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CADERNO DE SÃO PAULO

Isso mesmo, abarrotou 
de amigos que queriam 
estar juntos ao Roberto 
Leal e ver o Grupo Folc. 
Da Casa de Portugal de 
Campinas. Veja esta repor-

tagem e ainda, o sucesso 
do Almoço das Quintas, na 
coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, 
além de outros assuntos 
de interesse.

Adega da Lusa, Abarrotou

          

O ministro do Trabalho 
disse que o Governo está 
“sempre aberto” a propos-
tas de atualização do salá-
rio mínimo, mas frisou que 
o único compromisso que 
pode agora assumir é de 
que o valor chegará aos 600 
euros em 2019.

“Vamos discutir na Con-
certação Social sem fechar 
nenhuma porta, mas aquilo 
que é o compromisso que 
penso, indiscutivelmente, 
que é possível assumir , 
se nada de extraordinário 
acontecer, é aquele que 
está expresso no programa 
do Governo”, de 600 euros 
no próximo ano, disse o mi-
nistro Vieira da Silva.

Vieira da Silva lembrou 
ainda que, segundo a lei, 
cabe ao Governo fixar o 
valor do salário mínimo, ou-
vidos os parceiros sociais, 
e indicou que o processo 
de discussão na Concer-
tação Social será iniciado 

Domingo, de primeira, com a organização do Festival de 
Folclore com as Casas Regionais da Tijuca, na Casa 

das Beiras. Detalhes na pág. 2

Um dia de muita fé, em Duque de Caxias, no C.S. Cam-
poneses de Portugal com um domingo em louvor àa 

N.Sra. do Monte. Na foto, junto à imagem da padroeira, a 
presidente Rita Couto, Vereadora Teresa Bergher, Idália de-
mais convidados. Detalhes na pág. 14

Esteve bem movimentado o domingo feirense, sempre lotado. 
Na foto, o presidente Ernesto Boaventura, o vice-presidente 

Social Fernando Alves, Elídio Lopes, o casal Antônio Ribeiro, 
esposa Maria Antônia Ribeiro e amigos. Detalhes na pág. 15

FestivAL de FoLcLore
nA cAsA dAs BeirAs

cAmponeses homenAgeArAm
pAdroeirA n.srA. do monte

Governo só se compromete
com salário mínimo de 600 euros

em breve. “O Governo está 
sempre aberto às propos-
tas que apareçam, mas 
está principalmente aberto 
a cumprir aquele que é o 
seu programa”, defenden-
do que, apesar do cresci-
mento da economia e do 
emprego, nem todos os se-
tores conseguem suportar 
facilmente as atualizações 
dos últimos anos.

“A economia é um todo 
onde existem setores onde 
têm sido negociados salá-

rios mínimos de 700, 650 
euros, acima do salário mí-
nimo nacional, mas há seto-
res onde essa evolução não 
é fácil”, defendeu o ministro, 
dando como exemplo o se-
tor dos serviços. Segundo 
adiantou, enquanto grande 
parte do setor exportador 
tem maior facilidade, há se-
tores “onde o crescimento 
[do salário mínimo] de 15% 
dos últimos anos tem exi-
gido um esforço grande às 
empresas”.

O salário mínimo é
atualmente de

580 euros brutos
“Estamos num momento 

do mercado de trabalho di-
ferente do que estávamos 
há três anos. Nós hoje de-
frontamo-nos com um mer-
cado de trabalho com es-
cassez de mão de obra em 
quase todos os setores da 
economia”, disse. O minis-
tro acrescentou que neste 
momento há “dificuldade 
em encontrar mão de obra 
disponível” em algumas ati-
vidades e que, por isso, a 
revisão das reformas ante-
cipadas deve ser vista com 
“maior prudência”, embora 
se confirme “que é um ob-
jetivo para se cumprir”. O 
debate não tem data preci-
sa, uma vez que o momento 
é “marcado pelo debate do 
Orçamento”, disse adian-
tando estar certo de que 
“será completado até ao fi-
nal da legislatura”.

viLA dA FeirA: mAis
um domingo mágico

O  presidente do PSD, 
Rui Rio, desdramatizou 
aquilo que, afinal, o secretá-
rio-geral social-democrata, 
José Silvano, afirmou tratar-
se de “guerrilha partidária”, 
com a publicação de um co-
municado no site do partido.

Depois de notícias so-
bre o mal-estar com que a 
direção do PSD recebeu a 
proposta do próprio líder, 
Rui Rio, sobre uma taxa se-
melhante à que o BE propôs 
para a especulação imobili-
ária, o presidente social-de-
mocrata rejeitou a existência 
de divisões na sua direção.

José Silvano reconheceu 
que há um “colaboracionis-
ta” na própria Comissão 
Política Nacional do parti-
do: “A notícia que originou 
toda esta desinformação”, 
escreve o secretário-geral 
do PSD, teve, “necessaria-
mente, a colaboração direta 
de alguém que, tendo esta-
do presente, não se coibiu 
de usar um jornalista para 
a prossecução de pequeni-
nos objetivos de guerrilha 
partidária”.

Silvano diz que o fato de 
“praticamente a totalidade 
dos membros da Comis-
são Política Nacional” lhe 
ter “transmitido, por escrito, 
o mais vivo repúdio”, “pela 
falsa ideia de divisão que 
estão a tentar criar na opi-

O Exército anunciou que 
já adjudicou a compra de 36 
drones a uma empresa nor-
te-americana e no valor de 
5,15 milhões de euros .

O concurso, autorizado 
há mais de dois anos, foi lan-
çado no final de 2017 pela 
agência especializada da 
NATO na compra de material 
militar e concluído em mea-
dos de agosto deste ano.

O projeto envolve 12 
sistemas aéreos não tripu-
lados, cada um com três 
drones, uma estação de 
controle terrestre e vários 
equipamentos de obtenção 
de imagens em tempo real, 
a cores e por infravermelho. 
A empresa norte-americana 
AeroVironment, que ganhou 
o concurso, entregará os pri-
meiros sistemas Raven em 
março de 2019.e terminara 
em janeiro de 2021.

Direção de Rio ataca
“colaboracionista”

da imprensa

nião pública”, para além do 
“desgosto de verificar que 
a notícia que originou toda 
esta desinformação” teve a 
referida “colaboração direta 
de alguém”.

Segundo o secretário-ge-
ral do PSD, “a Direção Nacio-
nal do Partido Social Demo-
crata está globalmente coesa, 
compreendeu exatamente 
a ideia transmitida pelo seu 
presidente no que concerne 
à necessidade de combater a 
especulação imobiliária e con-
corda com esse objetivo polí-
tico e, em nome do interesse 
público, não pode deixar de 
o ser, apenas porque um ou-
tro partido também o entende 
como necessário”.

José Silvano defende 
mesmo que “foi, inclusiva-
mente, a Direção do partido 
que propôs ao Presidente a 
transformação da sua ideia 
em proposta concreta, a 
apresentar em sede de de-
bate do Orçamento de Esta-
do para 2019”.

Segundo notícias do Ex-
presso, os vice-presidentes 
Nuno Morais Sarmento e 
Castro Almeida que falaram, 
respetivamente, de “tiro no 
pé” e de “descaraterização 
ideológica” por Rui Rio ter 
dito que a proposta do BE 
para taxar a especulação 
imobiliária “não é assim tão 
disparatada”.

Exército confirma
compra de 36 drones

Este projeto de siste-
mas aéreos não tripulados 
insere-se na capacidade 
de Informações, Vigilância, 
Aquisição de Objetivos e 
Reconhecimento Terrestre  
do Exército.

Trata-se de “um sistema 
crucial para incrementar o 
conhecimento situacional, 
através de ações de vigilân-
cia e de obtenção de infor-
mações” tanto em missões 
militares e de paz no exterior 
como “em ações de patru-
lhamento e reconhecimen-
to” em matéria de fogos ou 
outras operações de apoio à 
Proteção Civil.

Os drones que vão equi-
par o Exército são leves e 
de pequena dimensão, sen-
do lançados manualmente e 
com capacidade de obser-
vação até 10 quilómetros de 
distância.FestivAL de chopp e

Aniversário AgitA BeirAs
Maravilhoso Festival de Chopp e aniversário do presiden-

te José Henrique, com a presença da Escola de Samba  
Unidos da Tijuca. Detalhes na pág. 2

As tradições gaúchas foram revividas neste último do-
mingo na Casa do Minho do Rio de Janeiro na foto a 

Missa Crioula com o Padre Silvério. Detalhes na pág. 18

semAnA FArroupiLhA 
  nA  cAsA do minho



Portugal em FocoRio de Janeiro, 20 a 26 de setembro de 20182

Festival de Chopp e aniversário do presidente 
José henrique agita a Casa das Beiras

O aniversariante da noite presidente José Henrique ao lado da sua esposa, Verônica, agradecendo a 
presença dos amigos e o carinho de todos neste dia especial, entre eles a Diretora Neumara Coelho, 
Alcir

O tradicional parabéns com os aniversariantes José Henrique e Fátima Horta, envolvidos pelo carinho 
de familiares e amigos

Uma sexta-feira nobre 
e quente, na Casa das 
Beiras com chopp da 
melhor qualidade, à von-
tade e delicioso galeto. 
Tudo perfeito, além de 

uma organização show 
da Secretária Adminis-
trativa, Cris e sua equi-
pe de colaboradores e a 
supervisão do Presiden-
te da Casa das Beiras, 

Panorâmica do Festival de Chopp, na Casa das Beiras, sexta-feira passada, atraindo um bom público 
que durante horas participou deste grande evento

Diante do bolo comemorativo o presidente José Henrique no tradi-
cional parabéns com sua amada esposa Verônica e Fátima Horta 
que estreou nova idade

Presidente José Henrique no salão da Casa das Beiras com seu vice-presidente Luís Ramalhoto,  presi-
dente da Unidos da Tijuca, Fernando Horta, Glória e Betão

A elegância 
e o charme 
do casal 
de Porta 
Bandeira 
Lorraine e 
Mestre Sala 
com o pre-
sidente bei-
rão, José 
Henrique 
e esposa 
- primeira 
dama Verô-
nica

Uma noite má-
gica de muito 
samba no pé 
com a passista 
portuguesa, 
Ana Felipa 
e seu par da 
Unidos da 
Tijuca com o 
presidente José 
Henrique e es-
posa Verônica

Foi só alegria 
o aniversário 

do presidente 
José Henrique 

e da Fátima 
Horta. Na foto, 

envolvidos 
pelo pavilhão 
da Escola de 

Samba Unidos 
da Tijuca 

simbolizando  
dois baluartes 

daquele bairro: 
Casa das Bei-

ras e Unidos da 
Tijuca

Banda Alto Astral deu o ritmo à noite, muito agradável, no Solar 
Beirão

José Henrique, dando 
total apoio ao evento.

Dava gosto ver a 
Casa, recebendo um 
excelente público. Mas 
a noite reservava mais 
uma surpresa, pois o pre-
sidente José Henrique 
estreou nova idade e co-
memorou com familiares 
e amigos e um delicioso 
bolo, com direito ao escu-
do do seu querido Vasco 
da Gama, Clube do seu 
coração, ao lado da sua 
amada esposa, a primei-
ra-dama Verônica. Com 
certeza, foi um pedaço de 
noite muito legal, onde a 
harmonia e descontração 
foram a tônica do festival 
de chopp que teve show 
com a Banda Alto Astral, 
agitando o salão da Casa 
das Beiras, a noite ainda 
reservava mais alegria 
com show da Escola de 
Samba Unidos da Tijuca, 
sua bateria que é “pura 
cadência”, seus pas-
sistas, porta bandeira e 
mestre sala, numa gran-
diosa confraternização, 

entre os presentes. Os 
amigos e associados se 
reuniram diante do bolo 
comemorativo para fes-
tejar o presidente José 
Henrique e Fátima Horta, 
que também, na opor-
tunidade, festejava seu 
aniversário junto do com 
seu esposo, Presidente 
Fernando Horta, uma du-
pla comemoração nesta 
última sexta-feira. Sim-
plesmente, uma noite pra 
lá de especial!
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Notas.. ...e mais

Elétricos com história e a história 
dos elétricos em desfile dia 16 em 
Lisboa. Do “São Luís”, que andava 
pelo Cais do Sodré em 1901 para 
promover o turismo, à “avantesma”, 
que foi carro de instrução e serviu 
de brinquedo no Monsanto. A inicia-
tiva do Museu da Carris insere-se 
no âmbito da Semana Europeia da 
Mobilidade. 

Elétrico nº 283, 444, 330, 508, 
535 e 802. Seis icónicos elétricos 
estão de regresso aos carris de Lis-
boa, numa ação integrada na Sema-
na Europeia da Mobilidade.

A iniciativa do Museu da Carris 
coloca em circulação, por um dia, 
seis relíquias repletas de história 
que contam a história dos elétricos 
na cidade de Lisboa.

Nesta viagem ao passado, em 
junho de 1901, começaram a an-
dar por Lisboa os primeiros carros 

Um elétrico chamado história
elétricos fechados, no número de 
75, numerados de 400 a 474. Co-
nhecidos como os “São Luís” (nome 
de batismo que derivou da cidade 
americana St. Louis, homónima da 
companhia), “teriam circulado pe-
las primeiras carreiras, tendo sido a 
inaugural Cais do Sodré-Ribamar”, 
adiantou ao SAPO24 fonte oficial do 
Museu da Carris.

“Vinham preparados para uma 
missão que, na época, ninguém 
adivinhou: transformarem-se num 
dos logótipos e dos motivos turísti-
cos das ruas da cidade, ao longo de 
todo o século XX, chegando até aos 
nossos dias”, tendo circulado até 
1973, pode ler-se no site do Museu 
da Carris.

Por sua vez, o elétrico nº 283 en-
trou ao serviço em 1902. Apelidado 
então de “almanjarra” e “avantesma 
formidável” devido às duas dimen-

o mais recente é o 802, datado de 
1939 e que se destaca pela cor 
amarela e a faixa branca. A Série 
800, com base nas “datas de inau-
guração das carreiras e chegada 
desta frota, e por imagens em arqui-
vo, terá feito as carreiras 13, 17 e 
18”, identifica a mesma fonte.

Os seis elétricos desfilaram dia 16 
a partir da Estação de Santo Amaro 
até à Praça da Figueira e regressam 
à estação de origem num percurso 
que engloba cinco paragens e que 
passa por Calvário, Avenida 24 de 
Julho, Cais do Sodré, Praça do Muni-
cípio e Praça do Comércio.

“No desfile participaram oito elé-
tricos”, acrescenta “sendo que só 
saem seis de manhã e seis no pas-
seio da tarde”. foram duas viagens, 
com partidas às 11h00 e às 16h00, 
transportando 124 pessoas de cada 
vez.

Papa Francisco disse que mafiosos não são cristãos na Sicília

Câmara do Porto 
aprova reforço até 

35 mil euros a 
restaurante solidário
A Câmara do Porto aprovou esta 
terça-feira reforçar até 35 mil eu-
ros o apoio ao restaurante solidá-
rio da Batalha, que serve refeições 
a sem-abrigo e em oito meses dis-
ponibilizou 47.360, devido ao “au-
mento da procura do serviço”.
António Costa espera que presi-
dência angolana da CPLP dê pas-
sos para livre circulação
O primeiro-ministro afirmou hoje 
esperar que a próxima presidên-
cia angolana da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), em 2020, dê passos de-
cisivos no projeto de progressiva 
liberdade de circulação de cida-
dãos dentro do espaço lusófono.

Pavilhão multiusos e 
mini-estádio do sporting 

de Braga prontos em 2020
O Sporting de Braga confirmou esta terça-feira o acordo 

com a Câmara Municipal de Braga para o início da segunda 
fase da sua cidade desportiva, garantindo a sua conclusão, 
em todas as suas valências, em 2020.

A autarquia bracarense vai ceder, por 75 anos, uma parcela 
de terreno da Avenida do Estádio ao Sporting de Braga, rece-
bendo 400 mil euros e, entre outras contrapartidas, o acesso 
público a um circuito de manutenção.

Os termos da cedência daquela parcela, contígua ao Está-
dio Municipal de Braga, a que a Lusa teve hoje acesso e que 
vão ser discutidos na reunião do executivo de maioria PSD/
CDS-PP/PPM de quarta-feira, prevê que o clube construa um 
circuito de manutenção de “acesso público e livre” e que per-
mita ao município “utilizar gratuitamente o pavilhão multiúsos 
que o Sporting de Braga edificará no terreno duas vezes por 
ano”.

U.Porto entre as 100 
universidades da europa 

A Universidade do Porto (U.Porto) está entre as 100 melhores 
universidades da Europa e entre as 250 a nível mundial no que toca 
aos índices de empregabilidade dos alunos, informa hoje a academia 
na sua página da Internet.

