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CADERNO DE SÃO PAULO

Foi ao som de uma orques-
tra portuguesa de crianças e 
com a presença de vários em-
preendedores que Paddy Cos-
grave, Fernando Medina e Antó-
nio Costa carregaram no botão 
e deram início, oficialmente, à 
terceira edição da Web Summit. 
A Altice Arena estava completa 
e o ambiente era de festa: as 
estimativas eram de 70 mil pes-
soas de 170 países no Parque 
das Nações, a assistir à maior 
conferência de empreendedo-
rismo e tecnologia da Europa.

Portugal foi o tema principal 
dos discursos de abertura: um 
vídeo com várias imagens de 
Lisboa, com componentes de 
arte urbana, aos transportes e 
muita música dava início à in-
tervenção de  Paddy Cosgrave 
que fez as honras da casa. “São 
tantas pessoas. Sejam incrivel-
mente bem-vindos à Web Sum-
mit! em mais nenhum local do 
mundo há tantos empreendedo-
res que se juntam num só sítio e 
tenho orgulho em dizer que esta 
vai ser a nossa casa nos próxi-
mos dez anos”.

O segundo foi António Cos-

Momento feliz do famoso parabéns pra você com o pre-
sidente José Henrique, a primeira-dama Verônica, dire-

tores e convidados. Detalhes na pág. 8

Que festa linda no sábado na Casa do Minho com sua Quinta 
de Santoinho, um verdadeiro arraial. Detalhes na pág. 14

Cada vez melhor o Almoço Português no Clube Recrea-
tivo Português de J.P.A. e este mês com o Rancho de 

Veteranos da Casa do Minho. Detalhes na pág. 15

65.º Aniversário de fundAção  
dA CAsA dAs BeirAs

QuintA de sAntoinho, no Minho

Web Summit transforma 
Lisboa na  capital do mundo

ta :“Aprendemos a respeitar as 
diferenças de cada um. Apren-
demos que só a liberdade per-
mite a criatividade e os avanços 
tecnológicos. Viver ao pé do 
oceano deu-nos uma curiosida-
de insaciável. Ao juntar pessoas 
criamos uma nova era de avan-
ços tecnológicos. As pontes são 
portas abertas para o progres-
so. Por isto, estamos muito con-
tentes por receber a Web Sum-
mit em Lisboa nos próximos dez 
anos”.

António Guterres, secretá-
rio-geral das Nações Unidas 
entrou em palco dizendo, “O 
mais fascinante da tecnologia 

atualmente é que se move à 
velocidade warp,  A inteligência 
artificial está em todo o lado, 
até ajuda a encontrar a alma 
gémea”, disse.

Tim Cook, o presidente da 
Apple, aproveitou para dar o 
exemplo da empresa  para 
mostrar como é possível in-
vestir na proteção do planeta. 
“Proteger o ambiente tem im-
pacto no nosso planeta e nos 
nossos lucros”.  Contudo, “a 
Apple tem como objetivo ser 
100% sustentável”. No lan-
çamento de novos produtos, 
uma das características dos 
computadores da empresa foi 

Vemos aqui as senho-
ras do Depto. Feminino 
do Arouca sempre atuan-
tes em seu bazar. Confira 
esta reportagem e ainda, a 

coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, 
a última festa da Casa de 
Portugal de Praia Grande. 
Confira.

Arouca são Paulo Clube
em novo convívio

serem feitos com material re-
ciclável. Para isso, a Apple de-
senvolveu uma liga própria de 
metal para reaproveitar este 
recurso.

A maior intervenção foi a 
de Tim Berners-Lee, recebido 
por um público, a bater palmas 
àquele que é considerado o in-
ventor da Internet o programa-
dor de 63 anos brincou: “Para 
muitos de vocês tenho de ex-
plicar como era a Internet“. De-
pois de explicar como surgiu 
a sua invenção, afirmou que 
ainda hoje a base é a mesma: 
“Se estão a utilizar um iPhone, 
a interface para a Internet ain-
da pode ser a mesma que criei 
nos anos de 1980”. Foi depois 
de relembrar esta história que 
falou do problema que quer 
resolver: a Internet como está 
atualmente. “Se tivesse que 
escolher uma coisa sobre o de-
sign que levou à Web, seria a 
universalidade”, afirmou.                                                                                         

A maior conferência de 
empreendedorismo e tecnolo-
gia termina hoje, com uma in-
tervenção de Marcelo Rebelo 
de Sousa.

A tomada de posse da co-
missão parlamentar de inqué-
rito ao caso Tancos será  14 
de outubro,  os partidos têm 
até amanha para indicarem 
os nomes dos deputados que 
os vão representar no inqué-
rito que vai apurar as respon-
sabilidades políticas no as-
salto aos paióis de Tancos.                                                                                                                                         

Os trabalhos parlamenta-
res ficam suspensos enquan-
to se  debate o Orçamento e 
ainda falta toda a discussão 
da especialidade que só ter-
minará a 29 de novembro.

O inquérito  começa 10 
dias antes. Já são conhecidos 
os coordenadores do PSD e 
BE: Berta Cabral e João Vas-
concelos. A presidência da 
comissão ficará com o socia-
lista, Filipe Neto .

A comissão de inquérito 

foi aprovada  com os votos  
do CDS, do PSD, do PS, do 
BE e do PAN e com a absten-
ção do PCP e do PEV.

Do caso Tancos já resulta-
ram demissões de peso, caso 
do ministro da Defesa Azeredo 
Lopes e também do chefe de 
Estado Maior do Exército, Ro-
visco Duarte. O furto de mate-
rial militar dos paióis de Tan-
cos foi divulgado pelo Exército 
a 29 de junho de 2017.

Comissão de inquérito a Tancos
começa em  14 de novembro

A líder do CDS-PP, Assun-
ção Cristas, afirmou  a sua 
concordância absoluta com o 
Presidente da República a re-
pudiar tentativas de partidari-
zação das Forças Armadas e 
jogos de poder na sequência 
do caso de Tancos.

Questionada sobre o dis-
curso de Marcelo Rebelo de 
Sousa, nas cerimônias dos 
100 anos do armistício da I 
Guerra Mundial, Assunção 
Cristas manifestou concor-
dância absoluta com as pala-
vras do Presidente. E justifi-
cou a comissão parlamentar 
de inquérito, ao furto do ma-
terial de guerra dos paióis de 
Tancos, em 2017.

“Para preservar as Forças 
Armadas, para conseguirmos 

De acordo com a Comissão 
para Igualdade no Trabalho,  
apurados pelo Gabinete de Es-
tratégia  do Ministério do Traba-
lho,  os salários das mulheres 
portuguesas são 15,8% inferio-
res aos dos homens.   “Significa 
que a partir do dia 05 de novem-
bro, trabalham  de forma não 
remunerada até ao final do ano, 
para ganharem  o mesmo que os 
homens, há 58 dias extra de tra-
balho, considerado não remune-
rado para que  consigam atingir 
o mesmo salário dos homens “, 
apontou a presidente da CITE.

Uma desigualdade salarial que 
sofreu uma redução entre 2015 e 
2016, passando de 16,7%,  para 
15,8% referente à remuneração ,  
que representa uma diferença  de 
157,1 , por mês.

De acordo com Joana Gíria, 
esta redução salarial tem so-

Cristas em
concordância

absoluta com Marcelo 
contra jogos de poder

apurar o que se passou  e de-
volver a credibilidade necessá-
ria às Forças Armadas, como 
instituição muito relevante do 
país, é que o CDS avançou 
com uma comissão parlamen-
tar de inquérito”, disse.

O objetivo do inquérito é 
apurar “toda a verdade, pre-
servar o que tem de ser pre-
servado, a credibilidade das 
Forças Armadas”, insistiu.

Mulheres têm que trabalhar mais 58 dias 
para ter salário igual ao dos homens

bretudo a ver com o aumento 
dos salários médios, com um 
crescimento nos salários das 
mulheres (1,9%) do que no dos 
homens (0,7%).

“O aumento da remuneração 
média mensal das mulheres de-
riva daí e também do aumento 
do salário mínimo, há mais mu-
lheres a ganhar o salário míni-
mo”, explicou.

A presidente da CITE admitiu 
que, apesar do resultado positi-
vo, ainda há muito por fazer,  são 
várias as causas da  desigualda-
de salarial, desde a segregação 
horizontal no mercado de traba-
lho, as profissões que tradicio-
nalmente estão ligadas às mu-
lheres. Acrescentou que o país 
tem vindo a fazer caminho nesta 
matéria, defendendo que com a 
entrada em vigor da nova lei o 
impacto será ainda maior.Esteve bem animado o domingo visiense com show de fol-

clore do seu R.F. da Casa de Viseu. Detalhes na pág. 18

AlMoço visiense

Aniversário de 150 Anos
do CluBe GinástiCo PortuGuês

Missa em Ação de Graças pelos 150.º aniversário do Clube 
Ginástico Português. Na foto o presidente Jacómo Palla-

dino e esposa  Maria Amélio Palladino Detalhes na pág. 8

show de folClore
no reCreAtivo J.P.A.
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Tarde de Fados no Castelo da Feira e comemoração
 de aniversário do presidente Ernesto Boaventura

Sábado à tarde a família feirense viveu mais 
alguns momentos de felicidade com a come-
moração dos 74 anos de vida do presidente 
da Casa da Vila da Feira, o incansável Er-

nesto Boaventura, sempre trabalhando no engran-
decimento dessa valiosa instituição portuguesa, e 
familiares e amigos se reuniram na Tarde de Fados 
no Castelo da Feira com um tremendo  show do Ca-
milo Leitão, acompanhado da Banda Lusófona, para 
festejar a data. Presentes muitos amigos do Camilo 
e amantes do fado, como podemos ver nas fotos. 
O Mario Simões, o Adão Ribeiro com o nosso Alfre-
do, o Cardão que também é um amante do fado, e 
outros tantos que foram prestigiar o evento. Foram 
momentos de muita intensidade, alegria e descon-
tração, marca registrada do convívio feirense, e o 
Jornal Portugal em Foco trás alguns flashes destes 
momentos nesta página. 

Presidente 
Ernesto 

Boaventura 
com sua 

netinha Ca-
mila e filha 
Rose nos 
parabéns 
pra você

O cantor 
Mário 
Simões 
numa par-
ticipação 
especial 
na Tarde 
de Fados 
no Castelo 
da Feira

Camilo 
Leitão 
soltando 
a voz na 
Tarde de 
Fados no 
sábado 
passado 
na Casa 
da Vila da 
Feira

Time de 
responsa-
bilidade, o 

empresário 
Adão Ribei-

ro, Mário 
Simões, 
Alfredo 

e Bruno 
Freitas

Num close para 
o Jornal Por-
tugal em Foco 
D. Olga e Leila 
Monassa do 
Jornal 
Portugal em 
Foco

Na Tarde de 
fados num 

destaque para 
o Jornal Por-

tugal em Foco 
podemos ver: 
o presidente 
feirense Er-

nesto Boaven-
tura, D. Olga, 
Leila Monas-

sa, Margarete, 
Rose Boaven-
tura e sua filha 

Camila

Camilo 
Leitão 
cantando 
com o 
amigo o 
visiense 
Antonio 
Cardão ao  
lado da 
Dra. Luiza 
Coimbra

O aniver-
sariante 
do dia 
Presidente 
Ernesto 
Boaventura 
quando 
agradecia 
a presença 
dos amigos
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A terceira edição do Wonderland 
Lisboa acontece de 1 de dezembro a 
1 de janeiro, no Parque Eduardo VII, 
e promete uma roda gigante ainda 
maior e outras novidades no recinto. 
Lisboa já está em contagem decres-
cente para a abertura daquele que é 
um dos mais aguardados mercados 

Wonderland: lisboa vai ter uma 
roda gigante ainda maior

de Natal, o Wonderland Lisboa. O 
recinto abre as portas dia 1 de de-
zembro, e até 1 de janeiro de 2019 
haverá muito que ver – sobretudo das 
alturas, pois este ano a roda gigante 
é ainda maior, a do ano passado teve 
25 metros de altura. O divertimento, 
que já marca a paisagem urbana na-

Regulador brasileiro aprova 
reforço da Galp no pré-sal

A Galp Energia anunciou em Julho que ia reforçar a sua presença no mercado 
brasileiro de extração petrolífera, com a compra de uma participação à Equinor, 
um dos membros do consórcio que opera o BM-S-8, na bacia de Santos. E as 
alterações a este bloco já foram aprovadas pelo regulador brasileiro. O CADE, 
que corresponde à Autoridade da Concorrência, aprovou, sem restrições, a re-
organização das participações no bloco em causa. Assim, a Equinor vai com-
prar a participação atualmente detida pela Barra Energia, que corresponde a 
10%. Posteriormente venderá 3% à Galp e 3,5% à Exxon Mobil. Após estas 
alterações, a Equinor e a Exxon ficarão, cada uma, com 40% do bloco. Já a 
Galp Energia passará a deter 20%. A aquisição destes 3% representa um inves-
timento de 114 milhões de dólares (98 milhões de euros) para a Galp Energia, 
de acordo com a informação disponibilizada pela petrolífera em Julho.

Costa anuncia mais 100 milhões para 
projetos tecnológicos 

Estas medidas foram transmitidas por António Costa na sessão de 
abertura do Venture Summit. Num discurso em inglês, o líder do 
executivo adiantou que vai assinar o reforço do investimento  da 
sua parceria com o Fundo Europeu de Investimento com mais 100 
milhões de euros, verba que será aplicada no programa “Portugal 
Tech”, o qual já envolveu cerca de 230 milhões de euros desde a 
sua criação. Segundo o Governo, 50 milhões de euros saem do IA-
PMEI e os outros 50 milhões de euros do próprio Fundo Europeu 
de Investimento  um programa da União Europeia que faz parte do 
“Plano Juncker”. No mesmo discurso, António Costa adiantou que o 
seu Governo assina já a portaria para a criação do “Tech Visa”, que 
se destina a facilitar a permanência em Portugal de quadros quali-
ficados de países extra comunitários. De acordo com o Governo, o 
“Tech Visa” entrará em vigor em 1 de Janeiro de 2019 e pretende 
complementar o “Startup Visa”, que foi criado no âmbito da estra-
tégia de aprofundamento das relações bilaterais entre Portugal e 
a Índia e que se destina sobretudo a investidores que pretendam 
instalar start-ups em Portugal.

Pme portuguesas 
inovadoras recebem 

190 milhões em 
apoios europeus

O vice-presidente do BEI para a 
Inovação, Ambroise Fayolle, dis-
se  que um dos fundos, o Mustard 
Seed Maze Social Entrepreneurship, 
de 40 milhões de euros, se destina-
rá a empresas inovadoras do setor 
social. Na conferência de inovação e 
tecnologia Web Summit, foi indicado 
que o outro fundo, de 150 milhões de 
euros, Vallis Capital Partners Fund, 
irá englobar empresas a operar em 
áreas de sustentabilidade nomeada-
mente no crescimento demográfico 
e na escassez de recursos naturais. 
Para o responsável, além dos va-
lores envolvidos, estes apoios dão 
ainda um sinal a outros investidores. 
“Quando o banco da União Europeia 
financia os projetos, dá um bom sinal 
aos outros investidores para se jun-
tarem”. No BEI, segundo Fayolle, vê-
se que há muitas empresas inovado-
ras em Portugal e a quem já chega 
financiamento este ano, como o caso 
do inédito parque eólico flutuante 
Windfloat e a empresa Science For 
You. Fayolle garantiu, porém, que o 
BEI continua a dar atenção aos se-
tores mais tradicionais da economia, 
recordando o financiamento há dois 
anos de um projeto de regeneração 
urbana em Lisboa.

talícia daquela zona da cidade, vai ser 
maior e ter «cabines com visão 360º 
e climatizadas», segundo o responsá-
vel pelo Wonderland Lisboa Ricardo 
Guilherme. Esta novidade soma-se 
a uma «pista de gelo ecológica» e a 
um espaço infantil renovado que inclui 
um parque de neve e uma rampa de 
boias. O mercado de Natal propria-
mente dito terá também «um maior 
número de expositores e com maior 
diversidade de produtos», o que sig-
nifica, contas feitas, que o recinto do 
Wonderland Lisboa acaba por crescer 
«mais um quarteirão face ao que era 
o espaço em 2017», tendo uma nova 
configuração.

