moldava, 
que chegou ao Alentejo faz 20 
anos. Natacha,  a matriarca 
da família, que aprendeu os 
segredos e os temperos com 
as cozinheiras do lar onde tra-
balhou, durante anos. «Per-
guntava-lhes pelas receitas 
e fui aprendendo». «Quando 
abrimos o restaurante, há seis 
anos, as velhotas vinham cá 
ver como estava a comida 
da mãe», ri-se a nora, Iana, 
falando da sogra. «Ela já ga-
nhou vários prêmios aqui no 
Alentejo», 

Os pratos moldavos não 
estão no menu, mas Nata-
cha prepara-os a pedido e já 
ninguém os estranha ao lado 
dos enchidos, dos queijos 
alentejanos, e de uma carne 
de cachaço de porco com mi-
gas que se desfaz só com um 
garfo. Vem acompanhada de 
batatas finas caseiras, fritas 
diariamente por Natacha, que 
se recusa a usar congelador. 

«Só uso produtos frescos, 
que compro aos agricultores», 
conta num dos habituais se-
rões que se prolongam noite 
fora, no Emigrante, onde há 
comida a todas as horas. Afi-
nal, um bom prato com boa 
conversa é língua universal.

O edifício do século XVII 
ainda tem, no último andar, o 
relógio que faz tocar o sino da 
vila. Mas, desde agosto, que 
o espaço tem novas funções. 
Pela mão de Sofia Bourbon 
nasceu a Silveirinha, um 3 
em 1, que é simultaneamen-
te galeria de artes, mercearia 
de produtos regionais  e ainda 
espaço de prova de vinhos da 
Herdade da Madeira Velha.

A produção do Outeiros 
Altos, o primeiro vinho bioló-
gico DOC Alentejo, é visitável 
e fica a 10 minutos de carro 
de Évoramonte, no Monte da 
Tapada Nova. E não é nada 
do que se espera. «Quem diz 
que o Alentejo é plano nunca 
veio aqui», resume Fernanda 
Rodrigues, apontando para 
a encosta do terreno com 22 
hectares, quase às portas de 
Estremoz. Afinal um dia você  
sorte .....

Património imobiliário acima de 
dois milhões vai pagar mais imposto
O PCP e o Bloco de Esquerda chegaram a acordo com o Governo 
para criar no próximo ano uma nova taxa de 1,5% sobre o patrimô-
nio imobiliário, com valor acima dos 2 milhões de euros. Os partidos 
decidiram aproximar as suas propostas de alteração que tinham al-
gumas diferenças: enquanto o PCP defendia a criação de uma nova 
taxa de 1,5% para património imobiliário acima dos 1,5 milhões de 
euros, o Bloco queria uma taxa de 2% para imóveis com valor patri-
monial tributário acima dos 2 milhões de euros. O PS acaba, assim, 
por recuar na sua posição inicial, fazendo a vontade ao PCP e ao 
Bloco. 

Greve no Metro do Porto dias 
10, 17 e 31 de Dezembro

Em declarações à Lusa, o dirigente do Sindicato dos Maquinistas Rui Pedro Pinto 
disse que a empresa Via Porto, responsável pela operação,  deverá admitir uma tur-
ma de 12 pessoas, que já está em formação, mas, em seu entender, é um número 
insuficiente, na medida em que seriam necessários mais 20 a 30 profissionais. A re-
dução da carga horária é outra reivindicação que os operadores de condução afetos 
à Via Porto pretendem ver atendidas. Rui Pedro Pinto disse que o objetivo é reduzir 
o horário de trabalho semanal das 40 horas para as 37 horas e meia.”Temos um 
horário excessivo e isso tem-se refletido na saúde dos trabalhadores e no desem-
penho das suas funções”. O dirigente sindical apontou a necessidade de formação 
profissional, em falha há 8 anos. Os agentes de condução pretendem também que 
lhes seja atribuída a categoria profissional de maquinista. O pré-aviso de greve já 
foi entregue, para as 24 horas dos três dias de Dezembro, concluiu o sindicalista.
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A câmara da Guarda re-
úne-se no sábado com as 
Juntas de Freguesia e asso-
ciações culturais do concelho 
para abordar a candidatura 
do município a Capital Euro-
peia da Cultura em 2027.

 O vereador do pelouro 
da Cultura na autarquia da 

Guarda envolve 
Juntas e associações 

na candidatura a 
Capital Europeia

da Cultura

Guarda

arouCa

Guarda, Victor Amaral, dis-
se que a reunião com as 43 
Juntas de Freguesia e cerca 
de 80 associações culturais 
do concelho será realizada 
pelas 17h30min de sábado, 
no Paço da Cultura.

“Essa reunião plenária 
tem como objetivo geral, no 

O Turismo de Portugal 
abriu um concurso público 
para concessionar a ala sul do 
Mosteiro de Arouca, no distrito 
de Aveiro, para fins de aloja-
mento turístico, no âmbito do 
programa REVIVE, anunciou 
esta sexta-feira o Governo.

 O procedimento estipu-
la um prazo de 90 dias para 
apresentação de propostas.

O objetivo do programa 
REVIVE, dos ministérios da 
Economia, Cultura e Finan-
ças, é valorizar e recuperar 
o patrimônio edificado na-
cional que se encontra sem 
utilização, reforçando, assim, 
a atratividade dos destinos 
turísticos regionais e o de-
senvolvimento dos territórios 
onde esses se integram.

Num comunicado divulga-
do, a presidente da Câmara 
Municipal de Arouca, Margari-
da Belém, disse esperar ago-
ra “que os investidores que já 
haviam manifestado interesse 
em criar um hotel no mosteiro 
se candidatem”, efetivamente, 
ao programa.

A convicção de Margarida 
Belém é a de que, juntamen-

Lançado concurso público para Mosteiro
de arouca receber alojamento turístico

A azinheira secular do 
Monte do Barbeiro, com 150 
anos, é a árvore portuguesa 
do ano, que vai representar 
o país no concurso europeu 
Tree of the Year, foi hoje anun-
ciado.

A árvore está situada em 
Mértola, no Alentejo, e foi a 
mais votada entre as 29 can-
didaturas, sendo a sua gran-
diosidade descrita pela sua 
sombra.

“Sentarmo-nos debaixo da 
sua copa faz com que o calor 
abrasador do Alentejo nos pa-
reça suportável e nos permita 
contemplar a vastidão da pla-
nície envolvente respirando 
a sua tranquilidade”, lê-se no 
‘site’ onde as votações decor-
reram até terça-feira.

Torre de Moncorvo 
Iinveste um milhão de eu-

ros na musealização do centro 
histórico.

O município de Torre de 
Moncorvo anunciou e que vai 
investir cerca de um milhão 

de euros na musealização do 
castelo medieval e na criação 
de um Centro de Estudos Ju-
daicos, no centro histórico da 
vila transmontana.

“Este projeto vai permitir a 
visita as ruínas do antigo cas-
telo, em toda a sua extensão, 
onde se pode ver ainda a an-
tiga cisterna, as muralhas e a 
parte envolvente à capela do 
Sagrado Coração de Jesus, 
um processo que ajudará na 
requalificação do todo o cen-
tro histórico da vila”, disse à 
Lusa, o presidente da Câma-
ra, Nuno Gonçalves.

Do antigo castelo medie-
val, mandado edificar por D. 
Dinis nos séculos XIII e XIV, 
conserva-se intacta a porta 
do lado nascente e, sobre 
ela, ergueu-se no séc. XVII 
a capelinha da Senhora dos 
Remédios e a porta da “trai-
ção”. Restam alguns panos de 
muralha que circuitava toda a 
vila. O castelo gótico situava-
se no extremo sul da cerca.

O município de Torre de 
Moncorvo anunciou e que vai 
investir cerca de um milhão 
de euros na musealização do 
castelo medieval e na criação 
de um Centro de Estudos Ju-
daicos, no centro histórico da 
vila transmontana.

 “Este projeto vai permitir 
a visita as ruínas do antigo 
castelo, em toda a sua exten-
são, onde se pode ver ainda 
a antiga cisterna, as mura-
lhas e a parte envolvente à 
capela do Sagrado Coração 
de Jesus, um processo que 
ajudará na requalificação do 

todo o centro histórico da 
vila”, disse à Lusa, o pre-
sidente da Câmara, Nuno 
Gonçalves.

Do antigo castelo medie-
val, mandado edificar por D. 
Dinis nos séculos XIII e XIV, 
conserva-se intacta a porta 
do lado nascente e, sobre 
ela, ergueu-se no séc. XVII 
a capelinha da Senhora dos 
Remédios e a porta da “trai-
ção”. Restam alguns panos 
de muralha que circuitava 
toda a vila. O castelo gótico 
situava-se no extremo sul 
da cerca.

Iinveste um milhão de euros na 
musealização do centro histórico

azinheira secular do Monte do
Barbeiro vence “Árvore do ano” 

te com a já anunciada requa-
lificação da área de acolhi-
mento ao visitante do Museu 
de Arte Sacra do monumento, 
a criação da unidade de alo-
jamento permita ao municí-
pio dar “um passo decisivo 
no relançamento do mosteiro 
como âncora do desenvolvi-
mento cultural e económico 
da região e também do Norte 
de Portugal”.

Citado num comunicado 
divulgado pela secretaria de 
Estado do Turismo, também 
sobre a abertura do concurso, 
o ministro Adjunto e da Econo-

mia, Pedro Siza Vieira, realça 
que a “localização privilegiada” 
do Mosteiro de Arouca será um 
“importante fator de geração 
de riqueza, criação de empre-
go e preservação da identida-
de cultural” do concelho.

No mesmo comunicado, 
a ministra da Cultura, Gra-
ça Fonseca, refere que este 
projeto do REVIVE é “uma 
oportunidade para devolver 
ao mosteiro a centralidade 
que merece e valorizar a sua 
notável herança patrimonial 
e artística”.

Fundado no século XII 

pela Ordem de Cister, o 
Mosteiro de Arouca assumiu 
particular relevância históri-
ca no território pelo fato de 
D. Mafalda, filha do rei D. 
Sancho I de Portugal e “efé-
mera rainha de Castela”, aí 
ter vivido entre 1220 e 1256, 
estando igualmente sepulta-
da na propriedade.

Em traça classicista ro-
mana, o imóvel foi objeto de 
grandes intervenções de esti-
lo barroco nos séculos XVII e 
XVIII, ficou na posse do Esta-
do em 1834 - quando se ex-
tinguiram as ordens religiosas 
portuguesas - e manteve ati-
vidade monástica até 1886, 
ano da morte da última freira 
que aí tinha residência.

Desde então, tem acolhido 
diversas funcionalidades e, 
classificado como Monumen-
to Nacional desde 1910, foi 
sujeito a duas fases de restau-
ro em momentos posteriores 
do século XX.

O concurso público agora 
aberto para a sua exploração 
hoteleira prevê a concessão 
da ala sul do imóvel por um 
período de 50 anos.

Câmara de Oeiras apoia realização das 
Festas de Santa Catarina

BREVES DE OEIRAS

O apoio financeiro des-
tina-se à aquisição de bens 
alimentares para o almoço 
oferecido a toda a comuni-
dade e que abrange cerca 
de 1.000 pessoas

A Câmara Municipal de 
Oeiras atribuiu um apoio 
financeiro de 1.200 euros 
à Paróquia de Nossa Se-
nhora da Conceição da 
Outurela, para realização 

das Festas de Santa Cata-
rina, emblemáticas para a 
comunidade cabo-verdia-
na do concelho, às quais 
a autarquia tem prestado 
desde sempre o seu apoio.

O apoio financeiro des-
tina-se à aquisição de bens 
alimentares para o almoço 
oferecido a toda a comuni-
dade e que abrange cerca 
de 1.000 pessoas.

Inscrições para o ‘Passeio das luzes’

O Município de Oeiras, 
com o objetivo de propor-
cionar à população sénior 
do concelho, momentos 
de lazer e convívio, pre-
parou um programa es-
pecial, denominado de ‘ 
Passeio das Luzes’

O Município de Oeiras, 
com o objetivo de propor-
cionar à população sé-
nior do concelho (65 e + 
anos), momentos de lazer 
e convívio, preparou um 

programa especial, deno-
minado de ‘ Passeio das 
Luzes’.

O ‘Passeio das Luzes’ 
visa promover o convívio 
entre os participantes en-
quanto percorrem as ruas 
da cidade e observam as 
iluminações de Natal.

Este passeio realiza-
se no próximo dia 10 de 
dezembro e tem partici-
pação gratuita, mediante 
inscrição prévia.

Oeiras Amiga das Famílias

O Município de Oeiras 
recebeu o galardão “Bandei-
ra Verde com Palma 2018” 
de Autarquia Familiarmente 
Responsável.

É o oitavo ano conse-
cutivo que Oeiras é um 
dos 61 municípios premia-
dos pelo Observatório das 
Autarquias Familiarmente 
Responsáveis, sendo a atri-
buição deste galardão um 
importante reconhecimento 

da política local desenvolvi-
da ao longo dos anos pelo 
Município no Apoio às Famí-
lias de Oeiras.

Em representação do 
Município esteve presente, 
na Sessão de Abertura da 
10ª Entrega de “Bandeiras 
das Autarquias Familiar-
mente Responsáveis”, a 
Senhora Vereadora do De-
senvolvimento Social, Drª. 
Teresa Bacelar.

fundo, iniciar o exercício de 
auscultação pública e de pla-
neamento estratégico em re-

lação à reflexão sobre a cul-
tura e o desenvolvimento do 
território da Guarda”, disse.