Dados da última edição do QS Graduate Employability Ranking, 
entidade que faz um dos ‘rankings’ universitários mais consagrados 
a nível mundial, e que publica pela 4.ª vez uma lista sobre a empre-
gabilidade das instituições, indicam que a U.Porto ficou “entre as 100 
melhores da Europa no que toca aos índices de empregabilidade dos 
seus estudantes”.

Entre as 497 instituições de ensino superior analisadas, a U.Porto 
ficou classificada a nível mundial no intervalo 201-250, numa lista 
dominada pelas universidades norte-americanas.

“Esta classificação não significa apenas uma avaliação da taxa de 
empregabilidade, mas avalia também os esforços que cada universi-
dade faz para promover essa taxa de emprego”, designadamente a 
participação em feiras de emprego, explicou à Lusa fonte do gabine-
te de imprensa da U.Porto.

sões (11,35 m), arrastou consigo 
um aviso: “se abalroar com alguma 
coisa, acaba-se a coisa e acaba-se 
o mundo”.

Retirado de circulação na déca-
da 50 do século passado, serviu de 

carro de instrução, “viajou” até ao 
Parque Infantil do Monsanto e, já 
nos anos oitenta regressou à base 
para fazer parte da coleção do Mu-
seu da Carris.

De entre os elétricos históricos, 

O Papa Francisco elogiou hoje 
na Sicília o sacrifício do sacerdote 
Giuseppe Puglisi, assassinado pela 
mafia há 25 anos, e disse aos mafio-
sos que não são cristãos, durante a 
missa multitudinária que celebra em 
Palermo em memória do prelado.

“Não se pode acreditar em Deus 
e ser mafioso, quem é mafioso não 
vive como cristão, porque blasfema 
com a vida o nome de Deus”, afirmou 
Francisco na homilia que pronunciou 
perante dezenas de milhares de fiéis 
reunidos no grande espaço verde do 
Foro Itálico.

“Assim digo aos mafiosos: mu-
dem, deixem de pensar só em vocês 
próprios e no vosso dinheiro, conver-
tei-vos ao verdadeiro Deus de Jesus 
Cristo. De outro modo a vossa pró-

pria vida estará perdida e será a pior 
das derrotas”, adiantou Francisco.

O Papa recordou que o padre Pu-
glisi morreu há 25 anos no dia em que 
fazia 56 anos e que “coroou a sua vi-
tória com um sorriso”, numa alusão ao 
sorriso com que o sacerdote, conheci-
do por tentar tirar os jovens do crime 
organizado, recebeu o seu assassino 
quando o viu chegar e lhe disse que “o 
esperava”.

“Aquele sorriso não deixa dormir de 
noite o seu assassino, que diz: havia 
uma espécie de luz naquele sorriso”, 
referiu Francisco.

“O padre Puglisi sabia que se ar-
riscava, mas sabia sobretudo que o 
verdadeiro perigo na vida é não arris-
car e viver comodamente”, adiantou 
Francisco, que apelou aos fiéis para se 

esquecerem do egoísmo seguindo o 
exemplo do sacerdote.

O papa instou ainda os fiéis a não 
se deixarem levar pelo ódio nem pelo 
rancor porque, afirmou, são “neces-
sários homens de amor, homens de 
honra, homens de serviço, não de 
opressão”.

“Se a litania mafiosa é ‘tu não sa-
bes quem sou eu’, a cristã é ‘eu pre-
ciso de ti’” e se a ameaça mafiosa 
é ‘vais pagar-mas, a oração cristã é 
“senhor ajuda-me a amar”, continuou 
o Papa Francisco.

Depois da missa, o Papa Fran-
cisco deverá visitar uma missão lai-
ca que assiste pobres em Palermo, 
antes de se deslocar ao bairro Bran-
caccio da cidade, onde Puglisi era 
pároco.

Romaria de S. Mateus atrai milhares de visitantes em Elvas
As tradicionais festas do Senhor Jesus da Piedade e Feira de 

São Mateus abriram nesta quinta-feira em Elvas, distrito de Portale-
gre, com milhares de romeiros a serem esperados num evento com 
cerca de três séculos de existência.

O ponto alto das cerimónias religiosas é a Procissão dos Pen-
dões, presidida pelo arcebispo de Évora, Francisco Senra Coelho, 
marcada para quinta-feira, às 18:30, que é considerada uma das maio-
res manifestações religiosas do país, por atingir, habitualmente, dois 
a três quilómetros de extensão e que por tradição abre os festejos.

Durante os dias de festa, até ao final deste mês, o Santuário 
do Senhor Jesus da Piedade, construído entre 1753 e 1779, é vi-

sitado por milhares de fiéis. A romaria de São Mateus é uma das 
mais importantes do país e o programa dos festejos, hoje divulgado 
pelos promotores, inclui cerimónias religiosas, espetáculos musicais 
e pirotécnicos, corrida de toiros, exposições e desfiles de bandas 
filarmónicas.

Promovida pela Câmara Municipal de Elvas, a feira inclui uma 
mostra de atividades económicas, além de áreas destinadas às ins-
tituições, gastronomia e venda de produtos regionais.

A realizar em recinto coberto, os espetáculos do certame, promo-
vidos também pelo município, contam com a participação de Quim 
Barreiros (dia 20), Calema (21), HMB (22), Diogo Piçarra (27), Ana 

Moura (28) e Três Bairros & Tim com ensemble de cordas (29), a 
partir das 23:00, seguindo-se a atuação de dj.

O recinto das festas, no Parque da Piedade, vai contar ainda com 
a “Praça da Feira”, onde os grupos musicais e de cantares e os fadis-
tas de Elvas vão ter oportunidade de atuar.

A tradição do certame e a devoção dos fiéis ao Senhor Jesus da 
Piedade são as principais características do evento, que atrai milha-
res de pessoas, sobretudo de outras localidades do Alentejo e da 
Extremadura espanhola.

A organização das festas e da feira está a cargo da Confraria do 
Senhor Jesus da Piedade e do município.
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Regiões & Províncias

A Câmara Municipal de 
Aveiro anunciou que vai ce-
lebrar um protocolo com a 
Fundação de Serralves, com 
vista à formação de jovens 
na área da Cultura.

 O acordo, a ser assinado 
na quarta-feira, prevê, no-
meadamente, “a realização 
de uma grande exposição 
anual, acompanhada de uma 
componente de serviço edu-
cativo, assim como a cola-
boração com as escolas em 
programas pedagógicos que 
visem à formação dos Jo-
vens na área da cultura”.

Anuncia protocolo 
com Serralves
para formação 

cultural dos jovens

Aveiro

porto de móS montAlegre

chAveS

A colaboração entre as 
duas entidades recebe um 
primeiro impulso com a ex-
posição “Corpo, Abstração 
e Linguagem na Arte Por-
tuguesa”, a inaugurar pelas 
17h00min de quarta-feira, no 
Museu de Aveiro “Santa Joa-
na”, antecedendo a assinatu-
ra do protocolo.

A exposição, que estará 
patente até ao dia 01 de de-
zembro, apresenta um con-
junto de 24 obras provenien-
te da Coleção da Secretaria 
de Estado da Cultura (SEC), 
que se encontram em depó-

Nos últimos anos, Por-
tugal sentiu de forma crítica 
a severidade climatológica 
onde, consequência em par-
te das alterações climáticas, 
serão cada vez mais frequen-
tes os períodos em que os 
valores de precipitação serão 
muito inferiores ao normal e 
valores da temperatura mui-
to acima do normal, em par-
ticular da máxima, levarão à 
escassez de água disponível.

Embora no nosso conce-
lho não se tenham sentido 
esses efeitos, o Município de 
Porto de Mós que, logo no 
final de 2017, implementou 
medidas de racionalização 
do uso da água, tais como 
a suspensão das regas em 
espaço público, decidiu tam-
bém implementar medidas 
que visem garantir a efici-
ência hídrica dos sistema, 
assegurando o abastecimen-
to público em quantidade e 
qualidade aos munícipes.

Desta forma, e visando a 
eficiência hídrica, o Município 
de Porto de Mós, para além 
de estar a substituir equipa-

município
investe na 
eficiência 
hídrica do 
concelho

Um aluno português con-
quistou, pela primeira vez, a 
medalha de prata nas Olim-
píadas Internacionais de In-
formática, em Tsukuba, no 
Japão, onde competia com 
mais de 300 alunos de 87 
países e regiões.

De acordo com o site da 
Associação para a Promo-
ção e Desenvolvimento da 
Sociedade de Informação 
(APDSI), Kevin Pucci, aluno 
do 11.º ano do Agrupamen-
to de Escolas Dr. Júlio Mar-
tins, em Chaves, alcançou o 
melhor resultado de sempre 

Português ganha medalha de prata
nas olimpíadas de informática no Japão

mentos obsoletos e a dotar 
os sistemas de melhores con-
dições de pressão e caudal, 
encontra-se a executar um 
conjunto de obras, num valor 
superior a 500.000,00€, com 
o objetivo de:

– Reforçar os sistemas 
em quantidade com a exe-
cução de novas captações, 
como os novos furos em Ca-
sais de Matos e Chão Pardo;

– Reduzir a quantida-
de de água perdida (fugas) 
através da remodelação das 
condutas em fibrocimento, 
como em Mira de Aire, São 
Jorge e Ribeira de Cima;

– Reparar reservatórios 
em avançado estado de de-
gradação, como no Pinhal 
Verde, Mira de Aire e Moinho 
das Pedreiras;

– Reforçar a capacidade 
de armazenagem com a cons-
trução de novos reservatórios, 
como o de Mira de Aire.

para Portugal, que participa 
na competição desde 1992.

A 30.ª edição das Olim-
píadas Internacionais da In-
formática decorreu entre 01 
e 08 de setembro na cidade 

de Tsukuba, no Japão, e pôs 
à prova os conhecimentos 
informáticos e de programa-
ção de 335 alunos de 87 paí-
ses ou regiões.

Durante dois dias, os alu-

Isaltino Morais reuniu 
com 600 educadores e 
professores do concelho 
de Oeiras para apresen-
tar as linhas estratégicas 
da nova política educativa 
2017-2021, reafirmando o 
seu compromisso com a 
Educação.

“Vou garantir, de forma 
única, como nunca aconte-
ceu neste concelho e pro-
vavelmente no país – e es-
tou disponível para que me 
cobrem se não for verdade - 
o financiamento necessário 
para a criação de projetos, 
de modo a dar condições 
para que os professores, 
os alunos, e os pais sintam 
confiança no sistema edu-
cativo e para termos, de 
fato, os melhores alunos do 
país”, afirmou o presidente 
da Câmara de Oeiras, Isal-
tino Morais.

Perante os cerca de 
600 professores que en-
cheram os jardins do Pa-
lácio Marquês de Pombal, 
Isaltino Morais reiterou um 
compromisso eleitoral: “A 
Educação é a nossa grande 
prioridade para os próximos 
anos”.

“Queremos ser facilita-
dores da vida dos professo-
res. Queremos os melhores 
alunos neste concelho, por-
tanto, temos de dar boas 
condições aos professo-
res”, acrescentou.

A Câmara Municipal de 
Oeiras está a preparar, com 
o Ministério da Educação, 
um plano de investimento 
de 15,5 milhões de euros, 
dos quais 25% serão com-
participados pela Câmara 
Municipal, para a reabili-
tação de todas as escolas 
Básicas Integradas, EB2+3 
e Secundárias, nos próxi-
mos anos.

 A Câmara Municipal vai 
ainda investir 9,5 milhões 
de euros para reabilitação 
dos jardins-de-infância e 
escolas do 1.º Ciclo. 

Um total, portanto, de 25 
milhões de euros de inves-
timento na reabilitação das 
escolas.

No sentido da melhoria 
das condições das escolas 
EB1 do Município foram ad-
judicadas obras em 15 es-
colas, muitas delas prontas 
já no início do ano letivo.

Num total de 2 milhões 
de euros estão a ser objeto 
de intervenção as escolas 
EB Prof. Noronha Feio e 
Cesário Verde em Queijas; 
a EB e JI Jorge Mineiro 
de Barcarena; EB e JI DE 
Porto Salvo; EB Sylvia Phi-
lips, EB Sophia de Mello 
Breyner JI Tomás Ribeiro, 
em Carnaxide; EB Sá de 
Miranda, EB Gomes Frei-

re de Andrade, EB Conde 
Ferreira, em Oeiras; EB 
Visconde de Leceia/Barca-
rena; EB Dionísio Matias 
em Paço de Arcos e requa-
lificação de muros e veda-
ções em diversos equipa-
mentos escolares.

O alargamento da oferta 
de creches existentes e au-
mento do número de vagas 
na educação pré-escolar, 
assim como a criação de 
um Centro de Ciência em 
Oeiras, em parceria com as 
universidades sedeadas no 
território são algumas das 
medidas que fazem parte 
da política educativa muni-
cipal, composta por 7 eixos 
estratégicos: planeamen-
to estratégico; reabilitação 
e manutenção do parque 
escolar; recursos educati-
vos; apoio às escolas aos 
docentes; interligar as es-
colas, as famílias e a co-
munidade; apoio a projetos 
extracurriculares e interagir 
partilhar e comunicar boas 
práticas.

O vereador da Educa-
ção, Pedro Patacho, enu-
merou algumas medidas já 
a ser desenvolvidas pelo 
executivo, como a execu-
ção do Plano Municipal de 
Promoção do Sucesso Es-
colar, em articulação com 
os agrupamentos esco-
lares, a reorganização e 
melhoramento do funcio-
namento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular 
no 1.º Ciclo.

Em outubro será tam-
bém apresentado os Jogos 
de Oeiras, uma saudável 
competição desportiva, em 
várias modalidades, que 
acontecerá ao longo do 
ano letivo.

Outra novidade des-
te ano letivo é o programa 
Oeiras Educa, um forte con-
tributo para disponibilizar 
uma grande diversidade de 
oferta educativa não formal 
existente no concelho de 
Oeiras, de modo a que os 
educadores e professores 
possam, com sucesso, arti-
culá-la com o seu trabalho 
nas escolas. Universida-
des, centros de investiga-
ção, bibliotecas, teatros, 
galerias, empresas, jardins 
e muitos outros espaços 
do concelho estarão dispo-
níveis para agendamentos 
de visitas ou para organizar 
idas às escolas. 

Toda esta oferta vai es-
tar agregada num diretório 
online que ficará disponí-
vel em outubro e para o 
qual os professores terão 
credenciais de acesso 
para realizar agendamen-
tos, com garantia de trans-
porte dedicado.

oeiras com plano 25 milhões 
de euros de investimento na 

reabilitação das escolas

nos participaram em compe-
tições de cinco horas, com 
três problemas diários.

Portugal acumula agora 
no seu histórico uma meda-
lha de prata e oito medalhas 
de bronze, duas em 2017, 
uma em 2016, duas em 
2012, uma em 2011, uma em 
2009 e uma em 2002.

Portugal participa neste 
evento desde 1992, com os 
melhores alunos seleciona-
dos através das Olimpíadas 
Nacionais de Informática, or-
ganizadas pela APDSI.

sito no Museu de Arte Con-
temporânea de Serralves, 
no Porto, desde a criação da 
Fundação, e na Câmara Mu-
nicipal de Aveiro.

O conjunto de obras ex-
postas “demonstra a im-
portância que a pintura e a 
escultura tiveram ao longo 
das décadas de 1960-80 na 
renovação das linguagens 
artísticas em Portugal”.

“As obras escolhidas 
atestam os diversos níveis de 

diálogo e confluência formais 
que os artistas portugueses 
souberam estabelecer entre 
si e com o contexto interna-
cional a partir do pós-guer-
ra”, refere um texto alusivo.

Para a Câmara, que vem 
trabalhando na candidatura 
de Aveiro a Capital Europeia 
da Cultura, trata-se de uma 
“exposição única e singular, 
que afirma também Aveiro es-
trategicamente na Arte Con-
temporânea em Portugal”.

Montalegre vai substituir 
a iluminação pública das 135 
localidades do concelho por 
lâmpadas LED, um projeto 
de eficiência energética que 
vai custar três milhões de 
euros, disse o presidente da 
autarquia.

“É um investimento que 
vai permitir que todo o con-
celho de Montalegre fique 
assim como uma espécie de 
noite de lua cheia”, afirmou 
Orlando Alves.

O autarca explicou que 
vão ser substituídas “10 mil lu-
minárias por lâmpadas LED”, 
daí resultando uma “poupan-
ça significativa, de 140 mil eu-
ros por ano”.

A atual fatura correspon-
dente à iluminação pública do 
concelho ultrapassa os 500 
mil euros por ano.

montalegre quer instalar 10 mil
lâmpadas led em 135 aldeias

O projeto de eficiência 
energética em Montalegre re-
sulta de um contrato com uma 
empresa, que está a concre-
tizar o investimento e a inter-
venção, e a quem a autarquia 
vai pagar, durante 12 anos, 
cerca de 263 mil euros anuais.