Quem visitar o espaço poderá en-
contrar ainda uma zona de comidas 
e bebidas, que será em tudo seme-
lhante à da edição do ano passado. 
Pão com chouriço, hambúrgueres, 
cachorros quentes, doces tradicionais 
de Natal, waffles, farturas, bolo rei, 
doces conventuais e chocolate quen-
te são alguns dos produtos que irão 

estar disponíveis.
O Wonderland Lisboa, organiza-

do pela Media Capital e a agência de 
ativação de marcas Niu, vai funcionar 
no jardim do Parque Eduardo VII en-

tre 1 de dezembro e 1 de janeiro de 
2018, com entrada gratuita. A edição 
do ano passado atraiu cerca de 700 
mil visitantes, mais duzentos mil que 
em 2016.

sem Horas: esta petisqueira de setúbal já é um sucesso 
A nova petisqueira da Baixa se-

tubalense tem dado muito que fa-
lar, tanto pelo arrojo na decoração 
como pela simpatia no serviço, e 
claro, pelo sabor daquilo que está 
no prato.

Ainda o edifício não estava pron-
to e toda a gente na cidade já falava 
dele. Impossível ficar-se indiferen-
te à cor  da fachada e às janelas 
com toldos às riscas e floreiras. 
«Contratamos um decorador muito 
irreverente o João Maria. A Câma-
ra Municipal já era roxa, a Casa da 
Baía já era azul. Não me choca esta 
cor. Marca a diferença e as pessoas 
gostam. De cinco em cinco minutos 
estão a tirar uma fotografia», conta 
Paulo Gouveia, um dos proprietá-
rios do negócio em conjunto com 
Susana Jones.

Juntos pensaram num espaço 
onde fosse possível comer qualquer 

coisa a qualquer hora. A partir daí 
nasceu uma carta, elaborada com o 
chef António Sobrinho, que vai dos 
petiscos portugueses aos bagels e 
sanduiches, e aposta forte nas tá-
buas de carne, peixe, vegetariano e 
café da manha. Os vinhos são alen-
tejanos da Adega Mayor e da Casa 
Ermelinda Freitas.

Pataniscas de polvo, pica-pau de 
atum e uma bem guarnecida salada 
de pato, laranja e espinafres são 
algumas das opções para petiscar. 
Já as tábuas respondem a apetites 
tanto matinais, com fruta, granola 
caseira, iogurte e mel e bagel com 
compota, como noturnos. Destaca-
se a de tomawahk maturada (peça 
da parte dianteira do lombo bovino) 
para duas pessoas.

Em virtude de a cozinha funcio-
nar no primeiro piso, os pratos che-
gam através de um mini-elevador 

ao balcão, que também funciona 
como bar, com cocktails do dia.

Para adoçar a boca com sabores 
mais tradicionais há tarte de requei-
jão com mel da Arrábida e um inusi-
tado pastel de choco da Confeitaria 
de S. Julião de Palmela, entre mui-
tos outros.

A esplanada, que é o princi-
pal atrativo do Sem Horas para os 
fins de tarde e noites amenas, de-
verá ser adaptada ao inverno com 
aquecedores e proteções contra a 
chuva. Tudo para que quem visite o 
Largo da Misericórdia à procura de 
petiscos não fique com a barriga a 
dar horas.

Doces regionais, biscoitos, con-
servas, compotas, vinhos, azeite, 
vinagre e conservas são alguns 
dos produtos usados pelo restau-
rante e que lá se podem também 
comprar.

Coca-Cola queixa-se ao PCP do imposto 
sobre bebidas açucaradas

A empresa de refrigerantes aponta o dedo à isenção concedida aos nécta-
res, sucos sem gás e leite com chocolate, bebidas com as quais o Estado 
poderia arrecadar quase 100 milhões de euros por ano, caso passassem 
a ser tributadas, segundo os cálculos da Coca-Cola. Os contatos começa-
ram pelo PCP, passarão pelo PSD e pela própria Comissão de Orçamento 
e Finanças ainda esta semana. A empresa defende que algumas bebidas 
devem deixar de ser penalizadas, o que permitiria aliviara tributação sobre 
os seus produtos zero açúcar. Desde de Fevereiro do ano passado, algu-
mas bebidas são alvo de um imposto consoante o nível de açúcar, sendo 
que se for inferior a 80 gramas por litro pagam 8,34 euros por hectolitro, 
enquanto se for superior pagam 16,69 euros. No Orçamento para 2019 
o Governo propôs mais dois escalões, aliviando a carga fiscal sobre as 
bebidas com menos açúcar e penalizando as que têm mais.
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Regiões & Províncias

A Câmara Municipal 
de Figueira de Castelo 
Rodrigo vai organizar na 
sexta-feira e no sábado a 
terceira edição do Festival 
das Sopas e Migas para 
captar visitantes e divulgar 
a gastronomia tradicional.

O objetivo é atrair visi-
tantes, com especial des-
taque para os vizinhos de 
Espanha, que está a dois 
passos do concelho. “Já 
no ano passado tivemos 
uma forte adesão de es-
panhóis e, este ano, tam-
bém fizemos uma forte 
promoção junto da comu-

Figueira de Castelo Rodrigo
que dar sopa aos espanhóis

FigueiRa de Castelo RodRigo

laFões

são pedRo do sul

valpaços

As feiras fazem parte da 
história de Lafões. Embora 
a sua origem possa ser dife-
rente, de acordo com a fre-
guesia ou o concelho, os inú-
meros mercados da região 
têm aspectos em comum.

E se antes este era um 
ponto de encontro privilegia-
do onde nunca faltava ani-
mação, as alterações que se 
foram fazendo ao longo do 

Um homem com 69 anos 
foi identificado, no passado dia 
29, pela suspeita da prática do 
crime de incêndio florestal, no 
concelho de São Pedro do Sul.

De acordo com o Coman-
do Territorial de Viseu, atra-
vés do Núcleo Ambiental de 
Viseu, as diligências efetua-
das permitiram descobrir que 
na origem do fogo esteve 

Feiras da região
procuram sobreviver

Queima deu origem a fogo 
florestal em São Pedro do Sul

tempo prejudicaram o mo-
vimento. Há mesmo quem 
peça para que não se dei-
xem morrer as nossas feiras.

Leia a notícia na íntegra 
na edição impressa ou torne-
se Assinante e receba tam-
bém o Jornal no seu com-
putador, tablet ou telemóvel. 
Contate-nos pelo endereço 
eletrônico jvouzela.comer-
cial@gmail.com.

uma queima para elimina-
ção de sobrantes florestais e 
agrícolas.

O caso aconteceu a 20 de 
Outubro e o homem terá per-
dido o controlo do fogo, que 
se propagou a uma área de 
carvalhos e mato.

Esta ação contou com a 
colaboração de militares do 
Posto de São Pedro do Sul.

oeiras solidária
O programa “Oeiras So-

lidária” foi reconhecido na 
categoria de Domínio So-
cial, do concurso “Os Melho-
res Municípios para Viver” 
(M2V), uma iniciativa pro-
movida desde 2008 pelo IN-
TEC – Instituto de Tecnologia 
Comportamental.

Este concurso pretende 
fomentar a Qualidade de Vida 
dos municípios portugueses, 
premiando projetos nas áre-
as de intervenção Ambiental, 
Econômico e Social.

esta plataforma é 
constituída por cerca de 

140 entidades, tendo como 
principais atividades:
• Intermediação do apoio 

entre entidades locais.
• Projetos integrados en-

tre entidades de diferentes 
setores, nomeadamente em-
presas e organizações da 
economia social.

• Organização de reuni-
ões, apresentações, confe-
rências, ações de sensibili-
zação e sessões de trabalho 
entre parceiros e diferentes 
agentes locais.

• Organização de inter-
câmbios de profissionais 
para troca de serviços e 
competências.

• Campanhas como a de 
“Recolha de Material Esco-
lar”, “Natal” ou “Apoio Ani-
mal”.

• Gere uma Bolsa de Par-
tilha de conhecimento, bens, 
equipamentos, serviços e vo-
luntariado •Desenvolvimento 
e implementação de um Pla-
no formativo 

Principais tipos de apoio 
prestados a entidades bene-
ficiárias:

• Voluntariado e volunta-
riado de competências

• Donativos financeiros
• Cedência de bens e pro-

dutos (materiais, equipamen-
tos e abastecimentos)

• Apoio logístico
• Suporte técnico                               

a sua intervenção 
enquadra-se no “plano de 
desenvolvimento estra-

tégico de oeiras” e plano 
de ação anual, em arti-

culação com os serviços 
municipais e reforçada por 

um grupo de ativação.
A visão de futuro para o 

Programa “Oeiras Solidária”
• Plataforma colaborati-

va dinâmica para promover 
o envolvimento proativo e 
continuado dos diversos 
agentes em torno de proje-
tos integrados e de iniciati-
vas conjuntas e de elevado 
potencial de mobilização, 
de demonstração e de mu-
dança social.

Foco da intervenção na 
inovação social

• Reforço de capacidades 
dos agentes da economia 
social e apoio às iniciativas

• Identificar, valorizar e 
fortalecer novos modelos 
de intervenção, novas res-
postas e novas estruturas 
de apoio que sejam inova-
doras e que ainda não exis-
tam em áreas de atuação 
chave. Criar para tal um 
mecanismo de identificação 
e seleção de iniciativas ino-
vadoras (através de uma 
convocatória de propostas, 
um concurso ou prêmio).

Projetos integrados e 
alianças de colaboração

• Estimular projetos con-
juntos entre diferentes insti-
tuições e setores e promover 
a aprendizagem mútua e si-
nergias com outros projetos 
coletivos através da difusão 
de informação e da organi-
zação de oficinas de apren-
dizagem e construção de 
alianças inter-sectoriais.

Redes teRRitoRiais
• Criar subgrupos cen-

trados na colaboração em 
benefício de territórios espe-
cíficos, especialmente vulne-
ráveis ou críticos.

Reforço de capacida-
des dos agentes da eco-
nomia social

• Mediação de projetos 
colaborativos ou programas 
contínuos de voluntariado 
de competências para a ca-
pacitação das organizações 
e o seu fortalecimento insti-
tucional.

• Criação de um programa 
de capacitação transversal às 
instituições do concelho.

• Fortalecer a prestação 
de serviços pelas organiza-
ções da economia social, 
apoiando a divulgação de 
negócios sociais através da 
Bolsa de Partilha.

• Prestar orientação às 
empresas parceiras para 
promover uma participação 
mais efetiva, nas iniciativas 
de colaboração e projetos 
conjuntos, e que produza 
mais retorno em termos de 
fortalecimento institucional 
das organizações benefici-
árias, e prestar aconselha-
mento personalizado para 
o desenvolvimento de no-
vas iniciativas das próprias 
empresas.

• Desenvolver uma rede 
mais coesa, com uma ação 
mais direcionada para o de-
senvolvimento de projetos 
integrados, com maior im-
pacto social, bem como no 
desenvolvimento de uma 
rede de parceiros (dos vá-
rios setores) ativos e envol-
vidos.de responsabilidade 
social das empresas. 

O Município de Oeiras vai 
apresentar este projeto ven-
cedor na Conferência de En-
trega de Prêmios, a decorrer 
no próximo passado dia 16 
de outubro no Madan Parque 
- Parque de Ciência e Tecno-
logia, em Almada.

nidade do país vizinho. 
Acredito que estarão cá 
muitos espanhóis que nos 
vêm visitar e desfrutar da 
paisagem, da gastronomia 
e do patrimônio”, vaticina 
Paulo Langrouva.

 Segundo o presiden-
te da Câmara, o evento, 

a realizar no pavilhão dos 
desportos de Figueira de 
Castelo Rodrigo, contará 
com 14 participantes que 
confeccionarão várias so-
pas e migas que serão dis-
ponibilizadas ao público.

O autarca disse que o 
certame inclui, como novi-

A castanha “é a rainha” da 
economia das terras de Mon-
tenegro, em Valpaços, onde 
é a principal fonte de rendi-
mento para 2.000 produtores 
e movimenta cerca de 50 mi-
lhões de euros anuais.

Pelo concelho do distrito 
de Vila Real, inserido na De-
nominação de Origem Pro-
tegida (DOP) da Padrela co-
meça agora a intensificar-se 
a apanha deste fruto, cerca 
de duas semanas mais tarde 
do que em anos anteriores, e 
com uma previsão de quebra 
a rodar os 30% comparativa-
mente com o ano anterior.

Ultimam-se também os 
preparativos para a 22.ª edi-
ção da Feira da Castanha Ju-
dia de Carrazedo de Monte-
negro, que decorre entre 09 e 
12 de novembro e tem como 
objetivo promover a “rainha” 
de economia local.

O presidente da Câmara 

de Valpaços, Amílcar Almei-
da, classificou a castanha 
como o “ouro da Terra Fria”. 
“São mais de 50 milhões de 
euros que giram à volta da 
cultura da castanha”, salien-
tou hoje o autarca durante a 
conferência de imprensa de 
apresentação da Feira da 
Castanha Judia.

Segundo o presidente, 
pelo concelho existem cerca 
de 4.000 hectares de soutos e 
2.000 produtores espalhados 
por 18 localidades que “vivem 
praticamente da castanha”.

António Costa, presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Carrazedo de Montenegro e 
Curros, reforçou que “a cas-
tanha é a principal fonte de 
rendimento dos agricultores 
locais”. “A castanha é que é 
rainha para eles poderem so-
breviver”, salientou.

O autarca de freguesia 
referiu que este ano se pre-

XXii Feira da Castanha Judia
de Carrazeda de Montenegro

vê uma quebra de produção 
a rondar os “30%”, no entan-
to salientou que o preço de 
venda se situa entre os 2,50 
a três euros, o que ajuda na 
manutenção do rendimen-
to dos produtores das terras 
frias de Montenegro.

Este ano a apanha deverá 
rondar as 10.000 toneladas 
neste concelho, e, segundo 
o responsável, a “qualidade 
está assegurada”.

António Costa referiu ain-
da à falta de mão de obra nes-
te território, ainda por cima 
num ano em que a produção 
se atrasou e se vai aproximar 
da apanha da azeitona.

Em anos anteriores, mui-
tos agricultores queixaram-se 
de furtos de castanha por gru-
pos de pessoas que entram 
nos soutos durante a noite.

Amílcar Almeida referiu 
que, nesta campanha, vai 
reforçar o apelo à GNR para 

estar mais visível e mais pró-
xima das comunidades.

“É uma situação preocu-
pante porque, de fato, os pro-
dutores trabalham ao longo do 
ano, vivem da castanha e de-
pois, outros, à noite, vêm sou-
tar (apanhar a castanha)”, afir-
mou o presidente da câmara.

Para acrescentar valor à 
castanha, a nível local vão 
surgindo novos projetos, 
como a cerveja de castanha 
“Judia”, uma iniciativa do pro-
dutor Lino Sampaio que tam-
bém vai estar em destaque 
na feira.

Na Feira da Castanha Ju-
dia vão estar presentes 80 
stands, a maior parte de ven-
da de castanha, mas também 
de outros produtos do conce-
lho como o azeite, vinho, en-
chidos ou artesanato.

Um dos momentos altos 
da feira é o já tradicional bolo 
de castanha de 600 quilos.

dade, a escolha da “sopa 
com maior inovação”, ele-
gendo a “Melhor Sopa e 
Melhor Miga”, distinção 
que será atribuída com a 
colaboração do chefe de 
cozinha Álvaro Costa.

“Mesmo utilizando os 
produtos regionais, au-
tóctones, vamos tentar 
inovar naquilo que é a 
sopa”, disse.

O programa do evento 
gastronômico, que vai de-
correr na sexta-feira e no 
sábado entre as 18:00 e 
as 24:00, inclui animação 
musical.
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A instalação das fábri-
cas na Zona de Acolhimento 
Empresarial da Horta de São 
Miguel, que vai “nascer” na 
área de expansão norte do 
parque industrial da cidade, 
está prevista num protocolo 
de investimento assinado en-
tre o município e a empresa 
Fábulas Relevantes, explicou 
Paulo Arsénio.