MértoLa torrE dE MonCorvo
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A XXIX Feira do Mel e 
da Castanha da Lousã, 
que decorreu entre os dias 
16 e 18 de Novembro, as-
sumiu-se com um momen-
to marcante, tendo sido 
registadas mais de 30 000 
entradas.

Nesta 29ª edição foi 
mantida a dinâmica de 
crescimento e aposta na 
qualidade, reforçando-se, 
claramente, o estatuto de 
Melhor Feira do Mel e da 
Castanha do País.

Para conhecer ainda 
mais de perto a realida-
de dos serviços nacionais 
de saúde do concelho de 
Mangualde, foram efe-
tuadas visitas à USF de 
Terras de Azurara (Uni-
dade de Saúde Familiar), 
à USF de Mangualde e à 
ECL – Equipas Coorde-

Feira do Mel e da Castanha
com mais de trinta mil visitantes

Visita ao serviço nacional
de saúde de Mangualde

lousã Mangualde

Matosinho

Atribuído pela Comissão 
Europeia (CE), o projeto in-
cluiu um lote de 503 trabalhos 
apresentado por 32 países 
e, segundo o CEiiA, venceu 
na categoria “Apoio ao De-
senvolvimento de Mercados 
Ecológicos e à Eficiência de 
Recursos”.

O projeto prevê a cria-
ção de um mercado local 
de carbono onde os muní-
cipes são recompensados 
por terem comportamentos 
de mobilidade que visam 
poupanças de emissões de 
CO2, acrescenta.

O prêmio foi entregue em 
Graz, na Áustria, à presiden-
te da Câmara de Matosinhos, 
Luísa Salgueiro, que esteve 
acompanhada pelo vereador 
José Pedro Rodrigues, ten-
do a primeira afirmado ser o 
Living Lab Matosinhos “um 
espaço [um bairro] delimita-
do na cidade onde se pre-
tende experimentar e testar 
soluções tecnológicas ino-
vadoras em contexto real e 
com forte envolvimento dos 
utilizadores”.

E prosseguiu: “todas [as 
soluções] visam a descar-
bonização da economia per-
mitindo assim formas mais 

Criação de bairro carbono-zero em
Matosinhos premiada pela Comissão europeia

confortáveis de circulação e 
comprometidas com o futuro 
mais sustentável de acordo 
com os compromissos, quer 
das Nações Unidas, quer do 
Programa 2030”.

No Living Lab de Matosi-
nhos “estão a ser testadas e 
experimentadas, em contex-
to real, um conjunto de solu-
ções tecnológicas inteligen-
tes nas áreas da mobilidade, 
energia, ambiente e edifícios, 
com vista à criação de um 
bairro carbono zero”, refere o 
comunicado.

Para a responsável pelo 
projeto no CEiiA, Catarina 
Selada, o prêmio “represen-
ta um reconhecimento do 

trabalho em prol da inova-
ção para a sustentabilidade, 
contribuindo para a descar-
bonização das cidades”, 
que apresenta como um dos 
“conceitos mais disruptivos” 
a “criação de um mercado lo-
cal de carbono”.

Na prática, ao adotar 
modos de mobilidade mais 
sustentáveis, o cidadão “ga-
nha créditos decorrentes das 
emissões de CO2 poupadas, 
que poderão ser utilizados na 
aquisição de bens e serviços 
verdes”, acrescenta a nota 
de imprensa.

As recompensas “não 
envolvem dinheiro, mas cré-
ditos passíveis de utilização 

No certame participa-
ram mais de 150 expo-
sitores entre apicultores, 
produtores, comerciantes 
de castanha e de outros 
produtos endógenos, ins-
tituições, artesãos com re-
presentatividade nacional, 
cinco tasquinhas gastro-
nómicas dinamizadas por 
associações locais e uma 
mostra de gastronomia di-
versificada com produtos 
de todo o País.

Também o programa 

nação Local para os Cui-
dados Continuados Inte-
grados.

As visitas foram efe-
tuadas pelo Presidente 
da Câmara Municipal de 
Mangualde, João Azeve-
do, pela Presidente da 
ARS Centro, Rosa Reis 
Marques, pelo Presiden-

de animação – que contou 
com diversos showcookin-
gs com Chefs do Conce-
lho, com demonstrações 
da Academia de Motricida-
de “Hora Bolas”, Academia 
de Bailado da Lousã, arru-
adas e atuações musicais 
e com o programa “Aqui 
Portugal”, da RTP – con-
tribuiu para a dinâmica e 
atratividade do evento com 
momentos bastante apela-
tivos e que mobilizaram 
milhares de pessoas.

Na opinião da organi-
zação, a forte adesão re-
sulta da qualidade e noto-
riedade que o evento tem 
alcançado e, também, da 
promoção que tem sido 
realizada e que este ano 
comtemplou várias ações 
inovadoras, nomeada-
mente diversas iniciativas 
em Lisboa e a aposta em 
novas ferramentas, nome-
adamente digitais.

te ACES Dão Lafões, 
António Grade, e pela 
Vereadora da Saúde da 
Câmara Municipal de 
Mangualde, Maria José 
Coelho, e decorreram du-
rante a manhã de ontem, 
dia 7 de junho.

“Estabelecer ainda 
uma maior proximidade 
com as problemáticas da 
saúde local, dos serviços 
nacionais de saúde, a fim 
de encontrar sempre as 
melhores soluções para 
as populações, foi o obje-
tivo desta visita”, sublinha 
João Azevedo. “Queremos 
estar sempre próximo das 
populações, próximo dos 
seus problemas, porque 
só assim se encontram 
as soluções adequadas e 
possíveis”, conclui o edil 
mangualdense.

Foi ainda estabeleci-
do um protocolo de cola-
boração entre a Câmara 
Municipal de Mangualde 
e a USF de Mangualde, 
que visa a cedência, por 
parte da autarquia, de al-
guns equipamentos.

em serviços fornecidos pelo 
município”, explicou Catari-
na Selada, salientando que 
“as emissões de CO2 poupa-
das são contabilizadas pela 
plataforma de mobilidade do 
CEiiA, a primeira a contabili-
zar emissões poupadas em 
tempo real”.

O projeto, “que decorrerá 
por mais dois anos, repre-
senta um investimento de um 
milhão de euros e envolve 18 
parceiros, desde empresas 
e centros de conhecimento 
a operadores de mobilidade 
e associações locais”, lê-se 
ainda na nota de imprensa.

Criados em 2005, pela 
Comissão Europeia, os EEPA 
pretendem identificar e reco-
nhecer atividades de suces-
so que apoiem e estimulem 
a iniciativa empresarial e a 
inovação.

O CEiiA é um Centro de 
Engenharia e Desenvolvi-
mento de Produto que con-
cebe, desenvolve e opera 
produtos e serviços nas in-
dústrias de mobilidade, no-
meadamente Automóvel e 
Mobilidade Urbana, Aeronáu-
tica, Mar e Espaço, com pre-
sença em vários países da 
Europa e da América Latina.

Uma arriba com cerca de 
12 metros de altura desmoro-
nou-se na praia Maria Luísa, 
em Albufeira, sem registro de 
vítimas nem prejuízos ma-
teriais, disse um técnico da 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA).

 De acordo com o geólogo 
Sebastião Teixeira, o desmo-
ronamento foi reportado pela 
Polícia Marítima “e terá, presu-
mivelmente, ocorrido durante 
a noite de quarta-feira ou na 
madrugada de quinta-feira”.

“Não se registraram víti-
mas nem danos materiais”, 
destacou.

Segundo aquele respon-
sável da APA, que monitoriza 
o estado das arribas, a derro-
cada “foi de alguma dimensão, 
tendo sido deslocados cerca 
de mil metros cúbicos (2.500 
toneladas) de sedimentos, 
cujas causas terão origem nas 
condições climatéricas”, no-
meadamente a precipitação e 

albuFeira

ondulação marítima.
“A derrocada registrou-se 

numa zona que estava assi-
nalada como de risco e numa 
altura do ano em que é previ-
sível ocorrerem estas situa-
ções”, sublinhou, acrescentan-
do que os técnicos estão no 
local “a fazer a avaliação da 
estabilidade da arriba e a colo-
car sinalização de aviso”.

A derrocada na praia Ma-
ria Luísa é a segunda maior 
registrada este ano, a ante-
rior ocorreu em outubro pas-
sado entre as praias do Vau 
e João d’Arens (Portimão) e 
a sexta maior dos últimos 23 
anos no Algarve.

Em agosto de 2009, o des-
moronamento de uma arriba 
na praia Maria Luísa, no con-
celho de Albufeira, no distrito 
de Faro, provocou a morte a 
cinco pessoas e ferimentos em 
duas, tendo sido o acidente 
mais grave do gênero ocorrido 
até hoje em praias do país.

éVora

A EDP Meia Maratona de 
Évora – Corrida Monumental, 
que se disputa este domingo, 
dia 25 de novembro, vai ter, 
como já vem sendo hábito, 
muita animação musical ao 
longo do percurso, não sen-
do por isso que os atletas 
não conseguirão alcançar os 
objetivos pessoais.

Ao todo serão 16 os gru-
pos de animadores, que nal-

guns casos se irão dividir por 
dois pontos do traçado, ga-
rantindo ânimo suplementar 
para quem irá cumprir os 21, 
os 10 quilómetros ou apenas 
a caminhada (5km), de uma 
prova que é consensualmen-
te uma das mais bonitas do 
circuito EDP Running Won-
ders – Meias Maratonas em 
Patrimónios Mundiais.

Zé Mendes, TXTAPUM, 

Filarmónica Liberalitas Julia, 
Grupo Coral e Etnográfico 
Cantares de Évora, Tuna 
Académica do Liceu de Évo-
ra, Tuna Académica da Uni-
versidade de Évora, Rancho 
Folclórico Flor do Alentejo, 
Tuna Académica da Esco-
la de Enfermagem da Uni-
versidade de Évora, Grupo 
Académico Seistetos,Tuna 
Académica Feminina da Uni-

versidade de Évora, Josué 
Santos, Alto Astral (Capoei-
ra), Grupo Coral Instrumen-
tal Vozes dos Canaviais, 
Associação de Reabilitação 
Apoio e Solidariedade Social 
(ARASS), Associação Aero-
náutica e Flash Rap Oficial.

A EDP Running Wonders 
Évora – Corrida Monumental 
disputa-se este domingo, pe-
las 10h30, a partir da Praça 

Meia Maratona de évora com 20 pontos de animação
de Giraldo, composta por três 
provas: Meia Maratona (21k), 
Mini Maratona (10k) e Cami-
nhada (5k). A quarta edição 
da EDP Distribuição Meia 
Maratona de Évora é uma 
organização GlobalSport, 
através da EDP Running 
Wonders em parceria com a 
Câmara Municipal de Évora, 
e mais uma série de parcei-
ros públicos e privados.

derrocada na praia Maria luísa
sem vítimas ou danos materiais
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Economia

Os trabalhadores portu-
gueses ainda não consegui-
ram recuperar os níveis sala-
riais reais do início do século, 
ou seja, tendo em conta a 
taxa de inflação ao longo do 
período. Os cálculos são 
apresentados no projeto de 
Relatório Conjunto sobre o 
Emprego, da Comissão e do 
Conselho Europeus. O docu-
mento divulgado no âmbito 
do semestre europeu mostra 
que apenas os trabalhadores 
italianos se encontram numa 
situação pior do que os  por-
tugueses. No caso de Portu-
gal, a situação ainda é mais 
impressionante tendo em 
conta que a variação média 
percentual da produtividade 
é positiva ao longo dos 18 
anos considerados. Coisa 
que não acontece com Itália 
em que se reverificou uma 
quebra na produtividade real 
por pessoa.

Mesmo analisando um 
período entre 2015 e 2017, a 

Salários em Portugal ainda
abaixo dos níveis de 2000

evolução real dos salários foi 
negativa,  neste caso somos 
acompanhados por outros 8 
estados da União Europeia. 
“Em nove países (Bélgica, 
Chipre, Croácia, Finlândia, 
Grécia, Itália, Países Bai-
xos, Portugal e Espanha), 
o crescimento dos salários 
reais foi negativo no perío-
do. Também no longo prazo 
(2000-2017), a evolução dos 
salários reais tem ficado, em 

média, aquém da produti-
vidade. Em Portugal e na 
Itália, os salários continuam 
abaixo dos níveis de 2000, 
em termos reais”, refere o 
relatório.

Na análise, Bruxelas re-
conhece que neste período 
de recuperação, o cresci-
mento salarial tem sido mo-
derado e parece não reagir 
à descida da taxa de desem-
prego tal como sucedeu em 

Apesar das várias notícias 
que vieram público nos últi-
mos meses quanto ao esta-
do da ferrovia em Portugal e 
a falta de trens, a situação da 
CP não melhorou.Espera-se 
que dezembro, com o natal e 
a passagem de ano, seja um 
mês caótico.

A CP continua sem material 
circulante suficiente e o recru-
tamento de operários para a 
EMEF ainda não está conclu-
ído, pelo que se mantém a in-
capacidade em reparar as au-
tomotoras e carruagens que se 
vão acumulando nas oficinas.

