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CADERNO DE SÃO PAULO

A Cidade de Campinas, distante 
90 km da Capital de São Paulo, de-
tém o Rancho mais antigo do esta-
do, o Rancho Folclórico da Casa de 
Portugal de Campinas, que acaba 
de lançar o CD “Campinas Canta e 
Dança”. Confira esta reportagem e 
ainda, a coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, a coluna 
Portugal Desportivo do amigo Mar-
tins Araújo. Confira.

          

Portugal exigiu às autori-
dades venezuelanas o “aces-
so imediato” aos 10 cidadãos 
portugueses ou lusodescen-
dentes detidos na Venezuela e 
advertiu que este caso é “uma 
linha vermelha” que poderá “ter 
consequências nas relações 
bilaterais” se não existirem 
“progressos na superação” do 
problema. A exigência foi fei-
ta pelo ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, num encontro, em Nova 
Iorque, com o venezuelano, 
Jorge Arreaza, à margem dos 
trabalhos da Assembleia Geral 
das Nações Unidas. A conver-
sa foi “muito franca”, mas tam-
bém “muito dura”, acrescentou 
Santos Silva, para quem a reu-
nião “não se tratou de um en-

Governo quer intervenção direta sobre
portugueses presos  na  Venezuela 

contro diplomático habitual”. 
Ainda de acordo com o minis-
tro dos Negócios Estrangeiros, 
foi acertado que “haveria de 
imediato acesso” a represen-
tação diplomática em Caracas 
aos cidadãos portugueses que 

se encontram detidos, “para 
lhes ser garantida a proteção 
consular”. Na reunião que de-
correu de uma forma tensa du-
rante cerca de 30 minutos foi 
também acordado um encon-
tro - no âmbito da visita à Ve-

nezuela do secretário de Es-
tado das Comunidades, José 
Luís Carneiro, com as autori-
dades venezuelanas que têm 
a tutela no domínio comercial 
e da segurança alimentar e 
empresários e gestores dos 
interesses portugueses. O ob-
jetivo é que, ‘in loco’, se pos-
sa saber quais as condições 
efetivas para cumprir a lei do 
governo de Nicolás Maduro e 
que, no entender de Portugal, 
não tem condições para ser 
cumprida. Os detidos são acu-
sados de impedirem o abaste-
cimento de produtos básicos e 
de violarem leis de regulação 
de preços, que segundo San-
tos Silva são inferiores aos 
custos que os comerciantes 
têm para os colocar à venda.
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O ex-primeiro-ministro 
Pedro Passos Coelho diz que 
faltou “decência” para “as-
sumir com transparência os 
motivos que conduziram” à 
substituição de Joana Mar-
ques Vidal como procurado-
ra-geral da República, cargo 
que será ocupado por Lucília 
Gago.

“Em vez disso, preferiu-
se a falácia da defesa de um 
mandato único e longo para 
justificar a decisão”, escreveu 
num artigo de opinião publi-
cado pelo Observador.

O antigo líder do PSD sa-
lientou que “a Constituição 
determina poder ser reno-
vável” e que a vontade do 
governo de substituir Joana 
Marques Vidal “resulta de 
outros motivos que ficaram 
escondidos”. No seu artigo, 
Passos Coelho, que propôs 
em 2012 a nomeação de 
Marques Vidal para o cargo 
de PGR, prestou ainda um 
reconhecimento público pela 
“ação extraordinária” que a 

O secretário-geral do 
PCP anunciou esta segun-
da-feira a entrega de uma 
resolução para fixar em 
650 euros o salário mínimo 
a partir de janeiro e adian-
tou que reclamará um au-
mento dos vencimentos 
dos trabalhadores da ad-
ministração pública.

Estas posições foram 
assumidas por Jerónimo 
de Sousa na Assembleia 
da República logo na aber-
tura de uma sessão públi-
ca promovida pelo Grupo 
Parlamentar do PCP sobre 
alterações à legislação la-
boral e direitos dos traba-
lhadores.

Na sua intervenção, o 
secretário-geral do PCP 
afirmou que uma das prin-
cipais prioridades políticas 
passará pela exigência 
junto do Governo de um 
aumento salarial para to-
dos os trabalhadores, em 
particular os da administra-
ção pública, em 2019, em 
paralelo com o aumento 
do salário mínimo nacional 
em janeiro. “O Grupo Par-
lamentar do PCP acabou 
de apresentar um projeto 
de resolução com esse 
objetivo. Para o PCP, o au-
mento do salário mínimo 
nacional é imperioso por 
razões de justiça social e 
para que haja uma mais 
justa distribuição da rique-
za”, justificou.

Jerónimo de Sousa in-
vocou também “razões de 
caráter econômico” para 
este aumento do salário 
mínimo, já que “aumentar 
o poder de compra dina-
miza o mercado interno”. 
“A distribuição da riqueza 
em Portugal é reveladora 
de uma profunda injustiça 
social. Atualmente, um por 
cento da população detém 
25% da riqueza nacional. 
E cinco por cento da po-
pulação acumula quase 
50% da riqueza nacional”, 
alegou ainda o secretário-
geral do PCP.