Pela concessão, obriga-
tória por lei, o município pa-
gará ainda 140 mil euros por 
ano à EDP.

Mas, segundo o autarca, 
“o ganho maior é o contributo 
para a redução das emissões 
de dióxido de carbono CO2”.

“Seremos o primeiro con-
celho no país a ter todo o con-
celho, que é enorme, tem a 
área da ilha da Madeira, são 
135 localidades, onde as lumi-
nárias de mercúrio irão ser to-
das substituídas por lâmpada 
LED”, salientou.
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alijó

fornos de algodres

A vila de Favaios, no con-
celho de Alijó, recebe de 7 a 
9 setembro, pelo quarto ano 
consecutivo, o Festival Mos-
catel do Douro, um evento 
destinado a promover e valo-
rizar o vinho licoroso único e 
exclusivo daquela região.

O Moscatel de Favaios 
é um vinho licoroso da Re-
gião do Douro que possui 
maior destaque no planalto 
de Favaios. Atualmente este 
produto continua a ser uma 
importante força motriz no de-
senvolvimento da economia 
local, visível na paisagem, na 
arquitetura e no aumento do 
número de habitantes.

O Moscatel de Favaios 
distingue-se por ser um vinho 
produzido a partir de uma úni-
ca casta, o “Moscatel Galego”, 
que no planalto de Favaios se 
encontra associado a um ter-
reno bastante fértil e pouco 

pedregoso com declives mui-
to suaves, e um clima fresco, 
favorecido pelos nevoeiros e 
orvalhadas habituais.

A Adega de Favaios no 
ano que comemora os seus 
65 anos, em plena vindima, 
e na sequencia do que já 
acontece há 2 anos, participa 
de forma ativa no Festival do 
Moscatel de Favaios .

Este ano com um cartaz 
soberbo em que conta com 
a presença da cantora Ana 
Moura e dos Azeitonas, alem 
do já famoso brinde ao mos-
catel de Favaios.

Não deixe de visitar Fa-
vaios, divertir-se no festi-
val, conhecer a região, e a 
Adega de Favaios que conta 
com mais de 550 associa-
dos que ao longo dos seus 
65 anos, contribuíram para 
a criação de uma marca lí-
der em Portugal.

iV festival do Moscatel
douro 2018 em favaios

Vinhas

A Câmara de Vinhais, no 
distrito de Bragança, lan-
çou hoje o concurso público 
para a construção do Cen-
tro Escolar -- Escola Básica 
e Secundária D. Afonso III, 
que representa um inves-

timento de mais de 3,7 mi-
lhões de euros.

De acordo com o anúncio 
do concurso público publi-
cado hoje em Diário da Re-
pública, a obra deverá estar 
concluída no prazo de um 

Câmara lança concurso público
para construção do centro escolar

belMonte

Vila pouCa de aguiar

oliVeira de frades

amor electro e santamaria
animam festas do Concelho

tradicional feira das Cebolas com três dias de festa

Câmara Municipal de fornos de
algodres tem dívida consolidada

Começam sexta-feira, 20, 
as Festas do Concelho de 
Belmonte, com diversas ini-
ciativas, e alguns concertos, 
onde os cabeça de cartaz 
deste ano são os Amor Elec-
tro e os Santamaria.

Amanhã, pelas 21 horas, 
decorre uma actividade de-
dicada aos mais novos, na 
Biblioteca, onde as crianças 
são desafiadas a passar 24 
horas com os livros. Às 22 
horas, no Pavilhão Gimno-
desportivo, actuam os “100 
ensaios” e uma hora e meia 
mais tarde sobem ao palco 
os Santamaria, que serão 
seguidos de um DJ. Nesta 
mesma noite, mas em Lis-
boa, no Coliseu dos recreios, 
o fadista Nuno da Câmara 
Pereira apresenta o seu novo 
trabalho, com temas dedica-
dos à vila, intitulado “Belmon-
te- Encantos Mil”. “É uma boa 
forma de chegarmos à nossa 
diáspora na capital” frisa o 
autarca local, António Dias 
Rocha.

A tradicional Feira das Cebolas conta este ano 
com atividades no domingo (dia 23), segunda (dia 
24) e terça-feira (dia 25). A venda da cebola inicia-
se às 14 horas do dia 24 e prolonga-se durante o 
dia 25 de setembro. Este certame regional é pro-
movido pelo Município e EHATB.

São muitas as atividades previstas: no domin-
go à tarde, o jogo do malhão, concertinas, corrida 
de burros e corrida de cavalos em passo travado, 
na segunda à tarde, mostra e venda de produtos 
locais e degustação de caldo da cebola nas tas-
quinhas e à noite a desfolhada à moda antiga que 
será protagonizada pela Associação Acrepes.

No dia da feira – 25 de setembro – logo a partir 
das 8 horas, mostra e venda de produtos regio-
nais, animação com concertinas e teatro de rua 
que será protagonizado pela companhia Filandor-
ra. Entre o final da manhã e o início da tarde, irão 
realizar-se dois concursos nos locais habituais, o 
da maior cebola (Praça Camilo Castelo Branco) e 
o pecuário (Complexo Desportivo). Aqui seguir-se
-á as chegas de carneiros e de bois. As atividades 
culminarão com o tradicional baile das cebolas, 
cuja protagonista será a Rosinha que completará 
o pacote de espetáculos e demais atividades da 
edição de 2018.

O presidente da Câmara 
Municipal de Fornos de Algo-
dres, Manuel Fonseca, disse 
hoje à agência Lusa que o seu 
município é um dos mais endi-
vidados do país, mas que tem 
a dívida «consolidada».

«Tendo em conta os rácios 
que neste momento contam 
para classificar os vários mu-
nicípios, Fornos de Algodres 
estará sempre, e estará nos 
próximos anos, como um dos 
municípios mais endividados 
do país», declarou o autarca 
socialista.

No entanto, Manuel Fonse-
ca esclarece que a autarquia 
«conseguiu que toda essa dí-
vida esteja consolidada» e o 
plano de pagamento em vigor 
permite que “possa assumir to-
dos os compromissos que são 
levados ao Orçamento que é 
apresentado na Câmara Mu-
nicipal”.

Os municípios de Cartaxo, 
Fornos de Algodres, Nordeste 
e Vila Real de Santo António 
estavam, em final de junho, 
em ruptura financeira, segun-
do o Conselho de Finanças 
Públicas (CFP).

De acordo com o relatório 
do primeiro semestre sobre 
execução orçamental da ad-
ministração local, “no final do 
primeiro semestre, 25 dos 308 
municípios encontravam-se 
acima do limite da dívida total”.

Desses, quatro estão mes-
mo em «situação de ruptura 
financeira»: Cartaxo (distrito 
de Santarém), Fornos de Algo-
dres (Guarda), Nordeste (ilha 
de São Miguel, Açores) e Vila 
Real de Santo António (Faro).

A situação de ruptura finan-
ceira é definida quando um 
município tem um rácio de dí-
vida total superior em 300% à 
receita média cobrada nos três 

anos anteriores (neste caso, 
entre 2015 a 2017).

No caso de Fornos de Al-
godres, no distrito da Guarda, 
Manuel Fonseca alerta que, 
tendo em conta os indicadores 
que contam para classificar 
os concelhos, o índice de en-
dividamento da autarquia irá 
continuar «por muitos e mui-
tos anos». «No entanto, há um 
plano de pagamento que per-
mite fazer com que [o municí-
pio] continue, pelo menos, a 
cumprir com as necessidades 
básicas da população», acres-
centa.

O autarca mostra-se pre-
ocupado, mas explica que o 
executivo que lidera já fez «o 
trabalho de casa, no sentido 
de que essa situação se vá re-
solvendo durante os próximos 
anos». «Há uma dívida que 
foi calculada quando foi nego-
ciado com o FAM – Fundo de 
Apoio Municipal», de «perto 
de 30 milhões de euros», mas 
existem processos que aguar-
dam decisão do Tribunal, para 
que a Câmara também os pos-
sa contabilizar, disse.

Manuel Fonseca lembra 
que quando assumiu os des-
tinos do município de Fornos 
de Algodres, no mandato an-
terior, o valor do Orçamento 
camarário era de três milhões 
de euros e a Câmara tinha 
que pagar, por ano, «perto 
de 2,2 milhões de euros, para 
fazer face ao pessoal e aos 
encargos da dívida». «Neste 
momento, com o plano finan-
ceiro que temos, temos [na au-
tarquia] um encargo anual de 
perto de 1,2 milhões de euros, 
mas já nos dá alguma margem 
para fazer alguma coisa, ou 
pelo menos para satisfazer as 
necessidades básicas das po-
pulações», concluiu

Este ano, as receitas dos 
concertos das Festas do 
Concelho voltam a ter um 
cariz solidário, revertendo 
as mesmas para os bombei-
ros e misericórdia local. Nos 
concertos de dia 20 (Santa-
maria), 21 (Amor Electro) e 
24 (Sons do Minho), os bi-
lhetes custam um euro e a 
verba é para os bombeiros. 
No espectáculo de stand up 
comedy de dia 22, com o hu-
morista João Seabra, esse 
euro reverte a favor da Santa 
Casa da Misericórdia, já que 

a atividade decorre no seu 
auditório.

No sábado, 21, o prato 
forte é o concerto dos Amor 
Electro, às 23 horas, além 
da banda que ganhou o con-
curso “À procura de novos 
talentos”, os Johnny Dead 
Radio, que atua uma hora 
antes. Sobem ainda ao palco 
“Os Red” e “Junior K”, num 
dia em que, de manhã, a par-
tir do Museu Judaico, a TSF 
emite o seu programa “Terra 
a terra”. E em que, pelas 11 
horas e 30, decorre um en-

contro de Antigos Alunos do 
Externato Nossa Senhora da 
Esperança, organizado pela 
Associação dos Antigos Alu-
nos do Colégio de Belmonte.

No domingo, 22, às 15 
horas, há uma caminhada, 
organizada pela Associação 
Desportiva de Belmonte, e à 
noite, João Seabra protagoni-
za um espectáculo de humor 
no auditório da Santa Casa.

No dia 24, terça-feira, 
actuam os Sons do Minho, 
às 23 horas, antecedidos 
pelo artista da terra, Virgí-
lio Faleiro, que continua a 
animação pela noite den-
tro. À meia-noite o fogo de 
44 morteiros assinala os 44 
anos do 25 de abril.

Quarta-feira, 25, o Dia da 
Liberdade é assinalado numa 
sessão solene, na Câmara, 
pelas 11 horas e 30, exposi-
ções, a tradicional procissão 
de Nossa Senhora da Es-
perança, Às 21 horas, e um 
fogo-de-artifício piromusical 
junto ao castelo, à meia-noite.

O concelho de Oliveira de Frades também é rico em paisa-
gens deslumbrantes que podem ser percorridas através dos 
percursos pedestres que existem no concelho. Atualmente 
existem 4 de pequena rota municipal.

Na edição de 16 de agosto demos a conhecer os percur-
sos pedestres no concelho de Vouzela e esta semana faze-
mos referência aos de Oliveira de Frades.

percursos pedestres
dão a conhecer encantos

naturais do concelho

ano e o preço base é de cer-
ca de 3,75 milhões de euros.

Em agosto de 2015, o 
município revelou pretender 
juntar todos os alunos de to-
dos os níveis de ensino num 
centro escolar e assim resol-
ver os problemas da degra-
dação dos atuais estabeleci-
mentos de ensino.

Na ocasião, o então pre-
sidente da autarquia, Améri-
co Pereira, referia em nota 
divulgada à imprensa que 
construir o centro escolar 
ficava mais barato do que 
recuperar os dois edifícios 
escolares existentes, esti-
mando conseguir resolver 
os problemas com três mi-

lhões de euros.
O anúncio do concurso 

público hoje publicado é da 
responsabilidade do atual 
presidente da Câmara de Vi-
nhais, Luís Fernandes.

Há três anos, o município 
lembrava que as instalações 
onde funcionam o 2.º e o 
3.º ciclos e o secundário de 
Vinhais, o agrupamento de 
escolas D. Afonso III, “têm 
mais de 30 anos, não tem 
aquecimento, não respei-
tam as regras de eficiência 
energética, a cobertura mete 
água” e que “a própria cons-
trução nunca foi adequada, 
uma vez que se desenvolve 
em vários patamares”.
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A segunda fase do des-
congelamento das pro-
gressões na Administração 
Pública começa a ser paga 
este mês mas, para muitos 
trabalhadores, o valor que 
lhes cairá na conta vai ser 
idêntico ao que recebiam 
no início do ano. Tudo por-
que, dizem os sindicatos, 
há ainda milhares de fun-
cionários que não estão a 
receber o acréscimo sala-
rial a que já têm direito pelo 
descongelamento.

A presidente do Sindica-
tos dos Enfermeiros Portu-
gueses, Guadalupe Simões, 
contabiliza em perto de 30 
mil os profissionais do setor 
continuam sem ver os efei-
tos práticos do processo de 
descongelamento das pro-
gressões e promoções que 
começou no início do ano.

Aos enfermeiros, os sin-
dicatos da Função Pública 
somam outras situações de 
que vão tendo conhecimen-
to e que são transversais a 
serviços da administração 
pública. José Abraão, da  
Federação dos Sindicatos 
da Administração Pública, 
fala ainda de casos seme-
lhantes na administração 
local e na Região Autônoma 
dos Açores.

“Há centenas de traba-
lhadores nos Açores que 
ainda não foram notificados 

Várias empresas trans-
portadoras do grupo Barra-
queiro vão estar em greve 
no dia 28 para reivindicar 
aumentos salariais e melho-
res condições de trabalho, 
anunciou  a Federação dos 
Sindicatos de Transportes e 
Comunicações .

A paralisação vai decor-
rer durante todo o dia, não 
se sabendo quais serão as 
empresas que irão aderir ao 

Empresas do grupo Barraqueiro
em greve a partir do dia 28

A ministra do Mar disse, 
em Lisboa, que Portugal tem 
um conjunto de vantagens 
competitivas e inegáveis que 
levam o país a tornar-se uma 
referência mundial nos seto-
res portuário e marítimo.

“Portugal é um país com 
uma longa tradição marítima 
que, com os arquipélagos 
dos Açores e da Madeira, 
retrata uma condição geoes-
tratégica privilegiada para as 
principais rotas marítimas. 
Além disso, a segurança, 
estabilidade, competência e 
infraestruturas criam um con-
junto de vantagens competi-
tivas inegáveis que levam 
Portugal a tornar-se uma 
referência mundial nos se-
tores portuário e marítimo”, 
disse Ana Paula Vitorino, na 
cerimónia de inauguração da 
Portugal Shipping Week.

No discurso enviado à 
Lusa, proferido no primeiro 
dos três eventos sobre as 

Portugal está a tornar-se 
uma referência mundial

no setor marítimo
atividades ligadas aos ocea-
nos que marcam a Semana 
Azul, a ministra garantiu que 
o Governo está extremamen-
te empenhado em melhorar 
a competitividade das indús-
trias marítima e marinha.

“Durante esta semana, 
Portugal torna-se o centro de 
discussão e de networking da 
indústria marítimo-portuária in-
ternacional e da comunidade 
marítima, convidando o mundo 
marítimo a descobrir o enorme 
potencial que este país ofere-
ce nestes setores, criando um 
momento privilegiado para es-
timular novas parcerias e ne-
gócios”, acrescentou.

Para Ana Paula Vitori-
no, a promoção dos setores 
portuário e marítimo depen-
de de uma abordagem múl-
tipla e integrada, em que as 
diversas partes têm de se 
reunir para criar sinergias e 
demonstrar competitividade 
territorial.

Milhares sem avaliação na função
pública esperam por aumento salarial

O Banco Central Europeu  
apresentou, esta semana, as 
novas notas de 100 e 200 
euros da série Europa que 
entram em circulação em 28 
de maio de 2019.

Como o BCE decidiu dei-
xar de fazer notas de 500 
euros a partir de finais des-
te ano e já não as inclui na 
série Europa, as novas notas 
de 100 e 200 euros são as 
últimas desta série. As notas 
de cinco, 10, 20 e 50 euros 
desta série começaram a cir-
cular em 2013, 2014, 2015 e 
2017, respetivamente. A nota 
de 50 euros foi introduzida 
no dia 04 de abril de 2017.

“As novas notas de 100 
e 200 euros têm dimensões 
diferentes das notas de 100 

As novas notas de 100 e 200 euros 
que vão começar a circular em maio

dos pontos e funcionários 
de serviços em várias áreas 
da administração central na 
mesma situação”, referiu o 
dirigente sindical.