Em 21 de novembro, fo-
ram suprimidos 11 trens no Al-
garve, 9 entre Faro e Vila Real 
de Sto. António e 2 entre Faro 
e Lagos.

Também este mês, o traje-
to que liga o Entroncamento a 
Badajoz numa viagem diária 
de ida e volta, foi durante 10 
dias realizado por ônibus .

No ultimo domingo, o Alfa 
Pendular que deveria sair às 
16h de Faro para o Porto, 

CP não contém crise na ferrovia 
e dezembro pode ser caótico

A empresa finlandesa 
AW Energy formou con-
sórcio com a italiana Enel 
Green Power, ligada às 
energias renováveis, para 
iniciar a instalação do par-
que de energia das ondas 
de Peniche.

A cooperação foi iniciada 
em setembro, altura em que 
ficou concluída em Peniche 
a montagem do protótipo 
da tecnologia ‘wave roller’, 
a unidade que vai ser usa-
da para produzir energia a 
partir do movimento das on-
das, adiantou a AW Energy.                                                                                                                                        
“Peniche é uma localização 
ideal para trazermos pes-
soas destas empresas e 
apresentá-las à tecnologia”, 
diz a empresa, que esta 
“empolgada para começar 
a trabalhar neste contrato”.                                                                                                                          
Depois de, na última década, 
ter criado diversos tipos de 
unidades e de os ter testado 
no fundo do mar da praia da 
Almagreira, em Peniche, a 
empresa finlandesa chegou 
ao modelo que consegue re-
sistir à força de ondas e quer 
agora replicá-lo para iniciar 
a fase pré-comercial de pro-
dução de energia.

Durante um ano, ambas 
as empresas vão partilhar 
informações sobre a execu-
ção do projeto, desde licen-
ciamento e conectividade de 

Formado consórcio para  parque
de energia das ondas em Peniche

A região demarcada do 
Douro foi distinguida com a 
inclusão de três dos seus 
vinhos no top 100 de 2018 
da revista especializada 
norte-americana Wine 
Spectator. São eles  o War-
re Vintage Port (14.ª posi-
ção), o Taylor Fladgate Vin-
tage Port (23.ª) e o Papa 
Figos Branco 2016 (72ª). 
No caso do Papa Figos 
Branco, trata-se do único 
vinho tranquilo português 
a figurar nesta seleção 
elaborada com base em 
todos os que foram prova-
dos ao longo do ano pelos 
editores da revista, indicou 
a produtora Casa Ferreiri-
nha, do grupo Sogrape.

Os 100 vinhos são 
selecionados de acordo 
com critérios como a qua-
lidade, valor, disponibili-
dade e entusiasmo que 
despertam.

“Este é um momento 
de grande satisfação, por-
que vemos reconhecido o 
trabalho de longos anos 
de uma equipa empe-
nhada e determinada em 
levar a Casa Ferreirinha e 
os vinhos do Douro mais 
longe”, comentou o enólo-
go da Casa Ferrinha, Luís 
Sottomayor.

Três vinhos
da região

demarcada 
do Douro em 

“top” 100
internacional

avariou e a CP teve de alu-
gar 6 ônibus para transportar 
os passageiros do Algarve 
para Lisboa.

Nas últimas semanas, 
60% do parque de automoto-
ras Unidades Duplas a Die-
sel chegou a estar imobiliza-
do em oficina, situação que 
tende a agravar-se porque o 
material há muito ultrapassou 
o seu período de vida útil e 
o que sobra tende a avariar.                                                                                                                                       
Para evitar que as imobiliza-
ções afetem também as au-
tomotoras Unidades Triplas 
Elétricas, responsáveis pela 
grande maioria do serviço re-
gional, a CP decidiu estender 
o ciclo de manutenção dos 
seus rodados dos 200 mil 
para os 300 mil Km. O “Públi-
co” perguntou ao Instituto da 
Mobilidade e dos Transpor-
tes, entidade que garante a 
segurança do sistema ferrovi-
ário, se deu parecer favorável 
a esta solução da CP, mas 
não obteve resposta ate ao 
momento .

ciclos econômicos anterio-
res, um fenômeno conhecido 
como achatamento da curva 
de Phillips , isto é, a relação 
entre a evolução salarial e o 
desemprego. Os dados “su-
gerem que os salários se 
tornaram menos sensíveis à 
taxa de desemprego na eco-
nomia.”

“O crescimento mode-
rado dos salários nominais 
durante a recuperação pode 
ser explicado pela baixa in-
flação, pelo baixo crescimen-
to da produtividade e pelo 
efeito de algumas reformas 
do mercado de trabalho”, diz 
o relatório. Do lado da infla-
ção, a taxa têm-se mantido 
a níveis muito baixos (uma 
média de 1,5% entre 2010 e 
2017 comparando com uma 
taxa de 2,2% entre 2000 
e 2007). Já no que toca à 
produtividade real, o cresci-
mento tem sido modesto não 
ultrapassando os 0,7% no 
período entre 2010 e 2017.

O centro de operações 
para fornecedores da Goo-
gle em Oeiras, abriu no ve-
rão e já funciona como apoio 
à atividade da tecnológica 
norte-americana, mas a em-
presa não revela muitas in-
formações sobre o espaço.                                                                                                                                      
“Como anunciado pelo pri-
meiro ministro, em janeiro, 
a Google abriu no verão um 
novo centro de operações 
de fornecedores em Lisboa, 
totalmente dedicado a for-
necedores terceiros”, infor-
mou a Google. A empresa 
acrescenta que, com esta 
abertura, está a instalar al-
guns dos muitos fornecedo-
res que dão apoio às opera-
ções da Google.

A criação deste centro de 
inovação gerou controvérsia, 
por se achar que se trataria 
de um call center, um centro 
de atendimento telefônico e 
não tecnológico. Em janeiro, 
António Costa anunciou que 
a multinacional norte-ameri-
cana iria instalar, a partir de 
junho, em Oeiras, um centro 
de serviços, hub  tecnológi-
co, para a Europa, Médio 
Oriente e África, começando 
com cerca de 500 empregos 
qualificados.

Um mês depois, em feve-
reiro, a tecnológica assegu-

rou que o espaço em Oeiras 
não seria um call center, mas 
sim um centro de operações 
com vários serviços, como 
financeiros, mostrando-se 
surpreendida com a discus-
são. “Temos call centers, 
mas o escritório, o centro de 
inovação que a Google vai 
abrir para a Europa, Médio 
Oriente e África não é um 
call center“, garantiu, o dire-
tor de Assuntos Institucionais 
da Google Portugal e Espa-
nha, Francisco Ruiz Anton.                                                                                                      
“Podem ser serviços finan-
ceiros de apoio à Google 
que se prestem desde aqui, 
como outros serviços. Fa-
lamos de todas as vagas, 
depende dos serviços que 
prestem”. A estimativa era de 
que, se tudo corresse bem, 
este centro de inovação co-
meçasse a funcionar no final 
de julho, estando previsto 
para o parque empresarial 
Lagoas Park, em Oeiras.

Falando sobre os moti-
vos que levaram a empresa 
a querer instalar-se em Por-
tugal, o responsável recusou 
que tenha sido pelos custos 
laborais. A empresa esco-
lheu Portugal por ser “um 
país que está a apostar no 
setor tecnológico, no empre-
endedorismo e nas startup ”.

rede até logística e opera-
ções, explicou a AW Energy.

Numa plataforma flutu-
ante já instalada no Porto de 
Peniche, junto aos Estalei-
ros Navais, o consórcio vai 
montar as unidades de pro-
dução e testá-las.

A submersão das unida-
des, a uma profundidade 
entre os 8 e 20 m está de-
pendente do cronograma de 
licenciamento da subesta-
ção de uma janela climática 
adequada para haver condi-
ções de mar favoráveis.

“As condições em Portu-
gal são perfeitas para criar 
um novo e substancial flu-
xo de receitas para o país”, 
estima a AW Energy, que 
encontra no país todos os 
ingredientes necessários, 
desde técnicos qualificados, 

uma indústria preparada e 
uma onda inexplorada que 
está entre as melhores da 
Europa. O investimento des-
ta fase pode chegar aos 25 
milhões de euros.

Na fase pré-comercial, o 
projeto poderá produzir 11,4 
gigawatts/hora por ano, sufi-
ciente para abastecer 5.500 
habitações e 16.500 habi-
tantes, a metade do conce-
lho de Peniche.

A AW Energy ambicio-
na criar um grande parque 
mundial, com uma potência 
instalada entre os 50 e os 
100 megawatts, um inves-
timento que deverá chegar 
a 100 milhões de euros e 
colocar Portugal na linha da 
frente no segmento da pro-
dução mundial de energia 
das ondas.

Centro de operações da Google
em Lisboa já funciona como apoio
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Marcelo Rebelo de 
Sousa, disse que Portugal 
precisa de acordos alarga-
dos para que os sistemas 
sociais, econômicos e po-
líticos possam ser susten-
táveis.

“Precisamos de ter sis-
temas sociais, econômicos 
e políticos e estáveis, e 
isso é um problema. Pre-
cisamos de acordo e acor-
dos alargados, acordos po-
líticos nessas matérias ou 
não teremos essa susten-
tabilidade. E precisamos 
dela agora, precisamos 
para o futuro”.

No discurso de encerra-
mento do jantar comemo-
rativo do 30.º aniversário 
da Porto Business School, 
o chefe de Estado subli-
nhou que esta sustentabili-
dade depende de “consen-
sos” difíceis de alcançar 
numa democracia jovem.

“Ou os temos ou não 
temos. Se não os temos, 
temos que os construir. 
É difícil porque não nos 

António Costa disse 
acreditar que a negociação 
do “Brexit” foi uma das ma-
nifestações mais importan-
tes da solidez e do futuro 
do projeto europeu dos úl-
timos anos.

“Este processo negocial 
foi uma prova extraordiná-
ria da unidade e da solida-
riedade europeia. Ao longo 
destes meses, não houve 
uma única fissura entre os 
27 Estados, e houve total 
solidariedade de todos os 
Estados com cada um dos 
problemas específicos que 
alguns Estados tinham na 
negociação”.

O primeiro-ministro re-
feriu-se especificamente 
ao ‘braço de ferro’ entre o 
Governo espanhol e Lon-
dres devido a Gibraltar, e à 
questão da fronteira irlan-
desa, um dos grandes obs-
táculos com que as equi-
pes de negociadores se 
depararam para concluir o 
acordo de saída.

“Ninguém deixou a 
Espanha isolada na ne-
gociação sobre Gibraltar, 
ninguém deixou o Chipre 
isolado, ninguém deixou a 

Irlanda isolada na negocia-
ção da sua fronteira. Signi-
fica isto que todos podemos 
contar com a UE e todos, 
nos momentos difíceis, so-
mos capazes de nos unir”.                                                                                                                                    
O suspense instalado em 
Bruxelas nos últimos dias 
dissipou-se, quando Espa-
nha recebeu as garantias 
para ratificar o acordo do 
‘Brexit’, e o primeiro-mi-
nistro espanhol anunciou 
que iria endossar quer este 
texto, quer a declaração 
política da relação futura.                                                                                                                          
Costa antecipou ainda a 
relação futura com o Reino 
Unido, esperando que esta 
esteja à altura da ambição 
expressa pelos dois blocos. 
“O Reino Unido nunca será 
para a UE um terceiro es-
tado igual a outros tercei-
ros estados. Será sempre 
o vizinho mais próximo, o 
aliado mais importante, o 
parceiro econômico mais 
relevante, e um amigo para 
sempre... por isso a relação 
futura não pode ser mera-
mente econômica, tem de 
cobrir a área da defesa, da 
segurança interna e da re-
lação entre os povos”.

Presidente avisa que Portugal precisa de
acordos alargados para ser sustentável

podemos esquecer que 
somos uma democracia 
muito jovem. Menos de 
44 anos de democracia, 
é muito curto, ainda não 
é uma tradição, uma cul-
tura cívica, estamos a 
construí-la todos os dias, 
todas as semanas, todos 
os meses e num mundo 
difícil. À nossa volta há 
também crises em outros 
sistemas economicos, so-

ciais e políticos”.
Para Marcelo Rebelo 

de Sousa é esse o caso do 
Reino Unido que vai sair 
da União Europeia e é tam-
bém o caso da União Eu-
ropeia que, explicou, “tem 
como desafio tomar grande 
decisões sobre o futuro co-
mum, de preferência antes 
das próximas eleições para 
o Parlamento Europeu”.

Para além disso, acres-

O presidente do PSD, Rui 
Rio, admitiu que nem tudo 
está mal ao fim de 3 anos de 
governo, mas fez uma ava-
liação negativa do trabalho 
do executivo liderado por An-
tónio Costa. “Nem tudo está 
mal, mas, no balanço, faço 
uma avaliação negativa”, dis-
se Rui Rio, aos jornalistas, 
em Lisboa.

Segundo o líder social-
democrata, “há um aspeto 
profundamente negativo”, 
porque o Governo “não tem, 
ao longo destes três anos, 
nenhuma reforma de fundo 
que possibilite um melhor 
desenvolvimento de Portu-
gal”. A este propósito, Rui 
Rio acrescentou que “não 
há uma estratégia de cres-
cimento econômico sus-
tentado, por exemplo, e o 
crescimento econômico é 
absolutamente vital para o 
desenvolvimento do país”.