“Está claro perante a opi-
nião pública que há uma con-
fusão geral e foi uma levian-
dade completa a forma como 
tudo foi anunciado. Foi uma 
leviandade, uma falta de sen-
tido de responsabilidade, por-
que se lançou uma proposta 
que não estava estudada e 
minimamente preparada. Foi 
um fogacho”, disse Rui Rio.

O presidente do PSD, acu-
sou o Governo, liderado pelo 
socialista António Costa, de 
“gerar uma confusão geral” e 
avançou que o grupo parla-
mentar social-democrata vai 
pronunciar-se esta semana 
sobre este dossiê.

“Pelas notícias percebe-
mos que foi uma confusão 

Passos Coelho diz que faltou 
decência para justificar saída

de Joana Marques Vidal

ainda procuradora-geral de-
senvolveu no topo da hierar-
quia do Ministério Público. 
“Como português quero so-
bretudo expressar a minha 
gratidão por ter elevado a 
ação da Procuradoria a um 
novo e relevante patamar de 
prestígio público. Muito obri-
gado, senhora dra. Joana 
Marques Vidal.

“Num tempo em que, in-
felizmente, tantas vezes se 

suspeita, não sem fundadas 
razões, da efetiva realização 
da autonomia e independên-
cia de muitas instâncias dos 
poderes públicos, incluindo 
a área da justiça, a senhora 
procuradora inspirou confian-
ça e representou uma grande 
lufada de ar fresco pelo modo 
como conseguiu conduzir a 
ação penal pelo corpo do Mi-
nistério Público”, diz  o antigo 
chefe do governo.

PCP segue com 
resolução para 

fixar salário 
mínimo em 
650 euros

Rui Rio acusa Governo de “leviandade”
no processo do Infarmed

geral. Andamos para a frente 
e para trás e, mesmo assim, 
agora não sei se é para trás 
totalmente, porque dizem que 
vai para a comissão para ser 
analisado. É uma confusão”, 
insistiu Rui Rio.

O ministro da Saúde, Adal-
berto Campos Fernandes, 
disse que a decisão de sus-
pender para já a deslocaliza-
ção do Infarmed   - Autoridade 
Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde de Lisboa 
para o Porto “é coerente” com 
o que Governo tem afirmado e 
foi tomada tendo em conta a 
vontade dos trabalhadores da 
instituição.

O presidente da câmara do 
Porto, Rui Moreira, acusou o 

Governo de “sucumbir àquilo 
que é a máquina do Estado” 
e afirmou que o Infarmed vai 
continuar “forever and ever” 
em Lisboa.

“As explicações estão da-
das. O ministro aquilo que dis-
se é que houve uma alteração 
da política e que vai atirar para 
uma comissão que, no dia de 
são nunca à tarde, na semana 
dos nove dias, é capaz de de-
cidir que o Infarmed vem para 
o Porto. E, nesse dia, criam 
uma outra comissão para ver 
se alguma comissão diz que 
é mau o Infarmed vir para o 
Porto”, afirmou Rui Moreira, 
acrescentando que não teve 
contatos do Governo para dis-
cutir este processo.

grupo de campinas lançou seu 1.o cd

irmandade sto antonio dos
Pobres festeja aniVersário

do Padre josé brito terceiro

Uma tarde maravilhosa para a Comunidade Portugue-
sa, onde foi realizada uma autêntica vindima à moda a 

transmontana. Foram momentos onde todos matam a sau-
dade de Portugal. Na foto os componentes do G.F. Guerra 
Junqueiro que realizaram a vindima. Detalhes na pág. 18

Domingo festivo da família Típicos da Beira Show que 
comemorou mais um aniversário. Na foto, o Maestro 

Rogério, recebendo os parabéns da Vereadora Teresa 
Bergher nesta  data especial. Detalhes na pág. 8

banda tÍPicos da
 beira show festejou

 33.º aniVersário

Vindimas na casa
de trás-os-montes

 e alto douro

A irmandade Santo Antônio dos Pobres comemorou o 
aniversário do Padre José Brito Terceiro com missa 

e almoço de confraternização com os irmãos José Quei-
roga e Ana Queiroga, Norma Nunez, Manuel Ramos. De-
talhes na pág. 15

RUA DIAS DA CRUZ 170 MEIER



Portugal em FocoRio de Janeiro, 27 de setembro a 3 de outubro de 2018

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

DIRETOR-PRESIDENTE:
Felipe Mendes  

5521 999892629 – jfmm29@gmail.com

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

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

REPRESENTaNTE EM PORTUGaL
Alfredo R. Cabrita Figueiredo - 

Av. Elias Garcia, 51B-1º. Esquerdo - Queluz. 
Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