A notificação dos pontos 
que cada trabalhador tem é 
um dos passos do descon-
gelamento, estando previsto 
que os que não foram ava-
liados recebam um ponto por 
cada ano ou peçam pondera-
ção curricular. A questão dos 
pontos é relevante porque 
para os trabalhadores das 
carreiras gerais é necessário 
somar dez para progredir. A 
estes juntam-se os funcioná-
rios públicos em que o tempo 
é o elemento principal para o 
seguimento.

Helena Rodrigues, do 
Sindicato dos Quadros Téc-

nicos, afirma não fazer qual-
quer sentido que 9 meses 
após o início do processo 
de descongelamento, haja 
serviços que não comunica-
ram aos seus trabalhadores 
a avaliação. “Há milhares de 
pessoas nessa situação e 
que este mês ainda não vão 
receber o descongelamen-
to”, referiu.

Para a dirigente do STE 
uma das causas deste atra-
so está no fato de os paga-
mentos serem por fases. 
José Abraão acrescenta, por 
seu lado, que a demora dos 
serviços para notificar os tra-
balhadores mostra bem “a 
desvalorização que foi sendo 
dada” ao sistema de avalia-
ção de desempenho.

As progressões na Fun-

ção Pública estiveram con-
geladas entre 2011 e 2017, 
tendo o descongelamento 
sido iniciado em janeiro 
deste ano.

O impacto orçamental da 
medida levou o Governo a 
optar por um faseamento do 
pagamento do acréscimo re-
muneratório. A primeira fase 
começou em janeiro e cor-
respondeu a 25% do valor 
a que cada trabalhador tem 
direito. Este mês, começam 
a receber mais 25%.

278 mil é o número de 
funcionários abrangidos, até 
junho, pelos aumentos, a 
que se somam 66 mil de em-
presas públicas

Entre 2018 e 2019, des-
congelamento custa 837 
milhões

e 200 da primeira série. A lar-
gura destas duas denomina-
ções é igual à da nota de 50 
euros. O comprimento per-
manece inalterado, quanto 
maior é o comprimento, mais 
elevado o valor da nota”, diz 
o comunicado do Banco de 
Portugal.

De acordo com a mesma 
descrição, as novas notas 
podem “ser tratadas e pro-
cessadas com mais facili-
dade pelas máquinas e ca-
bem melhor nas carteiras de 
quem as utiliza e têm maior 
durabilidade, visto que esta-
rão sujeitas a menor desgas-
te e deterioração”.

Os novos elementos de 
segurança oferecem maior 
proteção contra a falsificação.

protesto, segundo o coor-
denador da Fectrans, José 
Manuel Oliveira. “Neste mo-
mento estão a realizar-se 
vários plenários nos diversos 
núcleos e empresas da Bar-
raqueiro e aí é que se decide 
a adesão ou não à greve”.

Melhorias salariais e res-
peito pela contratação coleti-
va são as principais reivindi-
cações, numa altura em que, 
segundo explicou o coorde-

nador da Fectrans se discu-
te o estabelecimento de um 
salário mínimo no setor.

José Manuel Oliveira dis-
se que atualmente o salário 
médio nas empresas do gru-
po é de 640 euros e que o 
objetivo passa por vir a esta-
belecer no futuro um salário 
mínimo superior a 700 euros.

“Estes salários são baixos 
até comparativamente com 
aquilo que é o salário míni-
mo nacional e a discussão 
que está a ser feita com os 
trabalhadores é a de que nós 
precisamos de elevar signifi-
cativamente os salários.

A administração do grupo 
Barraqueiro, manifestou-se 
incrédula com a decisão de 
o sindicato afeto ao setor 
seguir para uma greve por 
questões salariais.

Numa reação à greve, 
Luís Martins, membro do 
conselho de administração 
do Grupo Barraqueiro e pre-
sidente da Associação Na-

cional de Transportadores 
Rodoviários de Pesados de 
Passageiros, disse ter ficado 
incrédulo com a posição as-
sumida pelo sindicato.

“Tivemos conhecimen-
to do pré-aviso e achamos 
estranho, dado o bom clima 
social que existe em todos 
as empresas do grupo e pelo 
fato de termos estado em ne-
gociações com o sindicato”, 
afirmou o administrador.

Procedemos a aumentos 
acima do que foi acordado 
com os sindicatos. A análise 
histórica mostra que o salário 
dos trabalhadores do grupo 
está entre 8 a 10% acima da 
média salarial do setor”, ar-
gumentou.

“Estamos tranquilos porque 
as empresas sempre agiram de 
boa-fé. Não esperamos que a 
greve tenha um impacto posi-
tivo porque temos a convicção 
de que os trabalhadores sabe-
rão interpretar aquilo que tem 
sido a postura da Barraqueiro”.
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O primeiro-ministro chegou 
a Luanda para uma visita ofi-
cial de dois dias a Angola, du-
rante a qual procurará retomar 
os níveis anteriores a 2014 
nas relações económicas e 
normalizar os contatos bilate-
rais político-diplomáticos.

É com grande satisfação, 
entusiasmo e profunda con-
fiança no reforço das relações 
entre Portugal e Angola que 
aterrei em Luanda para uma 
visita oficial”, escreveu o pri-
meiro-ministro, no Twitter. Na 
imagem que aparece na publi-
cação, António Costa surge de 
calças de jeans e mocassins.

A forma descontraída com 
que foi fotografado, contras-
tando com o ar mais formal 
do ministro dos Negócios 
Estrangeiros angolano, Ma-
nuel Domingos Augusto, é já 
um dos tópicos em destaque 
nas redes sociais. Vários uti-

António Costa de jeans em
Luanda deixa Internet em alvoroço

lizadores questionam a infor-
malidade do primeiro-ministro 
português.

“Eu tenho imensas dúvidas 
se usaria esta mesma calça 
jeans para ser recebido numa 
vista oficial num país europeu 
ou Americano”, questiono um 
dos utilizadores.

Já vi António Costa a plan-
tar árvores, andar de bicicle-

ta, dar chutes em bolas e  a 
percorrer florestas de terno e 
gravata. A Angola, para uma 
visita de estado, chegou de je-
ans. Espero que os angolanos 
não tenham reparado no que 
isso significa, disse a fotógrafa 
Isabel Santiago.

Pouco depois da primei-
ra publicação, António Costa 
utilizou a mesma rede social 

para publicar mais fotografias 
da visita. Nessas imagens, 
surge já de fato e gravata. 
“No dia em que Angola home-
nageia os seus heróis nacio-
nais, iniciei simbolicamente a 
minha visita pelo Museu de 
História Militar”, pode ler-se 
na publicação.

O passado ficou no mu-
seu. Agora compete-nos 
construir o futuro, é nesse fu-
turo das relações entre #Por-
tugal e #Angola que temos de 
estar focados.

Com António Costa via-
jam também os ministros 
dos Negócios Estrangeiros, 
Augusto Santos Silva, e da 
Agricultura, Capoulas San-
tos, e os secretários Teresa 
Ribeiro (Negócios Estrangei-
ros), Eurico Brilhante Dias 
(Internacionalização) e Ri-
cardo Mourinho Félix (Adjun-
to e das Finanças).

“Estou convencido de 
que numa semana temos 
as 2.500 assinaturas para 
realizar um congresso, se 
necessário“, disse André 
Ventura ao jornal i , ma-
nifestando a vontade de 
ser o rosto daquele que 
seria o primeiro movimen-
to formal com vista à des-
tituição de Rui Rio da li-
derança do PSD. Para já, 
contudo, as declarações 
do vereador da câmara 
de Loures não passam 
de mera intenção. Ven-
tura não avança se há 
mais pessoas envolvidas 
no processo, e empurra 
a decisão para o mês de 
dezembro, dando a Rui 
Rio uma espécie de úl-
tima oportunidade para 
dizer ao que vem no de-
bate do Orçamento do 
Estado para 2019, que se 
vai passar entre outubro e 
final de novembro.

Antes disso, contudo, 
André Ventura ainda se 
vai encontrar com Rui 
Rio. Segundo o mesmo 
jornal, o polémico ex-can-
didato do PSD à câma-
ra de Loures, pediu uma 
reunião a Rui Rio depois 
de este ter afirmado, no 
programa Bloco Central 
da TSF, que quem “dis-
corda estruturalmente” da 
linha seguida pelo partido 
deve seguir o exemplo 
de Santana Lopes e sair. 
A reunião está marcada 
para o final da próxima 
semana.

Embora queira “liderar 
um pedido de congresso 
destitutivo”, André Ventu-
ra, que apoiou Santana 
Lopes nas diretas, diz que 

“o resto é com os militan-
tes” e que não se quer 
envolver numa eventual 
revolta contra o líder. “Te-
mos a noção de que esta 
situação pode originar 
uma enorme instabilidade 
no PSD, mas para uma 
solução extraordinária, 
soluções extraordinárias. 
E se isto continuar assim, 
tenho a certeza de que o 
PS vai ter maioria absolu-
ta”, diz, colocando pres-
são nos ombros de Luís 
Montenegro. “Tenho dito 
que o dr. Luís Montenegro 
é a única solução e não 
pode virar as costas ao 
PSD nesta altura”, disse 
ao mesmo jornal.

Depois de recolher as 
2.500 assinaturas, as assi-
naturas ainda teriam de ser 
validadas pelo conselho de 
jurisdição do PSD e pelo 
Conselho Nacional, que, 
nesse sentido, aprovaria 
uma moção de censura ao 
líder. Resta saber se o au-
tarca de Loures tem ou não 
apoios para o fazer.

Em janeiro, apenas 
duas semanas depois de 
Rui Rio ter vencido as 
eleições diretas contra 
Santana Lopes, já André 
Ventura dizia que não 
acreditava que Rui Rio 
devolvesse as vitórias ao 
PSD, e anunciava uma 
pré-candidatura às próxi-
mas diretas. “Rui Rio vai 
manter o PSD neste círcu-
lo de enorme proximidade 
ao PS e ao politicamen-
te correto. Duvido muito, 
Deus queira que esteja 
errado, que nos leve à vi-
tória  em 2019”, dizia na 
altura à revista Sábado.

Ventura diz que consegue 
recolher 2.500 assinaturas 

para destituir Rui Rio

Assunção Cristas é a fa-
vor da continuação de Joana 
Marques Vidal no cargo de 
Procuradora-geral da Repú-
blica e agora veio também 
dizer que o Presidente da 
República devia ouvir os par-
tidos antes de decidir sobre 
quem ficará à frente da cúpu-
la do Ministério Público a par-
tir de 12 de outubro. A maioria 
dos partidos tem elogiado pu-
blicamente a atual PGR .

A líder do CDS afirma que 
é “a favor” da escolha de Jo-
ana Marques Vidal para con-
tinuar no cargo : “Até faço um 
apelo ao senhor Presidente 
para ouvir os partidos nes-
ta matéria. É verdade que 
esta é uma competência do 
Governo e, depois, uma no-
meação do Presidente,  por-
tanto, tudo se joga entre pri-
meiro-ministro e Presidente”, 
reconheceu. Recorde-se que 
o primeiro-ministro já disse 
que vai convocar os partidos 
sobre a escolha da figura que 
seguirá na PGR.

Sobre Marques Vidal, 
Assunção Cristas diz que é 
“alguém com isenção, com 
imparcialidade, uma per-
cepção de que a Justiça é 

Cristas desafia Marcelo a
ouvir partidos sobre PGR

mesmo para todos“. Quanto 
às dúvidas constitucionais 
sobre se o mandato de seis 
anos é único ou se pode ser 
renovado, a líder do CDS 
diz que a omissão no Texto 
Fundamental visa “garantir 
condições de isenção e inde-
pendência: “Ora, neste caso, 
acho que isso está provado. 
E, estando provado, não vejo 
mal nenhum, pelo contrário, 
vejo como positivo manter a 
Procuradora e permitir que 
continue a desenvolver o seu 
trabalho e a resolver aspetos 
que, até agora, não conse-
guiu resolver”.

Assunção Cristas é, as-
sim, a única líder partidária 
a defender frontalmente a re-

condução de Joana Marques 
Vidal, ainda que todos os par-
tidos já tenham manifestado 
apreço pelo trabalho que foi 
desenvolvido pela PGR in-
dicada pelo Governo PSD/
CDS, em 2012, ao Presiden-
te. No PSD, embora Rui Rio 
tenha evitado “partidarizar 
uma nomeação que deve ser 
tudo menos partidarizada”, 
o seu secretário-geral, José 
Silvano, já tinha dito a “títu-
lo pessoal” “não ver razões 
para a não recondução da 
PGR”. À direita, a continua-
ção da atual PGR é, por tudo 
isto, bem vista.

À esquerda, PCP e Bloco 
de Esquerda também contor-
nam a questão da recondução, 
mas ambos os parceiros do 
Governo não poupam elogios 
à forma como Marques Vidal 
exerceu o seu mandato. Jeró-
nimo de Sousa sublinhou este 
verão ter “uma visão positi-
va” sobre o mandato da atual 
PGR, “tendo em conta a evolu-
ção de alguns grandes proces-
sos que hoje estão colocados”.

Uma posição muito se-
melhante à do Bloco de Es-
querda, onde Pedro Filipe 
Soares veio dizer que “exis-

• O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu que a contra-
tação de funcionários públicos sem aumento de salários, em 2019, é uma 
proposta “insuficiente” por parte do Governo e uma “injustiça” para os traba-
lhadores.

“O que nós dizemos é que isso é uma resposta claramente insuficiente, 
porque há cerca de dez anos esses trabalhadores não vêm um aumento sala-
rial e isso não pode continuar. Num momento em que há avanços, reposição 
de rendimentos e direitos, a questão dos salários continua a ser uma questão 

vital para os trabalhadores. O aumento salarial é possível e necessário para 
combater esta injustiça”, disse o líder comunista.

A proposta do Governo sobre as Grandes Opções do Plano para 2019, 
enviada ao Conselho Econômico e Social , prevê a contratação de funcioná-
rios públicos no próximo ano, com vista à renovação dos quadros, mas não 
antecipa aumentos salariais para os trabalhadores do Estado. O líder dos 
comunistas defendeu que o Governo tem de dar uma resposta ao funcionários 
públicos, o que, a seu ver, passa por uma “valorização salarial”.

te uma tentativa de partida-
rizar a escolha da PGR, que 
é perigosa para a democra-
cia”, mas reconhecendo que 
tanto a PGR como o Minis-
tério Público “têm tido um 
papel muito importante em 
processos muito relevan-
tes da justiça portuguesa, 
em particular no combate à 
corrupção”. Também criticou 
os “problemas” que se man-
têm: “Repetidas violações 
do segredo de justiça”.

No PS, o caminho tem 
sido o de evitar defender a 
continuação de Joana Mar-
ques Vidal no mandato. Ainda 
esta semana, na TSF, Car-
los César veio dizer que “o 
mandato não pode ser eter-
nizado”. O líder parlamentar 
socialista faz uma “aprecia-
ção positiva” do mandato de 
Marques Vidal, mas diz que 
“o exercício desse mandato 
deve ficar o menos condicio-
nado possível a quaisquer 
cuidados no sentido da pes-
soa ser reconduzida ou não. 
Por isso tenho sobre esta ma-
téria uma opção preferencial 
para que exista um mandato 
único independente de estar 
ou não na lei”.

Jerónimo de Sousa diz que é insuficiente contratar sem aumentos salariais
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Casas portuguesas da Tijuca
organizam Festival de Folclore

Casa das Beiras

A Casa das Beiras, do 
Rio de Janeiro, recebeu o II 
Festival de Folclore das Ca-
sas Regionais Portuguesas 
localizadas no bairro da Ti-
juca, Zona Norte da cidade, 
no dia 16 de setembro. O 
evento, marcado pela grande 
afluência de público e pelo 
empenho dos componentes 
dos grupos, contou com a 
participação dos Ranchos 
Folclóricos: Benvinda Maria, 
da Casa das Beiras; Almei-
da Garrett, da Casa de Vila 

da Feira e Terras de Santa 
Maria; Guerra Junqueiro, da 
Casa de Trás-os-Montes e 
Alto Douro; Armando Leça, 
da Casa do Porto; e Padre 
Tomás Borba, da Casa dos 
Açores.

Segundo José Henrique, 
presidente da Casa das Bei-
ras, o Festival deve ser visto 
como um momento de con-
fraternização da comunidade
-luso brasileira.

Por sua vez, Ernesto Bo-
aventura, idealizador do Fes-

tival, que acontece anualmen-
te, reforçou que a ideia é que 
as Casas Regionais, localiza-
das na Tijuca, se fortaleçam.

Durante a apresentação 
do Rancho da Casa do Por-
to, Manuel Branco, mostrou-
se satisfeito com a iniciativa 
e sublinhou que as entidades 
portuguesas na cidade mara-
vilhosa devem estar unidas, 
principalmente para divulga-
rem o folclore português.