“E não há porquê? Por-
que não há a capacidade 
de fazer nenhuma reforma. 
E não há capacidade de fa-

PSD afirma que nem tudo está 
mal, mas balanço é negativo

A discursar em Arcos de 
Valdevez, distrito de Viana 
do Castelo, na tomada de 
posse dos órgãos conce-
lhios daquele município, 
Assunção Cristas respon-
deu ao primeiro-ministro, 
António Costa, que acusou 
o CDS-PP de ser “campeão 
do despesismo orçamental”, 
dizendo que o seu partido 
“não recebe lições” de finan-
ças públicas e de despesa 
“de quem foi número dois 

Cristas acusa PSD de ser o
partido do socorro do Governo

de um Governo que levou o 
país à bancarrota”.

Para Assunção Cristas, 
em Portugal há um único 
partido que não quer nada 
a ver com o PS e António 
Costa e chama-se CDS. 
“Somos o único que não 
quer nenhum acordo com 
António Costa”, acrescen-
tando que quem gosta de 
António Costa ou está sa-
tisfeito e conformado tem 
vários partidos em quem 

votar. Neste momento são 
cinco só os nesta situação, 
PS, BE, PCP, Verdes e ago-
ra também o PAN”.

Assunção Cristas con-
tinuou a afirmar o CDS-PP 
como a única alternativa à 
atual solução governativa: 
“Depois tem o partido do 
socorro. É o PSD que diz 
que se for preciso nós va-
mos lá e libertamos António 
Costa do PCP e do BE”, 
considerou.

Com as legislativas no 
horizonte, a líder do CDS
-PP reforçou que o CDS-PP 
é a alternativa à atual solu-
ção governativa: “Estamos 
a trabalhar há muito tempo 
de forma afincada no nos-
so programa, fazemos uma 
oposição precisa, constru-
tiva sempre e temos uma 
grande ambição que é mos-
trarmos a todos nós e a todo 
o pais que nos somos a ver-
dadeira alternativa ao so-
cialismo, que somos na ver-
dade a única alternativa às 

Costa diz que acordo do Brexit
é uma prova extraordinária

da unidade europeia

esquerdas unidas”, disse.                                                                                                                               
“Hoje ouvia o senhor pri-
meiro-ministro dizer que o 
CDS tinha a medalha das 
medidas e das despesas. 
Para quem nos acusa dis-
to, eu tenho uma coisa a 
dizer : O CDS não recebe 
lições de políticas públicas, 
de finanças públicas e de 
despesa de quem foi núme-
ro dois num Governo que 
levou o país à bancarrota”, 
respondeu a líder centrista .

“O PS esteve no Gover-
no que nos levou à ‘troika’, 
o CDS esteve, honrosa-
mente, no Governo que nos 
libertou a todos da ‘troika’ 
com muito esforço dos por-
tugueses”, salientou.

“Um voto no CDS não 
vai parar às mãos de An-
tónio Costa, não vai parar 
à viabilização de um Go-
verno de António Costa, é 
para uma verdadeira alter-
nativa de políticas, é para 
uma verdadeira alternati-
va”, garantiu.

Catarina Martins, ga-
rantiu que o BE vai votar 
favoravelmente todas as 
propostas de alteração 
ao Orçamento que sejam 
iguais às suas, indepen-
dentemente do partido 
proponente.

“Não são os partidos da 
direita os parceiros do Blo-
co de Esquerda na nego-
ciação do Orçamento do 
Estado, mas as propostas 
que são iguais, ou seja, 
quando propomos todos o 
mesmo, ou as propostas 
que têm conteúdos que 
são equivalentes àqui-
lo que já foi acordado ou 
aprovado em orçamentos 
anteriores naturalmente 
o Bloco votará a favor”, 

BE vai votar a favor de todas as propostas de
alteração ao Orçamento que sejam iguais às suas

zer nenhuma reforma por-
quê? Porque se fossem fa-
zer reformas fundamentais 
para o desenvolvimento da 
economia chocavam nas di-
vergências ideológicas que 
existe entre o PS, o BE e o 
PCP”, declarou.

Para Rui Rio, “como esta 
coligação parlamentar em 
termos ideológicos não tem 
solidez, não pode mexer 
no âmago das questões; só 
pode mexer na superfície, 
só pode distribuir”. “Agora, 
apostar no futuro, apostar no 
investimento, apostar no de-
senvolvimento do país para 
que todos os portugueses 
possam vir a ter uma vida 
melhor, não. Aposta tudo no 
imediato, no presente, todas 
as folgas que possa haver 
distribui tudo imediatamen-
te, este ano até com objeti-
vos de ordem eleitoral, nos 
outros anos porque não po-
dia ser diferente porque é a 
lógica da própria coligação 
parlamentar que está a fun-
cionar”, acrescentou.

centou, há democracias 
clássicas em crise por con-
ta da revolução digital e 
movimentos inorgânicos à 
margem dos partidos clás-
sicos, o que “está a tornar-
se um problema”. 

“Isto gera imprevisibili-
dade, maior do que nunca, 
e nós temos que ter pre-
visibilidade e construí-la 
também em Portugal”, sus-
tentou.

 “Nós precisamos de ser 
mais e para ser melhores 
precisamos de pessoas 
mais qualificadas. Precisa-
mos de melhor educação, 
mais coesão social, uma 
sociedade civil forte, me-
lhores condições para o 
investimento privado, me-
nos custos de contexto, de 
outra forma não teremos 
investimento privado no 
setor exportador. Nós pre-
cisamos desse setor, é um 
setor vital para a economia 
e nós precisamos de uma 
economia forte para ser-
mos fortes no mundo”.

adiantou Catarina Martins .                                                                                                                                        
“Nós sabemos que a di-
reita faz a propostas por 
pura hipocrisia, uma vez 
que está a propor exata-
mente o contrário do que 
fez, exatamente o con-
trário até do que tinha no 
seu programa eleitoral. 
Não aprovaremos propos-
tas da direita que não têm 
conteúdo, com quem não 
negociamos Orçamento”.                                                                                                                                      
        Segundo Catarina 
Martins, o BE vai também, 
no processo de especiali-
dade do Orçamento  para 
2019, acompanhar muitas 
das propostas do PS e do 
PCP no âmbito do que foi 
acordado para a trajetó-
ria de reposição de rendi-

mentos e direitos no país. 
“Sobre esse ponto de vista 
não há nenhuma novida-
de, o Bloco agirá neste 
Orçamento  como sempre 
agiu, com absoluta clare-
za sobre as negociações 
para o Orçamento, sem 

surpresas, mas também 
naturalmente votando 
aquelas que são as medi-
das que considera justas 
e que vão ao encontro do 
que já estava acordado 
e dos compromissos que 
assumimos”, assegurou.
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C.S. CamponeSeS de portugal
Realizou encontro de folclore no RJ

A presidente do Clube Social Camponeses de Portugal, Rita Couto, saudando os ranchos e grupos pre-
sentes no Festival de Folclore do Rio de Janeiro

Durante a abertura do folclore, vemos os representantes das delegação de Folclore Português do Rio 
de Janeiro, Antônio Cardão, Dr. Flávio Martins, Claúdio Ribeiro, ainda vemos o folclorista Manuel Coelho 
parabenizando a todos os presentes ao evento

R.F. Camponeses de Portugal deu início ao Festival com um belo showNo registro durante o encontro de Folclore do Rio de Janeiro, vemos o apresentador Pedrinho, a Presi-
dente do Clube Social Camponeses de Portugal Rita Couto, representante da Delegação de Folclore de 
Português no Rio de Janeiro, Claúdio Ribeiro, Antônio Cardão e o presidente do Conselho das Comuni-
dades Portuguesas Dr. Flávio Martins

O Rancho 
Folclórico 
Visiense, 

sempre 
maravilho-

so, mais um 
show

Mais uma linda exibição do G.F. Guerra Junqueiro

Um domingo maravilhoso 
no Clube Social Camponeses 
de Portugal, em Caxias, onde 
foi realizada uma bonita fes-
ta “o Encontro de Folclore do 
Rio de Janeiro” numa parceria 
com a Delegação de Folclore 
Português no Brasil.

Na abertura do festival 
a presidente do C.S. Cam-
poneses de Portugal, Rita 
Couto, saudou os folcloristas 
presentes e os representan-
tes da delegação de folclo-
re, Antônio Cardão, Dr. Flá-
vio Martins – presidente do 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas e demais convi-
dados.

Dando início ao festival 
adentraram  casais dos ran-
chos ou grupo convidado 

com suas bandeiras. Num 
belo momento. Tudo perfeito, 
dando início a apresentações 
com o R.F. Camponeses de 
Portugal abrindo o festival 
que teve como convidados: 
R.F. da Casa de Viseu, R.F. 
Luís Vaz de Camões, Arman-
do Leça, Arouca Barra Clube, 
Eça de Queirós, Guerra Jun-
queiro, Fausto Neves e Se-
rões das Aldeias. Numa tarde 
simplesmente maravilhosa 
com as tradições portugue-
sas cada vez mais viva na 
alma e coração dos folcloris-
tas. Mais uma vez um show 
de organização da presiden-
te Rita Couto e seus colabo-
radores, sempre trabalhando 
com muito carinho pelo su-
cesso e divulgação do C.S. 

Camponeses de Portugal. Na 
oportunidade foi oferecido no 
delicioso almoço, em desta-
que churrasco misto, galeto 
na brasa e tripa à moda do 
Porto. Mais um show da ju-
ventude que teve mais uma 
oportunidade de reviver com 
muito amor e dedicação nos-
sas tradições luso-brasileiras 
e o C.S. Camponeses de Por-
tugal em suas novas instala-
ções com ar condicionado 
proporcionou mais conforto e 
tranquilidade para todos que 
desfrutaram do Encontro de 
Folclore no Rio de Janeiro. 
Parabéns a presidente Rita 
Couto e toda sua diretoria.

Obrigado ao amigos que 
colaboraram com algumas 
foto, Tina e Ana Maria.

R.F. Luís 
Vaz de 
Camões, 
perfeito na 
sua apre-
sentação

O G.F. 
Armando 
Leça, 
sempre 
um grande 
destaque

Magnífica a 
participação 
do R.F. do 
Arouca Bar-
ra Clube

Que 
show do 
G.F. Eça 
de Quei-
rós, seu 

barco 
poveiro

Mais   uma  grande apresentação  do R. F Fausto Neves Mais uma linda apresentação do G.F. Serões das Aldeias



Edição de 29 Novembro a 5 de Dezembro de 2018

A Casa de Portugal do Grande ABC 
presidida pelo Sr. Carlos José Rodri-
gues e sua atuante diretoria, sempre 
prontos para praticar a benemerência, 
não mediu esforços para mais esta 
realização e este sucesso, onde gen-
tilmente oferecem o espaço graciosa-
mente. Pelo 19.o ano, a Casa de Portu-
gal do Grande ABC, abriu suas portas 
bem como ofereceu suas equipes de 
trabalho, para mais um almoço em prol 
da “Casa Lar São João Menino”, cujas 
obras são mantidas pelo Padre Antônio 
Maria. Tivemos um almoço beneficen-
te onde foi servida aos presentes, uma 
farta mesa de frios, e uma deliciosa 
bacalhoada a moda do clube, além de 
outros pratos e variedades de sala-
das, tudo muito bem preparado pelas 
senhoras do Dpto. Feminino do clube. 
A condução desta grande festa este-
ve a cargo da voluntaria Fátima Souto 
Braz.A “Casa Lar São João Menino” 
está localizada na Cidade de Extrema 

- Minas Gerais e oferecem a crianças 
carentes, maltratadas, ou em risco so-
cial, a oportunidade de trilhar um novo 
caminho. Elas ali ficam por cerca de 2 
anos e são preparadas para adoção, 
ou para voltar ao convívio da família. 
Ali também funciona o Convento das 
Irmãs Ain Karin e a Casa de Formação 
Lara Jovem, para moças que tem o de-
sejo de se tornar freiras, fazendo todo o 
processo de inicialização de postulado.
Este é sem dúvida um belíssimo traba-
lho social que Extrema está recebendo, 
graças ao incessante trabalho voluntá-
rio do padre Antonio Maria, e toda sua 
equipe de colaboradores, benfeitores 
e voluntários. O padre Antônio Maria, 
sempre atuante em todos os segmen-
tos sociais, deixara um legado extraor-
dinário, para a eternidade. Toda a ren-
da deste almoço serve para terminar as 
obras de construção desses espaços, 
bem como para os manter. Tivemos a 
realização de um bingo repleto de prê-

mios, todos doados por amigos em sua 
maioria, anônimos, como ventiladores 
sem hélice, micro-ondas, par de brin-
cos em ouro, fogão cooktop 4 bocas, 
edredons, TV, processador de alimen-
tos,  cestas de chocolate, um chapéu e 
um lindo violão autografado pelo cantor 
Daniel.O Padre Antonio Maria, depois 
de saudar, abençoar e agradecer a to-
dos os presentes, os colaboradores e 
voluntários, apresentouem companhia 
da Irmã Greice uma linda canção. Ti-
vemos também uma breve apresenta-
ção do Pedro filho do cantor Daniel, o 
Gustavo, e um grade show do cantor 
Roberto Leal. Ao final, o Padre Antonio 
Maria, coroou a imagem de Nossa Sra. 
de Fatima, a qual foi sorteada entre os 
presentes. Segundo, o principio do Pa-
dre Antonio Maria: “Casa é uma cons-
trução de cimento e tijolos...Lar é uma 
construção de valores e princípios”. 
Deixamos aqui registrados alguns dos 
colaboradores deste grande evento:

Sra. Lourdes Braz e Sr. Delfin Braz, 
Sra. Aurora e Sr. Freitas, a diretoria 
Casa de Portugal e seu departamento 
feminino, as muitas voluntarias do bin-
go; Daniel Produções; Laticínios Olmos 
Sra. Ana Maria e Sr. José; Artesanato 
Pérola; Sra. Marilena Carrera; Md4 
locações e evento Sra. Verônica e Sr. 
Maurício; Sr. Nelson Ferraz; Lucy Fur-
lan; Sra. Luiza, Sra. Isabel e Sr. Manuel 
Córdoba; Sra. Lucinda Monteiro; Ceasa 
Sr. Alexandre, Sr. Paulo,  e Sr. Wilson; 
Sr. Albino da Cruz Lopes; Silvinho da 
Cacau Show; Juliana da Inode; Janete 
Modas; Sra. Margarida Azevedo; Sra. 
Madalena Lico; Kaciumara; Isabel de 
Carvalho; Mariazinha Flores; Felismina 
Rito; Maria Mercedes Azevedo.
O jornal PORTUGAL EM FOCO, mais 
uma vez parabeniza a todos pelo tra-
balho e empenho nesta grande festa. 
Confira mais detalhes no site www.por-
tugalemfoco.com.br ou pelo facebook/
portugalemfoco.