Segundo o presidente da 
Câmara de Beja, a empresa 
“assegura, em primeiro lugar 
e, para já, unicamente”, a ins-
talação de uma primeira fábri-
ca para produção de massas 
frescas, num investimento de 
quatro milhões de euros e 
que poderá criar, no mínimo, 
22 postos de trabalho.

Empresa espanhola quer investir
22 milhões de euros em quatro fábricas 

bEja

mantEigas

ílhavo

Em dia de festa, a Covilhã 
celebrou a história construí-
da ao longo de quase século 
e meio, mas já a olhar para 
o futuro. Nas intervenções 
partidárias realizadas neste 
20 de outubro houve lugar a 
críticas, elogios e às reivin-
dicações para o futuro. Um 
futuro que, de resto, o pre-
sidente do Câmara também 
já tem em mente e que quer 
mais “sustentado e sustentá-
vel”, tal como frisou durante 
a sessão comemorativa dos 
148 anos da elevação da Co-
vilhã a cidade.

Vítor Pereira deixou uma 

mensagem positiva, afirman-
do que a cidade continua a ser 
reconhecida como um “cen-
tro cosmopolita, uma cidade 
industrial, universitária, uma 
cidade do conhecimento e da 
inovação e o principal motor 
de desenvolvimento regional”.

Foram sete as persona-
lidades do concelho distin-
guidas nas comemorações 
do aniversário da cidade: 
António Santos Pereira, Ar-
ménio Baltazar Correia, Ca-
rina Franco, Alfredo Costa, 
Carlos Geraldes, Manuel Ro-
mano e Carlos Elias Costa (a 
título póstumo).

Fez 148 anos a olhar para o futuro

Produtos locais tiveram grande 
procura na Feira do Pão e do vinho

covilhã

olivEira dE FradEs

cElorico da bEira

A Direção-Geral do Patri-
mônio Cultural tem a decorrer 
um novo procedimento de clas-
sificação da Ponte da Lavan-
deira e do respectivo cruzeiro, 
no concelho de Celorico da 
Beira, no distrito da Guarda.

A ponte está localizada so-
bre o rio Mondego, a noroeste 
da vila de Celorico da Beira, na 
União de Freguesias de São 
Pedro, Santa Maria e Vila Boa 
do Mondego.

Segundo a Direção Re-
gional de Cultura do Centro, a 
ponte que está em processo de 
classificação foi construída em 
1652 e restaurada e recons-
truída em 1818 “em resultado 
da destruição provocada pela 
passagem da segunda Inva-
são Francesa”.

“Trata-se de uma ponte 
de tabuleiro em cavalete, 
com estrutura em alvenaria 
de granito de aparelho re-
gular (silhares), assente em 
três arcos de volta perfeita, 
sendo o central de maior di-
mensão, sobre pilares pro-
tegidos por talhamares (os 
corta-mar), que vencem a 
força da corrente e impedem 
o desgaste da estrutura”, re-
fere à fonte.

Aquela entidade indica na 
proposta que, estruturalmente, 
a ponte “parece encontrar-se 
razoavelmente preservada, 
não obstante o fato das guar-

das laterais já não se encontra-
rem completas”.

A Ponte da Lavandeira é 
“um exemplo concreto e um 
marco da arquitetura e da arte 
portuguesa, e um valioso teste-
munho dessa época”, lê-se no 
documento.

Na entrada norte da ponte 
destaca-se um cruzeiro que, 
segundo a fonte, poderá estar 
associado aos últimos restau-
ros do monumento.

De acordo com informação 
disponibilizada pela Direção-
Geral do Patrimônio Cultural 
na sua página na internet, o 
prazo para apresentação de 
eventual reclamação decor-
re até ao dia 29 de outubro e 
para apresentação de recurso 
até 20 de novembro.

O anúncio publicado em 
Diário da República relativo à 
abertura de novo procedimen-
to de classificação da Ponte 
da Lavandeira e do cruzeiro, 
em Celorico da Beira, refere 
que os elementos relevantes 
do processo (fundamentação, 
despacho e planta dos imó-
veis em vias de classificação 
e da respectiva zona geral de 
proteção) estão disponíveis 
nas páginas eletrônicas da 
Direção-Geral do Patrimônio 
Cultural (www.patrimoniocul-
tural.pt) e da Câmara Munici-
pal de Celorico da Beira (www.
cm-celoricodabeira.pt).

Ponte da lavandeira em 
processo de classificação

A Câmara Municipal de 
Manteigas organizou no pró-
ximo passado fim de sema-
na, de 2 a 4 de novembro, o 
Festival de Outono que pro-
moveu a gastronomia e todas 
as potencialidades e riquezas 
naturais do concelho.

O evento realizou-se na 
Praça Municipal da vila de 
Manteigas, incluindo a rea-
lização de várias ações que 
pretendem captar visitantes 
para o coração da Serra da 
Estrela.

Do programa destacou-
se a realização, no sábado 
(9:00), da caminhada “Ao 
Encontro das Faias”, e, no 
domingo (9:00) da saída de 
campo micológica “Saber 
Conhecer o Cogumelo”, com 
recolha e exposição posterior 
dos exemplares no recinto do 
festival.

manteigas organiza Festival de
outono com várias atividades

Segundo a autarquia de 
Manteigas, são duas iniciati-
vas “em contato direto com a 
natureza, onde os participan-
tes tiveram a oportunidade de 
desfrutar da beleza paisagísti-
ca que o outono proporciona”.

Durante o certame, o pú-
blico será também chamado 
a participar na degustação de 
licores e de doces caseiros, 

no concurso “Bolo alusivo ao 
outono”, no ‘showcooking’ 
promovido pela Escola Pro-
fissional de Hotelaria de 
Manteigas e no magusto e 
prova de jeropiga caseira.

O primeiro dia do Festival 
de Outono, sexta-feira, foi 
marcado pela realização, às 
21:00, do desfile de moda “O 
Burel e Manteigas”, centrado 

A primeira fábrica deve-
rá começar a ser construída 
durante o primeiro trimestre 
de 2019 e começar a funcio-
nar em 2020, disse, referindo 
que, em função da obtenção 
de financiamento, através 
de várias candidaturas sub-
metidas, a empresa prevê 
instalar mais três unidades 
industriais, num investimento 
de 18 milhões de euros e que 
poderá criar até 115 postos 
de trabalho.

A concretizar-se, a segun-
da fábrica será de torrefação 
e moagem de café, deverá 
implicar um investimento de 
quatro milhões de euros e 
poderá criar entre 22 e 25 
postos de trabalho.

As terceira e quarta fábri-
cas, que “estão intrinseca-
mente ligadas”, ou seja, “difi-
cilmente teremos” uma sem a 
outra, servirão para produzir 
malte e cerveja, deverão im-
plicar um investimento de 14 
milhões de euros e poderão 
criar entre 80 e 90 postos de 
trabalho.

O município “aguarda” 
que os investimentos nas 
quatro fábricas “possam 
concretizar-se”, mas, caso 
não avancem, Beja ficará, 
pelo menos, com a unidade 
para produção de massas 
frescas, frisou.

Para já, a autarquia vai 
vender dois lotes de terreno 
à empresa para a instalação 
da primeira fábrica, que está 
“assegurada”, e poderá ven-
der até oito lotes, numa área 
total de 15 mil metros quadra-
dos, “em função das necessi-
dades” e caso se concretizem 
as intenções de investimento 
e avancem as instalações 
das restantes três fábricas.

A empresa só vai comprar 
os restantes lotes à medida 
das necessidades e da con-

Na estreia da MILHA, no ano passado, 
celebrou-se o 60.º aniversário de Carlos 
Paião. Este ano, a segunda edição desta 
festa dos músicos e da música de Ílhavo 
dará lugar às trocas musicais no contexto 
da pesca do bacalhau dos anos 50. O can-
cioneiro que envolve a temática marítima 
dará o mote a três centenas de músicos 
ilhavenses e a três criações únicas para 
este festival. O evento anual, promovido 
pela Câmara Municipal de Ílhavo e orga-
nizado pelo 23 Milhas, projeto cultural do 
município, decorreu durante três dias – de 
2 a 4 deste mês –, em Ílhavo e na Gafanha 
da Nazaré.

cancioneiro marítimo dá
o mote à segunda milha

A terceira edição da Feira do Pão e do Vinho, que se reali-
zou no passado fim-de-semana, dias 27 e 28 de Outubro, “foi 
um sucesso”. Foi assim que o presidente da Junta de Fregue-
sia de São João da Serra, Luís Dias, apelidou o certame que 
voltou a fazer desta local um ponto de paragem obrigatório.

firmação dos investimentos e 
o município colocará de novo 
os lotes à venda se as in-
tenções de investimento nas 
restantes três fábricas não se 
concretizarem, explicou.

Em função das fábricas 
que vier a instalar, a empre-
sa espanhola irá comprar 
os lotes que precisar ao 
preço estabelecido e supor-
tar 15% dos custos de infra 
estruturação do total de lo-
tes que adquirir.

Segundo Paulo Arsénio, 
o município já tem o visto 
do Tribunal de Contas para 
avançar com a obra de in-
fra estruturação da Zona de 
Acolhimento Empresarial da 
Horta de São Miguel, que 
deverá arrancar “em breve”, 
num investimento de 1,8 mi-
lhões de euros.

A câmara espera que seja 
aprovada a candidatura que 
apresentou para obter um co-
financiamento comunitário de 
85% do valor total da obra, 
um projeto que transitou do 
anterior executivo liderado 
pela CDU.

no burel e na sua dinâmica no 
seio do território.

Do cartaz musical consta-
ram espetáculos dos grupos 
Remember Revival Banda 
(sexta-feira, 21:00), Ginga 
(sábado, 21:30) e Os Red 
(domingo, 17:30).

A animação musical teve 
uma constante durante a 
realização do evento, com 
a presença da Fanfarra 
dos Bombeiros Voluntários 
de Manteigas (sexta-feira), 
do Grupo Manta d’Ourelos 
(sexta-feira), da Tukarioup-
pa BBU Fanfare (sábado) e 
de um grupo de concertinas 
(domingo).

Durante os dias do festi-
val esteve patente na Sala 
de Exposições do Centro 
Cívico de Manteigas uma 
mostra sobre “Utensílios e 
Alfaias Agrícolas”.
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Para o sociólogo Rui Pena 
, o problema demográfico que 
Portugal e a Europa enfren-
tam de falta de mão de obra 
em alguns setores só se resol-
ve com mais imigração. Um 
caminho que tem de ser feito 
rapidamente sob pena de se 
não o fizerem estarem a cami-
nhar para o suicídio, alertou. 
“É um tema hoje complicado 
de gerir, face aos movimen-
tos nacionalistas que estão a 
nascer um pouco por toda a 
Europa, mas se não tiverem 
mais imigrantes, Portugal e a 
Europa estão a suicidar-se”, 
afirmou. O país precisa de-
sesperadamente de imigran-
tes e passa demasiado tempo 
a falar dos problemas da na-
talidade.

Rui Pena,  defendeu que 
é necessário criar condições 
para que os pais possam cui-
dar dos  filhos, sendo certo de 
que não será através de polí-
ticas para a natalidade que se 

Portugal precisa desesperadamente
de imigrantes para mão de obra

vai resolver de imediato um 
problema de falta de mão de 
obra já existente em muitos 
setores. “As dinâmicas demo-
gráficas da natalidade e da 
mortalidade não têm conse-
quências a curto prazo”.

Para atrair imigrantes, o 
país precisa  colocar menos 
obstáculos à entrada de es-

trangeiros, mas também de 
ter políticas ativas de recruta-
mento lá fora.

Considerando os proble-
mas atuais que os países 
enfrentam, de movimentos 
nacionalistas face a grandes 
fluxos de imigração, Rui Pena 
aponta exemplos positivos do 
Canadá e  Austrália. “Têm um 

peso de 30% da imigração 
com grande estabilidade e viá-
veis em todos os aspetos. São 
países prósperos e pacíficos”.

Na opinião de Vítor An-
tunes, diretor da Manpower, 
responsável pelo recrutamen-
to para trabalho temporário, e 
uma das mais antigas a operar 
no mercado português , Portu-
gal precisa de mão de obra e 
de talentos. Para combater o 
problema tem de o fazer, não 
só pela via do regresso de 
alguns emigrantes, mas tam-
bém pela via da imigração, 
considerou.

Os perfis especializados,  
eletricistas, soldadores, me-
cânicos, e os técnicos, como 
engenheiros, informáticos, 
professores, pessoas para 
as áreas de apoio ao cliente, 
advogados e investigadores, 
gestores de projeto e  adminis-
trativos, são as classes profis-
sionais com mais escassez de 
recursos humanos, finalizou.

O vice-presidente do Go-
verno Regional afirmou  que 
se registou um aumento de 
22% nas vendas dos produ-
tos Marca Açores em 2017, 
com mérito das empresas. 

Sérgio Ávila, referiu que 
os empresários apostaram, 
qualificaram os seus produ-
tos, conseguiram inovar e 
têm um enorme crescimento 
de vendas.

E anunciou que o execu-
tivo dos Açores decidiu pro-
mover uma nova temporada 
da série Mundo Marca Aço-
res, adiantando que serão 
emitidos mais 40 episódios 
que vão dar a conhecer os 
produtos e serviços de 40 
empresas aderentes.

A série será disponibiliza-
da através de estações de 
televisão nos EUA, Canadá 
e, através do canal SIC Inter-
nacional, para 14 países da 
Europa, abrangendo mais de 
10 milhões de espetadores, 
para além da divulgação em 
plataformas digitais.

Sérgio Ávila, que está 
convicto que a edição des-
te ano vai superar a média 
diária de  70 mil visitantes, 
revelou, que na última sema-
na, foram aprovados mais 40 
milhões de euros de investi-
mentos privados em 7 das 9 
ilhas dos Açores.

Produtos Marca 
Açores com 

crescimento de 
22% em 2017

A Associação Portugue-
sa dos Promotores e Inves-
tidores Imobiliários defende 
que o IVA da construção de 
casas novas seja reduzido  
23% para 6%, à semelhança 
do que já acontece na reabili-
tação urbana, ou, que possa 
ser deduzido como acontece 
noutros países da Europa, 
como é o caso em Espanha.

O pedido não é novo, 
mas a associação entende 
que agora é a altura certa 
para o reforçar. Não só por-
que o tema da habitação 
está quente e é urgente fa-
zerem-se mais casas para 
a classe média, mas tam-
bém porque o regime atual 
tem estado a contribuir para 

afastar os vários investido-
res internacionais que têm 
mostrado interesse em fazer 
obras no país.

Temos cada vez mais li-
nhas com estrangeiros que 
querem vir, mas que depois 
dizem que é muito estranho 
terem de pagar a taxa má-
xima e mais estranho ainda 
que ela não seja dedutível. 
E o que dá pena é que são 
grandes promotores que 
querem construir 300 ou 500 
casas para a classe média, 
a preços mais acessíveis, 
tanto para vender como para 
alugar, aquilo que mais pre-
cisamos neste momento, diz  
o vice-presidente da associa-
ção, Hugo Santos Ferreira.

Investidores imobiliários defendem
redução do IVA na construção

De acordo com o respon-
sável da APPII, além de tra-
zer mais investidores para o 
país, esta medida iria contri-
buir para baixar o preço das 
empreitadas e dos projetos 
no geral e, consequente-
mente, dos preços finais de 
venda ou de arrendamento 
das casas. “E o melhor é que 
nem sequer representaria 
um custo nas contas do Es-
tado.” Aliás, “nem seria um 
prejuízo orçamental”, muito 
pelo contrário. “Neste mo-
mento o Estado não está a 
ganhar quase nada por esta 
via porque a construção 
nova tem sido praticamen-
te inexistente. Ora, com a 
redução do IVA para 6% os 
privados sentiam-se incen-
tivados, logo haveria mais 
projetos e portanto mais re-
ceita fiscal”, explica.