REPRESENTaNTE EM SãO PaULO
Armando Torrão  

Rua Dr. Francisco José Longo, 135 Chacara Inglesa 
 SP/SP- (11) 5581.2991 | 5589.3309  

amotorrao@gmail.com

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

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

VENDa  aVULSa:  R$ 3,00

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

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

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

jORNaL  PORTUGaL EM FOCO LTDa

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

PORTUGAL
EM FOCO

FUNDaDORES
 Joaquim Marques Mendes

 Benvinda Maria

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

2

A euroAtlantic airways 
- Transportes Aéreos SA 
(EAA), torna público que o 
seu fundador, Presidente 
do Conselho de Adminis-
tração (Chairman) e accio-
nista, Tomaz Metello, no-
meou Eugénio Fernandes 
como o novo Chief Exe-
cutive Officer (CEO) com 
efeitos retroactivos desde 
a data de 6 de Agosto 
de 2018, sucedendo ao 
anterior CEO Luís Ban-
deira, tendo na mesma 
ocasião, Tomaz Metello 
informado, os restantes 
membros do Conselho 
de Administração, man-
terem as funções para 
que foram nomeados.

 O novo CEO da euro-
Atlantic airways, Eugénio 
Fernandes, transita de an-
teriores funções de Chief 
Commercial Officer (CCO) 
da companhia, detendo 
uma vasta experiência no 
sector da Aviação Comer-
cial, foi  anteriormente Ad-
ministrador-Delegado da 
Airplus (EAA) em Moçam-
bique, Director Financeiro 
Adjunto de Pestana Hotéis 
e Resorts para Moçambi-
que e África do Sul, tendo 
ainda exercido funções de 
Diretor Financeiro na Ena-
veLuanda (Grupo José de 
Mello) e sido responsável 
pela área Administrativa e 
Financeira da companhia 
aérea Alitália em Portugal, 
antes de assumir funções 
como Director Comercial 
na euroAtlantic airways.

 O novo CEO da euro-

COMUNICADO
eUrOAtlANtIC AIrwAys

Atlantic airways, Eugénio 
Fernandes é Licenciado 
em Economia pela Uni-
versidade Católica Por-
tuguesa, detendo outras 
habilitações como, uma 
Pós-Graduação em “Pro-
grama Alta Direcção de 
Empresas  – PADE”  na 
IESE/AESE Business 
School  Lisboa e na CEI-
BS - China Europe Inter-
national Business School  
Shanghai – China, além 
de um “Strategic Marke-
ting Management” na 
Universidade de Chicago 
- Graduate School of Bu-
siness, complementados 
com outras formações 
académicas e profissio-
nais.

 Sobre a euroAtlantic 
airways;

A EAA foi fundada 
(1993) pelo atual Presi-

dente Chairman, Tomaz 
Metello, detida a 100% 
pelo próprio.

A EAA (2000) foi pre-
cursora dos voos turísti-
cos intercontinentais para 
o Brasil, Nordeste.

A EAA detém o record 
mundial de ter escalado 
546 aeroportos em 164 
países, num total dos 194 
estados conhecidos (83%)  
do mundo.

A EAA já efetuou onze 
(11) Cruzeiros Aéreos à 
Volta do Mundo.

A EAA (2013) fruto da 
excelência de serviço foi 
nomeada para os WTA – 
World Travel Awards na 
categoria “Melhor Com-
panhia Aérea Charter do 
Mundo”, tendo sido uma 
das três companhias fina-
listas.

A frota da EAA é de ori-

gem americana; um Bo-
eing B777-200ER (Triple 
Seven), seis Boeing 767-
300ER de passageiros e 
um Boeing 737-800. 

A EAA é proprietária 
(100%) do

Operador Turístico So-
nhando.

A EAA é a maior acio-
nista da STP AIRWAYS, 
detendo a gestão da com-
panhia aérea de bandeira 
de São Tomé e Príncipe.

 Mais informações em 
www.euroatlantic.pt

 
Para outras

informações;
 

Caetano Pestana
Director de Relações 

Exteriores
caetano.pestana@

euroatlantic.pt

Diretor de 
Relações 
Exteriores da 
Euroatlantic

Porto Salvo vai bene-
ficiar de um programa 
de investimento de 10 
milhões de euros, que 
integra melhorias na 
área da saúde, cultura, 
e espaços comerciais.

O programa funcio-
nal para o Rossio de 
Porto Salvo, foi apro-
vado pelo presidente 
da Câmara de Oeiras, 
Isaltino Morais, con-
templando um Centro 
de Saúde, uma área 
comercial e um centro 
de dinamização de es-
petáculos. 

O novo Centro de 
Saúde, já negociado 
com o Governo, será 
um equipamento fun-
damental – com 1400 
m2 – que servirá à po-
pulação local, estando 
localizado mesmo no 
coração de Porto Salvo.

No mesmo local será 
também instalada a 
sede da Junta de Fre-
guesia de Porto Salvo, 
com 500m2. 