Junto ao ídolo Roberto Leal vemos o Padre Antônio Ma-
ria e a irmã Greice.

O Padre Antônio Maria e a Sra. Lucinda da C. S. Men-
des.

O Presidente da Casa de Portugal do Grade ABC Sr. 
Carlos José Rodrigues o cantor Roberto Leal e a 1.a 
dama da entidade Sra. Marcia M. Rodrigues.Os voluntários Dra. Fatima Braz e o Sr. João Siacca.

Um dos colaboradores deste dia Sr. Delfim Braz, o cantor Roberto Leal e a 
voluntaria Dra. Fatima Braz.

Sr. José Augusto de Freitas (Numatur Turismo), Sr. Delfim Braz, a filha Dra. 
Fatima Braz, o cantor Roberto Leal e o Cônsul Geral Dr. Paulo Nascimento. Aqui a equipe da cozinha, com voluntários, e diretores da entidade.

As voluntarias desta grande ação Sra. Aurora Freitas e a Sra. Maria de Lur-
des Braz e as irmãs Roseli, Silvaninha, Josete e Ismailda.

Os diretores da entidade Dr. Geraldo R. Junior a esposa Sra. Marcia Rodrigues, 
sua mãe Sra. Maria do Céu P. Rodrigues e as amigas Sra. Julia e Sra. Lurdes Braz.

Na recepção dos convidados vemos o Presidente Sr. Carlos Rodrigues, o 
Gilberto, o Sr. David, o vice Sr. Paulo Freitas, o Sr. Nilton, e o Fernando. 

O empresário de Roberto Leal Sr. José de Sá, o vice-presidente Sr. Paulo 
Freitas, o ídolo Roberto Leal, o Cônsul Geral Dr. Paulo Nascimento e o pre-
sidente Sr. Carlos José Rodrigues.

Casa de Portugal do ABC
Abriu Suas Portas em prol das Obras Assistenciais do 

Padre Antônio Maria
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Tragédia do Regicídio dos Bragança
Quando surgiu o século XX, 

toda Europa, do Atlântico 
aos Urais, vivia sob o regime da 
Monarquia. A única exceção era a 
França, que se tornara republicana, 
em 1789, a partir de sua Revolução, 
fortemente influenciada pela Inde-
pendência dos Estados Unidos, em 
1776, que, por sua vez, também im-
pulsionaram as repúblicas nascidas 
dos quatro vice-reinados das Amé-
ricas da Coroa de Espanha, exceto 
o Brasil da Casa de Bragança com 
seu próprio império, então, da Ama-
zônia ao Rio da Prata. Não sobre-
viveria, porém, à virada do século, 
pois se transformaria em uma Re-
pública em 1889, com a ‘quartelada’ 
que levaria ao desterro o iluminado 
Dom Pedro II (1825 – 1891). O início 
do século passado foi marcado, so-
bretudo, pela morte da mais longeva 
à época soberana européia, a Rai-
nha Vitória (1919 – 1901), da Ingla-
terra, país que simboliza até os nos-
sos dias a mais sólida Casa Real do 
Velho Mundo. Vigorosos e tradicio-
nais regimes imperiais desaparece-
ram ao longo do século XX. Como o 
Sacro Império Romano Germânico, 
cuja capital se dividia entre Berlim e 
a prussiana Königsberg, o inexpug-
nável Império da Rússia czarista, o 
Império Áustria-Hungria, com duas 
progressistas metrópoles, Viena e 
Budapeste, e o imenso Império Tur-
co-Otomano, que chegou a contro-
lar, de sua Sublime Porta, no centro 
de Istambul, quase todos os Esta-
dos da Península dos Bálcãs, inclu-
sive a Sérvia, Grécia, Romênia e 
Bulgária, às terras sagradas do Islã 
na atual Arábia Saudita. Só se sal-
varam as coroas dos três principais 
países da Península da Escandiná-
via, Suécia, Dinamarca e Noruega, 
bem como da Espanha, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Monte Carlo 
e Liechtenstein. A Monarquia sofreu 
pesadas baixas nos dois maiores 
conflitos europeus, de 1914-1918 e 

de 1940-1945, nos quais os Estados 
Unidos se firmaram, de fato, como 
os senhores da guerra. Caíram, pra-
ticamente, de uma só vez, na Gran-
de Guerra, as casas dinásticas de 
Berlim, Moscou, Viena e Istambul.

Mas os ventos republicanos 
do Atlântico, provenientes 

do Novo Mundo, atingiram primeiro 
Portugal, em 1910, com a deposi-
ção dos Bragança, vítimas de nova 
‘quartelada’, fazendo ascender dita-
duras militares que desaguariam no 
regime autoritário do ‘Estado Novo’ 
do professor António de Oliveira Sa-
lazar (1889 – 1970) e que só teria 
fim, em 1974, devido a outro golpe, 
desta vez, dos ‘capitães de abril’. A 
consolidação dos governos demo-
cráticos portugueses só acontece-
ria nos anos 1980, quando, empur-
rada pelo visionário líder socialista, 
Mário Soares (1924 – 2017), a pátria 

das quinas começou a se preparar 
para entrar na União Européia, onde 
se encontra, e é considerada, no 
planeta, uma das nações mais civili-
zadas de seu continente, no qual as 
liberdades são o maior valor comum 
de todos os seus países. Foi dramá-
tico, contudo, o fim da Monarquia 
em Portugal, quando, estarrecida, a 
população tomou conhecimento do 
chamado Regicídio de Dom Carlos 
I, O Diplomata, soberano do Impé-

rio Português, assassinado, aos 45 
anos, em 1908 por republicanos vin-
culados à Maçonaria, no momento 
em que a Carruagem Real, no final 
da tarde de 1º de fevereiro, alcan-
çou o Terreiro do Paço, no coração 
de Lisboa, para seguir em direção à 
Rua do Arsenal, com destino à re-
sidência real do Palácio das Neces-
sidades – hoje sede do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros. Foto de 
Dom Carlos I ilustra a coluna. A co-
mitiva acabara de chegar em com-
boio de Vila Viçosa, no Alentejo, e 
o ataque foi executado pelos terro-
ristas Manuel Buiça e Alfredo Costa, 
mortos, em seguida, ao tentar fugir, 
entre os transeuntes, através das 
arcadas do Terreiro do Passo. Mor-
reu também no atentado o Príncipe 
Real, Dom Luis Felipe, aos 20 anos, 
que estava a ser educado para su-
ceder, no trono, seu pai, Dom Carlos 
I - assumindo a coroa seu irmão, o 
Rei Dom Manuel II (1889 – 1932), O 
Desventurado, destituído dois anos 
depois com a Proclamação da Re-
pública, tendo falecido, aos 42 anos, 
no exílio, em Londres. 

Carlos I era bisneto de Dom 
Pedro (1798 – 1834), o 

legendário Rei Soldado, que é I 
no Brasil e IV em Portugal, e so-
brinho da carioca Princesa Isa-
bel (1846 – 1921), A Redentora. 
Curiosamente, o herdeiro atual 
da realeza lusitana, Dom Duar-
te Pio, de 83 anos, vem do ramo 
bragantino de Dom Miguel (1802 
– 1866), O Tradicionalista, irmão 
mais jovem do Rei Soldado, que, 
em contrapartida, é a linhagem do 
brasileiro Dom Luis, de 80 anos. 
Os irmãos Pedro e Miguel, filhos 
de Dom João VI (1767 – 1826), O 
Clemente, conduziriam Portugal 
a uma longa e desastrosa guerra 
civil que, a rigor, levaria à barbárie 
do Regicídio. E a Europa perderia, 
tragicamente, a luz de suas histó-
ricas coroas.

Em festa esteve a Associação dos Po-
veiros de São Paulo no último dia 11 de 
Novembro de 2.018. Foi um dia muito 
importante para os poveiros e não po-
veiros. Receberam como sendo a pri-
meira casa regional a ser visitada pelo 
Cônsul Geral Dr. Paulo Nascimento, 
que recentemente assumiu seu pos-
to em São Paulo. Normalmente neste 
mês os Poveiros realizam o seu Ma-
gusto Poveiro, mas em virtude do atra-
so nas colheitas das castanhas vindas 
de Portugal, não as tivemos assadas 
e quentinhas como sempre acontece. 
A Associação dos Poveiros, voltou a 
reunir seus muitos amigos e associa-
dos para mais um almoço convívio, 
onde foi servido como prato principal 
a deliciosa Bacalhoada a “Moda Po-
veira” além de outros pratos, saladas 
e acompanhamentos. O Presidente da 

Novo Cônsul Visitou
A Associação dos Poveiros de São Paulo

Instante em que fazia uso da pala-
vra o nosso novo Cônsul Geral Dr. 
Paulo Nascimento, o presidente da 
entidade Sr. Lino Lage e o Presiden-
te do Conselho da Comunidade Dr. 
Manuel Magno. 

entidade Sr. Lino Lage, deu as boas-
vindas ao Dr. Paulo Nascimento em 
companhia também do Presidente do 
Conselho da Comunidade Dr. Manuel 
Magno que disse aos presentes que o 
novo Cônsul esta cumprindo o que dis-
se, conhecer todas as casas regionais 
da Paulicéia, e aquela era a primeira, 
e também presente o Presidente do 
Lar da Provedoria Sr. Oscar Ferrão. 
O Dr. Paulo Nascimento, agradeceu 
toda a amabilidade e hospitalidade e 
disse que conta, com a comunidade 
luso-paulista, e que já viu que a co-
munidade é forte, assim espera fazer 
um bom trabalho, e que contem com 
ele. A animação desta tarde esteve a 
cargo da cantora Fatima Fonseca e da 
tocata, do Grupo Folclórico Raízes de 
Portugal da Associação dos Poveiros 
que na continuidade se exibiu.

O Sr. Albino Vieira diretor do Grupo dos Veteranos de 
São Paulo do Rotary Penha, o Cônsul Geral Dr. Pau-
lo Nascimento, o presidente Sr. Lino Lage, o amigo Sr. 
Amílcar Ferreira (Trevo Estacionamentos), e o Sr. Oscar 
Ferrão Presidente do Lar da Provedoria.

Exibição do Rancho Folc. Raízes de Portugal da Asso-
ciação dos Poveiros de São Paulo.

O Resort Monte das Oliveiras, se revestiu 
no ultimo dia 11 de novembro de 2.018, para 
o aniversario da sua primeira dama, Sra. 
Marlise Jeronimo. A festa que reuniu fami-
liares e muitos amigos, aconteceu no Salão 
Moraes do Resort. A organização desta be-
líssima festa esteve a cargo do esposo Sr. 
Adriano Jerônimo, os filhos da aniversarian-
te Liliam, Leila e Fernando e da competente 
equipe do resort. Foi servido aos presentes, 
um concorrido coquetel seguido de almoço. 
Dentre os presentes vários integrantes do 
Coral Mackenzie, que comemorou seus 20 
anos recentemente, no qual a aniversarian-
te faz parte há anos, e se exibiram nesta 
tarde. E de surpresa tivemos a exibição da 
Bicampeã do carnaval de São Paulo, a Es-

A aniversariante Sra. Marlise e os queridos netos, o Vi-
tor, o Lucas, o Rafael e o Felipe.

Sra. Marlise, o esposo Sr. Adriano, os amados filhos Li-
liam, Leila e Fernando, a nora Patrícia, os genros Marce-
lo e Cesar e a cunhada Sra. Maria.

Resort Monte das Oliveiras primou no 
Aniversario da Sra. Marlise Jeronimo

A aniversariante Sra. Marlise e o esposo Sr. Adriano Jeronimo.

cola de Samba Aca-
dêmicos do Tatua-
pé. Nesta belíssima 
e concorrida tarde, 
não faltou o tradi-
cional “Parabéns a 
Você”, comemora-
tivo às 7 décadas 
de vida bem vivida 
da aniversariante, 
muita alegria e ani-
mação. Vejam mais 
detalhes no site 
www.portugalemfo-
co.com.br ou pelo 
facebook/Portuga-
lemFoco.