Homenagem aos Po-
veiros

Um dos momentos de 
maior emoção do Festival foi 
quando o Rancho da Casa 
das Beiras homenageou 
Carlos Santos, ex-presidente 
da Casa dos Poveiros, que 
faleceu em julho deste ano. 
Por esse motivo, o Rancho 
Folclórico Eça de Queiroz, 
da Casa Poveira, que está 
também localizada na Tijuca, 
não participou do Festival.

Gloria Santos, viúva de 
Carlos, ficou emocionada 
com a homenagem, que con-
tou ainda com apresentação 
da dança “Raparigas Portu-
guesas” pelo grupo Benvinda 
Maria. A canção é usualmen-
te interpretada pelo Rancho 
da Casa dos Poveiros.

“Obrigado pela homena-
gem ao Carlos. Onde quer 
que ele esteja, com certeza 
está sorrindo e alegre com 
essa homenagem. Vocês 
foram maravilhosos. Agra-
deço à Casa das Beiras e 
aos demais grupos hoje aqui 
presentes. Foi lindo”, afirmou 
Gloria.

O encontro teve também 
apresentação do Conjunto 
Amigos do Alto Minho.

Abertura do Festival de Folclore com o presidente José Henrique felici-
tando os Ranchos presentes que se apresentaram com garbo e beleza

Deputado Otávio Leite ao lado do presidente José Henrique, presti-
giando o Festival de Folclore, na Casa das Beiras

O presidente José Henrique prestou uma linda homenagem ao sau-
doso presidente da Casa dos Poveiros, Carlos César que faleceu re-
centemente, através da sua esposa Glória Santos

O R.F. 
Benvinda 
Maria, da 
Casa das 

Beiras, 
abriu a 

noite com 
uma linda 

apresenta-
ção onde 
podemos 

ver a 
elegância 

de seus 
pares

Outra bela homenagem, desta noite especial realizada na Casa das 
Beiras onde o presidente José Henrique homenageia o Rancho Fol-
clórico  Benvinda Maria, através da sua diretora, Rosângela

Troca de 
homena-

gens entre 
o Presiden-
te da Casa 

dos Açores, 
Fernando 
Pires, e o 

Presidente 
Beirão José 

Henrique  
marcan-
do este 

intercâmbio 
regional 

Belíssima apresentação do R.F. Padre Tomas Borba da Casa dos Açores, um folclore original, suave 
mais não menos brilhante coloriu esta tarde folclorista da Casa das Beiras

O R.F. Guerra Junqueiro da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro encantou, mais uma vez, com 
sua exibição defendendo o folclore de sua região

O Vice-presidente transmontano Ismael, recebendo a lembrança do 
Festival de Folclore das mãos do Presidente Beirão José Henrique

Magistral apresentação do R.F. Almeida Garrett, da Casa da Vila da Feira, numa foto bem tirada mos-
trando todo o movimento do vira através da leveza de seus componentes

Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura, trocando 
lembranças das Casas Regionais co-irmãs, Vila da Feira e Beiras 
com o presidente José Henrique

Mais um 
lindo es-

petáculo, 
a apre-

sentação 
do R.F. 

Armando 
Leça da 
Casa do 

Porto com 
seus lin-

dos trajes 
represen-
tativos da 
capital do 

norte

O Presidente da Casa do Porto Manoel Branco, junto à sua Toca-
ta, recebendo a lembrança do Festival sendo cumprimentado pelo 
Presidente Beirão José Henrique
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Vem aí o
Revelando São Paulo – 2018

O bairro da Vila Guilherme, na 
Zona Norte de São Paulo, se trans-
formará em um grande palco de 
celebração multicultural, de 19 a 
23 de setembro das 9 até as 21 ho-
ras. Teremos o conhecido festival 
Revelando São Paulo. Neste ano, 
que marca a 21ª edição na Capital 
(é a 58ª já realizada, somadas as 
participações de outras cidades), 
terá a presença de 140 municípios. 
A edição 2018 também comemora 
os 70 anos da Comissão Paulista 
e Nacional de Folclore, com expo-
sição fotográfica sobre a cultura 
tradicional paulista. A Casa dos 
Açores de São Paulo, lá estará 
com sua culinária comercializando 
as deliciosas malassadas, bolo de 
massa sovada, doces portugueses, 
alheira e linguiça portuguesa e cal-
do verde.Realizado pelo Governo 
do Estado, por meio da Secretaria 
da Cultura, o evento é gratuito e, li-
teralmente, revela as tradições que 
fazem a diversidade e a pluralida-
de paulista, oferecendo ao público 
uma oportunidade única de contato 
com a gastronomia e as tradições 
artísticas das mais variadas cida-
des do interior.O festival, que vem 
conquistando fãs por onde passa, é 
realizado desde 1997. Os bons de 
garfo e prato não podem perder o 
espaço “Mesa Paulista”: um espaço 
com as várias iguarias. Nos espa-
ços de artesanato, artistas produ-
zem itens feitos de cipó, madeira, 

ferro, cerâmica, crochê e bordado, 
entre outros materiais, com téc-
nicas passadas de gerações em 
gerações.Sempre voltado para a 
Cultura Tradicional do Estado de 
São Paulo (Patrimônio Imaterial) é 
um articulador e promotor de ações 
e políticas culturais em todo o Es-
tado, envolvendo pesquisas, rela-
ções institucionais, contatos com 
as mais diversas comunidades, diá-
logos e parcerias com os dirigentes 
culturais dos municípios e institui-
ções privadas de natureza cultural 
e/ou educacional. Por meio de suas 
pesquisas e parceiros, este progra-
ma revela a importância da cultura 
imaterial, de saberes e fazeres de 
várias comunidades e pessoas da 
região, procurando contribuir com 
a sua manutenção e extroversão, 
envolvendo as diversas instâncias 
dos poderes públicos municipais e 
estadual, para que se garantam as 
condições necessárias à sua con-
tinuidade. 
SERVIÇO
Revelando São Paulo
Data: 19 a 23 de setembroHorário: 
das 9h às 21h
Local: Parque Vila Guilherme - Trote 
/ Mart Center
Endereço: Avenida Nadir Dias de Fi-
gueiredo s/n – Vila Guilherme
Estacionamento no local – Entrada 
franca
Informações: 
www.revelandosaopaulo.org.br

O salão de festas da Asso-
ciação Portuguesa de Des-
portos, foi pequeno no ultimo 
dia 09 de Setembro de 2.018, 
para a realização e mais uma 
Adega da Lusa. A festividade 
como de costume é uma re-
alização do Dpto Sócio Cul-
tural do clube liderado pelo 
Sr. Marcos Antonio Pires da 
Silva.  Esta Adega da Lusa 
foi especial pois contou com 
a presença do ídolo Roberto 
Leal, que lá esteve para le-
var sua palavra amiga, e deu 
uma “canja” cantando alguns 

de seus sucessos. O baila-
rico mais uma vez esteve a 
cargo da tocata do grupo da 
Portuguesa, que contou com 
o apoio de mais folcloristas. 
Exibiram-se nesta noite, os 
Grupos Folclóricos da Portu-
guesa, apresentando diver-
sas modas do seu repertório, 
como Rusga de Godinhaços, 
A Moda do Barqueiro, Me-
adela Meadela, Vira Novo, 
Tiro Liro Chula Picada, Ra-
malhinho, o Tiro Liro com as 
crianças, e também Ritinha, 
Cana Verde da Portela e 

outras. Como convidado da 
noite la esteve o Grupo Fol-
clórico da Casa de Portugal 
de Campinas ensaiados pelo 
conhecido folclorista Luisinho 
dos Santos que teve uma en-
trada inusitada. O grupo de 
Campinas inovou adentrando 
com os bonecos cabeçudos 
muito tradicionais em Portu-
gal em arraiais, num trabalho 
do integrante do grupo, o ar-
tista plástico Joaquim Mar-
ques, e foi apresentado pelo 
seu vice presidente Sr. Pedro 
Peixoto. Exibiram modas do 

seu novo CD, como a entrada 
Chula de Roda, Vira de São 
Mamede, Fandango Minho-
to, Chula Minhota, Fandango 
de Braga, Espanhol e outras 
mais. O Grupo da Casa de 
Portugal de Campinas ofere-
ceu a quem se destacou no 
seu vira livre um magnifico 
e grande Galo de Barcelos. 
Anote ai a próxima ADEGA 
DA LUSA será realizada no 
dia 13.10.2018. Confira mais 
detalhes no site www.portu-
galefoco.com.br ou pelo face-
book/portugal em foco.

Roberto Leal e Grupo de Campinas
Na Adega da Lusa 

Presentes neste dia vemos o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comu-
nidade, o empresário do cantor Roberto Leal Sr. José de Sá, o ex-vice social Sr. 
Orlando Pires, e o Sr. Jota Santos Presidente da Casa de Portugal de Campinas. Grupo Folclórico da Portuguesa aqui com Roberto Leal.

Aqui o Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Campinas em sua totalida-
de e que deu um show nesta noite.

Sempre presentes vemos ao Sr. Armando Pires Pinto a esposa Sra. Maria 
Pinto, o Sr. Jacinto Pereira e a esposa Sra. Maria Emília.

Roberto Leal a e multidão que lá foi ter com ele. O Presidente da Associação dos Poveiros de São Paulo Sr. Lino Lage e a esposa Sra. Alice Lage.
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O caso libanês e o descaso brasileiro
Estive em 1982 por três meses 

em Beirute, capital do Líba-
no, de julho a setembro, durante o 
insuportável verão do Oriente Mé-
dio, como enviado especial da revis-
ta semanal brasileira Istoé, cobrindo 
um dos momentos mais dramáticos 
do conflito entre muçulmanos e cris-
tãos no País dos Cedros – impie-
dosa ‘guerra civil’ que se estendeu 
de abril de 1975 a outubro de 1990. 
Participavam do confronto diversas 
forças estrangeiros: ao lado dos 
maometanos, estavam cerca de 
300 mil refugiados palestinos sob 
as ordens do cairota Yasser Arafat 
(1929 – 2004), bem como guar-
nições ‘voluntárias’ provenientes 
do Iraque, Egito, Líbia e europeus 
vinculados, por exemplo, às orga-
nizações terroristas do grupo Baa-

der-Meinhof, da outrora Alemanha 
Ocidental, e às Brigate Rosse (Bri-
gadas Vermelhas), da Itália. Tam-
bém estavam nos campos de bata-
lhas os exércitos de duas potências 
vizinhas – a Síria, espécie à época 
de ‘linha-auxiliar’ de Arafat, e Israel, 
que acabara de invadir o Líbano, ini-
cialmente, para impedir palestinos e 
sírios de massacrarem os cristãos, 
entrincheirados em seus redutos e 
nas escarpas naturais do Monte Lí-
bano. Dentro da milenar metrópole 
libanesa, quase completamente 
destroçada, existiam apenas duas 
passagens, ao longo de sua Linha 
Verde, que ligavam, quando havia 
um eventual ‘cessar fogo’, a região 
dos muçulmanos, onde estava o 

quartel-general da OLP (Organiza-
ção para a Libertação da Palestina), 
à Rue Fakani, na central Hamra, e 
o extenso bairro cristão de Achra-
fieh. O principal cruzamento era a 
Passage du Musée, grafado assim 
em francês, exatamente junto ao 
esplêndido Museu Sursock, de Arte 
Contemporânea, criado pela tradi-
cional família Cristã Ortodoxa de 
mesmo sobrenome, e a pouquíssi-
mos metros do monumental Museu 
Nacional, de Arte Antiga, que reúne 
a própria História da nação. A outra 
travessia era a da Gallerie Semaan 
– próxima à estrada de Beirute a Da-
masco, capital da Síria.

Chamava-me especialmente 
atenção, sempre que trans-

punha a Linha Verde, há 36 anos, 
ver o Sursock intacto em meio ao 

cenário desolador da guerra. Voltei 
a Beirute mais duas vezes, duran-
te o conflito, e, já em dezembro de 
1990, com o final dos embates, pude 
constatar que os museus Sursock e 
Nacional foram preservados, conti-
nuavam de pé e eram orgulho de to-
dos os contendores. E, justamente 
por isso, fiquei muito chocado com 
o incêndio que, por displicência de 
todos nós, destruiu no começo da 
noite de dois de setembro último, 
o fabuloso Paço Real da Quinta da 
Boa Vista, no antigo bairro imperial 
de São Cristóvão, no Rio de Janei-
ro, onde, desde 1892, após a Pro-
clamação da República, abrigava o 
nosso Museu Nacional. O Paço de 
São Cristóvão foi a residência oficial 

da Família Real quando, em 1808, 
transferiu-se para o Brasil e o Rio de 
Janeiro tornou-se a única cidade de 
todas as Américas a ser capital de 
um País europeu, o Império Portu-
guês, no qual o sol nunca se punha, 
devido a seus vastíssimos territórios 
em Ásia e nas Áfricas, para além do 
Brasil e da sua histórica metrópole 
no Velho Mundo. Nos salões e apo-
sentos do Palácio de São Cristóvão, 
com linha arquitetônica neoclássica, 
viveu os seus derradeiros anos a le-
gendária Rainha Dona Maria I (1734 
– 1816), A Piedosa, mãe do Prín-
cipe Regente Dom João VI (1767 
– 1826), O Clemente, coroado Rei 
de Portugal, no mesmo ano da mor-
te da genitora, em outro palácio, no 
Terreiro do Paço, conhecido hoje 
como Largo do Paço, no centro do 
Rio de Janeiro. Foi menino e adoles-
cente na Quinta da Boa Vista o Pai 
da Independência do Brasil, o Im-
perador Dom Pedro I (1798 – 1834), 
O Rei Soldado, que, em Portugal, 
tem o título de Pedro IV. Nasceram 
no Paço de São Cristóvão a Rainha 
de Portugal, Dona Maria II (1819 – 
1853), A Educadora, e o Impera-
dor brasileiro Dom Pedro II (1825 – 
1891), O Magnânimo, ambos filhos 
de Dom Pedro I.

O Príncipe herdeiro do tro-
no do Brasil, Dom Luis de 

Orleans e Bragança, de 80 anos, 
em texto divulgado no dia seguin-
te à tragédia, compara a macabra 
imagem das chamas a uma repre-
sentação das agitações e morticí-
nios aos quais foram submergidas 
tantas nações e que, atualmente, 
parece um perigo a rondar o País. 
Dom Luis conclui fazendo um apelo 
a todos os brasileiros de boa von-
tade, monarquistas ou não, que 
vencida a inércia, cortem o passo 
a esse destino. Poucos sabem, en-
tretanto, que há um fio tecido pela 
História a unir a Quinta da Boa Vis-
ta à altivez do Museu Sursock. O 
doador do Paço Real de São Cris-
tóvão aos monarcas de Bragança 
foi, por coincidência, um abastado 
comerciante de origem libanesa, 
porém, natural do Porto, Elias An-
tónio Lopes (1770 – 1815), que teve 
o sobrenome aportuguesado, como 
então era comum. Ele construiu a 
propriedade em 1803 e, a seu 
modo, foi um Sursock brasileiro. 

Atrações da EDP na Feira Literária Internacional 
de Paraty reúnem cerca de 4.300 pessoas

Durante a Festa Literária In-
ternacional de Paraty (FLIP), 
a EDP movimentou o evento 
com diversas atividades na pro-
gramação paralela às mesas. 
Patrocinadora da FLIP pelo se-
gundo ano consecutivo, a Em-
presa promoveu o nosso idioma 
por meio da música, da dança e 
da gastronomia dos diferentes 
países lusófonos. Com 600 me-
tros quadrados, a tenda da EDP 
foi palco de diversas atividades. 
Uma das principais atrações 
foi a aula-show ministrada pelo 
chef português Manuel Gonçal-
ves, do restaurante A Quinta do 
Marquês, em São Paulo. Du-
rante o workshop, o profissional 
ensinou os visitantes a prepa-
rarem iguarias típicas de Portu-
gal: bacalhau afogado no azei-
te com ervas frescas e pudim 
azeitado. A noite de quinta-feira 
foi dedicada à África lusófona, 
com muita música e danças an-
golanas, além de degustação 
de caldo de feijão com óleo de 

palma e de catembe, drinque 
oriundo daquele país. Na sex-
ta-feira, Portugal foi o destaque 
da noite, com apresentação do 
duo português Lavoisier, além 
de danças típicas e da oferta 
ao público de pastel de nata e 
de vinho do Porto. No sábado, 
o Brasil foi o grande homena-
geado. A programação incluiu 
ritmos tradicionais brasileiros, 
com a apresentação do rapper 
Vinícius Terra enquanto o pú-
blico saboreava queijo coalho 
com melaço, acompanhado de 
guaraná ou cachaça. Em todos 
os dias, os visitantes puderam 
visitar a exposição itinerante “A 
Energia da Língua Portuguesa”. 
Utilizando a estrutura móvel de 
um caminhão, a atração de 300 
metros quadrados apresentou 
de forma lúdica as peculiarida-
des e diferenças do português 
falado em regiões do Brasil e 
em Portugal, além de curiosida-
des sobre expressões comuns 
do idioma.