O IVA da construção é um 
dos maiores custos das em-
preitadas mas, para o bem 
e para o mal, tem-se manti-
do na mesma. O problema é 
que os outros custos asso-
ciados às obras e aos proje-
tos têm estado a subir e a pe-
sar cada vez mais no preço 
final das casas. É o caso da 

“grave falta de mão de obra” 
ou dos “custos excessivos de 
todo o processo e do tempo 
do licenciamento camarário”.

Hugo Santos nota que 
durante a crise perderam-se 
230 mil vagas  e que hoje 
ainda se verifica uma carên-
cia de mais de 70 mil traba-
lhadores , segundo dados da 
Confederação Portuguesa 
da Construção e do Imobiliá-
rio . Ora, se há menos mão de 
obra, a que existe é mais cara 
e isso encarece o custo final .                                                                                                                                               
Já nos custos com a buro-
cracia, o vice-presidente sa-
lienta que tem havido cada 
vez mais queixas da parte 
dos investidores de que os 
processos de licenciamento 
estão muito demorados. Se-
gundo fonte da Câmara de 
Lisboa, as aprovações estão 
mais demoradas, porque há 
mais projetos a entrar para 
apreciar e as equipes são as 
mesmas. E isto é válido para 
o Porto ou mesmo Cascais, 
ou seja, nas zonas onde há 
mais investimento. Contudo, 
“estar parado à espera de 
uma licença é estar a perder 
dinheiro”, conclui Hugo San-
tos Ferreira.

A Direção-geral do Te-
souro e Finanças vai levar 
a leilão, esta semana dia 
9, 35 imóveis, entre apar-
tamentos, lojas, terrenos e 
moradias.

O valor base do conjun-
to dos imóveis, espalhados 
por todo o País, é de quatro 
milhões de euros. O edifí-

cio mais valioso, constituí-
do por seis escritórios, vai 
partir dos 600 mil euros. O 
número 22 da rua Vasco 
da Gama, em Faro, esteve 
ao serviço do Instituto de 
Financiamento da Agricul-
tura e Pescas. Já o imóvel 
com o valor base de licita-
ção mais baixo encontra-se 

em Mangualde. Trata-se 
de uma parcela de terreno 
para construção com 298,6 
m2 e está à venda por 7600 
euros. Em Lisboa, o Estado 
tem à venda três moradias 
em ruínas, na freguesia de 
Campolide, a que atribuiu 
um valor mínimo de 218 mil 
euros. Há também moradias 

à venda em Oeiras e em 
Olhão e apartamentos em 
Beja, Ferreira do Alentejo e 
Mirandela. As propostas  de-
vem  indicar um valor para a 
arrematação do imóvel e ser 
acompanhado de um che-
que correspondente a 5% 
do valor. A hasta pública re-
aliza-se hoje em Lisboa.

Os lucros da Galp au-
mentaram 35% no terceiro 
trimestre do ano para 251 
milhões de euros, segundo 
a informação comunicada 
à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários . A Galp, 
na informação enviada,  su-
blinha que este crescimento 
de deve ao progresso na 
estratégia de internaciona-
lização da empresa, focada 
no Brasil, e acrescenta que 
o resultado líquido de acor-
do com as normas conta-
bilísticas internacionais  foi 
de 235 milhões.

A produção total de petró-
leo e gás aumentou 10% no 
3.º trimestre em relação ao 
período homólogo, para uma 
média de 103,8 mil barris di-
ários, impulsionada pelo au-
mento da produção da sétima 
unidade FPSO instalada no 
pré-sal brasileiro em maio de 
2017, que se encontra atual-
mente em produção máxima.                                                                                                                                          
  Segundo os dados referen-
tes ao 3.º trimestre do ano, 
a produção líquida,  após 
o pagamento de impostos 
aos países em que produz e 
que revertem integralmente 
para os resultados da Galp, 
cresceu 11%, para os 102,3 
mil barris diários. Cerca de 
90% da produção foi de pe-
tróleo e os restantes 10% 
de gás natural.

“O aumento da produção 
foi limitado pela entrada em 
manutenção planejada de 

três unidades produtoras 
no Brasil e parcialmente 
compensada pelo início de 
produção da primeira de 
duas unidades previstas 
para o projeto Kaombo, no 
Bloco 32 em Angola”, refe-
re a empresa.

A produção média diária 
no pré-sal brasileiro aumen-
tou em 8,1 mil barris, para 
94,9 mil barris, enquanto em 
Angola registou um cresci-
mento de 1,8 mil barris, para 
7,4 mil barris diários. A mar-
gem de refinação ficou em 
21% em relação ao trimestre 
de 2017, para os 5,8 dólares 
por cada barril processado. 

Os volumes de gás na-
tural e gás natural liquefeito 
vendidos no 3.º trimestre  au-
mentaram 18% para 2.024 
mm3 e as vendas de eletri-
cidade situaram-se em 1.262 
GWh, uma redução de 2%..

O investimento totalizou 
234 milhões de euros duran-
te o trimestre, dos quais 81% 
foram alocados ao negócio 
de exploração e produção. 
Entre janeiro e o final de se-
tembro, o investimento atin-
giu os 597 milhões.

A 30 de setembro, a dí-
vida líquida situava-se em 
1.899 milhões de euros, mais 
162 milhões do que no final 
de junho de 2018, “no segui-
mento do pagamento do divi-
dendo e bónus de assinatura 
relativos às rodadas de licita-
ção no Brasil em setembro”.

Estado vai vender 35 imóveis que valem 4 milhões de euros    

Lucros da Galp sobem
35% no 3.º trimestre

Com a aprovação des-
tes projetos, ainda segundo 
o governante, a região tem, 
neste momento, mais de 440 
milhões de euros de inves-
timento privado aprovado e 
que foi apresentado nos úl-
timos dois anos.

O número dois do exe-
cutivo açoriano referiu que 
85% deste investimento cor-
responde a fomento da base 
econômica de exportação, 
em que se incorporam os 
setores agroalimentares, do 
turismo e as áreas que per-
mitem a produção de bens e 
serviços transacionáveis.

“Isto são valores sem pa-
ralelo, há um enorme cresci-
mento do investimento priva-
do, é sinal de confiança e irá, 
com certeza, quer com a sua 
concretização, quer depois 
com a sua produção, dar um 
enorme incremento no cres-
cimento da nossa economia. 
O investimento privado é, 
neste momento, a principal 
alavanca de crescimento da 
nossa economia”, concluiu.
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Política

O presidente  Marcelo 
Rebelo de Sousa, enalteceu 
o contributo das Forças Ar-
madas para a paz e disse 
que não será tolerado o uso 
da instituição militar para jo-
gos de poder.

“Não toleraremos que 
se repita o uso das Forças 
Armadas ao serviço de inte-
resses pessoais ou de gru-
po, de jogos de poder, en-
quanto soldados se batiam 
como hoje se batem todos 
os dias na África,  norte, les-
te e sul da Europa,  Golfo da 
Guiné, pela pátria e pela hu-
manidade”.

O Presidente da Repúbli-
ca e comandante supremo 
das Forças Armadas dis-
cursava na cerimônia militar 

António Costa, quer que 
Augusto Santos Silva conti-
nue como ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, pelo 
menos até ao fim da próxi-
ma presidência portuguesa 
da União Europeia, caso o 
PS ganhe as eleições legis-
lativas de outubro de 2019. 
Além deste, quer também 
manter Mário Centeno como 
ministro das Finanças. A lis-
ta de 8 ministros que deve-
rão continuar em funções 
após as próximas eleições 
é do jornal Público, na edi-
ção desta semana, citando 
hipóteses de reconfiguração 
ministerial que estão já a ser 
mencionadas, pelo núcleo 
duro do primeiro-ministro.

De acordo com o jor-
nal, há igualmente certezas 
quanto à manutenção de 
João Gomes Cravinho, mi-
nistro da Defesa, Siza Viei-
ra, como ministro adjunto do 
primeiro-ministro e da Eco-
nomia, e João Matos Fer-
nandes, como ministro do 
Ambiente .

Três outros nomes  de-
verão continuar no governo, 
mas não se sabe se muda-
rão de pasta: são os casos 
de Eduardo Cabrita, agora 
na pasta da Administração 
Interna, Pedro Marques, mi-
nistro do Planejamento e das 
Infraestruturas e Graça Fon-
seca, ministra da Cultura. 
Já quanto a Vieira da Silva, 
atual ministro do Trabalho, 
da Solidariedade e da Se-
gurança Social, aponta-se a 
hipótese de ele sair para  vol-
tar depois e substituir Mário 
Centeno nas Finanças, caso 
seja necessário.

Não são referidos nesta 
lista como garantidos 7 dos 
atuais ministros do gover-
no: são eles Maria Manuel 
Leitão Marques, ministra da 
Presidência, Francisca Van 
Dunem, ministra da Justiça, 
Manuel Heitor, ministro da 
Ciência, Tiago Brandão Ro-
drigues, da Educação, Marta 
Temido, da Saúde, Capoulas 
Santos, da Agricultura, e Ana 
Paula Vitorino, do Mar.

Marcelo recusa Forças Armadas ao
serviço de interesses ou  jogos de poder 

que assinala os cem anos 
do armistício da I Guerra 
Mundial, a 11 de novembro 
de 1918, na Avenida da Li-
berdade, em Lisboa.

Depois de depositar uma 
coroa de flores no monu-
mento aos combatentes da 

Grande Guerra, onde  com-
bateram 111 mil militares 
e morreram mais de 8 mil, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
invocou os que combateram 
pela compreensão contra o 
ódio, por uma “Europa aber-
ta contra uma Europa fe-

chada” e disse que há uma 
lição de há cem anos para 
aprender.

“Esses heróis nos convo-
cam a aprender a lição de há 
cem anos. Não toleraremos 
que se repita a sangrenta 
divisão da Europa. Não to-
leraremos que se repita o 
perder-se a paz ganha com 
tantas mortes às mortes 
de aventureiros criadores 
de novas guerras”, disse.                                                                                                                                           
 O chefe do Estado defen-
deu que “hoje mais do que 
nunca” é necessário “afir-
mar os valores” que identi-
ficam Portugal “como nação 
na relação fraterna com as 
nações aliadas e amigas”, o 
primeiro dos quais “é a dig-
nidade da pessoa humana”.

“A política do governo mi-
noritário do PS está crescente-
mente enredada em paralisan-
tes contradições que impedem 
a resolução de muitos proble-
mas nacionais. Contradições 
que se manifestam no plano 
político, econômico e social e 
que não estão desligadas da 
sua opção de manter o país 
acorrentado às imposições 
da União Europeia e aos seus 
instrumentos de ingerência 
que limitam e impedem a res-
posta plena aos problemas 
nacionais”, disse Jerónimo de 
Sousa. É necessária uma polí-
tica alternativa e uma alternati-
va política.

O líder comunista  frisou 
que é necessária  uma política 
alternativa e uma alternativa 
política que valorize não só o 
trabalho, os trabalhadores e 
os salários, mas também que 
liberte o país da submissão 
ao Euro e das imposições e 
constrangimentos da União 
Europeia, renegociando a dívi-
da e investindo na agricultura, 
pesca e indústria. 

“Para dar plena resposta 
aos problemas fundamentais 

Jerónimo de Sousa diz que 
política do Governo está 

enredada em contradições                                            

No espaço Grande Entre-
vista, Santana Lopes admitiu 
um cenário de gerigonça à 
direita após as eleições legis-
lativas de 2019. “O diabo não 
vai aparecer em 2019, mas 
vamos ver se vai haver um 
diabo eleitoral. Não menos-
prezo Rui Rio nem o descon-
sidero”, frisou . E disse que 
não tem guerras, “nem com 
Jerónimo de Sousa nem com 
Catarina Martins”, e explicou 
o que o levou a sair do PSD: 
“Disse a 31 de julho de 1989 
que o PPD está cansado do 
PSD. Sou um homem de cen-
tro-direita, um democrata.”

“A Aliança vai acrescen-
tar uma força política ao sis-
tema, que nada tem a ver 
com as aparições de forças 
extremistas. E vamos recu-
perar pessoas há muito afas-
tadas do panorama político. 
Somos um partido patriota. 
Alguns partidos têm algum 
rebuço em exaltar o amor à 
pátria. A Aliança ama a de-
mocracia, ama a liberdade, 
adora Portugal.”

“Somos defensores do 
valor da vida, do liberalismo 

Santana: “Há muitas hipóteses
de Costa não ganhar as eleições”

para criar mais riqueza e o 
Estado solidário. Não en-
contro este estado solidário 
no PSD e do CDS. Não os vi 
insurgirem-se contra a pro-
posta dos manuais escolares 
gratuitos para todos.”

“É politicamente correto 
dizer-se que não pode ha-
ver prospecção de petróleo 
na costa portuguesa. Mas 
porquê? Prejudicar o turis-
mo? Riscos de derrames nas 
costas? Em Portugal faze-
mos tudo para sermos mais 
pobres do que os outros. Os 
que já são ricos ainda fazem 
mais prospecção de petró-
leo. Faz-me confusão os pre-
conceitos e ir atrás dessas 

correntes de opinião.”
“Diferenças entre Aliança 

e PSD e CDS? Redução da 
carga fiscal. Ninguém deve 
ser obrigado a pagar mais do 
que metade da renda . Acre-
ditamos que menos impostos 
podem trazer mais receita fis-
cal. Defendemos IRC sobre 
as empresas e os rendimen-
tos do trabalho. Este governo 
é  pouco sensível para isso.”            

“Acredito que podemos ter 
mais do que 10%. Fazer isso 
é uma proeza, mas abaixo 
disso não é um fracasso. Sin-
to algumas mensagens a dar 
conta de saturação para com 
algumas das forças políticas. 
Sempre fui um fora da caixa, 
um mal-amado do sistema. 
Surpreende-me este crédito, 
este apoio das pessoas. Há 
um ano era provedor da San-
ta Casa da Misericórdia de 
Lisboa, estava descansado, 
nenhum outro no meu lugar 
teria saído de lá.”

Quanto mais oferta hou-
ver.melhor. Imaginem que o 
PS era o mais votado, mas 
outros partidos terem a maio-
ria? Não sou de vinganças 

António Costa já faz 
contas aos ministros
do próximo governo 
caso vença em 2019

mas era uma forma de An-
tónio Costa provar o próprio 
veneno. Vamos trabalhar 
não para ter 3 mas sim 30 
deputados. A Aliança nasce 
para construir. Questão do 
bloco central é muito com-
plexa. Geringonça à direita? 
Sou o mesmo, sou de centro-
direita, um democrata. Gosto 
de ser livre mas sei qual é o 
meu bando. Não tenho ne-
nhuma guerra com Rui Rio 
nem com Assunção Cristas. 
Nem com Jerónimo de Sou-
sa nem Catarina Martins. 
O que estamos a fazer na 
Aliança é o que se fazia no 
PPD-PSD há muitos anos, 
discutir o que vamos fazer 
em muitas áreas.”

“Vou para ganhar em 
qualquer debate. Acho que 
os portugueses estão fartos 
desta política de espetáculo 
tristes, em que todos dizem 
mal dos outros. Há muitas 
hipóteses de António Costa 
não ganhar as próximas elei-
ções. Como disse Assunção 
Cristas: ‘O que interessa é 
que tem metade dos deputa-
dos mais um’.”

Centenas de professores 
manifestaram-se em fren-
te ao parlamento, quando o 
ministro da Educação dis-
cutia com os deputados o 
orçamento do setor para o 
próximo ano, exigindo a con-
tagem de todo o tempo de 
serviço.

Bandeiras dos vários sin-
dicatos presentes e apitos 
ruidosos marcaram e colori-
ram o plenário transformado 
em protesto frente à escada-
ria da Assembleia , que jun-
tou cerca de 500 professores 
e terminou com uma inter-
venção do secretário-geral 
da Federação Nacional dos 

Professores, Mário Noguei-
ra, ao lado dos dirigentes 
das restantes estruturas sin-
dicais que, em plataforma, 
reivindicam a contagem in-
tegral do tempo de serviço 
congelado e com a aprova-
ção por unanimidade e acla-
mação de uma moção que 
elenca as principais reivin-
dicações da classe docente.