Dia 29.11.2018
Sra. Nilde Pinho (esposa do Sr. 
José Pinho Presidente do Arouca e 
diretor do Sindicato de Panificação); 
Aniversário de Casamento dos ami-
gos Sr. Antero José Pereira (Presi-
dente do SAMPAPÃO) e a Sra. Ma-
ria Aurora Sá Pereira.
Dia 01.12.2018
Faria aniversario neste dia o faleci-
do amigo Com. Francisco Evaristo 
Teixeira (Maison Blanche e da Casa 
Ilha da Madeira); Luciane Ferrão 
(Integrante do Grupo Musical Os Fi-
lhos da Tradição).
Dia 02.12.2018
Ana Lucia (filha da D. Maria Isabel 
da Casa de Brunhosinho).
Dia 03.12.2018
Sra. Claudina Rodrigues Spinola 
(esposa Sr. João Spinola da Spi-
nola Materiais de Construção); Sra. 
Maria de Lourdes Fernandes (da 
Alf-Park Estacionamento no Centro 
Trasmontano); Meire Cristina Amo-
rim (trabalhou no Lar da Provedo-
ria); Marjorie Bento (filha do casal 
Carlos e Lucia Bento e do Buffet 
Europa); nossa amiga Sonia Kessar.
Dia 04.12.2018
Nasceu nesse dia em 2012 o pe-
queno Francisco Gonçalves filho do 
casal Danieli e Albino Vieira Filho e 
neto do casal amigo Verônica e Al-
bino Vieira; Sr. Isidro da Paixão Gil.
Dia 05.12.2018
Maria de Fátima Martins (esposa do 
Fernando sanfoneiro ex-Casa de 
Brunhosinho); Sr. Carlos Augusto 
Justino (Presidente do grupo Matari-
pe de Postos de Gasolina); Luis Au-
gusto C. Ferreira (tocador do Grupo 
Folc. Da Casa de Portugal de Praia 
Grande); D. Alzira Gamboa Torres; 

Sra. Suzana Pereira Morales (filha 
do sempre amigo Ferdinando Rosa 
Pereira); o cantor Léo Fernandes 
(filho do amigo Mauro Fernandes); 
Sra. Adelina Cardoso Gil.

Dia 30.11.2018
Projeto Fado na Casa
A Casa de Portugal de São Paulo apresenta 
o projeto Fado na Casa. Teremos nesta noi-
te a partir das 20 horas no seu restaurante, 
a Fadista Glória de Lourdes com toda a ex-
periência de seus 50 anos como intérprete 
de fado. Gênero: Fado. Ingressos: Ingresso 
Rápido ou na bilheteria da Casa de Portu-
gal (a partir de R$30). Informações: Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones 
(11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 01.12.2018
Grandioso Churrasco em prol do Lar 
da Provedoria
A Comunidade Luso-Paulista estará em 
peso no Lar da Provedoria neste dia a par-
tir das 12 horas quando teremos um gran-
de churrasco com a renda toda revertida 
para o lar. Haverá sorteio de uma diária no 
resort Monte das Oliveiras. Vá participar 
você também pois a causa é justa. Local 
Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 6170 
Bairro do Tremembé – São Paulo - Infor-
mações fone (11) 2995.3166 – 2995.5451
Jantar Dançante em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas, convida a 
todos para mais um jantar dançante, onde a 
tônica da noite será o melhor da culinária por-
tuguesa. A animação estará a cargo da Banda 
Stars In Concert a partir das 20 horas. Informa-
ções e convites Rua Ferreira Penteado, 1349 
Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752
Dia 02.12.2018
Almoço Dançante dos Veteranos com 
Tocata Cá Te Quero
O Grupo Folclórico dos Veteranos de São 
Paulo do Rotary Penha estarão realizando 
neste dia a partir das 13 horas, mais um al-

moço dançante. Para o almoço teremos  ba-
calhau de varias formas em especial o escon-
didinho de bacalhau, além de outros pratos 
e acompanhamentos,. A animação estará a 
cargo do Grupo dos Veteranos que realiza-
rá uma breve atuação e como convidada a 
Tocata Musical Cá Te Quero. Informações e 
convites pelos fones 5589.3309 - 5581.2991 
Rua Senador Godoi 777 Bairro da Penha.
Dia 08.11.2018
Adega da Lusa e aniversario do seu 
rancho
O Dpto. Sócio Cultural da Portuguesa de 
Desportos convida a todos para mais uma 
Adega da Lusa, com entrada gratuita a 
partir das 19 horas, quando o seu rancho 
estará comemorando mais um aniversa-
rio. Comidas típicas e muita animação 
com a Tocata do Rancho Folclórico da 
Portuguesa de Desportos que se exibirá e 
como convidado o padrinho Rancho Fol-
clórico do Arouca São Paulo Clube. Local 
Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Ca-
nindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 09.12.2018
Confraternização Natalina na Asso-
ciação dos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo 
estará neste dia realizando sua ultima fes-
ta deste ano. Será a sua Confraternização 
Natalina. No cardápio teremos leitão, pernil, 
tender, chester tudo típico de um almoço na-
talino Poveiro e como sobremesa Panetone 
e Bolo Rei da Ofner. A animação desta tarde 
estará a cargo da Tocata Musical Cá Te Que-
ro com muita musica para dançar. Convites e 
informações 2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Roberto Leal na Comunidade Gebelinense

Não perca este grande show de Roberto 
Leal na Comunidade Gebelinense de São 
Paulo. Lá teremos ao almoço aquele baca-
lhau a São Martinho além de outras opções. 
Informações e convites (11) 4484.4382 – 
966369871 Estrada Velha São Paulo – Bra-
gança, 50 A– CEP 07600-000
Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo
Dia 14.12.2018
Amigos comemoram o Natal     
O Sr. Lino Lage (11 - 985945146) a 
exemplo de anos anteriores, lidera um 
grupo de amigos, que se juntam na 
época natalina para uma grande confra-
ternização. O jantar será um festival de 
culinária portuguesa, regada pelo bom 
vinho português e a participação é por 
adesão. Esse encontro acontecerá no 
restaurante Adega Cais do Porto dentro 
da Portuguesa de Desportos, Rua Co-
mendador Nestor Pereira, 33 - Canindé, 
São Paulo fone (11) 3228-2627, a partir 
das 19 horas.
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JORNADA 01

O FC Porto qualificou-
se e para as oitavas de fi-
nal da Taça de Portugal de 
futebol, ao vencer por 2x0 
na recepção ao Belenen-
ses, num dos três jogos 
entre primo divisionários 
da quarta eliminatória da 
prova.

O avançado brasileiro 
Soares inaugurou o mar-
cador logo aos 12 minu-
tos, resultado que se man-
teve até ao intervalo (1x0), 

FC Porto venCe Belenenses

Um gol do suplente 
Rafa nos descontos, aos 
90+3 minutos, permitiu na 
passada quinta-feira ao 
Benfica vencer em casa o 
Arouca, da II Liga, por 2x1, 
no encontro inaugural da 
quarta eliminatória da Taça 
de Portugal em futebol.

 A formação do distrito 
de Aveiro esteve a vencer 
na Luz, graças a um gol 
de Bukia, aos 19 minutos, 
mas os ‘encarnados’ che-
garam à igualdade antes 
do intervalo, graças a um 
gol de Jonas, que marcou 
pelo quarto jogo consecu-
tivo, aos 42.

O encontro, que aca-
bou com o conjunto se-
cundário reduzido a 10 
unidades, por expulsão de 
Soares, já aos 90+5 mi-
nutos, ficou também mar-
cado pelo regresso, no 
Benfica, do médio croata 
Krovinovic, 10 meses e 
dois dias depois.

Benfica afasta 
Arouca da taça 

de Portugal

Os leões golearam a 
equipe do Campeonato de 
Portugal com um ‘bis’ de 
Bas Dost e gols de Bruno 
Fernandes e Diaby. Diogo 
Braz foi o autor do ten-
to solitário da equipe da 
casa.

 O Sporting qualificou-
se para as oitavas de final 
da Taça de Portugal em 
futebol, ao vencer o Lusi-
tano de Vildemoinhos, do 
Campeonato de Portugal, 
por 4x1, em Viseu, na es-
treia do treinador Marcel 
Keiser.

Bas Dost, aos 42 e 71 
minutos, Bruno Fernan-

sporting vence lusitano
de vildemoinhos

cabendo ao compatriota 
Otávio fechar a contagem, 
aos 58, três minutos de-
pois de ter falhado uma 
grande penalidade.

O FC Porto juntou-se 
aos rivais lisboetas Benfi-
ca e Sporting, assim como 
ao Desportivo das Aves, 
detentor do troféu, que já 
estavam apurados para as 
oitavas de final da Taça de 
Portugal, cujo sorteio está 
marcado para sexta-feira.

des, aos 64, e Diaby, aos 
73, apontaram os tentos 
dos agora comandados do 
técnico holandês, enquan-

to Diogo Braz marcou, aos 
44, o gol de honra dos vi-
seenses, que chegaram 
ao intervalo empatados.

O Desportivo das Aves, 
detentor da prova, qualifi-
cou-se para as oitavas de 

final da Taça de Portugal 
em futebol, ao vencer no 
reduto do Cova da Pie-

Aves nos ‘oitavos’ da taça, ao bater Cova
dade, da II Liga, por 3x0, 
após prolongamento.

 Derley, aos 97 e 106 
minutos, e Rodrigues, aos 
105+1, apontaram os ten-
tos do conjunto comanda-
do por José Mota, que na 
época passada bateu o 
Sporting por 2x1 na final.

O conjunto da Vila 
das Aves junta-se a Ben-
fica (2x1 ao Arouca) e 
Sporting (4x1 no reduto 
do Lusitano de Vildemoi-
nhos) nas ‘oitavas’, cujo 
sorteio está marcado 
para sexta-feira.

O Sporting de Braga 
qualificou-se para as oita-
vas de final da Taça de Por-
tugal de futebol, ao vencer 
por 2x1 na recepção ao 
Praiense, do Campeonato 
de Portugal, no último jogo 
da quarta eliminatória da 
prova.

Após um ‘nulo’ ao inter-
valo, o Braga inaugurou o 
marcador aos 47 minutos, 
com um gol do médio João 
Novais, mas a equipe do 
Campeonato de Portugal 
empatou aos 74, através 

Vitória de Guima-
rães, da I Liga, venceu 
por 2x0 no reduto do 
União da Madeira, do 
Campeonato de Portu-
gal, e avançou para as 
oitavas de final da Taça 
de Portugal em futebol.

No Centro Despor-
tivo da Madeira, na 
Ribeira Brava, com 
uma exibição segura e 
concentrada, o Vitória 
transpôs para o terre-

Apesar do susto,
Braga vence

de uma grande penalida-
de concretizada por João 
Peixoto, antes de Paulinho 
estabelecer o 2x1, aos 89.

O Sporting de Braga 
juntou-se ao grupo de 16 
equipes apuradas para as 
oitavas de final, cujo sor-
teio está marcado para 
sexta-feira, entre as quais 
estão Benfica, FC Porto 
e Sporting, os três princi-
pais candidatos a vencer 
a prova, bem como o Des-
portivo das Aves, detentor 
do troféu.

vitória de Guimarães vence União
da Madeira e continua na taça

no de jogo o favoritismo 
com que partiu para o 
jogo, vencendo com um 
gol em cada parte, de 
Davidson e Alexandre 
Guedes.

Por seu turno, o 
União da Madeira ter-
ceiro classificado da 
Série B do Campeona-
to de Portugal, mostrou 
bons argumentos e dis-
cutiu o jogo, dentro das 
suas possibilidades.
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ELIDIO LOPES
Corretor de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com as Melhores Seguradoras
Atendemos os Nossos Clientes 24hs inclusive

Sábados, Domingos e Feriados
Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 98105-7346 - Email:elidiolopes@bol.com.br

XIII EnCOntrO AçOrIAnO

Mesa de honra do XIII Encontro Açoriano: Sr. Franklin, representante do prefeito Crivella, presidente em 
exercício Álvaro Mendonça, o cônsul adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, Dr. João de Deus, o diretor 
Daniel Evangelho e presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto D’ouro,  Ângelo Horto

Um fim de semana de primeira na 
Casa dos Açores do Rio de Janeiro, 
com a realização do XIII Encontro 
Açoriano. Na sexta-feira abertura 
com a presença do Cônsul Adjunto 
de Portugal, Dr. João de Deus, que 
presidiu a mesa de honra e realizou 
um belo discurso. Em seguida a pa-
lestra do professor em doutorado 
Daniel Evangelho Gonçalves com 
o tema “História da Ocupação Co-
mercial Açoriana no Rio de Janeiro” 

e dando prosseguimento à apresen-
tação do documentário “Imigração e 
Comércio, os açorianos no Rio de 
Janeiro”. Foi oferecido aos convida-
dos petiscos açorianos. Já no do-
mingo foi realizado almoço de con-
fraternização, onde foi degustado 
um delicioso cozido típico a moda 
açoriana. Houve homenagens aos 
participantes e o G.F. Padre Tomás 
Borba brindando o público com uma 
linda apresentação.