Além disso, o Rossio 

irá ainda beneficiar de 
uma área comercial com 
800m2 e um parque de 
estacionamento coberto 
para 300 viaturas.

Na cobertura, irá 
nascer uma grande 
praça que servirá de 
ponto de encontro e re-
alização de espetácu-
los e de atividades cul-
turais, interligadas em 
simultâneo com a di-
namização cultural pre-
vista para as praças a 
construir em Algés (an-
tiga Praça de Touros, 
recentemente adquiri-
da pela autarquia por 
1.7 milhões de euros), 
em Oeiras, em Linda-a-
Velha e em Caxias.

Cumpre-se assim 
um dos objetivos pro-
metidos para este Novo 
Ciclo de Desenvol-
vimento: criar Novas 
Centralidades – Praças, 
com condições para a 
dinamização da vida ur-
bana local, onde o cen-
tro não é um lugar, mas 
uma rede de lugares.

Nova vida
para o rossio
de Porto salvo
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Notas.. ...e mais

Por hostel, entende-se, normal-
mente, o tipo de alojamento infor-
mal para quem anda de mochila, 
quer pagar pouco e não se importa 
de partilhar quarto. O Maçã de Eva, 
inaugurado em dezembro numa bo-
nita casa senhorial a um passo da 
Sé de Viana, quer refinar o conceito 
e tornar-se num espaço onde apete-
ça demorar.

Quem sobe a escadaria de pe-
dra à entrada, encontra duas alas 
de três quartos cada, todos batiza-
dos e decorados de acordo com um 
tema diferente. Há o Fado, dedicado 
à canção portuguesa, onde sobres-
saem os móveis de madeira antiga 
e salta à vista a guitarra portuguesa 
que repousa em cima de uma cadei-
ra. O Socas homenageia as tradicio-
nais socas do traje vianense através 
da tapeçaria.

Já o Maçã de Eva, quarto lumi-
noso e feminino, goza de uma vista 
privilegiada para a rua principal, mas 
é o Comer, Orar e Amar, no topo da 

Um hostel de conforto no coração de Viana do Castelo
casa, que apresenta a melhor vista 
para a Sé e cenário a toda a volta. 
O hostel inclui uma acolhedora sala 
de estar e é indicado para famílias e 
animais de estimação, segundo Sara 
Fernandes, enfermeira vianense por 
trás do projeto. «A preparação para 
receber crianças é uma das parti-
cularidades do hostel, por exemplo, 
com o babysitting». O hóspede pode 
acrescentar sempre um berço ou 
uma cama de cão aos quartos.

O Maçã de Eva distingue-se, 
também, enquanto promotor de tu-
rismo de saúde, já que os hóspedes 
podem usufruir do serviço de enfer-
magem prestado por Sara Fernan-
des, desde que tragam uma prescri-
ção médica relativa a problemas de 
saúde simples como o controlo da 
glicemia.

A comida saudável é o cartão-
de-visita do restaurante, onde tudo 
é confecionado por Sara Fernandes, 
que cria pratos cheios de cor e sa-
bor. A carta funciona por sugestão 

de atum e espinafres.
Nas sobremesas, destacam-se 

opções gulosas e saudáveis como o 
bolo de agrião com molho de choco-
late e a mousse de kiwi com crosta 
de aveia e coco. O restaurante tem 
duas salas de refeições e, apesar de 
pequeno, prima pelo conforto. O es-
paço funciona aos pequenos-almo-
ços – que acrescem cinco euros ao 
preço-base – e almoços, mas aos 
jantares só abre por reserva.

O hostel dispõe de uma espla-
nada ideal para aproveitar os dias 
de sol numa rua que, sendo no co-
ração da cidade, tem a quietude de 
uma cidade pequena como Viana. 
Há, ainda, um serviço de aluguer de 
bicicletas para tirar partido do ca-
ráter plano da rainha do Minho. E, 
seja pelo cálice de porto que recebe 
quem chega, pelo serviço familiar ou 
pela comida de conforto, o Maçã de 
Eva torna-se mais do que um mero 
ponto de passagem. Aqui, está-se 
como em casa.

Lamego: um postal do Douro que merece um brinde

Carlos Costa avisa que 
é preciso combater 

os riscos da 
euforia no imobiliário

Dez anos depois da crise financei-
ra, Carlos Costa reconhece que, ainda 
que a literacia e a aptidão financeiras 
sejam uma condição necessária da 
estabilidade financeira, não são uma 
condição suficiente. Isto porque são 
também necessárias medidas que ata-
quem os desenvolvimentos sistêmicos 
negativos, em situações de euforia no 
mercado, residencial e hipotecário.  

A literacia e a aptidão financeiras 
“não são uma condição suficiente” da 
estabilidade financeira, “na medida em 
que os agentes econômicos não têm 
em conta e, portanto, não contemplam, 
as externalidades das suas decisões 
ou ações, em particular o risco sistémi-
co”, destacou o governador do Banco 
de Portugal na intervenção de abertura 
da conferência “Supervisão Comporta-
mental Bancária: novos desafios dez 
anos depois da crise financeira”.