A contabilização dos 9 
anos, 4 meses e 2 dias de 
tempo de serviço continua 
a ser o  braço de ferro, que 
motivou que fossem mostra-
dos cartões vermelhos ao 
Governo, com os professores 
a depositarem esperanças 

no parlamento para rever-
ter a imposição unilateral da 
contagem de apenas 2 anos, 
9 meses e 18 dias, por decre-
to-lei , que ainda não foi pro-
mulgado pelo Presidente da 
República e que os profes-
sores esperam que os parti-
dos revertam no parlamen-
to, através dos pedidos de 
apreciação parlamentar que 
o Bloco de Esquerda e PCP 
já anunciaram que iam fazer.

“A minha esperança é 
que agora na especialidade 
os partidos consigam por na 
lei aquilo que também dizem: 
que nós temos razão, e que 
já está em lei que têm que 

contar todo o tempo de ser-
viço, só falta mesmo o como 
e quando. Não peço mais 
nada, só isso. Já agora peço 
outra coisa: que cada profes-
sor possa escolher se o tem-
po reverterá para a sua car-
reira ou para a sua reforma. 
Eu estou no 10.º escalão. 
Para a carreira já não me 
faz falta, faz-me falta para a 
reforma”, disse à Lusa Maria 
Eduarda Carmona, profes-
sora do 1.º ciclo.  “Cansados 
sim, vencidos não”, disse  
Celestina Pinto, em relação 
aos efeitos da sucessão de 
greves e manifestações de 
professores.

Centenas de professores protestam com discussão do orçamento dos trabalhadores, do povo 
e do país, sejam eles trans-
portes, da habitação, da saú-
de, do elevado desemprego 
ou dos baixos salários e das 
preocupantes desigualdades 
sociais, é condição essencial  
seguir o caminho de um pas-
sado de submissão e retro-
cesso nacional  e assegurar 
a ruptura com essas linhas 
de orientação, com a política 
de direita”.

Para o secretário-geral 
do PCP, os últimos anos da 
vida política no país mostra-
ram que, “tal como não era 
com o PSD e o CDS, tam-
bém não seria com o PS 
que se daria resposta aos 
problemas nacionais”.
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A Real Sociedade Clube Gi-
nástico Português, com sede 
no Rio de Janeiro, celebrou 150 
anos de fundação no dia 31 de 
outubro. Para marcar esse data, 
o Clube promoveu uma progra-
mação cultural.

Dia 25 de outubro, nas suas 
instalações, na Av. Graça Ara-
nha, 187, no Centro do Rio, 
recebeu a apresentação da tra-
dicional Banda Portugal, dia 29 
aconteceu  a apresentação do 
Rancho Folclórico Português 
Maria da Fonte, da Casa do Mi-
nho, no dia 30, um concerto co-
memorativo com a Banda Sinfô-
nica da Polícia Miliar do Estado 
do Rio de Janeiro.

No dia em que celebrou os 
150 anos, dia 31, realizou mis-
sa de ação de graças, na igreja 
São José, na Praça XV. A seguir, 
almoço comemorativo de ani-
versário no Windsor Guanabara 
Hotel. À noite, a apresentação 
do Coral do Clube, nas suas ins-
talações.

Para a diretoria do Ginástico 
Português, esse foi o momento 
de recordar tudo o que foi feito, 
mas é preciso também encarar 
o futuro.

“Ao longo de tanto tempo, 
muitas histórias puderam ser 
contadas, muitas vitórias foram 
conquistadas, muitos visitantes 
e sócios ilustres nos honraram, 
muita coisa mudou, mas a es-
sência daquilo que dois irmãos 
portugueses idealizavam, há 
150 anos, permanece intacta. 

Clube GinástiCo PortuGuês Celebrou 150 anos

(…) Cento e cinquenta anos de 
existência não podem ser conta-
dos em poucas linhas, por isso, 
vou apenas aproveitar esta opor-
tunidade para agradecer a todos 
os dirigentes que me precede-
ram e a todos os sócios e fun-
cionários que ajudaram o nosso 
Clube a manter vivo o lema que 
vem norteando a nossa trajetó-
ria há um século e meio: mens 
sana in corpore sano”, afirmou 
Jacomo Palladino, presidente da 
entidade.

A Real Sociedade Clube Gi-
nástico Português foi fundada 
em 31 de outubro de 1868, data 
natalícia de D. Luiz I, Rei de 
Portugal, por dois irmãos portu-
gueses: João José Ferreira da 
Costa e António José Ferreira da 
Costa.

A inauguração da sua sede 
na Avenida Graça Aranha, no 
centro do Rio de Janeiro, ocor-

largura.
O edifício Sede Graça Ara-

nha tem oito andares, assim 
distribuídos: Salão Nobre para 
festas, Restaurante para 300 
pessoas, Bar, Ginásio Esportivo, 
Academia de Musculação, Salas 
de Jogos, Salão de cabeleireiros 
e o Teatro Ginástico, inaugurado 
em novembro de 1938, por onde 
passaram incontáveis e consa-
grados talentos da arte cênica 
brasileira.

O Clube possui também uma 
Sede na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste carioca, que conta com 
polo-esportivo e variada ativida-
de social. Segundo os responsá-
veis pelo Ginástico Português, o 
principal objetivo da entidade é 
“dinamizar as atividades espor-
tivas, culturais, artísticas e so-
ciais, promovendo a integração 
da comunidade luso-brasileira”.

Consul de Portugal 
no Rio de Janeiro 
Jaime Leitão, consu-
lesa Maria Eduarda 
Leitão Presidente do 
Ginástico, Jacómo 
Palladino, a esposa 
Maria Amélia Palladi-
no, Armênio Santia-
go,  Dr. Francisco 
Gomes da Costa e o 
presidente do Real 
Gabinete O consul Jaime Leitão, o presidente do Ginástico, Jacómo Palladino, Dr. Francisco Gomes da Costa, 

presidente do Real Gabinete  Portuquês de Leitura, diretor  do Ginástico Armênio Santiago

Presidente da Casa do Minho Agostinho dos Santos, o Consul de 
Portugal no Rio de Janeiro Jaime Leitão, presidente do Ginástico, 
Jacómo Palladino, Dr. Francisco Gomes da Costa, presidente do 
Real Gabinete  Portuquês de Leitura

Momento da apresentação do Rancho Folclórico Maria da Fonte da 
Casa do Minho

O presidente do Ginástico Jacómo Palladino e esposa Maria Amélia 
Palladino entregando uma placa alusiva ao evento ao presidente  da 
Casa do Minho, Agostinho dos Santos

Comemoração do 65.º aniversário da Casa das beiras
A comunidade portu-

guesa esteve reunida no 
domingo para festejar os 
65 anos de fundação da 

Casa das Beiras. O presi-
dente José Henrique e sua 
diretoria numa felicidade 
só nesta data festiva com 

a Casa cheia, onde teve 
um cardápio pra lá de es-
pecial, marca registrada. 
Como atração o conjun-
to Típicos da Beira Show. 
Dando início à festa; dando 
sequência teve início show 
fantástico com o cantor ro-
mântico Mário Simões que 
preparou um belíssimo re-
pertório para seus fãs can-
tando lindas canções que 
tocam os corações dos 
apaixonados, não faltando 
a tradicional brinde com a 
música Vinho Verde.

A seguir apresentou-se 
o Grupo Alemão Bauern-
gruppe de Petrópolis brin-
dando o público presente 
com uma belíssima apre-
sentação, mostrando um 

Ao som 
dos Típicos 
da Beira o 
tradicional 
parabéns 
com o presi-
dente José 
Henrique, a 
primeira-da-
ma Verôni-
ca, Neumara 
Coelho, o 
cantor Mário 
Simões e 
Eduardo 

O cantor 
românti-
co Mário 

Simões foi 
atração 

do almoço 
festivo de 

65 anos 
da Casa 

das Beiras
Mesa do presidente José Henrique, diretora Flávia Mariath, Mário Simões, o vice-presidente Luís Rama-
lhoto, esposa Maria Helena e Sr. Júlio Robalo pai do presidente

pouco da cultura e tradição 
Alemã.

Finalizando à tarde com 

chave de ouro o tradicional 
parabéns da diretoria com 
convidados e amigos, dian-

te bolo comemorativo dos 
65 anos de fundação da 
Casa das Beiras.

O radialista Maneca, esposa Idalia, o casal comendador Afonso Ber-
nardo, esposa a sorridente Florbela e a VandaPanorâmica no almoço festivo do 65.º aniversário da Casa das Beiras Magistral apresentação do Grupo Alemão Bauerngrupp

Exibição 
sensacional 
do Grupo 
Alemão no 
domingo 
festivo 
beirão

reu em agosto de 1938. O seu 
edifício teve a primeira piscina 
suspensa da América do Sul, 
localizada na cobertura, com 25 
metros de comprimento e 12 de 

Durante 
o evento 
vemos o 
presi-
dente 
Jacómo 
Palladino, 
esposa 
Maria 
Emilia 
Palladi-
no e a 
deputada 
estadual 
Mathar 
Rocha
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O ultimo dia 28 de outubro de 2.018 
dia de eleição, não foi problema para 
o  Arouca São Paulo Clube, que re-
alizou mais um almoço de sucesso.
O Arouca é sinônimo de bom atendi-
mento e de qualidade no preparo do 
delicioso Bacalhau a Moda de Arou-

ca, e contou com a presença de bom 
publico em mais um almoço de con-
fraternização. Depois de saborear 
os tradicionais salgadinhos à entra-
da do clube sempre acompanhados 
daquela deliciosa batida, tivemos o 
Bacalhau a Moda de Arouca além 

ainda de outros pratos e diversas 
saladas. Para acompanhar tudo 
isso, os presentes contam com uma 
infinidade de vinhos portugueses 
como opção. O presidente Sr. José 
Pinho no uso da palavra deu as boas 
vindas a todos os presentes. A ani-

mação deste dia esteve a cargo da 
tocata do Rancho Folclórico Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca, que cui-
dou do vira livre. Na continuidade, 
tendo como apresentadora a Sra. 
Rosangela de Paula se exibiu em 
sua totalidade.

No bazar vemos a Margarida, a Natalia, a Dona Fernanda, a Sra. Yvette, a 
Sra. Iracema, a Sra. Conceição,  a Dra. Fabiola e a Ligia.

Na entrada vemos a Dra. Fabiola, o esposo Sr. João Manuel, o Sr. Odair Pei-
nado, o presidente Sr. José Pinho, a assessora do Vereador Toninho Paiva a 
Norma Fabiano, o Sr. Fabio Gabriel e a esposa Sra. Ana Maria.

Com. Artur Andrade Pinto, a Norma Fabiano, a Sra. Maria Aurora e o espo-
so Sr. Antero Pereira Presidente do SAMPAPÃO. A tocata do Rancho Aldeias da Nossa Terra do Arouca no vira livre. 

Bacalhoada Arouquense
No Arouca

“Banda Alma Lusíada” 
Na Casa de Portugal 
de Praia Grande
Em festa esteve a Casa de 
Portugal de Praia Grande, no 
ultimo dia 20 de outubro de 
2.018. Realizou nesta noite 
em sua sede, 
uma belíssi-
ma noite dan-
çante. Foi ser-
vida a todos 
os presentes 
uma suculen-
ta bacalhoada que foi prepa-
rada pelo Buffet Fontoura. No 
aguardo do jantar os presen-
tes puderam saborear as de-
lícias da culinária portuguesa, 
como bolinhos de bacalhau, 
caldo verde, chouriço, salpi-
cão e doces portugueses. A 

animação desta noite esteve 
a cargo da Banda Alma Lusí-
ada, que apresentou diver-
sas musicas portuguesas, 
anos 60 e 70  e outros ritmos 
colocando os presentes para 
dançar.

Banda Alma Lusíada durante sua apresentação.

O Presidente e fundador da Casa de 
Portugal de Praia Grande Sr. Albino de 
Abreu Ferreira e o filho Luís Augusto.

Presentes os amigos Sra. Ana Ma-
ria, o esposo Sr. Antonio Silvestre 
(Lambão), a Sra. Otília Justino e o 
esposo Sr. Carlos Justino. 

Aqui o Presidente do Conselho Deli-
berativo Sr. Reinaldo Gomes da Sil-
va, o filho Reinaldo Junior e o diretor 
Sr. Antonio Oliveira.

1) O Spotify faliu as gravadoras;
2) O Netflix faliu as locadoras;
3) O Booking complicou as agências de turismo;
4) O Google faliu a Listel, Páginas Amarelas e as enciclopédias;
5) O Airbnb está complicando os hotéis;
6) O Whatsapp está complicando as operadoras de telefonia;
7) As Mídias sociais estão complicando os veículos de comuni-
cação;
8) O Uber está complicando os taxistas;
9) A OLX acabou com os classificados de jornal;
10) O Smartphone acabou com as revelações fotográficas e com 
as câmeras amadoras;
11) O Zip Car está complicando as locadoras de veículos;
12) A Tesla está complicando a vida das montadoras de auto-
móveis;
13) O E-mail e a má gestão complicou os Correios;
14) O Waze acabou com o GPS;
15) O Original e o Nubank ameaçam o sistema bancário tradi-

cional;
16) A Nuvem complicou a vida dos Pen drive;
17) O Youtube complica a vida das tvs. Adolescentes não assis-
tem mais canais abertos;
18) O Facebook complicou a vida dos portais de conteúdo;
19) O Coaching mudou a forma de aprender, pensar e agir,  le-
vando a um novo modelo mental, gerando resultados extraordi-
nários em um curto espaço de tempo nas organizações;
20) O Tinder e similares complicando baladas e “similares”;
21) Com o Banco online não precisa mais ir até às agências;
E você acha que vai durar quanto tempo seu emprego na forma 
atual?
...e você quer viver como vivia há 10 anos?..
Temos que nos reinventar diariamente para continuarmos nesse 
“jogo” chamado VIDA. 
VAMOS EM FRENTE... Não porque atrás vem gente... Mas, por-
que já tem muita gente na nossa frente!
(Desconheço o autor, mas é bom refletir sobre isso)

Coisas  que já mudaram e vão mudar mais ainda.
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Açoriano Joe Silvey no país dos Trudeau 
Segundo maior país do plane-

ta, atrás somente da Rússia, 
o gigante Canadá, ao Norte dos Es-
tados Unidos, ganhou as manchetes 
de todos os continentes, no dia 17 
de outubro último, quando o jovem 
Primeiro Ministro Justin Trudeau, 
de 46 anos, autorizou a liberação 
da maconha para fins recreativos 
– seguindo decisão tomada cinco 
anos atrás pelo então Presidente 
do Uruguai, José Mujica, militante 
da extrema-esquerda ‘tupamara’, 
atualmente com 83 anos. Canadá 
e Uruguai são os únicos países, 
por enquanto, onde a denominada 
‘erva maldita’ passou a ser bem-vin-
da em todos os salões. Membro do 
progressista Partido Liberal, o che-
fe do governo de Ottawa é o filho 
mais velho do ex-Primeiro Ministro 
Pierre Trudeau (1919 – 2000), que 
também chocava o mundo, entre os 
anos 1970 e 1980, nas viagens ofi-
ciais, inclusive em uma das visitas 
ao Rio de Janeiro, por se apresentar 
em traje oficial, de paletó e gravata, 
com um surrado tênis branco en-
cardido. O Canadá foi unificado há 
151 anos – quando, em 1867, foram 
agrupadas numa só nação, sob a 
Coroa da Inglaterra, as províncias 
francesas, entre as quais, o histó-
rico Québec, no qual tem origem a 
família Trudeau, e as inúmeras co-
munidades britânicas distribuídas 
pelos vastos territórios do Atlântico 
ao Pacífico. O francês e o inglês 
são idiomas oficiais. A população 
do país multicultural é de quase 37 
milhões de habitantes – dos quais, 
450 mil são de origem portuguesa, 
com a presença de cerca de 100 mil 
na cosmopolita Toronto, de cultura 
britânica, e mais 32 mil na francó-
fona Montréal. A emigração lusitana 
de nossos dias começou em 1953. 
Mas foi apenas a repetição, quase 
500 anos depois, da viagem dos 
açorianos João Corte Real e Álvaro 
Martins, mestres formados pela Es-
cola de Sagres, que, nos albores da 
Idade Moderna, em 1472, chegaram 
ao atual Canadá.