O presidente em exercício da 
Casa dos Açores Sr. Álvaro 
Mendonça proferindo seu dis-
curso

Presidente da mesa de honra do 
XIII Encontro Açoriano, o Cônsul 
Adjunto de Portugal, no Rio de 
Janeiro Dr. João de Deus

Flávia Ormonde durante sua 
oratória no XIII Encontro Aço-
riano

Exposi-
ção de 
pintores, 
Irineu e 
Hugo, 
com 
seus pais 
Maria 
Salomé 
Ormonde 
e Ireneu 
Rocha

Assistência 
de associa-
dos e con-
vidados no 
XIII Encontro 
Cultural da 
Casa dos 
Açores

Mais um 
show 
do G.F. 
Tomás 
Borba

Cada 
apresen-
tação do 

G.F. Padre 
Tomás 

Borba é 
um espe-

táculo

Outra 
imagem 
espeta-
cular da 

apre-
senta-
ção do 

G.F. 
Padre 

Tomás 
Borba

Presidente 
em exercí-
cio, Álvaro 
Mendonça 

,durante as 
homenagens 

aos Srs. 
Francisco 

Gonçalves, 
João Vaz Tei-
xeira e Ireneu 

Rocha

Durante 
o evento 

vemos os 
diretores 

açorianos 
Marcelo 

Ormonde, 
Daniel 

Evangelho 
Gonçalves 

e Daniel 
Pacheco
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        Edital de CONVOCAÇÃO
   

Como determina o Artigo 37º alíneas C – D e H, vimos pelo presente convocar os 
ilustres Conselheiros desta Associação para se reunirem em plenário às 18:30hs 
em primeira convocação com o número legal de conselheiros presentes ou 30 
minutos após com qualquer número de Conselheiros, no dia 20 de dezembro de 
2018, em nossa sede social na Av. Melo Matos 15/19, Tijuca – RJ, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Apreciação das contas da diretoria relativa aos anos de 2017/2018.
2. Homologação de Títulos Honoríficos proposto pela Diretoria 
     Administrativa
3. Eleição da Diretoria e Comissão Fiscal para o Período de Janeiro
    de 2019 à Dezembro 2020
4. Assuntos gerais de interesse da instituição

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018.

Atenciosamente

Aurélio Teixeira Moutinho
Presidente do Conselho Deliberativo

Av. Mello Matos, 15/19 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ
Tels.: 21 2284-7346/2568-3185 – 

secretaria@casadetrasosmones.com.br

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Embora funcione ativamente desde 1882 
e seja uma das grandes atrações de Lisboa, 
só agora um empresário brasileiro decidiu ins-
pirar-se no Mercado da Ribeira, no Cais do 
Sodré, para instalar, aqui no Rio, um projeto 
parecido, que funcionará no antigo prédio do 
Touring, na Praça Mauá recentemente remo-
delada. É uma boa ideia, que merece todo o 
estímulo dos governantes e que, sem dúvida, 
dará uma injeção de ânimo na nossa econo-
mia, gerando empregos e dando mais ênfase 
à vocação turística da cidade. O investimento 
estimado é de R$ 45 milhões.

 Segundo o empreendedor Marcelo Torres, 
o mercado do Rio guardará muitas semelhan-
ças com o modelo português, mas será, em 
princípio composto unicamente de praças de 
alimentação, ao contrário do lisboeta, que ofe-
rece, também, maiores opções de produtos, 
em particular as peixarias, que são parte es-
sencial da própria gastronomia portuguesa. 
Visitei o Mercado da Ribeira e sou testemu-
nha da qualidade dos restaurantes e demais 
serviços que oferece, bem como da atração 
que exerce sobre os frequentadores, vindos 
de todos os cantos de Portugal e de outros 
países. Tenho certeza de que aqui, seguidos 
os moldes do de Lisboa, o Mercado da Praça 
Mauá - que será inaugurado no fim do ano que 
vem - alcançará os objetivos do empresário de 
atrair pelo menos 100 mil visitantes por mês. É 
esperar e torcer para que tudo comece e ter-
mine bem.

À moda de Lisboa

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Feijoada Beneficente na Casa da Vila da Feira
A Casa da Vila da Feira, num gesto 

de benemerência, no domingo passa-
do realizou uma feijoada beneficente 
“fazer o bem é delicioso”, em prol das 
crianças do Projeto Social do Centro 
Cultural Cecília Conde. O evento teve 
início às 13 horas com dirigentes, as-
sociados e amigos prestigiando este 
gesto de carinho, respeito e amor 
ao próximo. São atitudes como esta 

que nos dão a certeza quando o ser 
humano se dispõe a ajudar o próxi-
mo. Enfim, parabéns ao presidente 
Ernesto Boaventura e toda sua dire-
toria pela iniciativa. Na oportunidade 
o presidente convidou a todos para, 
no próximo domingo dia 2 às 13 ho-
ras, Churrasco self-service em come-
moração do aniversário do Programa 
Portugal Canta Brasil.

Prestigiando a feijoada beneficente na Casa da Vila da Feira, Domingos Queiroga, O 
ex-presidente Transmontano Antônio Paiva e esposa Fátima. com o presidente Ernesto 
Boaventura e demais amigos

Outra turma 
animada no 
domingo 
feirense,An-
dré Pache-
co, Neymar, 
Camilo 
Leitão, Rose 
Boaventu-
ra, Beth e 
Dr. Bruno 
Freitas

Presente 
na feijoada 

benefi-
cente Dr. 
Fernando 

Carrasquei-
ra, Antonio 

Ramos, 
e esposa 
Itamar, D. 
Olga e a 

Rose Boa-
ventura

Mais um 
grupo de 

amigos 
na Casa 

da Vila da 
Feira no 
domingo 

beneficen-
te! Alberto, 
Alfredo, e 

Aurelio

Ana Pau-
la Cabral, 
do Projeto 
Social Cecilia 
Conde, ho-
menageando 
o presidente 
Ernesto Bo-
aventura, ao 
lado da sua 
filha Rose 
Boaventura
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Missa d0 65.º aniversário da Casa das Beiras

Belíssimo 
registro após a 
missa em ação 
de graças em 
frente ao lindo 
painel. O presi-
dente José Hen-
rique, a esposa 
Verônica, o 
vice-presidente 
Luís Ramalhoto, 
a esposa Maria 
Helena, o Sr. 
Júlio Robalo, a 
esposa D. Ilda e 
demais convi-
dados

Numa pose para o Jornal Portugal em Foco a primeira-dama Verônica, a vice-presi-
dente Flávia Mariath, o presidente José Henrique, seus pais D. Ilda e Sr. Júlio Robalo 
e Rosângela

Missa solene pelo 65.º aniver-
sário da Casa das Beiras celebra-
da pelo cônego Abílio Vasconcelos 
na capela de N.Sra. dos remédios, 
com a presença do presidente José 
Henrique e toda sua diretoria. Logo 
a seguir ao ato religioso foi ofereci-
do um almoço l comemorativo num 
momento de muita descontração já 

num clima natalino. O mês de no-
vembro é um mês especial para a 
família beirã.

Na oportunidade o presidente 
José Henrique e a primeira-da-
ma Verônica convidaram a todos 
para o Almoço Natalino no próxi-
mo domingo dia 2 de dezembro. 
Imperdível!

Mesa do 
vice-presi-
dente Luís 

Ramalhoto, 
com a es-

posa Maria 
Helena, sua 

mãe Maria 
de Lourdes 

e o casal 
Jaiminho 
e esposa 

Daniele



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
NÃo deScuIdaR-Se 

do autodomÍNIo

a fIm de coNtRoLaR 

aS PRÓPRIaS facuLdadeS

foLcLoRIStaS, Numa eXPLoSÃo de aLeGRIa, Na caSa do mINHo

Pé de VaLSa da 
SemaNa a PRImeIRa VINdIma da mINHa 

BISNeta BeatRIZ Na mINHa caSa

O meu amigo Dr. Flávio Martins, com sua bela esposa Lu-
ciane e suas amadas filhas, Letícia e Mariana. Passeando 
num shopping, aproveitando e curtindo belos momentos 
culturais, distribuindo  alegria. Este é o belo exemplo fami-
liar deste querido casal e suas pérolas raras que só dão  
exemplo de muito amor e sabedoria. Muitas bênçãos

Os  componentes dos Ran-
chos Folclóricos Almeida 
Garrett e Maria da Fonte 
confraternizando o sucesso 
no Arraial Minhoto na Casa 
do Minho.
Jovens componentes que 
amam as tradições do fol-
clore de Portugal. Parabéns 
a Casa do Minho. ABRA-
ÇOS FADISTAS.

É  maravilhoso ensinar aos nossos descendentes as 
tradições da Aldeia. É de lá que veem os belos princí-
pios de amor á natureza. A videira que eu mesma podo,
dando saborosas uvas. Este ano fiz questão que a Bea-
triz, iniciasse a vindima, o que sobrou fica para os pas-
sarinhos se deliciarem, desejo do meu João que amava 
a natureza. Bia distribuiu cada vago pelos avós, pais 
e todos os presentes. VIVA PORTUGAL E AS SUAS 
TRADIÇÕES.

aS SeNHoRaS eLeGaNteS do 
aNo Na caSa daS BeIRaS!

Numa mesa muito florida no aniversário da Casa das 
Beiras, as exuberantes Neumara, a melhor intérprete dos 
hinos Portugal e Brasil, sempre nota mil na Câmara dos 
Vereadores, e em qualquer lado, menina dos sete instru-
mentos, quer seja no cavaquinho, no bingo, ou cantando 
solo. Nossa querida Heloisa Vasconcelos, Nely Cravo - 
presidente do meu fã clube e a minha amiga do coração 
Alice Boaventura da Vila da Feira. MUITAS BENÇÃOS!

A querida folclorista Denise, filha 
da Noêmia, feliz com sua filhi-
nha.....nome... nas voltas do vira 
na querida Casa de Viseu.

Neste lindo visual, estilo caubói, parabenizo o distinto 
casal, Dona  Cineide e seu marido Sr. Ismael, vice-pre-
sidente da Casa Trás-os-Montes e Alto Douro, que além 
de ser um homem dedicado às tradições transmontanas, 
quero até adivinhar, que será o próximo presidente da 
Instituição. Se for, parabéns antecipado e parabéns pelo 
recado dado na pista de dança, com o meu abraço.

Sempre fico emociona-
do quando vejo cenários 
como este, que enalte-
cem os princípios de um 
povo, cujas suas raízes 
estão espalhadas pelo 
mundo. Minha homena-
gem e gratidão a estas 
crianças da Casa Vila da 
Feira e Terras de San-
ta Maria, que através de 
seus diretores e da en-
saiadora e primeira-da-
ma da Casa, Dona Rose, 
conseguem proporcionar 
belo colírios nos nossos 
olhos, vendo estas lindas 
crianças dançar com toda 
a garra. Parabéns e um 
beijão para todos

aquI eSta a eSPeRaNça de uma cuLtuRa

é Bom ReLemBRaR aS coISaS 
BoaS, a fé moVe moNtaNHaS

famÍLIa eNcaNtadoRa

eNcoNtRo doS amIGoS No coNVÍVIo 
SocIaL  da caSa do PoRto

comemoRaçÃo do aNIVeRSáRIo 
do amIGo WaNdeRLeI

amIGoS Sejam BeNVINdoS

O meu amigo e conterrâ-
neo, Adão Ribeiro depois 
de merecidas férias já se 
encontra entre nós.
Sempre rodeado de amigos, 
Adão foi aos fados no 
Bairro Alto com o casal João 
Martins e sua linda Rosa, 
Antônio Serápico e a sua 
meiga Fernandinha e o seu 
querido irmão Gastão que 
vive na linda Castro Daire.
SEJA BENVINDO ADÃO 
RIBEIRO.
MUITAS BENÇÃOS.

o emBaIXadoR de caStRo daIRe, 
adÃo RIBeIRo, VoLtou de 

maRaVILHoSaS féRIaS

O meu querido amigo Márcio Gomes, o novo cantor das 
multidões. Muito amado por todos os colegas e procu-
rando na sua caminhada artística, com sua luz ajudar a 
todos os colegas. Na foto Márcio Gomes com o saudo-
so Tito Madi de quem era grande amigo. MUITAS BEN-
ÇÃOS!

mÃe e fILHa GRaNdeS 
foLcLoRIStaS

João  Batista, grande folcloris-
ta, homem de fé que na grande 
turbulência de saúde agarrou-
se à Nossa Senhora de Fátima, 
certamente muitas pessoas da 
nossa comunidade rezaram por 
ele também, através da prece 
de  Dona Idália, na Radio Me-
tropolitana, a quem ele agra-
deceu.  Graça de Deus ele aí 
está, como vemos neste lindo 
cenário fotográfico, fez questão 
de dar um abraço a Dona Idá-
lia e registrou. É sempre bom 
relembrar as maravilhas da fé 
e do ser humano.  João Batis-
ta, um abraço com o desejo de 
muita saúde, sempre.