Lisboa: Bloco e PsD pedem 
inquérito às decisões de 
salgado no Urbanismo

Os deputados da Assembleia Municipal de Lisboa fizeram três pro-
postas onde pretendem que seja efetuada uma avaliação minuciosa das 
decisões que têm vindo a ser tomadas pelo vereados Manuel Salgado 
na área do Urbanismo. As propostas foram apresentadas pelos vereado-
res do PSD, pelos do BE e pelo independente Rui Costa,  

Salgado tem estado debaixo de fogo na sequência de várias polêmi-
cas em torno do urbanismo na capital e a situação ganhou novos contor-
nos depois de uma entrevista ao Sol pelo antigo vereador Nunes da Silva 
que levantou dúvidas sobre a actuação de Salgado nomeadamente no 
processo de licenciamento da Torre de Picoas. Foi entretanto conhecido 
um inquérito que corre no Departamento de Investigação de Lisboa há 
mais de um ano e que está relacionado com o mesmo empreendimento.

 Na sua proposta, o grupo do PSD refere precisamente a entrevista, 
salientando que “são reportados casos que urge clarificar e relativamen-
te aos quais ainda não prescreveram a adoção de decisões revogató-
rias por parte da Câmara”, pede que a Assembleia “exorte a Câmara 
Municipal de Lisboa a abrir uma sindicância aos serviços tutelados pelo 
vereador Manuel Salgado” e também que “solicite à PGR que mantenha 
a AML informada do resultado das diligências referenciadas na supraci-
tada entrevista”.

CDs quer Governo a apoiar e pagar 
regresso de portugueses na Venezuela

Esta é a primeira das sete propostas que o CDS-PP faz num projeto 
de resolução com uma recomendação ao Governo, liderado pelo socialista 
António Costa, entregue na Assembleia da República,  para ser votado pelo 
parlamento. O projeto de resolução não tem força legal, sendo muitas vezes 
utilizado, politicamente, pelos partidos com recomendações a entidades ofi-
ciais, em especial ao Governo. Na descrição do CDS, a “recente evolução 
da situação na Venezuela é profundamente alarmante”, com “fome, miséria, 
supermercados vazios, crianças subnutridas, falências em 90% das empre-
sas nacionalizadas ou expropriadas, queda de 50% na produção média e 
perdas generalizadas, escassez de 90% em bens essenciais”, numa crise 
“comparável à crise migratória na Europa”.

 E face à presença de grande comunidade portuguesa, o CDS afirma, 
no texto da resolução, que “o Estado português tem a obrigação moral e 
política em relação aos cidadãos portugueses e lusodescendentes que pre-
tendam regressar e fixar-se em território nacional”.

 O CDS-PP prevê que esses custos sejam reembolsáveis num prazo 
razoável e na medida da sua integração e capacidade financeira, de três a 
cinco anos. O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que 34 
gerentes de “grandes supermercados”, portugueses ou lusodescendentes, 
foram detidos por violar a lei.

 No dia seguinte, o Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou o 
embaixador venezuelano para lhe transmitir a “grande preocupação” com 
o caso ..

do dia, mas há pratos residentes 
como o hambúrguer de alheira e fru-
tos secos, que incorpora a tradição 
portuguesa sem sacrificar a saúde. 
«Tento não abdicar dos ingredientes 

típicos, porque quem vem gosta de 
prová-los», admite. A prioridade é 
«tirar os azeites, gorduras e diminuir 
ao sal» e «acrescentar valor nutri-
cional», por exemplo, com a lasanha 

Os números são significativos e 
mostram o peso da Barroca. Tratam-se 
de 25 mil macieiras, ou não fosse Ar-
mamar a capital da maçã de montanha, 
um hectare de pêra rocha e dezenas de 
nespereiras e outras árvores de fruto. A 
quinta produz vinho branco e do porto e 
os visitantes podem passear por entre 
os cinco hectares de vinhas das castas 
malvasia fina, folgazão e chardonnay. O 
resultado, esse, pode ser bebido e com-
prado ali mesmo, na quinta. «Em 2017, 
apanhamos 30 toneladas de uva», conta 
Manuel Cardoso, o caseiro, que conhe-
ce os terrenos melhor do que a palma 
das suas mãos.

Em terras de cereja de Penajóia, ali 
também se planta esta variedade de ce-
rejeiras. Produzem-se, em média, 10 to-
neladas de fruto por ano. Por vezes, há 
um mimo aos hóspedes, «um cesto de 
cerejas deixado à porta da villa», explica 
Mário Magalhães, que gere e comunica 
o espaço. Ou então são os clientes que 
ajudam a apanhá-las da árvore.