Corte Real e Martins nave-
gavam ao Norte do Arqui-

pélago dos Açores, rumo às águas 

geladas próximas à Noruega, em 
busca do bacalhau, já então um 
pescado apreciado na Metrópole. 
Desviaram-se da rota, por causa 
dos ventos, e acabaram por avistar 
uma imensa ilha – à qual deram o 
nome de Terra Nova, grafado, como 
lemos, em português. Eles pisaram 
em solo americano 20 anos antes, 
portanto, do genovês Cristóvão 
Colombo, a mando da Coroa de 
Castela, ‘descobrir a Índia’, na ver-
dade, era a ilha caribenha compar-
tilhada hoje pelo Haiti e a República 
Dominicana. Foram os primeiros 
europeus que chegaram ao Novo 
Mundo. Um ano antes de Pedro Ál-
vares Cabral avistar o Brasil, dois 
outros navegadores portugueses, 
João Fernandes Lavrador e Pedro 
de Barcellos, em 1499, ao contor-
narem a ilha da Terra Nova, des-
cobriram a península que ganhou 
a denominação de Lavrador em ho-
menagem ao heroico lusitano que 
a vislumbrou. Vizinhos ao Québec, 
as duas localidades formam, desde 
1949, a décima província do Cana-
dá. Ainda há baleeiros portugue-
ses, bem como franceses da Bre-
tanha e da Normandia, para além 
de espanhóis bascos, que pescam 
na Baía do Lavrador. Os franceses 
alcançariam a costa da Terra Nova, 
em 1497, com Jean Cabot, entre-
tanto, em 1535, com a chegada de 
Jacques Cartier, se estabeleceriam 
ao Sul da península e fundariam o 
Québec, dando o nome de Canadá 
àquelas áreas - palavra originada 
de uma expressão indígena, ‘kana-

ta’, significando povoado ou vilarejo. 
Os ingleses desembarcariam quase 
dois séculos mais tarde. Começa-
ram a ocupar as áreas e a disputar 
com os franceses o controle dos 
territórios. A unificação só foi possí-
vel porque, ao longo do século XIX, 
franceses e ingleses tentavam con-
ter a expansão dos Estados Unidos. 
Principalmente, depois que o Impe-
rador Napoleão Bonaparte vendeu, 
em 1803, aos Estados Unidos por 
15 milhões de dólares a colônia 
francesa da Louisiana, compreen-
dendo à época, não exclusivamente 
a atual Louisiana americana, po-
rém, ainda 13 estados: Arkansas, 
Missouri, Iowa, Minnesota, Dakota 
do Sul, Nebraska, Novo México, 
Texas, Oklahoma, Kansas, Mon-
tana, Wyoming e Colorado. O ano 
de 1867 marca também a data da 
compra do Alasca à Rússia pelos 
Estados Unidos.

Portugueses continuam a fa-
zer História no Canadá. Um 

dos personagens mais significa-
tivos é o legendário Joe Silvey, o 
açoriano José Silva, natural da Ilha 
do Pico, que ganhou recentemen-
te estátua em Vancouver, na costa 
do Pacífico, diante da americana 
Seattle, e também em Lisboa, no 
bairro de Belém, por ter sido o pri-
meiro europeu a se casar com uma 
nativa da antiga Colúmbia Britânica. 
Joe Silvey ilustra a coluna ao lado 
da esposa indígena. Ele é um dos 
exemplos do mundo que o portu-
guês criou em suas ‘viagens’ ines-
quecíveis.

Benfica em Crise:
Lenços brancos e assobios, na terceira derrota consecutiva

Está oficialmente instalada a 
crise no Benfica. Depois dos 
desaires em Amesterdão, fren-
te ao Ajax, para a Liga dos 
Campeões, e no Jamor frente 
ao Belenenses SAD, para o 
campeonato, nesta sexta-feira 
os “encarnados” somaram a 
sua terceira derrota consecu-
tiva na temporada, algo que 
nunca tinha acontecido 
com Rui Vitória como 
treinador. O Moreirense 
fez história na Luz, ao 
impor-se por 3-1, num 
jogo que até começou, 
quase literalmente, a per-
der. Quando João Félix ser-
viu de forma sublime Jonas (as 
duas alterações em relação ao 
“onze” benfiquista que jogou na 

anterior jornada) no interior da 
área do Moreirense para o golo 
inaugural do jogo, logo aos 3’, 
poucos desconfiariam que a 
noite seria de pesadelo para os 
“encarnados”. Mas não foi pre-
ciso esperar muito tempo para 
que o horror tomasse conta 
da “catedral” benfiquista. Dois 
minutos depois, o ex-benfiquis-

ta Chiquinho repôs a 
igualdade; dez minutos 

mais tarde Pedro Nuno 
colocou o Moreirense na 
frente do marcador e a 

nove minutos do intervalo 
Loum marcou o terceiro 

para os minhotos.  O Mo-
reirense mereceu tudo. O Mo-
reirense mereceu tudo. O pri-
meiro triunfo contra o Benfica 

para o campeonato, a primeira 
vez que marcou três golos em 
pleno Estádio da Luz e também 
em jogos esta temporada, e o 
triunfo mais folgado dos quatro 
que conseguiu até ao momento 
na Liga. Concentrado e unido a 
defender, com duas linhas que 
raramente foram desfeitas pe-
las movimentações ofensivas 
do Benfica, a equipa orienta-
da por Ivo Vieira (que também 
venceu pela primeira vez os 
“encarnados” na sua carreira 
de treinador) foi um justo ven-
cedor. Já o Benfica, precisa 
de recuar até 2010, para en-
contrar uma série tão negativa 
como a que está a atravessar 
neste momento: três derrotas 
consecutivas.

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

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

Dia 08.11.2018
Reginaldo Gomes (filho do casal Sr. 
Sidônio César Gomes e a Sra. Ro-
semary Gomes da Padaria Nove de 
Julho, em Bragança Paulista).
Dia 09.11.2018
Maria Izilda dos Santos Pereira 
Doppler (Integrante do Rancho 
Folc. Pedro Homem de Melo e 
trabalha no SAMPAPÃO); Anto-
nio Marcos Pereira (Secretario 
no Conselho da Comunidade); 
Maria Justina de Viveiros Pe-
reira (esposa do falecido amigo 
Sr. João Açoreano e da Casa 
dos Açores); Sra. Izilda Rachas; 
Deusdete Octaviano Medeiros 
(esposa Dr. Manuel Medeiros da 
Majan); Viviane Almeida; Sonia 
Freitas.
Dia 10.11.2018
Filipe Teixeira (filho Antonio 
Teixeira); Elizabeth dos Santos 
Azevedo (nossa querida amiga, 
nossa colaboradora e funcioná-
ria há anos da Zarco Turismo); 
Marcos Gabriel (filho do casal 
amigo Ana Maria e Fabio Ga-
briel da Leograf); Sr. Manuel 
João Silva Eusébio.

Dia 11.11.2018  
Martinho da Ilha (Grupo Folc. Da 
Casa Ilha da Madeira); Carolina 
dos Santos (Filha do casal ami-
go Ana Maria e Fabio Gabriel do 
Grupo Leograf); Rui Ascenção 
Franco Sousa (antigo componen-
te do rancho Aldeias de Portugal); 
Dolores Faria (esposa do Sr. Fer-
nando Faria Gomes o conhecido 
Fernando Lero dos Poveiros). 
Dia 12.11.2018
Dr. Victorino Fontinhas Rodri-
gues; Dr. Manuel Medeiros (Ma-
jan); Maria Idalina Assaf que 
comemora seus 74 anos bem 
vividos em 2018; Leonardo Go-
mes (filho Sr. Sidônio César Go-
mes da Padaria Nove de Julho, 
em Bragança Paulista e da Sra. 
Rosemari Gomes); Sr. Mario Ra-
mos Ferreira (Assinante do jornal 
PORTUGAL EM FOCO); Amilton 
Jesus de Almeida que trabalha 
no SAMPAPÃO; Andressa (Co-
laboradora da Numatur Turismo).
Dia 13.11.2018
Sr. Abílio de Oliveira (nosso 
sempre querido amigo ex-dire-
tor da Beneficência Portugue-

sa); Sra. Ana Augusta Martins 
F. Meira (Casa de Portugal de 
Campinas).
Dia 14.11.2018
Sra. Maria da Conceição Caldei-
ra Teixeira (esposa do falecido 
amigo Sr. Avelino Teixeira); José 
Pereira da Rocha (diretor do 
Arouca); José Manuel Fernan-
des (do Grupo da Casa Ilha da 
Madeira e pai do Dr. Paulo Porto 
ex-Presidente da Provedoria).

Dia 10.11.2018
Show de Roberto Leal no Arouca
O Arouca São Paulo Clube convida a todos para mais 
uma grande Noite Portuguesa com show de Roberto Leal. 
Bolinhos de bacalhau, caldo verde e aquele bacalhau à 
portuguesa. Informações convites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi 
ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196
Adega da Lusa
Você não pode perder mais esta festa popular, a Adega da Lusa, 
com entrada gratuita a partir das 19 horas na Portuguesa de 
Desportos, numa realização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas 
típicas e muita animação com a Tocata do Grupo Folclórico da 
Portuguesa de Desportos que se exibirá e como convidado o 
Rancho da Casa do Minho de São Paulo. Local Rua Comenda-
dor Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 11.11.2018
São Martinho na Associação dos Poveiros
A diretoria da Associação dos Poveiros de São Paulo liderada 
pelo Sr. Lino Lage pede desculpas a todos, mas neste ano não 
haverá castanhas portuguesas, pois a colheita atrasou neste 
ano em Portugal, e convida a todos para um suculento almoço. 
A animação estará a cargo do Rancho Raízes de Portugal que 
se exibirá. Convites e informações 2503.2835 – 2967.6766 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Dia 24.11.2018
5.o Encontro de Folclore na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho com o apoio do leite Gêge, Hotel Portu 
Cálem e Casa de Pães Anjo Doce,  estará neste noite reali-
zando em sua sede a partir das 19 horas, sua habitual Noite 
Trasmontana e o 5.o Encontro de Folclore. Comidas típicas e 
exibição dos grupos adulto e mirim da entidade, e como con-
vidados o Rancho Vilas de Portugal e o Grupo Folc. Luzitano. 
Local Rua Georgina 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 4634.0804 com Fabiana
Dia 25.11.2018
19º almoço  Beneficente com show do Roberto Leal 
e Padre Antonio Maria em prol das obras da Casa 
Lar São João Menino
A Casa de Portugal do Grande ABC convida a todos para mais 
um almoço beneficente em prol das Obras do Padre Antonio 

Maria, em sua sede a partir das 12,30 horas. Entrada com Mesa 
de Frios e às 13 abertura self-service Bacalhoada a Moda da 
Casa, seguindo-se bingo com vários prêmios e artistas como 
Roberto Leal. E às 18 horas encerramento e coroação de Nos-
sa Sra. de Fatima e benção do Padre Antonio Maria. Convites 
e informações R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo André 
– São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 4438.0188 
Festa de São Martinho na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia realizando mais um con-
corrido Arraial Madeirense com sua festa de São Martinho. Como 
de costume comidas típicas madeirenses e do continente. Tere-
mos a exibição dos grupos folclóricos da casa o adulto e o Infanto 
Juvenil. Informações e convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 
Bairro Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922
Comemoração dos 45 anos do grupo Folc. Da Casa 
de Portugal
Será a partir das 12 horas, um almoço comemorativo dos 45 anos 
do Grupo Folc. Da Casa de Portugal de São Paulo. Venha dançar 
com os componentes do grupo aniversariante e se divertir a valer. 
Bebidas não inclusas no convite. Convites e Informações: Av. da Li-
berdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
20.o Aniversário do Rancho Raízes de Portugal
O Rancho Folclórico Raízes de Portugal estará neste dia co-
memorando seus 20 anos de fundação com uma suculenta 
bacalhoada. A animação estará a cargo da tocata do rancho 
aniversariante, que se exibirá. Convites e informações com Sra. 
Soledade (11) 2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
27.o Festival no Arouca e 38.o Aniversario do seu rancho
O Arouca São Paulo Clube convida a todos para mais um 
almoço bacalhoada a moda de Arouca. Teremos também a 
realização do 27.o Festival de Folclore, a comemoração dos 
38 anos do rancho do Arouca e os seus 28 anos de filiação 
a Federação do Folclore Português. Teremos a participa-
ção do Rancho Folc. Português Aldeias da Nossa Terra do 
Arouca, o Grupo Fraternidade Folcklórica Y Cultural Tinkus 
San Simón Brasil, Grupo de Danças Folclóricas Húngaras 
Pántlika, Rancho Folc. Verde Gaio de Santos, Rancho Fol-
clórico Maria da Fonte da Casa do Minho do Rio de Janeiro 
e o anfitrião Rancho Folc. Arouca São Paulo Clube. Informa-
ções convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia 
Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 
- 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196         
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Sporting
de Braga

vence Vitória
O Sporting de Braga man-

teve-se ‘colado’ ao campeão 
FC Porto na liderança da I Liga 
portuguesa de futebol, ao ven-
cer em casa o Vitória de Setú-
bal por 2x1, em encontro da 
nona jornada.

Um ‘bis’ do brasileiro Dye-
go Sousa, que se isolou na li-
derança dos marcadores, com 
gols aos 16 e 40 minutos, selou 
o sexto triunfo dos ‘arsenalis-

O Boavista e o Vitória de 
Guimarães empataram sem 
golos, em encontro da nona 
jornada da I Liga portuguesa 
de futebol, disputado no Es-
tádio do Bessa, no Porto.

Com este resultado, o 
conjunto vimaranense iso-
lou-se, provisoriamente, no 
oitavo lugar, com 12 pontos, 

Boavista e Vitória de 
Guimarães ‘anulam-se’ 

no Bessa

O Sporting, comanda-
do interinamente por Tiago 
Fernandes, ascendeu hoje, 
provisoriamente, ao segun-
do lugar da I Liga portugue-
sa de futebol, ao vencer fora 
o Santa Clara por 2x1, num 
embate da nona jornada que 
começou a perder.

Os açorianos adianta-
ram-se aos 32 minutos, por 
Zé Manuel, mas, na segunda 
parte, o árbitro Manuel Mota 
assinalou um pênalti, que 

Sporting dá a volta ao
Santa Clara e sobe ao segundo lugar

Bas Dost transformou, aos 
62, e expulsou Patrick, aos 
63. Frente a 10, Acuña selou 
a reviravolta, aos 75.

Com este resultado, os 
‘leões’ mantiveram-se a dois 
pontos do líder FC Porto e 
ultrapassaram Sporting de 
Braga (recebe ainda hoje o 
Vitória de Setúbal), Benfica 
(1x3 com o Moreirense) e 
Rio Ave (anfitrião segunda-
feira do Nacional). O Santa 
Clara é sexto.

mais quatro do que os ‘axa-
drezados’, que seguem no 
14.º posto.

A formação portuense so-
mou o primeiro empate ca-
seiro, depois de um triunfo e 
dois desaires, e os minhotos 
estrearam-se também a em-
patar fora, após duas vitórias 
e duas derrotas.

tas’, enquanto o brasileiro Éber 
Bessa apontou o insuficiente 
tento dos sadinos, aos 18.

O ‘onze’ de Abel Ferreira 
passou a somar 21 pontos, 
os mesmos do líder FC Por-
to, mais dois do que o Spor-
ting e quatro em relação a 
Benfica e Rio Ave (recebe na 
segunda-feira o Nacional), 
enquanto o Vitória manteve-
se com 11 e é nono.

O Benfica sofreu a segunda derrota consecutiva na I Liga 
portuguesa de futebol, ao perder em casa com o Moreirense, 
por 3x1, no jogo de abertura da nona jornada.

Os ‘encarnados’ ainda se adiantaram no marcador, por 
Jonas, aos dois minutos, mas Chiquinho (05), Pedro Nuno 
(16) e Loum (36) deram o triunfo aos minhotos.