Sobre a EDP Brasil
Com mais de 20 anos de atu-
ação, a EDP é uma das maio-
res empresas privadas do se-
tor elétrico a operar em toda a 
cadeia de valor. A Companhia, 
que tem mais de 10 mil cola-
boradores diretos e terceiriza-
dos, atua em Transmissão, Co-
mercialização e Soluções em 
Energia, e possui 15 unidades 
de geração hidrelétrica e uma 
termelétrica. Em Distribuição, 
atende cerca de 3,4 milhões 
de clientes em São Paulo e no 
Espírito Santo. Recentemente, 
adquiriu participação na CE-
LESC, em Santa Catarina. No 
Brasil, é referência em áreas 
como Inovação, Governança e 
Sustentabilidade, estando há 
12 anos consecutivos no Índice 
de Sustentabilidade Empresa-
rial (ISE) da B3. Possui valor 
de mercado de cerca R$ 9 bi-
lhões, três vezes mais do que 
em 2005, quando abriu seu ca-
pital em bolsa.

Dia 20.09.2018
Neste dia em 2018 comemoram 55 anos de enla-
ce os amigos Sra. Emilia e Sr. Rui Caldeira a quem 
enviamos nossos sinceros parabéns; Sra. Maria  
Emilia Pereira Pinto (esposa do amigo e nosso as-
sinante Sr. Jacinto José Pereira).
Dia 21.09.2018
Maria Luiza Carolina; Dia do radialista, nossos parabéns 
a todos os amigos da classe; Karina Caldeira Bravo.
Dia 22.09.2018
Fernando Maurício de Abreu (Inserva Turismo); Dra. 
Sueli de Freitas  Verissimo; Rosa Chaves; Guilher-
me  de Carvalho (filho da amiga Maria Helena e do 
falecido David Abrantes de Carvalho); Aniversário 
de casamento dos amigos Dra. Marilene F. Carreira 
e o Dr.  Carlos  Carreira.
Dia 23.09.2018
Ana Cristina  Pereira; Dativo G. Ramos; Solaner 
Gonçalves (ex-Banif); Carina Teixeira Rodrigues 
(filha do amigo Ernesto de Santos e a Sra. Cassil-
da N Rodrigues).

Dia 24.09.2018
Barbara Gal (Integrante do Grupo Folc. da Casa 
Ilha da Madeira e esposo do Diogo de Almeida 
Gal)
Dia 25.09.2018
Sra. Maria Celeste Martins Azevedo (mãe da Sra. 
Zezé Amorim); Dra. Márcia Rodrigues (Presidente 
do Elos ABC, e diretora da Jada Condutores Elé-
tricos); Fabio (filho José Cardoso e Vera); D. Emilia 
e Gabriela (Buffet Moreno´s); Bonfim (violinista).
Dia 26.09.2018
Faria aniversário neste dia, a nossa querida e 
saudosa  chefinha Sra. Benvinda Maria fundadora 
deste semanário o jornal PORTUGAL EM FOCO; 
Maria Eduarda Guedes dos Santos (neta dos  ami-
gos Bela e Manuel do Grupo Folclórico dos Vete-
ranos de São Paulo e filha do casal Andrea e Mar-
cão); Luiz Castro (filho do casal amigo Sr. Antonio 
Castro Ferreira e a Sra. Maria Alice); Keli Cristina 
Horacio (colaboradora da Numatur Turismo loja 
Vila Guilherme).

Dia 21.09.2018
Carminho e Marcelo Jeneci na Casa de Portugal
Com inicio previsto para as 21 horas. Vendas Ingresso 
Rápido, Local Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 22.09.2018
Carminho e Espetáculo Musical Mar Aberto na Casa 
de Portugal
Inicio previsto para as 21 horas. O espetáculo Musical 
Mar Aberto será composto por: Renato Braz, Breno 
Ruiz, Mario Gil e Roberto Leão. Vendas Ingresso Rá-
pido, Local Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
57.o Aniversario do Rancho Verde Gaio
O Centro Cultural Português e seu rancho convidam 
para esta grande festa em sua sede a partir das 20 ho-
ras. Teremos a exibição do aniversariante e como con-
vidado o Grupo Folclórico Os Lusíadas de Maringá-Pa-
raná. Convites e informações Av. Ana Costa, 290/294  
CEP: 11.060-000     Santos/SP                            
Fone: (013) 3234-6503 - Fax: (013) 3234-9395  
Dia 23.09.2018
Ary Sanches na Festa da Primavera na Casa Ilha da 
Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia realizando um 
grande arraial a partir das 13 horas. Comidas típicas, 
como bacalhau em posta, bolinhos de bacalhau, alhei-
ras, caldo verde, sopa de trigo, as deliciosas espetadas, 
doces típicos, bolos do caco e bolo de mel, muita alegria 
e muita animação. Teremos a apresentação do cantor 
Ary Sanches, e exibição dos grupos folclóricos da casa 
além de outras atrações. Informações e convites: Rua 
Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922  
Dia 29.09.2018
Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho com os 

Veteranos
A Casa de Brunhosinho, estará nesta noite realizando 
a partir das 19 horas, mais uma Noite Trasmontana. Te-
remos a exibição dos grupos anfitriões adulto e mirim 
e como convidado o Grupo Folclórico dos Veteranos 
de São Paulo do Rotary Penha. Comidas típicas, muita 
animação e muita musica para dançar. Local Rua Ge-
orgina Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São Miguel 
Paulista. Reservas de mesas até as 20,00 horas pelos 
fones (11) 2401.6580 com Juliana ou 969234989 com 
Fabiana.
Dia 30.09.2018
Banda Alma Lusíada nos 13 anos do Resort Monte 
das Oliveiras 
Grande festa em comemoração aos 13 anos do Resort 
Monte das Oliveiras, quando teremos 1 tonelada de 
bacalhau além de outros pratos saladas e acompanha-
mentos. Serão três dias de festa com inicio na sexta 
feira dia 28, e intensa programação. Entre as atrações 
teremos a Banda Alma Lusíada e o Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha. Faça sua 
reserva para o pacote ou para o almoço de domingo. 
Reservas: (11) 2095-6364  ou pelo site: www.resortmon-
tedasoliveiras.com.br Endereço Estrada entre Serras e 
Águas km 8 - Vargem / Joanópolis
Acesso: Rodovia Fernão Dias, km 2 - Saída 2  
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo estará realizando 
neste dia em sua sede a partir das 13 horas mais 
um almoço dançante. Como prato principal, uma de-
liciosa Bacalhoada Minhota, além de outros pratos, 
saladas e acompanhamentos. A animação estará a 
cargo da tocata do rancho anfitrião que se exibirá. 
Convites e reservas com a diretoria e componentes. 
Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 011 - 
98155.8187

O ponto de encontro da Comu-
nidade Luso Paulista, às quin-
tas feiras, é sem duvida o co-
nhecido e inigualável “Almoço 
das Quintas” na Casa de Por-
tugal. Lá estivemos no ultimo 
dia 13 de setembro de 2.018 e 

notamos que esteve mais uma 
vez concorrido. Ali se reúnem 
semanalmente, amigos, em-
presários, dirigentes associati-
vos, para saborear as delícias 
da culinária portuguesa. Na 
próxima quinta feira, apareça 

você também por lá, Avenida 
da Liberdade, 602 bairro da 
Liberdade, sua participação 
é por adesão. Informações e 
reservas para grupos e em-
presas Fones 3273.5555 – 
3207.6512.

Reunidos vemos os amigos: o radialista Martins Araújo, o Sr. Jacinto Figueira, o presidente da Casa Ilha da Madeira 
Sr. José Manuel Bettencourt, o Presidente do Conselho da Comunidade Dr. Manuel Magno e o Sr. Ricardo Maga-
lhães diretor da Casa de Portugal.

O Requintado “Almoço das Quintas”
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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

O Sporting de Braga re-
cebeu e venceu o Tondela, 
por 2x1, depois de ter estado 
a perder, no jogo que abriu o 
do Grupo B da terceira fase 
da Taça da Liga de futebol.

António Xavier colocou 
o Tondela na frente aos oito 
minutos, no Estádio Munici-
pal de Braga, mas a equipe 
da casa deu a volta ao resul-
tado na segunda parte com 
gols de Dyego Sousa, aos 
57, de grande penalidade e 
Fábio Martins, aos 77.

O Sporting de Braga as-
sume a liderança do Grupo 
B, com três pontos, ficando a 
aguardar a conclusão da pri-
meira jornada no domingo, 
após o jogo que opões Na-
cional e Vitória de Setúbal, 
no Funchal.

Os vencedores dos qua-
tro grupos, que se disputam 
a uma volta, qualificam-se 
para fase final, que se reali-
za entre 22 e 26 de janeiro 
de 2019.

Sporting de 
Braga inicia Taça 

da Liga com 
triunfo sobre

o Tondela

O Sporting, detentor da Taça da 
Liga de futebol, iniciou a defesa do 
troféu com uma vitória em casa so-
bre o Marítimo, por 3x1, em jogo da 
primeira jornada do Grupo D da ter-
ceira fase.

Raphinha inaugurou o marcador 
no Estádio José Alvalade, em Lisboa, 
aos 26 minutos, e o capitão Bruno 
Fernandes ampliou a vantagem, aos 
54, de grande penalidade, antes de 
bisar, aos 63, momentos depois de 

Sporting começa defesa da Taça da
Liga com vitória sobre o Marítimo

Correa ter reduzido a diferença para 
os madeirenses, aos 61.

O Sporting assume a liderança 
do Grupo D, com três pontos, e fica 
a aguardar a conclusão da jornada, 
que se completa na segunda-feira 
com o embate entre o Estoril Praia, 
da II Liga, e o Feirense.

Os vencedores dos quatro gru-
pos, disputados a uma volta, qualifi-
cam-se para fase final, que se reali-
za entre 22 e 26 de janeiro de 2019.

O Benfica, sete vezes 
vencedor da Taça da Liga de 
futebol, estreou-se na edição 
2018/19 com uma vitória em 
casa sobre o Rio Ave, por 
2x1, em jogo da primeira jor-
nada do Grupo A.

 O argentino Salvio, aos 
21 minutos, de grande pena-
lidade, e Rafa, aos 50, mar-
caram os gols da vitória dos 
‘encarnados’, enquanto o 
brasileiro Carlos Vinicius, aos 
60, fez o tento da equipe vila-

condense no Estádio da Luz, 
em Lisboa.

No arranque da terceira 
fase da competição, o Ben-
fica assume a liderança do 
Grupo A, com três pontos, 
mais dois do que o Despor-
tivo das Aves e o Paços de 
Ferreira (II Liga), que empa-
taram sem gols, enquanto o 
Rio Ave é o quarto e último 
classificado, sem pontos.

Os vencedores dos quatro 
grupos, que se disputam a 

O FC Porto, que nunca ven-
ceu a prova em 11 edições, es-
treou com um empate 1x1 na 
recepção ao Desportivo de Cha-
ves no Grupo C da terceira fase 
da Taça da Liga em futebol.

 Os comandados de Sérgio 
Conceição, expulso ao intervalo, 
adiantaram-se aos 74 minutos, 
por Hernâni, mas os transmon-

tanos, que tinham perdido todas 
as deslocações a casa dos por-
tistas, chegaram à igualdade aos 
83, por Stephen Eustáquio.

A primeira jornada do Grupo 
C, que apura o primeiro classi-
ficado para as meias-finais da 
prova, completa-se no domingo, 
com a recepção do ‘secundário’ 
Varzim ao Belenenses.

Benfica bate Rio Ave
na estreia na Taça da Liga

uma volta, qualificam-se para 
as meias-finais.

FC Porto empata com 
Desportivo de Chaves na es-
treia na Taça da Liga

O FC Porto, que nunca 
venceu a prova em 11 edi-
ções, estreou com um empa-
te 1x1 na recepção ao Des-
portivo de Chaves no Grupo 
C da terceira fase da Taça da 
Liga em futebol.

Os comandados de Sér-
gio Conceição, expulso ao in-
tervalo, adiantaram-se aos 74 
minutos, por Hernâni, mas os 
transmontanos, que tinham 
perdido todas as deslocações 
a casa dos portistas, chega-
ram à igualdade aos 83, por 
Stephen Eustáquio.

A primeira jornada do 
Grupo C, que apura o pri-
meiro classificado para as 
meias-finais da prova, com-
pleta-se no domingo, com 
a recepção do ‘secundário’ 
Varzim ao Belenenses.

FC Porto empata com Desportivo
de Chaves na estreia na Taça da Liga

Não é fácil encontrar na 
história da UEFA um nome 
tão grande como o de Ca-
sillas. É o jogador com mais 
jogos (178) e mais vitórias 
(101), sendo que, se olhar-
mos apenas para a Liga 
dos Campeões, os recordes 
são ainda mais expressivos. 
Soma 167 partidas na Cham-
pions (da fase de grupos em 
diante) e vai iniciar esta se-
mana a sua 20.ª participação 
na prova, desempatando 
com Ryan Giggs, que soma 
19 presenças.

No que há minutos diz 

Mais recordes à vista para Casillas
respeito, Iker Casillas tam-
bém é rei e senhor. Soma 
14.947 minutos na competi-
ção e, se for titular em Gel-
senkirchen, vai ultrapassar a 
barreira dos 15 mil minutos, 
o primeiro na história a con-
segui-lo.

Quantidade nem sempre 
significa qualidade, mas, no 
caso de Casillas, a sua histó-
ria na Champions teve vários 
momentos altos. Pelo Real 
Madrid ergueu o troféu em três 
ocasiões: 2000, 2002 e 2014. 
Pelo FC Porto ainda não pas-
sou das oitavas-de-final.



Evento corporativo junta 
desporto, reforço de rela-
ções de trabalho e troca de 
cartões entre empresas. A 
B2Run promete um dia de 
semana diferente passado 
no Centro Desportivo Nacio-
nal do Jamor.

Uma corrida que quer fu-
gir aos parâmetros normais 
de mais uma prova despor-

tiva de fim de semana. Este 
é o mote da B2Run, evento 
que decorre no próximo dia 
27 de setembro, quinta-feira, 
no Centro Desportivo Na-
cional do Jamor, em Oeiras, 
num percurso de seis quilô-
metros ao redor do Estádio 
Nacional.

Integrado no maior circui-
to de corridas corporate do 

Jamor vira “escritório” por um dia
mundo (que nasceu na Ale-
manha há 10 anos, no Está-
dio Olímpico de Berlim) tem 
como principal missão “retirar 
as pessoas do escritórios, 
incentivar a prática desporti-
va informal e promover uma 
mudança de mentalidades”, 
descreve ao SAPO24 Gonça-
lo Uva, Corporate Affairs da 
Case Imagine em Portugal.

‘Jornal de Notícias’ reve-
la que regresso do jogador a 
Vila do Conde não teve só a 
ver com o futebol

Fábio Coentrão admitiu 
que o regresso ao Rio Ave 
está relacionado com a felici-
dade que precisa nesta fase 
da sua carreira. O jogador 
não procura apenas a felici-
dade nos relvados, contudo. 
De acordo com o ‘Jornal de 
Notícias’, Coentrão investe 
também noutros setores.

De acordo com a fonte, 
o antigo jogador do Sporting 

O Presidente da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, felicitou os judocas portugue-
ses que participaram no campeonato europeu 
de juniores, na Bulgária, considerando que ti-
verem uma “excelente prestação” que “muito 
prestigia Portugal”.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa 
felicita os judocas portugueses que participa-
ram no Campeonato Europeu de Juniores que 
se disputou em Sófia, Bulgária”, refere uma 
nota divulgada na página oficial da Presidência 
da República.

O chefe de Estado lembrou que a comitiva 
portuguesa era composta por 15 atletas “que 
tiveram uma excelente prestação que muito 
prestigia o nome de Portugal e muito orgulha 
todos os portugueses”.

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio sa-
grou-se campeã europeia de juniores, na cate-
goria de -78 kg, ao vencer na final, em Sófia, a 

Marcelo felicita judocas portugueses por
“excelente prestação” nos europeus de juniores

alemã Christina Faber, por ‘waza ari’.
Patrícia Sampaio, de 19 anos, uma das 

principais do judô português, já tinha sido me-
dalha de bronze nos Mundiais do escalão, em 
2017, em Zagreb.