Comer e beber ao lado do santuário
Dos altos e baixos do imponente 

Douro aos intermináveis degraus do Es-
cadório dos Remédios vão nem 30 mi-

nutos de carro. A escadaria que liga a 
praça principal de Lamego à entrada do 
Santuário da Nossa Senhora dos Remé-
dios é tão longa como icônica na região 
– são 686 degraus, ao todo. É, também, 
um dos maiores símbolos do estilo bar-
roco pela qual se caracteriza a cidade.

Descer tantas escadas leva tempo, 
subi-las ainda mais. Um possível pro-
blema que tem… bom remédio: ganhar 
energia com os sabores regionais. Junto 
ao início da escadaria, o Manjar do Dou-
ro mantém-se há quatro anos uma refe-
rência da gastronomia local, aliando-a a 
uma apresentação cuidada e atendimen-
to afável. Uma extensa garrafeira divide 
as duas zonas do restaurante, uma des-
tas mais sossegada e a pedir refeições 
prolongadas, em grandes grupos.

Os clássicos como o bacalhau à la-
gareiro marcam presença na carta, mas 
é das especialidades e produtos locais 
que se faz o nome do Manjar. Casos 
do naco de vitela maronês ao sabor do 
alho, do cabritinho assado à pastor, da 
posta de porco serrano ou do costelão 
maronês à cortador. Logo de entrada, 
serve-se a famosa bôla de Lamego. A 
original tem presunto e salpicão, e ven-
de-se em todos os cantos da cidade. 
Mas há tantas versões quantas se ima-
ginarem – bacalhau, sardinha e coelho 
incluídos.

Para brindar, uma extensa carta de 
vinhos e espumantes com vários títulos 
da região, como a famosa casa Rapo-
seira. O vinho do porto também adoça 
o paladar como um dos ingredientes do 
bolo borrachão, uma das especialidades 
da casa. Também leva canela, anis e 
maçã. «O resto é segredo», diz o dono, 
Luís Almeida.

Mais acima, a meio caminho na es-
cadaria do santuário, há outro porto se-
guro para trincar e beber. Não há quem 
não conheça A Presunteca em Lamego. 
O presunto, aliás, é um dos alicerces da 
gastronomia local e fica em cura natural 
durante, pelo menos, um ano. «Temos a 
sorte de ter um clima propício à produ-
ção do presunto com boa maturação», 
frisa Hamilton Ferreira, proprietário da 

casa. Quer seja na esplanada num ter-
raço com relva e sombra, ou numa das 
salas interiores, petiscar é aqui palavra 
de ordem desde 2010.

O presunto de Lamego é, natural-
mente, o rei da companhia, mas tam-
bém há queijos (Serra da Estrela DOP, 
de Trancoso e do Sabugal), enchidos lo-
cais e mais de mil referências vínicas. E 
aqui, a democracia reina, com garrafas 
desde os quatro aos 3 mil euros, como é 
o caso de um «porto raro referente aos 
150 anos da Taylor’s», diz Hamilton.

Com o estômago reconfortado, fica 
mais fácil continuar a subir até ao santu-
ário. Mas quem preferir outro ponto alto 
e panorâmico de Lamego pode subir an-
tes pela Rua da Olaria, conhecida pelos 
seus bares, até ao castelo. A recompen-
sa destes cinco minutos de caminhada 
é uma vista de 360 graus pela cidade, 
pelo dorso das muralhas.

 Fazer amigos entre os animais
Para passeios entre a natureza, não 

é preciso fugir para muito longe da cida-
de. Meia dúzia de quilômetros encosta 
acima e chega-se ao Parque Biológico 
da Serra das Meadas, destino ideal para 
um programa em família, e perfeito para 
quem gosta de estar rodeado de bosque 
e vida selvagem. Merece que se reserve 
uma manhã ou uma tarde inteira.

Hélder Santos é veterinário munici-
pal e o responsável pelo parque de 50 
hectares. Ao todo, são 200 animais de 
dezenas de espécies diferentes, que se 
podem visitar em percursos a pé de três 
quilómetros. Caminha-se pela sombra, 
em trilhos sinalizados. «Todas as espé-
cies vieram de centros de recuperação e 
não podem ser devolvidos à natureza», 
revela Hélder.

Entre gralhas, rolas, raposas, mo-
chos galegos, javalis, cavalos, papa-
gaios, patos, burros, pavões, corvos, 
águias-cobreiras, milhafres e veados (in-
clusive quatro crias nascidas este ano), 
a grande maioria são animais de fauna 
autóctone. As raras exceções exóticas 
são duas jiboias, a Pink e a Floyd, apre-
endidas na região por posse ilegal.

De volta ao centro de Lamego, não 

é ao som de Pink Floyd que se come e 
bebe. No Vindouro, quando não se ouve 
pelas colunas bossa nova e jazz, é por-
que alguém está a tocar piano no cen-
tro da sala. O restaurante abriu há seis 
anos, pelas mãos de Vítor Silva, lame-
cense de gema. Era funcionário público, 
mas o «bichinho» de ter trabalhado em 
restaurantes nas férias da escola, para 
ajudar nas despesas, ficou. A média luz, 
em tons dourado, combina com o am-
biente elegante e moderno do espaço. 
Aqui, comer e beber é sinal de felicida-
de. Como se lê na parede envidraçada 
onde estão afixadas mensagens como 
«sorria sempre», «comemore», «amor».