O Benfica, que jogou com menos um desde os 77 minu-
tos, por expulsão de Jardel, mantém-se no terceiro lugar, com 
17 pontos, menos um do que FC Porto e Sporting de Braga, 
os mesmos de Rio Ave e mais um do que o Sporting, enquan-
to o Moreirense subiu à sétimo, com 13.

Esta foi à terceira derrota consecutiva dos ‘encarnados’ 
em todas as competições, juntando-se o resultado de hoje 
aos desaires com o Ajax (1x0), na Liga dos Campeões, e com 
o Belenenses (2x0), no campeonato.

O Portimonense e o Belenenses empataram 1x1, em encontro da nona jornada da 
I Liga portuguesa de futebol, no qual os dois gols nasceram de duas grandes penalida-
des, em Portimão.

A formação da casa adiantou-se aos 66 minutos, na estreia a marcar do 
colombiano Jackson Martínez, melhor marcador do campeonato em 2012/13, 
2013/14 e 2014/15, pelo FC Porto, e os forasteiros igualaram aos 90+4, pelo 
brasileiro Jonatan Lucca.

Na classificação, as duas equipes mantiveram as suas posições e continuam iguala-
das, agora com 11 pontos, o Belenenses no 10.º lugar e o Portimonense no 11.º.

SL Benfica perde em casa 
diante do Moreirense

Portimonense e Belenenses empatam
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RUI VITÓRIA SOB ALTA PRESSÃO

“TÍTULO? OS OBJETIVOS ESTÃO CLAROS DESDE O INÍCIO”
Com cinco vitórias e 

três empates, os guerrei-
ros recebem este domingo 
o Vitória de Setúbal com o 
objetivo de continuarem na 
liderança da Liga.

Abel Ferreira fez a an-
tevisão do encontro, tendo 
realçado que o título nacio-
nal não é um objetivo ime-
diato dos arsenalistas.

“Temos que olhar para 
dentro e lembrar o que nos 
trouxe até aqui. Os obje-

tivos estão muito claros 
desde o início, desde a pri-
meira jornada que dizemos 
que queremos ficar entre 
os quatro primeiros da ta-
bela e neste momento es-
tamos dentro dos objetivos. 
Sabemos que temos feito 
por merecer tudo o que nos 
está a acontecer, porque 
somos exigentes e equili-
brados. Esta competição 
é uma maratona, sabemos 
que a comunicação social 

gosta de vender, mas o que 
vão levar daqui é que sere-
mos fiéis a nós próprios e 
quando chegar a maio ve-
remos o que nos toca...”, 
salientou, apontando bate-
rias para o jogo diante dos 
sadinos.

“As equipes do Lito Vi-
digal são muito bem organi-
zadas, monta bem o plano 
de jogo e procura impor o 
seu futebol. Vamos apanhar 
um adversário forte nas 

transições, mas nós esta-
mos precavidos para isso”.

Já sobre o alegado in-
teresse do Sporting, Abel 
Ferreira diz que se sente 
muito feliz em Braga.

“É um não assunto, fui 
muito claro na época passa-
da. Tenho muita pedra para 
partir aqui, é aqui que sou 
feliz e é aqui que vou conti-
nuar. Toda a minha energia 
está concentrada no jogo de 
amanhã”, defendeu.

O Benfica joga boa parte 
do seu futuro na Europa no 
duelo de quarta-feira com o 
Ajax, numa partida que tam-
bém coloca Rui Vitória debai-
xo de alta pressão depois da 
condenação de que foi alvo 
por parte do tribunal da Luz 
logo após o jogo com o Mo-
reirense e que pode não ter 
direito a recurso.

Não há memória de cená-

rio idêntico nos tempos mais 
recentes, com tantos lenços 
brancos a serem acenados e 
pedido de demissão em unís-
sono que pouca margem de 
futuro deixou ao treinador.

O presidente dos en-
carnados, Luís Filipe Viei-
ra, como A BOLA deu con-
ta, mantém a confiança no 
técnico apesar das opiniões 
contrárias com que já tem 

de lidar entre os seus pares 
diretivos, mas a manter-se 
a toada negativa de resul-
tados, bem como as mani-
festações dos adeptos que 
dela continuarão a advir, os 
níveis de pressão para que 
Vieira tome medidas drás-
ticas poderão aumentar e 
tornar-se mesmo insusten-
táveis para o homem forte 
do futebol do clube da Luz.

Marcel Keizer tem sido 
apontado como o princi-
pal candidato a substituir 
José Peseiro no comando 
técnico do Sporting. O trei-
nador holandês encontra 
atualmente a treinar o Al 
Jazira dos Emirados Ará-
bes Unidos.

Questionado sobre o 
assunto após o jogo com o 
Santa Clara (2x1), Frede-

rico Varandas recusou-se 
a comentar. No entanto, 
na Holanda adiantam que 
Keizer vai ser apresentado 
esta segunda-feira como 
treinador do Sporting. A in-
formação foi avançada por 
Aad de Mos, antigo trei-
nador com ligações aos 
Emirados Arábes Unidos, 
e que atualmente trabalha 
como diretor desportivo.

NA HOLANDA AVANÇAM 
DATA PARA APRESENTAÇÃO 

DE MARCEL KEIZER

O treinador do FC 
Porto recorreu, esta 
quinta-feira, às suas re-
des sociais para partilhar 
uma fotografia com o pre-
sidente, Pinto da Costa.

“Um título que me é 
querido e um autor que 
é muito mais do que um 

“PINTO DA COSTA É MUITO MAIS DO 
QUE UM PRESIDENTE PARA MIM”

presidente para mim. Os 
meus parabéns”, escre-
veu Sérgio Conceição, 
acompanhando uma fo-
tografia durante a apre-
sentação do livro Mar 
Azul - As páginas do pre-
sidente, no Estádio do 
Dragão.

Darren Fletcher lembra 
que, desde o dia em que 
chegou ao Manchester Uni-
ted, o internacional portu-
guês levou “o treino a outro 
nível”.

Darren Fletcher partilhou 
balneário com Cristiano Ro-
naldo no Manchester United 
entre 2003 e 2009, e, numa 
entrevista concedida à esta-
ção televisiva britânica Sky 
Sports, recordou a mentali-
dade que o agora avança-
do da Juventus demonstrou 
desde o início.

O médio escocês, que 
atualmente representa o 
Stoke City, explicou que o in-

“Cristiano Ronaldo treinava com
pesos nos tornozelos e riam-se dele”

ternacional português “tinha 
o objetivo de ser o melhor 
jogador do mundo”, e que, 
para o alcançar, não se pou-
pou a esforços.

“Ele levava o treino a 

outro nível. Ao início, as pes-
soas adoravam a vontade, 
mas ele levou com algumas 
‘bocas’, com as pessoas a di-
zerem que era mais fácil falar 
do que fazer. Mas as pesso-

as respeitavam e gostavam 
daquela mentalidade de que-
rer ser o melhor”, afirmou.

“Houve alturas em que 
ele treinava com pesos nos 
tornozelos para melhorar a 
velocidade de pés. Os ra-
pazes riam-se dele, mas 
ele não se importava e isso 
não o detinha. No fundo, as 
pessoas respeitavam-no. O 
rapaz encarava isso como 
uma brincadeira, mas, lá no 
fundo, respeitavam o ritmo 
de trabalho, aquele desejo 
e aquela determinação pura 
de ser o melhor do mundo, 
que acabou por conseguir”, 
acrescentou.
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Imprevidência, irresponsabilidade e descaso 
se uniram para causar o incêndio que destruiu 
todo o 2o. andar do prédio do Hospital Louren-

ço Jorge, na Barra da Tijuca, causando a morte 
de cinco pacientes em estado grave, durante a 
tentativa de transferi-los para local seguro. Re-
sultado da irresponsabilidade de o hospital não 
contar com um sistema minimamente eficiente 
de combate ao fogo e nem mesmo a existência 
de uma brigada  contra incêndio que, certamen-
te,  diminuiria em muito o impacto da tragédia.

 Foi, como no caso do incêndio do Museu Na-
cional, uma tragédia anunciada: dos 42 hospitais 
públicos da cidade, apenas um - um único! - o 
Evandro Freire, da Ilha do Governador, tem cer-
tificado emitido pelo Corpo de Bombeiros. Todos 
os demais estão apenas à espera de um curto 
circuito ou da distração de um funcionário para 
ter o mesmo destino do Lourenço Jorge, ou pior 
ainda. Não se pode culpar o prefeito Marcelo Cri-
vella por essa situação, que vem de vários go-
vernos, mas ele também tem quota de responsa-
bilidade, já que está há quase dois anos no cargo 
e se limita a reclamar da falta de recursos para 
tentar justificar a precariedade de todo o sistema 
público de saúde, quando o problema básico é 
má gestão.

 Menos mal que, após o incêndio que destruiu 
o Museu Nacional, o prefeito mandou à Câmara, 
projeto que obriga todos os prédios públicos com 
grande circulação de pessoas e guardem bens 
históricos, a terem brigadas de incêndio. Vou 
analisar a proposta e defender a ampliação, para 
que hospitais e outras unidades de saúde con-
tem, também, com essa providência elementar. 

Tragédia 
anunciada

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

AldeiA PortuguesA, um PedAço de PortugAl
Mais um sábado 

no Polo Gastronômico 
do Cadeg, onde a co-
munidade portuguesa 
sempre presente tan-
to nos famosos res-
taurantes quanto nas 
lojas com produtos 
de excelência. Mais o 
ponto alto sem dúvida 
é a Aldeia Portugue-
sa é a atração maior 

O dinâmico 
empresário 
“o popular 
Ceará”, pro-
prietário das 
Lojas Arte 
dos Vinhos 
e Griffe dos 
Vinhos, com 
os amigos 
saboreando 
uma cer-
vejinha no 
Cadeg

Grupo de amigos marcando presença na Aldeia Por-
tuguesa, José Matos, Toninho Mendes, Humberto 
Mendonça e demais amigos

no Cantinho das 
Concertinas, onde 
a boa música e a 
gastronomia fazem 

O Conjunto Cláudio Santos e Amigos sempre dando rit-
mo a Aldeia Portuguesa do Cadeg

parte do prazer dos 
amigos que presti-
giam essa grande 
festa portuguesa.
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Santoinho: uma noite imperdível na CaSa do minho
Um arraial tipicamen-

te português, a Quinta de 
Santoinho, aconteceu mais 
uma vez no último sábado, 
na Casa do Minho. Em re-
produção do que acontece 
em Portugal por ocasião da 
colheita da uva, em agra-
decimento ao padroeiro, na 
região do Minho.

A animação se repete 
na Casa da rua Cosme Ve-
lho, todo primeiro sábado 
de cada mês. Com o esta-
cionamento lotado e muitos 

turistas, a Quinta de San-
toinho já é um programa 
recomendado por alguns 
agentes de turismo do Rio 
de Janeiro. Imperdível!! 
Nas amplas instalações da 
Casa do Minho o visitante 
logo se sente à vontade op-
tando entre o salão, naque-
la noite repleto, a beber um 
dos três tipos de vinho (na 
oportunidade foi realizada 
uma degustação de vinhos 
portugueses, realizada 
pela empresa Adrimar Im-

portadora) e a saborear as 
sardinhas portuguesas na 
brasa, ou um delicioso ga-
leto, acompanhado de broa 
de milho.

Presentes na Quinta de 
Santoinho estavam o con-
junto Amigos do Alto Minho 
e Josevaldo e Seu Trio que 
garantiram a animação com 
vasto repertório. O rancho 
folclórico minhoto acompa-
nhado pela tocata da Casa 
fez um “aquecimento” junto 
ao público com seus sanfo-
neiros de bombo, ferrinho, 

etc... Não faltaram os já 
conhecidos bonecos, tam-
bém muitos tradicionais, 
mostrando a alegria das 
danças e cantares de Via-
na do Castelo e do Minho 
em geral tomam conta do 
ambiente. Com a exibição 
no sábado do rancho Mi-
nhoto, como podemos ver, 
o que não falta á Quinta de 
Santoinho é muito calor das 
nossas tradições!

Esta semana o Rancho 
convidado foi maravilhoso 
R.F. do Arouca Barra Clube.

O presidente 
Agostinho 
dos Santos 
recebeu o 
livro de 50 
anos do clu-
be Arouca, 
pelas mãos 
do diretor 
do Arouca, 
Cláudio 
Ribeiro

Magistral 
espetáculo 
do rancho 
folclórico 
da casa 

do Minho 
no Arraial 

Minhoto

Os tradicionais bombos na Quinta de Santoinho

A tradição 
da Casa do 

Minho os 
Gigantones 

são uma 
atração à 

parte

O Rancho do 
Arouca foi o 
convidado do 
Arraial Minhoto, 
sempre uma 
atração com 
seus belos 
trajes, cantares 
e dançares

Linda imagem com os arcos conduzidos pelos folcloristas
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Festa Portuguesa no C.r. Português de J.P.a

Mais um grande sucesso o al-
moço português no Clube Recreati-
vo Português de Jacarepaguá com 
a proposta do presidente Olivério 
Carvalho de proporcionar a todos 
uma música portuguesa de quali-
dade com Cláudio santos e Amigos, 
sempre com um bom repertório. O 
cardápio de muito bom gosto e ago-
ra com um R.F. convidado para se 
apresentar. Este mês o convidado 
foi o Rancho Folclórico de Vetera-

nos da Casa do Minho que vem ao 
longo desses anos divulgando as 
tradições portuguesas mantendo a 
chama da luso brasilidade sempre 
acesas, um exemplo para os jovens 
luso brasileiros. Parabéns a todos 
e nota 10 para o presidente Olivé-
rio Carvalho, mais fortalecido. Esse 
programa vem agitando mais o pri-
meiro domingo do mês no Clube Re-
creativo Português de Jacarepaguá.

Momento de 
emoção, o pre-
sidente Olivério 
Carvalho ao 
lado do folclo-
rista Paulo da 
Casa do Minho 
de volta ao 
convívio dos 
amigos em 
plena recupe-
ração

Linda ima-
gem das 
senhoras 
portugue-
sas do 
R.F. de 
Veteranos 
da Casa do 
Minho

Que espe-
táculo dos 

compo-
nentes dos 
Veteranos 

da Casa do 
Minho

Apresentação 
maravilhosa! 

Veteranos 
da Casa do 

Minho deram 
um show 

no Almoço 
Português no 

Recreativo

Panorâ-
mica do 
almoço  

no Clube 
Português 
Recreativo  
de Jacare-

paguá

Claudio 
Santos  e 

amigos

Gente boa 
amigos 
do Felipe 
numa 
explosão 
de alegria 
no Almoço 
Portu-
guês do 
recreativo 
curtindo o 
domingo 



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

a VIda NÃo eXIJe daS PeSSoaS
o Que eLaS aINda NÃo tÊm

coNdIÇÃo de daR.
muItaS BeNÇÃoS.

amoR eteRNo eNtRe aVÔ e Neta

GRuPo de amIGaS 
 Na caSa do BacaLHau

GeNte LINda Que admIRamoS

teReSa BeRGHeR SemPRe LutadoRa daS cauSaS NoBReS

Gostei de ver, gente nova 
na musica, mas veterano

Pé de Valsa da Semana 
em novo estilo

toNY coRReIa, o 
eteRNo “macHadINHo”

O nosso Consul  Adjunto no Rio de Janeiro, Dr. João Mar-
cos de Deus, recebeu no Consulado, a grande estrela Glo-
bal Glória Pires. É gratificante observarmos como o nosso 
João de Deus atende o rico e o pobre, ao importante e ao 
menos importante, com o mesmo carinho e atenção, no 
nosso Consulado. Na foto a atriz Glória Pires e o consul 
adjunto Dr. João de Deus. ABRAÇOS FADISTAS.

aRmaNdo LeÇa da caSa do PoRto

O nosso amigo comendador Cesar Soares,  muito feliz as-
sistindo o jogo do Porto com sua linda neta Pietra. É gratifi-
cante conhecer a linda família que o Sr. Cesar Soares cons-
truiu com imenso amor. O amor no coração desse casal 
Maria e Cesar Soares é um exemplo na nossa comunidade. 
MUITAS BENÇÃOS.