A medalha de ouro de Patrícia Sampaio foi 
o melhor resultado da delegação de 15 judocas 
portugueses que competiram nestes Europeus 
em Sófia, numa competição em que João Fer-
nando, judoca na categoria -73 kg, se sagrou 
vice-campeão europeu, perdendo na final com 
o ucraniano Hevorth Manukian, por ‘waza ari’.

Diogo Brites (-100 kg) e Ailton Cardoso 
(+100 kg) perderam nos combates de estreia, 
enquanto Guilherme Salvador (-90 kg) e Ale-
xandre Teodósio (-100 kg) foram eliminados no 
segundo duelo que realizaram.

O campeonato europeu de juniores de 
judô decorreu entre quinta-feira e hoje, em 
Sófia, na Bulgária.

Através da conta de 
Twitter destinada à comu-
nicação social, o Benfica já 
reagiu à notícia avançada 
na passada noite de domin-
go por A BOLA, que adianta 
que Diogo Faria, colega de 
Francisco J. Marques no 
Porto Canal, foi colega de 
faculdade e de curso de Rui 
Pinto, hacker que terá esta-

BENFICA REAGE: “O CRIME
ORGANIZADO NO SEU MELHOR”

do na origem do roubo dos 
e-mails ao clube da Luz.

“O crime organizado no 
seu melhor. Exibem produ-
to do crime e dizem que foi 
oferecido por hacker famo-
so por roubar a troco de di-
nheiro. E agora dizem que 
se conhecem sem se co-
nhecer. O cerco aperta. As 
máscaras caem.”

Maximo Allegri, treinador 
da Juventus, mostrou-se sa-
tisfeito por ver Cristiano Ro-
naldo estrear-se finalmente 
a marcar com a camisa bian-
conera.

“Nos três primeiros jogos 
vimos que Ronaldo esteve 
perto de marcar. Hoje vol-
tou a mostrar-se um pouco 
apressado e ansioso, mas 
no primeiro gol a bola bateu 
no poste e foi ter com ele. 
Isso desbloqueou-o”, referiu 
sobre o internacional portu-
guês que acabou por bisar 
frente ao Sassuolo.

“RONALDO DESBLOQUEOU APÓS O PRIMEIRO GOL”
“Podíamos ter feito um 

terceiro gol, mas começa-
mos com muitas jogadas 
individuais, tentámos driblar 
para passar tudo e todos 
e os adversários reagiram 
mau o que levou a situações 
como a de Douglas Costa”, 
acrescentou, lamentando a 
expulsão do brasileiro por 
cuspir na direção de um rival:

- Talvez estivesse irrita-
do pela entrada que sofreu 
antes… não interessa por-
que isto não pode acontecer 
de todo. Temos de evitar en-
trar em provocações.

Diante do Sassuolo, na tarde deste do-
mingo, o internacional português Cristiano 
Ronaldo colocou fim à seca de gols na Ju-
ventus, bisando no triunfo por 2x1. Aos mi-
crofones da Sky Sports, CR7 falou numa 
sensação de alívio.

“Estou muito satisfeito, o Sassuolo de-
fendeu bem mas colocamos a intensidade 
necessária no jogo para merecermos a vi-
tória. Estou feliz por finalmente ter encon-

trado as redes adversárias, mas o futebol 
é assim e o mais importante é sempre a 
vitória da equipe.”

- Obviamente, eu estava tenso com isto 
e com tanta conversa depois de ter saído do 
Real Madrid e ainda não ter marcado até hoje. 
Havia muitas expectativas e agradeço aos 
meus colegas de equipe pelo suporte que me 
deram. “Eu sabia que estava a trabalhar bem e 
que era tudo uma questão de tempo.”

“É ÓBVIO QUE ESTAVA TENSO
MAS ERA UMA QUESTÃO DE TEMPO”

Fábio Coentrão investe em
barcos pesqueiros e imóveis
e dá emprego a 30 pessoas

investiu no ramo imobiliário 
e também no setor das pes-
cas. O caxineiro tornou-se 
num armador, dono de uma 
frota de cinco barcos pes-
queiros, num investimento 
de três milhões de euros, e 
que já dá emprego a cerca 
de 30 pessoas. Fábio tam-
bém apostou na compra de 
imóveis na marginal da Pó-
voa de Varzim, onde resi-
de, mas também em Vila do 
Conde, tendo adquirido um 
edifício com o objetivo de o 
transformar numa clínica.

NÃO PODEMOS COMETER ERROS NA CHAMPIONS
Danilo analisou o empa-

te (1X1) com o Schalke, na 
Alemanha, na primeira jorna-
da do Grupo D da Liga dos 
Campeões.

«Entrámos um pouco 
nervosos, na expetativa do 
que o adversário iria fazer, 
mas fomo-nos adaptando ao 
jogo muito físico do adver-
sário. Acabámos por cima e 
podíamos ter feito mais go-
los. A Champions é assim, 
não podemos cometer er-
ros, mas conseguimos pelo 
menos um empate», referiu 
o médio do FC Porto à TVI, 
que fez o segundo jogo após 
longa paragem por lesão:

 - Sinto-me bem, confiante. 
Foi uma longa paragem, esti-
ve basicamente oito meses 
parado e não estava habitu-

ado e este ritmo tão intenso. 
Podia ter feito melhor, mas 
estou num percurso de adap-
tação e estou caminho certo.

OTÁVIO GARANTE EMPATE
O FC Porto empatou, esta ter-

ça-feira, frente ao Schalke (1x1), 
em jogo da fase de grupos da 
Liga dos Campeões.

Os dragões, que desperdiça-
ram uma grande penalidade de 
Alex Teles no início da primeira 
parte, estiveram a perder, após o 
golo de Embolo, mas Otávio, tam-
bém de penálti, empatou o jogo.
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Mais uma noite fantás-
tica, no restaurante Costa 
Verde da Casa do Minho, 
um ambiente tipicamente 
aproriado para ouvir um 
bom fado. A Fadista Ka-
rina Duque Estrada apre-
sentou-se acompanhada 
dos músicos, o guitarris-

ta Victor Lopez e Angelo 
Santana no violino. O res-
taurante recebendo um 
excelente público, aman-
tes do fado, prestigiando 
o evento que já é suces-
so. Tudo aconteceu de 
forma bem agradável e 
gostinho de “quero mais”.

Noite de Fados
no Restaurante 

Costa Verde 
Casa do Minho

Momento da apresentação da Fadista Karina Duque Estrada 
com sua linda voz, acompanhado pelos músicos Victor Lopez 
e Angelo Santana

Após a sua apresentação, a Fadista Duque Estrada, num close 
para o Jornal Portugal em Foco, e seus companheiros de show 
Victor Lopez e Angelo Santana



Portugal em FocoRio de Janeiro, 20 a 26 de setembro de 201814

Homenagem a n.S. do monte noS CamponeSeS

Imagem da 
radialista Idália 
Maneca, ao lado 
da presidente 
dos Camponeses 
de Portugal, Rita 
Couto e compo-
nentes do R.F. 
Camponeses de 
Portugal, num mo-
mento de oração, 
junto ao andor de 
N.S. do Monte

Domingo, dia 16 de setem-
bro, foi um dia de grande 
festa, no Clube Campone-

ses de Portugal. Vários amigos 
e convidados compareceram 
à Sede Campestre, no Jardim 
Primavera para louvar Nossa 
Senhora do Monte, onde uma 
imagem, vinda de Portugal, de 
Alvarenga – Arouca, que foi 
doada, há mais de 40 anos ao 
Clube Camponeses de Portugal 
que a adotou como sua padro-
eira.

Foi um almoço, muito con-
corrido, muitos amigos que lá 
foram abraçar a presidente Rita 
Couto, que segue, firme forte no 
comando dos destinos do Clube 
Camponeses de Portugal. Mas, 
o ponto alto da tarde foi dedica-
do às paginas das tradições por-
tuguesas e, neste clima, o Clube 
realizou a maior festa típica reli-
giosa que é, a romaria à Nossa 
Senhora do Monte. Foi organi-
zada uma linda procissão, pe-
las dependências do Clube com 
quatro Andores. Sem sombra de 
dúvida é uma festa muito bonita 
que deixa a todos, emocionados 

com vários momentos maravi-
lhosos de fé. O cardápio ofere-
cido: cozido à portuguesa, fran-
go assado, arroz “malandrinho” 
com galo da casa e saladas.

Mais uma vez, houve o tradi-
cional leilão, tradição das festas 
portuguesas. A animação mu-
sical ficou por conta do Con-
junto Os Navegantes e a maior 
atração foi o Rancho Folclórico 
Camponeses de Portugal, como 
sempre dando um show de re-
gionalismo. Parabéns a todos 
os componentes pela apresen-
tação. O Portugal em Foco lá 
esteve e registrou alguns dos 
momentos desse convívio de 
domingo, onde associados e 
amigos, mais uma vez, conta-
ram com a simpatia e atenção 
da presidente Rita Couto, seus 
diretores e o dinâmico Depar-
tamento Feminino. Outro ponto 
alto desta tarde/noite foi uma 
linda queima de “fogo preso”, 
agitando o céu de Caxias, fe-
chando com chave de ouro, 
este dia mágico no Clube Social 
Camponeses de Portugal.

Parabéns...

Registro fotográfico da Vereadora Teresa Bergher, assessores Luciane Marquesam, Jo-
aquim Nunes, presidente Rita Couto, Idália, D. Aurora e demais amigos

Linda foto, no momento de união entre a Presidente dos Camponeses, Rita Couto, 
senhoras da nossa Comunidade e Componentes do Rancho Folclórico Português de 
Portugal junto à Imagem de Nossa Senhora do Monte, todos em sinal de devoção
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CASTELO DA FEIRA
SEmpRE Em mOvImEnTO

Outro domingo maravilhoso 
promovido pela diretoria da Casa 
da Vila da Feira com a realização 
de mais um almoço social, que 

contou com a presença de asso-
ciados, amigos e diretores, num 
clima de total harmonia e união. 
Mais uma vez, a gastronomia fei-

Cláudio Santos e Amigos agitaram o convívio social feirense, no Castelo da 
Feira, acrescentando com música regional  esta brilhante tarde feirense

O vice-presidente social da Casa da Vila da Feira, Fernando Alves cumprimen-
tando o amigo e ex-presidente Antônio Simões e esposa Marilene que estive-
ram presentes nesta tarde social 

19 A 21 DE OuTubRO 2018 - SãO LOuREnçO
TURISMO RELIGIOSO E DE LAZER

Final de semana em São Lourenço hospedados no Hotel Alzira 
com pensão completa, com “uma noite nos tempos

da brilhantina e noite de queijos e vinhos”

Saída às 07:00hs
Preço por pessoa R$ 980,00 e single R$ 1.210,00

bERnARDO EvEnTOS

TEL.: 97273-4306/3565-2953

O Depar-
tamento 

Feminino 
da Casa 

da Vila 
da Feira, 

sempre 
atento no 

bom aten-
dimento, 
doces e 

artesanato 
regional. 

Na foto 
Alice, 

Fernanda 
e Denise

rense, dando show de qualidade 
e muito bom gosto, um cardápio 
variado, para os paladares exi-
gentes, além dos vinhos e da-
quela cervejinha, bem gelada. A 
atração musical esteve represen-

tada com o ótimo Conjunto, Som 
e Vozes, que colocou os “pés de 
valsa” para “riscarem” o salão 
feirense. Enfim, mais uma ótima 
tarde, no Castelo da Feira, nesta 
conceituada Casa Regional.



FELIZ COM NOVOS AMIGOS
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
MINHA SAudAdE é tÃO FORtE

Ó MEu JOÃO AdORAdO
QuE MESMO AtRAVéS dA MORtE

SERIA MuLHER dE SORtE
tER-tE dE NOVO A MEu LAdO.

AMOR INtENSO dE MÃE E FILHA

destaque da Semana nota 10

Agradeço à vida, por colocar em meu caminho pessoas 
maravilhosas, desprendidas de vaidade, agradando a tudo 
e a todos. Que bom seria se todos fossem assim. Na foto, 
a Consulesa Dra. Leelia, seu esposo o Cônsul Adjunto de 
Portugal, no Rio Dr. João Marco de Deus e Maria Alcina. 
MUITAS BENÇÃOS

EduARd. CABELEIREIRO GLOBAL 
EMBELEZANdO CAROL NAKAMuRA
Eduard. o cabeleireiro das 
estrelas, está cada vez 
mais iluminado. Estrelas 
da Globo vão ao salão 
Tok e Retok, para utilizar 
seus serviços, embele-
zando-se com penteados 
e maquiagens perfeitos. 
O que aconteceu com 
Carol Nakamura. Eduard. 
é o meu cabeleireiro e, 
no próximo dia 27 de Se-
tembro. Estará no Impe-
rator fazendo meu cabelo 
e maquiagem. MUITAS 
BENÇÃOS.

FAMÍLIA LINdA E MuItO FELIZ

Depois de umas merecidas 
férias em Portugal, mal che-
garam, já estão curtindo, nos  
Camponeses de Portugal.
Como vemos na foto, à direi-
ta D. Jandira, uma brasileira 
muito portuguesa, à esquer-
da seu marido Aníbal, grande 
visiense, a seu lado Augusto 
Americano, como é chamado 
carinhosamente (- natural de 
Chaves, Aldeia: Couto de Er-
vededo), sua esposa D. Ione 
Couto, que é brasileira e,  as 
coincidências existem, a se-
guir, outra natural do Couto, 
Idália M. Maneca. Para esta 
gente querida, um beijo e mui-
ta saúde.

Como diria a saudosa Benvinda Maria, quem é vivo sem-
pre aparece. Gostei muito de chegar nos Camponeses de 
Portugal, em Caxias e encontrar, como vemos na foto os 
amigos Otávio e  José,  com seus músicos, botando todos 
para dançar. Como sempre, na apresentação, a  brinca-
deira do Otávio: toca zé! no domingo, até falou que zé não 
tocava há muito tempo, pois bem, deram um show, gostei 
de ver. Parabéns. 

Linda festa em louvor à Nossa Senhora do Monte, padroei-
ra  do Clube Camponeses de Portugal, realizada domingo 
passado. Como vemos na foto, amigos que frequentam 
todas as Casas Regionais e quando chegam, dão  o seu 
recado na pista de dança. Gostei muito de ver. Parabenizo 
D. Maria do Carmo com seu Antônio e D. Piedade com Sr. 
Figueiredo, que deram um show. Parabéns e muita saúde 
para o quarteto. 

Linda Mesa no Clube Camponeses de Portugal

AS MENINAS dA 
CASA dAS BEIRAS

Domingo passado, festa: Romaria a Senho-
ra do Monte que é uma tradição nos Campo-
neses de Portugal, em Caxias, gostei muito, 
Menu  espetacular, num ambiente que é muito 
peculiar na Comunidade Luso-Brasileira, até 
costumo dizer que é uma família só, graças 
a Deus. Como vemos nesta mesa simpática, 
pessoas que não via há muito: à esquerda D. 
Clementina, na sequência D. Claudete, D. Al-
bertina Posse Queiroz com seu marido Adriano 
Queiroz, que já foi tudo nos Camponeses de 
Portugal, agora, Presidente do Conselho, um 
homem que dispensa comentário, um jovem 
da cepa velha, a seu lado a Presidente D. Rita 
Couto, uma guerreira, porque na atual conjun-
tura não é fácil segurar uma presidência, por 
isso meus parabéns, extensivo a toda a Direto-
ria, com o desejo de muita saúde.

Pé de Valsa da Semana,
em dose dupla

Maria Alcina e Patrícia  Rodrigues, a exemplar organizado-
ra dos eventos festivos em homenagem ao grande autor 
português, Adelino Moreira, eventos em Conservatória, 
com centenas de seresteiros e o lançamento do selo dos 
correios. Patrícia é pesquisadora da vida de Adelino, assim 
como de grandes autores da música brasileira, trabalhando 
na Sbacem, há muitos anos. Organizadora da grande ho-
menagem do Governo Português, no Palácio S. Clemente, 
onde estavam  grandes  autoridades do Brasil e Portugal.
Suas composições foram lembradas pelo cantor Agnaldo 
Timóteo e Maria Alcina que gravou composições de autoria 
do homenageado. Parabéns, Patrícia Rodrigues pelo seu 
esmero e carinho pela arte. MUITAS BENÇÃOS.

CENtENÁRIO dE AdELINO MOREIRA 
NO PALACIO SÃO CLEMENtE

CONJuNtO OS NAVEGANtES,  
APLAudIdO EM CAxIAS

teresa Bergher 
sempre uma simpatia

No Palácio 
S.Clemente , o 
abraço carinho-
so da MINHA 
FILHA Alcinéli 
Almeida, que 
tal qual as suas 
queridas irmãs , 
veneram o Fado 
e as tradições 
portuguesas 
OBRIGADA 
SENHOR.
MUITAS BEN-
ÇÃOS.