Com amor são feitos os pratos da 
casa, apoiados nos produtos da terra. 
Isso nota-se logo no arranque, com o es-
taladiço de brás de alheira de Lamego. 
Também de seguida, com o lombinho de 
porco bísaro envolto em presunto e com 
esmagado de castanhas. E no fim, com 
a tarte de reineta de Armamar, cozinha-
da em vinho do porto, e acompanhada 
com gelado de banana da Madeira. O 
vinho Quebra-cabeças é um dos sugeri-
dos, mas a problemática fica-se apenas 
no nome.

 Comida de conforto junto à sé de 
Lamego

Lamego convida a andar. E ali, qua-
se todos os caminhos acabam por dar à 
Sé, outra representante máxima da ci-
dade. Junto à catedral gótica, uma loja 
de produtos regionais dá enfoque ao ta-
lento manual de artesãos e fabricantes 
da região e dos arredores.

Há precisamente dez anos que cabe 
um pouco de tudo na Sé Gourmet. Aos 
vinhos do Douro e aos espumantes da 
Murganheira, casa vizinha, juntam-se 
azeites virgem de Trás-os-Montes, li-
cores de cereja, cogumelos e mirtilo do 
Fundão, e mel e azeitonas de Mirandela. 
No artesanato, o destaque vai para os 
azulejos pintados à mão por artistas e 
fábricas locais, e para as variadas peças 
de Bordallo Pinheiro, com cores vivas.

De tonalidades vibrantes é também 
feita uma das paredes em pedra do Trás 
da Sé, um clássico de Lamego. Tem as 

portas abertas há cerca de duas déca-
das. «21 anos, na verdade», diz Maria 
de Fátima Freitas, responsável pela co-
zinha e matriarca da família que gere o 
restaurante. A paixão pela cozinha no-
ta-se na forma como fala com todos. 
Nas restantes paredes, estão dezenas 
de papéis com mensagens e desenhos 
deixados por clientes e visitantes, dan-
do um lado humano e confiante à casa. 
A receita para o sucesso é tão simples 
como infalível: comida de conforto. O 
que escapa em pretensão, compensa-
se em sabor. Local, sempre.

A vitela arouquesa com batatinha as-
sada no forno e o arroz de salpicão com 
feijão são dois chamarizes do restauran-
te, que também já se celebrizou na cida-
de pelo seu arroz de galinha de cabidela 
e pela feijoada à moda do Porto. Aos 
fins de semana costuma haver cabrito 
assado e chanfana. Para comer ali ou 
levar como take-away. Um conselho: as 
meias doses são generosas. Num dos 
quadros do restaurante lê-se: «Não se 
come e bebe. Saboreia-se.» Uma sim-
ples frase ilustra uma das paredes do 
Trás da Sé mas resume, na perfeição, a 
essência de Lamego. A essência do Alto 
Douro Vinhateiro.
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Na tarde do dia 18 de 
setembro, no Museu Muni-
cipal da Póvoa de Varzim, 
decorreu a colocação da 
tábua de fecho do tabuado 
exterior do barco salva-vi-
das “Cego do Maio”. Com 
a fixação da última tábua 
acaba, assim, uma das 
fases mais difíceis deste 
processo.

O Vice-Presidente da 
Câmara Municipal da Pó-
voa de Varzim, Luís Dia-
mantino e a Vereadora 
da Coesão Social, Andrea 
Silva assistiram ao mo-
mento, em que, a tábua foi 
fixada e destacaram a im-

Barco Salva-Vidas “Cego
do Maio” estará pronto

póVoa de VarziM

Vizela

ponte de liMa

arouCa

portância do ato e o sim-
bolismo que lhe está sub-
jacente. Veja a fotogaleria.

A recuperação do bar-
co salva-vidas “Cego do 
Maio” está em andamento 

desde abril e foi possível 
graças ao protocolo esta-
belecido entre o Município 
e a Marinha Portugue-
sa. O barco salva-vidas 
“Cego do Maio”, para 

Novossio

O jovem atleta Rui 
Cruz, de 16 anos, natu-
ral de Sapiãos, venceu a 
Taça de Portugal de Tiro 
ao Prato de TRAP 5, na 
categoria Júnior, com-
petição que decorreu no 
passado dia 1 de setem-
bro, em Beja.

Rui Cruz começou a 
praticar a modalidade 
com 14 anos, mas a pai-
xão pelo tiro começou 
ainda em criança.

“Quando era pequeno 
acompanhava o meu pai 
e o meu avô na caça e fi-
cava fascinado pelo tiro. 
A partir dos 14 anos co-

mecei a treinar e passei 
a participar em provas de 
tiro desportivo”, referiu.