O meu grande e sincero amigo, o ator Tony Correia, sem-
pre prestigiando a gente maravilhosa da nossa comuni-
dade. Na foto Tony  no Boteco do Morais, grande amigo 
dos artistas e prestigiando a imprensa escrita e falada 
da comunidade portuguesa. Por tudo isso o grande cas-
trense comendador  Moraes é sempre muito ajudado por 
Deus.

O nosso querido presidente da Casa do Porto, Sr. Ma-
nuel Branco, quando se preparava com sua irmã Amélia 
Branco, para a apresentação do grupo na Casa de Viseu. 
MUITAS BENÇÃOS.

No almoço mensal que acontece todas as 
últimas terças feiras do mês, almoço musi-
cal com uma variedade de grandes artistas, 
(Almoçando com a Saudade) é uma tarde 
muito alegre. Um grupo de amigas liderado 
pela grande amiga Maria da Conceição Mei-
reles. Na foto D. Maria Meireles, sua amiga 
D. Alcinda, Neumara, que cantou e encan-
tou, Maria Alcina, a cunhada e sobrinha de 
Maria Meireles, Nely Cravo, Soraia, Heloisa 
Vasconcelos, Jujú, e Delfina Horto. É bonita a 
festa pá! ABRAÇOS FADISTAS. 

A nossa vereadora Teresa Bergher, por-
tuguesa de Viseu, rodeada de amigas, 
inclusive a sua chefe de Gabinete Lu-
ciane Marquesan, a simpatia gaúcha na 
Câmara dos vereadores. Sempre apoian-
do as boas causas como esta,  na Wizo, 
instituição feminina judaica, que tanto 
contribui com causas nobres e relevan-
tes da sociedade. A última foi destinada 
à Fundação Laço Rosa e à campanha de 
combate ao câncer de mama. Mulheres 
Wizo e amigas doaram mechas de seus 
cabelos para a confecção de próteses ca-
pilares. Trabalho como este orgulha e é 
exemplo para todas as mulheres.

Agora a vereadora deu início ao No-
vembro Azul, campanha no incentivo ao 
homen, para fazer o diagnóstico precoce 
em prevenção ao tumor da próstata.
MUITAS BENÇÃOSDomingo passado no Almoço Dançante comemorativo 

ao aniversário da Casa das Beiras, a quem dou os para-
béns a toda a diretoria pela  bela tarde que proporcionou 
a todos. Como vemos na foto a empolgação foi tanta que 
o amigo radialista José Chança virou para sua esposa D. 
Eliana e disse; hoje vou relembrar quando era bem jovem 
lá na minha querida Guarda, mais precisamente, no lugar 
chamado Maçal do Chão. E foi exatamente no chão do 
salão da Casa das Beiras que deram o seu recado. Para-
béns amigos e muita saúde, continuem assim 

Gostei de ver conjunto Típicos da Beira Show, na pessoa 
de seu diretor Rogerio Costa, que além de ter uma boa 
cantora, a jovem Verônica têm seu marido músico e ou-
tros, agora para somar, o cantor e musico amigo Otavio, 
que gosta e vive a música, igual a seus colegas. Para-
béns para todos os componentes e boa sorte.

Casa das Beiras está de aniversário 66 anos de fundação; e, para comemorar, sua diretoria realizou no 
domingo passado um belo almoço, onde foram passadas horas de alegria e encontros surpresa, de gente 
muito querida, como vemos neste belo cenário fotográfico, à esquerda o empresário José Leite com sua 
Senhora Dona  Emília, que chegaram no sapatinho, fazendo um sinal de silêncio, porque o show estava no 
ar, um gesto muito fino e ao mesmo tempo engraçado. Gente do bem é assim, sempre bem chegado, na 
sequencia Dona Alcinda, presente nos bons acontecimentos, seguindo o empresário Comendador Afonso 
Bernardo Fernandes, que logo convidou o amigo José Leite para ficar na sua mesa. Depois vem sua esposa 
Dona Florbela, que tem a seu lado, Idália que gosta muito do digníssimo casal. Quem veio brindar com sua 
presença foi o cantor Mario Simões que foi prestigiar algumas mesas do Solar Beirão. Parabéns todos e 
muita saúde é o nosso desejo.

deStaQue da SemaNa, GeNte Que 
eNaLtece a  LuSo-BRaSILIdade

Casa das Beiras, na pes-
soa do Sr. presidente José 
Henrique e toda a diretoria, 
meus parabéns pela feliz 
ideia de ter convidado um 
grupo da comunidade Ale-
mã de Petrópolis para brin-
dar o público presente no 
domingo passado, onde os 
jovens apresentaram a raiz 
da cultura popular Alemã, 
com muita elegância e co-
reografias espetaculares. 
Parabéns para vocês e a 
todos os envolvidos deste 
belo espetáculo 

foLcLoRe aLemÃo No SoLaR BeIRÃo

Recordação para álbum de família

GeNte Que tRaBaLHa e PReStIGIa a comuNIdade
Com muito gosto faço este registro, como 
vemos na foto, amigos sempre atuantes 
nas Casas Regionais e na vida radiofôni-
ca. A diretoria da Casa das Beiras esta de 
parabéns pelo apresentado, no almoço 
comemorativo aos 66 anos de fundação, 
mas tenho que reconhecer e também pa-
rabenizar estes amigos em pauta; à es-
querda Dona Madalena sempre presente, 
diretores da Casa e radialistas Fernando, 
esposa Dona Neumara e Dona Idália, 
pessoas que merecem destaque com cer-
teza, mas o casal 20 merece tanto quanto 
por tudo que fazem também, Dona Vanda 
carinhosamente Vandinha e marido Edu-
ardo, vocês são apenas fantásticos. Para-
béns pelo que fazem e muita saúde 

Carlos Janeiro, imi-
grante empreende-
dor, alegre e feliz, 
amigo dos seus 
amigos. Assim era 
Carlos Janeiro. Mo-
rava em Lisboa e 
no Rio de Janeiro, 
em Ipanema. Seus 
préstimos eram 
dedicados com ca-
rinho à comunida-
de portuguesa. Foi 
grande colaborador 
na ajuda à constru-
ção do Santuário de 
Fátima no recreio. 
Na foto com os ami-
gos que são gratos 
a ele, o casal Bertaldo e Kenia do Santuário e Tarde 
com Maria. À sua esposa Lica, minha querida amiga, os 
nossos sentimentos. MUITAS BENÇÃOS.

faLeceu 
caRLoS JaNeIRo

É muito bom registrar a grande amizade entre amigos 
aqui vai uma bela foto no anivérsário da Casa das Bei-
ras o cantor Mário Simões confreternizando-se com seu 
amigo e irmão Joaquim Bernardo e esposa Iolanda, filhas 
Michele e Bianca 
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Domingo show na Casa De Viseu

O presi-
dente do 
Conselho 
Perma-
nente das 
Comunida-
des Por-
tuguesas, 
Dr. Flávio 
Martins, 
saudando 
os folclo-
ristas

Apresen-
tação 
sensacio-
nal do R.F. 
da Casa de 
Viseu

Esteve bem mo-
vimentado o almoço 
churrasco na Casa 
de Viseu com a dire-
toria visiense sempre 
muito acolhedora, 
com seus associados 
e amigos, para mais 
um belo convívio so-
cial sob a adminis-
tração do presidente 

Num close 
a primei-
ra-dama 
visiense 

Márcia 
Morgado 
e Fátima 

Paiva

Em destaque para o Jornal Portugal em Foco Dr. Flávio Martins, Antônio Cardão e 
Antônio Lopes, os três ex-presidentes visienses com um amigo 

Alcídio Morgado. A 
primeira-dama Már-
cia Morgado dando 
um show de simpatia.

Foi oferecido um 
suculento churrasco 
com carnes nobres, 
sardinha portuguesa 
na brasa e delicio-
sas febras e, como 
sobremesa, frutas 
e um caldo verde. A 
animação musical 
esteve com o con-
junto Amigos do Alto 
Minho sempre com 
excelente repertório 
de muito bom gos-
to. A atração maior 
da tarde foi a apre-

sentação do Rancho 
Folclórico da Casa 
de Viseu com seus 
dançares e canta-
res de Águeda com 

um show da Tocata. 
Simplesmente uma 
tarde da melhor qua-
lidade. Nota 10 para 
o convívio visiense.

 Carismático presidente da Casa de Viseu Alcídio Morga-
do ao lado do amigo 

Na mesa da 
primeira-da-
ma visiense 
Márcia 
Morgado, 
Camila Vale 
e demais 
amigos

A ex-pri-
meira-dama 

da Casa 
de Viseu, 

Luciane 
Marquesam 

com as 
senhoras 
Deolinda, 

margarida, 
Alba, Luiza 

e Noêmia
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Arroz de Peixe 
à Algarvia

Ingredientes:
Para 2 pessoas

500g de pargo, corvina ou cherne ;
100ml de azeite ;
3 dentes de alho ;
1 cebola média ;
1 ramo de salsa ;
1 ramo de hortelã ;
150g de arroz ;
sal grosso ;
água q.b.

Corte o peixe às postas e salpique
-o com sal grosso.
Pique a cebola e o alho num tacho, 
adicione o azeite e leve tudo ao 
lume para alourar ligeiramente.
Junte água, a salsa picada e o ar-
roz.
Quando este estiver a abrir, adicio-
ne o peixe e o ramo de hortelã e 
deixe cozer.
Se necessário retifique os temperos

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Tel.:- 3325-3366

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”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
NOVEMBRO – 18 – Domingo – 12h. Arraial Feirense – 
Quinta do Castelo. Apresentação especial do rancho Fol-
clórico Benvinda Maria da Casa das Beiras. Desconto de 
50% para folclorista. Apresentar documento com foto com-
provando a participação em um grupo folclórico. Conjunto 
Cláudio Santos & Amigos. Valor R$40,00 por pessoa. Car-
dápio típico: Sardinha portuguesa – frango na brasa – ba-
tata cozida e frita – caldo verde – doces e bebidas a parte.

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

NOVEMBRO – 18 – Domingo 12:30h. II Festa Popular 
Portuguesa. Adesão R$60,00 (Bebidas não inclusas). 
Atração: Amigos do Alto Minho.
NOVEMBRO – 21 – Quarta-feira 12h. Almoço das Quar-
tas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E 
ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
NOVEMBRO – 11 – Domingo – 12h. Almoço dos Ani-
versariantes.

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

NOVEMBRO – 11 – Domingo – 12h. FESTA GAÚCHA/
COSTELADA – Conheça o Rio Grande do Sul sem sair 
do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore 
com o grupo Marcas do Sul e música ao vivo para dan-
çar animando a festa. – Cardápio – costela na brasa, 
drumet de frango, linguiça, arroz branco, arroz carreteiro 
e acompanhamentos.
NOVEMBRO – 18 – Domingo – 12h. ANIVERSÁRIO 
DE 21 ANOS DOS VETERANOS DA CASA DO MINHO
Para animar a festa o conjunto “OS NAVEGANTES”.
Apresentação do Rancho Folclórico Camponeses de 
Portugal e do aniversariante Rancho Folclórico Vetera-
nos da Casa do Minho. Cardápio: Churrasco completo, 
sardinha, saladas, arroz de bacalhau e arroz branco.

CASA UNIDOS DE PORTUGAL
Rod. Amaral Peixoto, km 11 – Coelho – Alcântara – SG

Rua Cristiano Otoni, 201 – Tel.: 2701-4205
NOVEMBRO – 11 – Domingo – 12h. Almoço Mensal 
cardápio variado e música ao vivo

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018
NOVEMBRO – 11 – Domingo – 12h. Almoço Social. 
Cardápio: Batidas tropicais, bolinhos de bacalhau, chur-
rasco completo com todos os acompanhamentos, sardi-
nhas portuguesas na brasa, tripas à moda do Porto, sa-
lada de bacalhau com feijão fradinho, saladas diversas, 
mesa de frutas e doces finos portugueses. Animação: 
Trio Josevaldo para todos dançarem.

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca – 
Rio de Janeiro – Tel.: (21) 2568-9535

NOVEMBRO – 11 – Domingo – 13. 64.º Aniversário 
do Grupo Folclórico Padre Tomás Borba. O melhor 
e mais completo churrasco, frango, lombinho & linguiça 
assa-dos na brasa. Com saladas & acompanhamentos 
variados. Almoço servido no estilo self-service em nos-
so Salão nobre. (Ar Condi-cionado). Música portugue-
sa com o grupo: Amigos do Alto Minho com dançarinos 
para as senhoras! Apresentação Especial do nosso 
Grupo Folclórico aniversariante. 

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

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

CLUBE SOCIAL CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – 
Duque de Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964
NOVEMBRO – 11 – Domingo – 12h. Feijoada com 
Roda de Samba. Entrada + Feijoada R$ 20,00. Vendas 
de bebidas no local.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
NOVEMBRO – 9 – Sexta-feira – Sede Social –  Venha 
danças e se divertir no BAILE DA CASA DE VISEU. O 
tema será VERMELHO. Você poderá vir a caráter ou 
não, fica a seu critério. A Banda ALTO ASTRAL estará 
conosco para animar o Baile.  
NOVEMBRO – 10 – Sábado – Sede Social – 20h à 
01h. A Noite do FLASH BACK RIO – Venha relembrar 
e dançar com o melhor do som dos anos 70/80/90, em 
um ambiente muito agradável. .
NOVEMBRO – 11 – Domingo – Sede Social – 17h.
PATRULHA CANINA na Casa de Viseu com Novas 
Aventuras. Classificação Livre. Você não pode deixar 
de trazer o seu baixinho.



Convivendo com 
o Alzheimer

Com cerca de 25 milhões de portadores de Al-
zheimer no mundo, sendo um milhão no Brasil e cem 
mil em Portugal, essa doença merece nossa aten-
ção, especialmente pelo seu elevado custo social. 
Conforme os sintomas avançam, o que eram algu-
mas dificuldades cognitivas e problemas de memória 
evolui para a perda completa da independência, com 
a incapacidade de realizar até as rotinas mais bási-
cas do cotidiano. Todo esse processo é muito des-
gastante, não só para quem possui a doença, mas 
também seus familiares.

Apesar de tratar-se de uma doença degenerativa 
incurável e sem causas conhecidas, existem alguns 
cuidados que podem ajudar na prevenção e trata-
mento. Acredita-se que manter o cérebro ativo com 
leituras, jogos de raciocínio como xadrez, exercícios 
de aritmética e convívio social podem retardar sua 
manifestação. Além disso, exercícios físicos e ali-
mentação balanceada são sempre aliados de uma 
vida saudável.

Para os cuidadores, algumas dicas são: Fazer o 
portador de Alzheimer usar uma pulseira com dados 
de identificação (nome, endereço, telefone); estabe-
lecer uma rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la; 
encorajar a pessoa a vestir-se, comer, ir ao banhei-
ro, tomar banho por sua própria conta enquanto for 
possível; organizar a casa afastando objetos e situ-
ações que possam representar perigo e simplificar 
a rotina do dia-a-dia de tal maneira que o paciente 
possa continuar envolvido com ela, mantendo inte-
rações sociais. Caso esses cuidados estejam sobre-
carregando sua vida, não tenha vergonha de pedir 
ajuda para familiares e/ou amigos, ou até mesmo 
providenciar ajuda profissional, se necessário.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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É só felicidade o al-
moço dominical na Casa 
da Vila da feira, onde a 
descontração e a alegria 
reinam com um clima 
sempre intenso com a fa-
mília feirense marcando 
presença e saboreando 
a deliciosa gastronomia 
de Santa Maria da Feira, 
além  do cardápio brasi-
leiro com cervejinha bem 
gelada e atenção espe-
cial do presidente Ernes-
to Boaventura e toda sua 
diretoria.

Um trio de peso sempre trabalhando pelo sucesso da Casa da Vila da 
Feira: Ernesto Boaventura, sua filha Rose Boaventura e Sérgio Viana

Esteve bem 
movimenta-
do o almoço 
dominical na 
Casa da Vila 

da Feira

O distinto casal, 
o empresário 
Manuel Aires 
Pinto, da Flora 
Santa Filomena 
com a esposa 
D. Guilhermina

Vila da Feira outro
belíssimo domingo