Depois de umas merecidas 
férias, o distinto casal, Dona 
Emília e Manuel Mota, ela de 
Aveiro e ele grande trans-
montano, correram vários 
lugares de Portugal, mas o 
cantinho de preferencia a Ci-
dade Chaves, mais precisa-
mente a terra onde nasceu, 
Couto de Ervêdedo, como 
vemos na foto, comemoran-
do sua chegada. À esquer-
da, sua cunhada Piedade a 
seguir, sua irmã Dona Emí-
lia, seu marido Manuel Mota, 
a quem desejamos boas vin-

oRGuLHo do PaSSado e 
do PReSeNte

Semana passada um grupo de amigos esteve reunido para festejar mais um ano de vida do 
camarada Wanderlei, que era só alegria, com a lembrança dos amigos que foram lhe presti-
giar. Nesta foto, num registro para o jornal Portugal em Foco, o anfitrião Wanderlei, ladeado 
por Daniel, Gorete, Domingos Cunha, e esposa Perci do Restaurante Glória, Regina, Antônio 
Abreu e esposa Maria Alice Abreu, diretora da Casa Trás-os-Montes

Gente boa e amiga sempre é bom rever como o distinto casal de Maria Antônia 
Ribeiro e esposo Antônio Ribeiro, da Padaria Santo Antônio, na rua Humaitá 136, 
no bairro Humaitá, sempre ladeado da fiel amiga D. Gertrudes, também na foto 
o ex-presidente da Casa Trás-os-Montes Antônio Paiva, e o corretor de seguros, 
Elidio Lopes, e o casal de amigos, Armênio e Diolinda. Um forte abraço a todos
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Presença Portuguesa no Polo gastronômico do cadeg

Com a aproximação das festas de 
fim de ano a comunidade portuguesa 
está presente em peso, seja nas com-
pras para a ceia natalina e réveillon, 
mais não deixa de prestigiar os famo-
sos restaurantes, com diversas op-
ções. Em destaque o Barsa do jovem 
e dinâmico André que recepciona os 

amigos sempre com aquele sorriso, 
enfim muito legal, mais a Aldeia Por-
tuguesa no Cantinho das Concertinas 
é sempre uma atração à parte para 
os amantes das tradições portugue-
sas com a boa musica e bailarico do 
Conjunto Cláudio Santos e Amigos 
agitando a Aldeia Portuguesa.

Presença ilustre na Aldeia Portuguesa do Cadeg no Cantinho das Concertinas, o em-
presário Nelson de Almeida – diretor-presidente da empresa Comercial Beirão da Serra 
com um grupo de amigos

Essa turma é sempre muito animada quando está reunida no Barsa, um dos melhores 
restaurantes do Cadeg do nosso amigo André, o amigo vice-presidente do Cadeg, o 
popular Ceará, das lojas Grifffe e Art dos Vinho e Leila Monassa

Os 
sábados 

à tarde 
na Aldeia 

Portu-
guesa do 

Cadeg, na 
foto , José 

Matos 
e Fáti-

ma com 
demais 
amigos
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

TORTA
LEITE-CREME

1 massa sablée
6 gemas
500 ml creme de leite fresco
80 gr de açúcar
1 fava de baunilha
2 col. sopa de açúcar demerara

Coloque a massa sablée na forma. 
Faça furos com a ajuda de um garfo. Leve 
ao forno por 20 minutos a 180°C.

Na panela, coloque o creme de leite a 
ferver com a baunilha (abra, retire as se-
mentes e também coloque a fava). Quan-
do ferver, tire do fogo. Deixe de lado para 
infundir (cerca de 5-10 min).

Numa tigela, misture o açúcar e as ge-
mas. Em seguida, despeje a mistura líqui-
da da panela, mexendo sempre. No final, 
despeje essa nova mistura na forma (a 
massa sablée já está assada)

Leve ao forno por 1 hora a 100°C. 
Quando esfriar, deixe da noite para o dia 
na geladeira (ou 12 horas).

Polvilhe com o açúcar.
Caramelize a torta com a ajuda de um 

maçarico (ou leve ao forno por cerca de 5 
minutos).

MASSA SABLÉE
300 g manteiga gelada picada
600 g de farinha de trigo
sal a gosto
1 a 3 ovos
Misture a farinha o sal e manteiga e 

misture na mão ate virar uma farinha
Vá adicionando os ovos e trabalhe a 

massa ate que desgrude das mãos
Deixa a massa na geladeira embrulha-

da no filme.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A –Barra – Tel.:- 3325-3366
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 11h. Festa Natal Luz do 
Arouca Barra Clube. A festa inicia com uma Missa na Capela 
da Rainha Santa Mafalda. 13h. Abertura da Ceia Natalina 
com pratos especiais da culinária do Arouca. Grande festa 
de confraternização da diretoria do Arouca e seus sócios e 
convidados. Apresentação do Auto de Natal com os compo-
nentes d Rancho Folclórico do Arouca Barra Clube. A anima-
ção ficará a cargo do cantor Marco Vivan e sua Banda.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
DEZEMBRO – 02 – Domingo – Sede Social – De 12 às 
17h. Churrasco self-service do aniversário do Programa 
Portugal Canta Brasil. Churrasco self-service em come-
moração do aniversário do Programa Portugal Canta Brasil. 
Música ao vivo com o Conjunto Típicos da Beira Show.
DEZEMBRO – 08 – Sábado – 19h. Noite do Flashback. 
Venha Curtir uma Noite de Flashback! no Comando do Vj 
Robson Castro, o Criador do Good Times 98. Tocando só 
as Melhores dos Anos 70’,80’ e 90’. Ambiente Climatizado.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

DEZEMBRO – 2 – Domingo – 12h. Almoço Natalino. Chur-
rasco, bacalhau à Gomes de Sá, pernil, empadão de frango, 
sardinha portuguesa, castanhas e acompanhamentos. Sobre-
mesa: Rabanada. Baile com o Típicos da Beira Cvt: R$80,00.
DEZEMBRO – 5 – Quarta-feira 12h. Almoço das Quartas. 
Imperdivel.
CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
DEZEMBRO – 09 – Domingo – 12h. “Almoço Aniversarian-
tes”. Cardápio: Churrasco completo, acompanhamentos, 
saladas diversas, costela suína, empadão de frango, bolo e 
frutas. Atração: Cláudio Santos. Valor da entrada: R$60,00.
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. “Almoço Natalino”. Car-
dápio: Bacalhau a Transmontana, arroz de amêndoa, esca-
lopinho de filé mignon, rabanadas, aletria e frutas. Atrações: 
Márcio Gomes e Amigos do Alto Minho. Entrada: R$95,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
DEZEMBRO – 09 – Domingo – Sede Social – 10h. Grande 
festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Pro-
cissão: 10h com a Banda de Portugal. Missa: 11h, com a co-
roação de Nossa Senhora da Conceição. Almoço: 12h30min 
– Churrasco completo com picanha, sardinha portuguesa, 
arroz de bacalhau, frutas a vontade, caldo verde e casta-
nha portuguesa. Atrações: Conjunto Amigos do Alto Minho; 
Lançamento do livro “Quinta das Rosas” de Jorge Marques. 
Apresentação dos ranchos Folclóricos Mirim, Adulto e Velha 
guarda da Casa de Viseu. Rancho Folclórico da Casa de 
Viseu. Valor do convite: R$80,00. Reservas: Tel.: 3391-6730.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820

NOVEMBRO – 30 – Sexta-feira – 20h. Fado Vadio com 
Victor Lopez - Restaurante Costa Verde. O guitarrista Victor 
Lopez apresentará no Restaurante Costa Verde grandes su-
cessos do Fado nas vozes de vários convidados. Reserva 
antecipada. Lotação limitada.
DEZEMBRO – 01 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – San-
toinho. tradicional festa portuguesa regada à sardinha portu-
guesa, febras, drumet de frango e linguiças assadas na bra-
sa. Delicie-se também com batatas e cebolas cozidas, feijão 
manteiga e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de mi-
lho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vinhos servidos 
bem geladinhos. Para animar a festa os Conjuntos “Amigos 
do Alto Minho” e “Trio Josevaldo”. O folclore minhoto com os 
Veteranos, Bumbos e Gigantones, e as Marchas de Lisboa.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – RJ - Tel.: 2568-9535
DEZEMBRO – 09 – Domingo – 13h. Almoço de Natal Açoria-
no. Almoço para comer a vontade, servido no estilo self-ser-
vice em nosso Salão nobre. Bacalhau, chester, pernil, tender 
com acompanhamentos variados! Mesa de frutas com casta-
nhas, rabanadas, etc.. Música para dançar com o Grupo Ban-
da Típicos da Beira Show. Presença especial do Papai Noel 
alegrando a todos, com presentes para as crianças!

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
DEZEMBRO – 9 – Domingo – 12h. Festa da Castanha. 
Show com a Banda Brasil. Comidas típicas e muita casta-
nha portuguesa. Convite individual: R$ 70,00. Obs.: Bebidas 
e doces portugueses à parte...

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
DEZEMBRO – 2 – Domingo – 13h. Almoço Português com 
Cláudio Santos e Amigos.

CLUBE SOCIAL CAMPONESES DE PORTUGAL
Est. São Mateus, 25 – J. Primavera – D. de Caxias – RJ

Tel.: 2776-3352/36567964
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 12h. Natal Luz “Bendita seja 
a data que une a todo mundo numa conspiração de amor”. 
Cardápio: bacalhau no forno com batata, chester, pernil, ten-
der e carnes e buffet. Atrações: Papai Noel, Rancho Folclórico 
Camponeses de Portugal e Rogério com a Banda Típicos da 
Beira. Nossa tradicional mesa de 10 metros com iguarias de 
Natal. Bingo. Uma linda cesta de Natal com bacalhau, azei-
te portu-guês e muito mais... Convite: R$70,00 por pessoa. 
Reserve já sua mesa. Abertura: 12h. Almoço: 12h30min. No 
valor da entrada: comidas, mesa de iguarias e show inclusos. 
Bebidas a parte. Aceitamos cartões de crédito e débito.



HIV sem mitos
No próximo sábado, dia 1º de dezembro, será celebrado o 

Dia Mundial de Luta contra a Aids. A data alerta para a neces-
sidade de prevenção do vírus do HIV, que ataca nosso sistema 
imunológico. As principais formas de contagio são o comparti-
lhamento de objetos perfurocortantes (como seringas) e as re-
lações sexuais sem proteção. Com um período de incubação 
que pode durar anos, muitos portadores do HIV vivem anos 
sem saber que carregam o vírus. Além disso, o portador do 
vírus pode nunca apresentar a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida, que ficou conhecida pela sigla em inglês - AIDS.

Apesar dos primeiros casos já terem mais de 30 anos, mui-
tos mitos e dúvidas ainda cercam a doença. O primeiro erro 
é associá-la à homossexualidade. Atualmente, a maioria dos 
novos casos ocorre entre heterossexuais. Outro erro comum é 
tentar restringir as faixas etárias de risco. Desde o surgimen-
to das pílulas para disfunção erétil, muitos casos tem surgido 
entre idosos. Do outro lado, o número de infeccionados entre 
os mais jovens também cresce, talvez por não terem vivido a 
epidemia inicial e não perceberem a real gravidade da doença.

Ainda que a incidência seja maior entre os homens, essa 
diferença vem caindo brutalmente. A mulheres, que eram ape-
nas 14% dos casos, já respondem por 37% dos infectados. 
Para quem não sabe, mulheres são mais propensas à conta-
minação pelo HIV por fatores biológicos, pois a vagina é uma 
área mais propensa à penetração do vírus e possui uma su-
perfície de contato maior que o pênis. Mas, ainda pior que 
a vulnerabilidade biológica, é a vulnerabilidade social. Muitas 
mulheres sentem-se coagidas a fazer sexo sem preservativo, 
principalmente quando estão numa relação estável e monogâ-
mica. No entanto, a maioria das mulheres acaba sendo conta-
minada pelo próprio parceiro.

O tratamento através de medicamentos antiretrovirais 
impede que o vírus se multiplique. No entanto, como o vírus 
pode ficar “invisível” - em estado de latência -, o tratamento 
não pode ser interrompido nunca, ainda que o paciente pareça 
curado. Descobrir a doença precocemente ajuda o tratamen-
to, portanto fazer o teste é fundamental. O ideal é que todos 
façam o exame em algum momento da vida, já que a doença 
que não escolhe cor, raça, idade, estado civil, sexo, classe 
social nem orientação sexual. O teste, além de gratuito, possui 
resultado é rápido e sigiloso. Para mais informações, procure 
um Centro de Testagem Anônima e saiba que a doença não é 
uma sentença de morte. 

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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ARRAIAL TRANSMONTANO
AGITOU O DOMINGO

O Conjunto 
Cláudio 
Santos 
sempre faz 
um grande 
sucesso 
agitando o 
salão trans-
montano

Num destaque para o Jornal Portugal em Foco, a primeira-dama 
Emília Horto com a diretora Maria Alice Abreu

Mais um belo domingo 
na Casa de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro, com a 
realização do famoso Ar-
raial transmontano, com 
a casa recebendo um 
bom número de amigos 
e associados que abri-
lhantaram à tarde bem 
agradável saboreando um 
delicioso cardápio, com 
sardinha assada, tripas a 
moda transmontana. Em 
destaque um churrasco 
completo e um suculento 
caldo verde. Tudo pre-
parado divinamente pelo 
seu buffet. Um serviço 

A diretora 
da Casa 

de Trás-os-
Montes Lúcia 
Granito com 

os amigos, 
o empresá-
rio Antônio 

Ribeiro e 
esposa Maria 

Antônia Ri-
beiro

de mesa de primeira. O 
toque musical esteve a 
cargo do Cláudio San-

tos com seus dançarinos 
agitando o salão trans-
montano.