PRÁ FRENtE BRASIL!

O meu biógrafo, amigo e jornalista Ígor Lopes esteve 
com essa linda família de origem portuguesa, da região 
de Viseu, num jantar na Barra da Tijuca. Na imagem es-
tão, da esquerda para direita, Igor, Priscila, Rafael, Fábio 
e Renata. Ao colo, estão Lucas (camisa vermelha) e Ví-
tor, filhos de Rafael e Renata.

É sempre uma grande festa, quando esses dois ir-
mãos estão juntos: Mário Simões, o nosso cantor 
romântico e seu mestre e irmão, Rogério Costa 
e seu teclado mágico. Num destaque, no Almoço 
Mensal das Quintas, no Clube Português de Niterói 
que é realizado todo mês numa linda tarde entre 
associados, diretores e amigos

uMA duPLA dE RESPEItO
uM BRINdE A AMIZAdE

Aniversário com categoria
O Casal Mário Alexandre e Isaura Milhazes foram à Luanda 
- Angola conviver com seu filho Mário Júnior, esposa Ana 
Laura, seus netos João Vitor e Lucas. Tudo foi planejado 
pela família para, de surpresa, festejarem os 81 anos do 
seu pai. Um bolo (criação e confecção da empresa de Fes-
tas Le Mademoisele de Mário e Ana Laura), representando 
o Patrão Lagoa, salva-vidas poveiro e bisavô do aniversa-
riante, deixando-o emocionado. Uma noite de alegria, de 
parabéns e este aniversário será inesquecivel para todos. 
Aproveito para desejar muita saúde e paz ao meu amigo 
Mário, Isaura e esta linda família. Muitas Benções 

Almoço maravilhoso, oferecido por Toninho Sera-
pico, no seu Supermercado Economia , no Lins de 
Vasconcelos. Muita alegria e luso brasilidade entre 
os amigos, presentes nesse evento, em homena-
gem à vereadora Teresa Bergher, grande Visiense.
TERESA BERGHER, MARIA ALCINA, A MUI-
TO QUERIDA LEELIA  DE DEUS , ESPOSA DO 
NOSSO CONSUL ADJUNTO JOÃO DE DEUS, AO 
LADO DO  EMBAIXADOR  DE CASTRO D’AIRE, 
ADÃO RIBEIRO,FERNANDO PALMEIRA,  E UM 
JOVEM AMIGO, JOÃO MARTINS DA DIRIJA, O 
ANFITRIÃO TONINHO SERAPICO, CESÁRIO E 
TEIXEIRA. TARDE ALEGRE E ABENÇOADA DE-
GUSTANDO O FAMOSO FOLAR DE TRÁS OS 
MONTES. TARDE COM SABOR DE VITÓRIA. 
MUITAS  BENÇÃOS.

ALMOÇO ABENÇOAdO ENtRE AMIGOS!

A nossa querida 
vereadora  Teresa 
Bergher, rodeada 
de amigas, trocando 
energia positiva, pela 
sua Vitória, já certa, 
com certeza. NA 
FOTO: ALICE VEN-
TURA, NELY CRAVO, 
TERESA, NEUMARA 
E LUCIANE MAR-
QUESAN.

É muito legal ver a nossa estimada e querida Vereadora 
Teresa Bergher, durante o ano inteiro, presente nas Ca-
sas Regionais, sendo sempre muito gentil e agradável com 
seus irmãos portugueses e luso-brasileiros, ao lado da sua 
fiel assessora Luciane Marquesam, com o casal de amigos 
D. Olinda e esposo Sr. Luís Albuquerque da Orla Cereais

Essa turma, sempre firme e forte, dedicando-se dia 
a dia ao sucesso na querida Casa das Beiras, na 
Rua Barão de Ubá, na Tijuca. Incansáveis, mas com 
muita disposição, amor e espontaneidade e um belo 
sorriso no rosto, a secretária administrativa Cristiane, 
2º vice-presidente, Flávia Mariath, Simone, e Márcia 
cunhada do presidente, José Henrique
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semana farroUpilha na casa do minho

Fogo de 
chão

A Casa do Minho é 
a única Casa Regional 
a abrigar gentilmente 
em suas dependências 
uma  outra comunidade. 
Os sul-riograndenses 
que a mais de 12 anos  
desenvolvem a sua Cul-
tura no Solar Minhoto 
encantando com seu 
folclore e sua culinária 
tendo como a estrela a 
já famosa “COSTELA-
DA”  na brasa  trazendo 
assim um público dife-
rente.  As festividades 
iniciaram com uma MIS-
SA CRIOULA rezada 
pelo padre  gaúcho Sil-
vério Klossem  e padre 
Mário seguindo se as 
apresentações artísti-
cas com uma exaltação 
aos feitos dos bravos 
revolucionários. Bandei-
ras de Portugal ,Brasil 
Rio Grande e da Casa 
do Minho  desfilaram 
antes da execução dos 
Hinos.    A data de 20 

Presença de muitas crianças na festa..  foram mais 
de 700 pessoas

Marisa Canaparro com a Bandeira da Casa entre os integrantes do Rancho Gaúcho

de setembro de 1845 
ficou marcado na histó-
ria  onde os revoltosos 
Farroupilhas chegaram 
as vias de fato separan-
do o Rio Grande do Sul 
do Brasil.  A ideia nun-
ca foi deixarem se de 
ser brasileiros  mas sim 
chamar a atenção para 
que o Império aten-

desse as reivindicações  
dos habitantes daquela 
terra.O movimento che-
gou a se estender por 10 
anos  e só foi finalizado 
por um ato de patriotismo 
dos Farroupilhas que não 
aceitaram a proposta de 
ajuda do ditador argenti-
no Juan Manuel Rosas 
que queria anexar o sul 

do Brasil com o Uruguai 
e Argentina formando 
um país só.  A data his-
tórica é comemorada 
em todos os lugares 
onde existem gaúchos. 
No Rio Grande do Sul é 
feriado neste dia e todos 
saem em desfiles de ca-
valarianos com bandei-
ras relembrando o fato.
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Leila Monassa 
Geleia 

de tomate 
1 kg de tomate maduro e firme, sem 
pele, sem sementes, picado.
1kg de açúcar cristal
2 limões sicilianos  (o suco e a casca 
fatiada) 
1 1/2 col (sopa) de sementes de coen-
tro trituradas grosseiramente (opcional)

Coloque os tomates em uma panela 
de inox ou ferro fundido, com o açúcar, 
a casca e o suco de limão. Deixe ferver 
lentamente, abaixe o fogo e cozinhe por 
5 minutos.

Retire a espuma e acudimos as se-
mentes de coentro trituradas (opcional).

     Espere voltar a ferver e mantenha 
por 30 minutos, mexendo com frequência, 
até dar o ponto. Retire do fogo e deixe a 
geleia firmar por alguns minutos.

O pOntO: 
estará no ponto quando alcançar 105•; 

ou, mergulhe uma colher de metal na ge-
leia e vire-a, para que escorra. Se tiver no 
ponto, as gotas se juntarão e cairão em 
porções achatadas; ou, despeje um pouco 
da geleia quente em um Pires frio e deixe 
esfriar por alguns minutos. Passe o dedo 
suavemente por ela. Se enrugar, está no 
ponto.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A - Barra – tel.:- 3325-3366
SEtEMBRO – 23 – Domingo – 13h. Festa das Vindimas. 
Apresentação do Rancho Folclórico do Arouca Barra Clu-
be. Valor do convite: R$ 80,00 (buffet incluso e bebidas a 
parte). Cardápio: Bacalhau a Gomes de Sá, escalopinho 
ao molho madeira, filé de frango c/ fritas, saladas variadas. 
A animação ficará a cargo da Tocata do Rancho Folclórico 
do Arouca Barra Clube.
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROUCA 
– A partir das 12h30 – Aberto ao público. O melhor da 
culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no coração 
da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - tijuca - tel.:- 2293-1542
SEtEMBRO – 23 – Domingo – 12h. Festa do 33.º ani-
versário da Banda Típicos da Beira Show. Cardápio: 
Churrasco, sardinha portuguesa, risoto de bacalhau, 
costela de porco na brasa e diversos acompanhamen-
tos, bolo especial da panificadora Kipão de Realengo e 
a apresentação do cantor Mario Simões e convidados. 
Ingresso: R$60,00 “Almoço”. 

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

SEtEMBRO – 19 – Quarta-feira – 12h. Almoço das 
Quartas. Cardápio: bacalhau lagareiro, a portuguesa e 
sardinha assada. Almoço por adesão e bebidas não in-
clusas. Serviço a La Carte. 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E 
ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – tijuca tel.: 2284-7346
SEtEMBRO – 23 – Domingo – 12h. Almoço Festa das 
Vindimas. Cardápio: Churrasco completo, acompanha-
mentos, saladas diversas, empadão de frango, costela 
suína e frutas. Atrações: Amigos do Alto Minho. Grupo 
Folclórico Guerra Junqueiro. Dançarinos para Damas. 
Valor da entrada: R$60,00.
SEtEMBRO – 30 – Domingo – 12h. “Arraial Transmon-
tano”. Cardápio: sardinha assada, tripas a moda Trans-
montana, churrasco completo, acompanhamentos, sa-
ladas diversas, caldo verde e frutas. Atrações: Amigos 
do Alto Minho. Dançarinos para as damas. Valor da en-
trada: R$60,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – tels.: 3391-6730
SEtEMBRO – 30 – Domingo – Sede campestre – 9h. 
Festa de São Mateus A Feira de São Mateus é um sím-
bolo de Viseu. O convívio, encontro com gentes de di-
ferentes culturas e gerações, as histórias, a música e o 

espetáculo, as danças e os cantares Teremos barracas 
com comidas típicas, vinhos, doces portugueses, , san-
foneiros. apresentação dos ranchos da casa de viseu, e 
camponeses de portugal

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
SETEMBRO – 22 – Sábado – 20h. VI Noite Malbec no 
Rio. Noite de Tango com orquestra ao vivo de Buenos 
Aires. Jantar – Degustação – Palestras - Sorteio. Baile/
Show com DJ e Banda. Cia de Dançarinos Argentinos e 
Brasileiros. Cardápio: arroz carreteiro, costela de bafo, 
batatas coradas e saladas.

CASA DO PORTO
Rua Afonso pena, 39 – tijuca – tel.: 2568-2018

SEtEMBRO – 30 – Domingo – 12h. Almoço Social. 
Cardápio: Batidas tropicais, bolinho de bacalhau, chur-
rasco completo, acompanhamentos variados, tripas à 
moda do Porto, salada de bacalhau com feijão fradinho, 
saladas diver-sas, mesa de frutas e doces finos portu-
gueses. Animação: Trio Josevaldo para todos dança-
rem. Recebemos cartões de crédito e débito.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – tijuca – tel.: (21) 2568-9535
SEtEMBRO – 19 – Quinta-feira – 15h. Chá de Con-
vívio Social. Local: salão social da Casa dos Açores. 
Entrada – R$35,00. Chá completo. 4 cartelas inclusas. 
Esperamos por você.
SEtEMBRO – 29 – Sábado – 20h. V Festival Interna-
cional de Folclore. Entrada franca. Traga 1 kg de ali-
mento não perecível para doação e participe do nosso 
sorteio. Grupo Participantes: Grupo Folclórico Padre 
Tomás Borba (Açores), Grupo Folclórico Germânico 
Bergastdt (Áustria), Grupo Étnico de danças (Índia), 
Grupo Pypore – Balé da Oficina de Folclore Argenti-
no (Argentina), Grupo Folclórico Casa Ilha da Madeira 
(Madeira) e Rancho Folclórico do Arouca Barra Clube 
(Portugal).

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua professor Lara Vilela, 176 – Ingá – niterói

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
OUtUBRO – 21 – Domingo – 12h. Apresenta Marco 
Vivan. Almoço incluído. Venda de ingresso antecipada. 
Faça a sua reserva Tel.: 21 2717-4225

IMPERATOR
Rua Dias da Cruz, 170 – Méier

SEtEMBRO – 27 – Quinta-feira – 16h. Uma Tarde 
Portuguesa com a fadista Maria Alcina.imperdivel venha 
prestigiar a nossa fadista com sua linda  voz e um rico 
repertorio acompanhado do musico Victo Lopez
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Enxaqueca
A enxaqueca é um distúrbio neurovascular 

crônico que provoca dores de cabeça intensas. 
Essas dores, também chamadas de cefaleia, 
podem incapacitar totalmente o paciente, que 
muitas vezes precisa se recolher a um quar-
to escuro para sua recuperação. Apesar dos 
primeiros casos normalmente acontecerem na 
adolescência, pessoas de todas as idades po-
dem apresentar o problema - até mesmo ido-
sos sem nenhum histórico anterior.

Mais comum do que muitas pessoas pen-
sam, a enxaqueca atinge cerca de 10% da po-
pulação mundial. As crises duram de 4 a 72 
horas e podem variar também quanto a frequ-
ência: de um caso por bimestre a diversos ca-
sos semanais. Nem todas as pessoas apresen-
tam os mesmos sintomas, mas as descrições 
das crises costumam falar em dor unilateral, 
latejamento, embaçamento da visão, sensibi-
lidade à luz, desconforto com sons, náuseas, 
vômitos e a piora da sensação com a movi-
mentação.

Existem diversos tratamentos possíveis. Em 
todos os casos, é recomendável evitar gatilhos 
para crises, como por exemplo: jejum prolon-
gado, ingestão de bebidas alcoólicas e con-
sumo excessivo de café. Manter uma rotina 
de sono regular, praticar exercícios físicos e 
evitar picos de estresse também são medidas 
preventivas altamente recomendadas. Alguns 
casos podem demandar a utilização de medi-
camentos, mas, como sempre, evite a auto-
medicação. Caso surja sintomas semelhantes, 
procure um médico.

www.facebook.com/paulopinheirovereador

A jornalista e radialista Wyl-
ma Guimarães vai tomar posse 
na Academia Luso-Brasileira 
de Letras no próximo dia 24 
de setembro, numa cerimônia 
que vai acontecer na sede da 
Federação das Academias de 
Letras do Brasil (FALARJ), às 
16h, no centro do Rio de Janei-
ro. A neoacadêmica vai ocupar 
a cadeira de número 41, patro-
nímica do poeta cearense José 
Albano.

Wylma Guimarães é apre-
sentadora do programa “A Voz 
da Mulher - Debate Quente” na 
rádio Bandeirantes, no Rio. O 
programa, que reúne especia-
listas em várias áreas para dis-
cutirem temas da atualidade, 
é o de maior audiência na sua 
faixa de horário.

Profissionalmente, Wylma 
ocupou altos cargos de gestão 
em empresas públicas e priva-
das e atuou nos principais gru-
pos de comunicação do Brasil, 

além de presidir instituições 
culturais e sociais e promover 
ações de voluntariado. Em bre-
ve a jornalista irá lançar um 
livro no qual relata vivências 
e experiências profissionais e 
pessoais.

Wylma é brasileira, nascida 
no Rio, e tem cidadania portu-
guesa. É empresária e direto-
ra-presidente da WG Comuni-
cação. É professora, graduada 
em Comunicação e Marketing, 
Jornalismo e Radialismo no 
Brasil. Tem Pós-graduação em 
História e Patrimônio pela Uni-
versidade Católica do Porto, 
em Portugal, e em Política Pú-
blica e Governo pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).

“Sou casada, mãe de três 
filhos e feliz por ter cinco ne-
tos. A família, o trabalho e os 
amigos são a minha grande 
paixão. Estou constantemen-
te a procura de crescimento 
pessoal, profissional, literário 
e social, por isso, receber o 
convite para integrar a Acade-
mia Luso-Brasileira de Letras é 
uma honra. Sei que terei uma 
grande missão a cumprir”, co-
mentou Wylma.

Jornalista e radialista Wylma Guimarães vai assumir 
cadeira na Academia Luso-Brasileira de Letras

Ingressos Plateia inferior e balcão: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

IMPERATOR

IMPERDÍVEL

27 DE SETEMBRO | QUI: 16H
Uma Tarde Portuguesa

com a Fadista Maria Alcina

A cultura portuguesa é nossa também! Todos temos bastante da pátria mãe nos nossos 
corações, nas lembranças afetivas de nossos pais, nossos avós... um pouco de Portugal 

estará pertinho de nós, através da belíssima voz da Fadista, Maria Alcina. Radicada
no Brasil há mais de 50 anos, a fadista, trará o melhor do cancioneiro lusitano:

Ai Mouraria, Nem às paredes confesso, Foi Deus, Lisboa Antiga e tantos
outros sucessos encherão nossos corações de emoção e poderemos

entoar todos juntos “...é com certeza, uma Casa Portuguesa”...  