No seguimento desta 
conquista, Rui Cruz foi 
convocado para repre-
sentar a Seleção Nacio-
nal de Tiro ao Prato, no 
III Campeonato do Mun-
do de TRAP 5, que irá re-
alizar-se nos dias 29 e 30 
de setembro, em Ovar.

“Vai ser uma competi-
ção muito renhida, mas 
vou fazer tudo o que 
está ao meu alcance 
para conseguir um lugar 
no pódio”, destacou o jo-
vem atleta.

O Município de Arouca 
viu aprovada por unanimida-
de na assembleia-geral dos 
140 geoparques da UNES-
CO a sua proposta de que 
essas estruturas doassem 
patrimônio ao recém-destru-
ído Museu Nacional, no Rio 
de Janeiro, revelou a autar-
quia portuguesa.

A medida partiu da As-
sociação do Geoparque de 
Arouca, cuja presidência 
cabe por inerência ao res-
pectivo município, e foi apro-
vada em Itália no presente 
encontro da Rede Global de 
Geoparques (GGN, na sigla 
original), que reúne os res-
ponsáveis pela gestão dos 
diferentes territórios classi-

arouca consegue doações de rede da uneSCo 
para Museu nacional no rio de Janeiro

ficados como de interesse 
geológico mundial pela Or-
ganização das Nações Uni-
das para a Educação, Ciên-
cia e Cultura (UNESCO, na 
sigla em inglês).

“Com esta iniciativa, pre-
tendemos dar um sinal de 
solidariedade e inteiro apoio 
ao Brasil, por parte quer de 
Arouca, quer da GGN en-
quanto organismo interna-
cional parceiro da UNES-
CO”, declarou a presidente 
da autarquia e do geoparque 
locais, Margarida Belém.

“Para nós, portugueses, 
o Brasil é um país-irmão que 
tem ainda a particularidade 
de acolher uma grande co-
munidade arouquense, pelo 

que este é um gesto simbó-
lico para ajudar a reerguer 
um museu ímpar no mundo”, 
acrescenta essa responsável, 
a propósito do equipamento 
com 200 anos que no passa-
do dia 02 de setembro viu des-
truído num incêndio a maior 
parte de um acervo com cerca 
de 20 milhões de itens.

A proposta de Arouca 
parte do reconhecimento de 
que os 140 geoparques da 
UNESCO são detentores de 
“peças e bens excecionais” 
pelo que representam de um 
“patrimônio geológico ilustra-
tivo da história do planeta” e 
se encontram por isso numa 
situação privilegiada para 
ajudar à reconstituição do 
Museu Nacional.

O objetivo da medida 
agora aprovada é que cada 
um dos geoparques da rede 
ceda pelo menos uma peça 
do seu espólio à instituição 
brasileira, ajudando assim 
a constituir novas coleções 
de departamentos como os 
de Geologia, Botânica, En-
tomologia, Paleontologia e 
Antropologia.

Entre as peças destru-
ídas no incêndio, uma das 

que Margarida Belém realça 
como mais valiosa era o es-
queleto humano de “Luzia”, 
mulher que terá vivido na re-
gião brasileira de Minas Ge-
rais há cerca de 12.000 anos 
e cujas ossadas eram as 
mais antigas já descobertas 
na América do Sul.

Quanto aos bens a doar 
pelo Geoparque de Arouca, 
a presidente da Câmara diz 
que ainda não foram selecio-
nados, mas há duas opções 
que ressaltam como mais 
emblemáticas do território: 
as chamadas “pedras pari-
deiras”, que resultam de um 
fenômeno geológico único 
no mundo e através do qual 
um afloramento granítico re-
vela incrustações de nódulos 
que se soltam da pedra-mãe 
por efeito da termoclastia e 
da erosão.

A outra possibilidade são 
os fósseis de trilobite, um 
artrópode do Paleozoico 
que é exclusivo de ambien-
tes marinhos e, encontrado 
em grandes quantidades em 
Arouca, constituiu um teste-
munho do período em que a 
região se encontrava ainda 
submersa em água.

Vindimas “à moda antiga, 
com vestes a rigor e tesouras 
na mão”, vão ser promovidas 
durante três dias na Escola 
Superior Agrária (ESA), em 
Ponte de Lima, para promover 
a integração dos estudantes 
recém-chegados à instituição.

 Em comunicado, aquele 
estabelecimento de ensino 
superior, um dos seis que o 
Instituto Politécnico de Via-
na do Castelo (IPVC) tem 
espalhados pelo Alto Minho, 
adiantou que a ação também 
se destina aos atuais alunos, 
funcionários e docentes.

As vindimas das uvas da 
casta loureiro que se encon-

tram na quinta da Escola em 
Refóios do Lima, vão decorrer 
a partir na quinta e sexta-fei-
ra, e no dia 24 de setembro.

Iniciativa “vai juntar, no 
terreno, mais de meia cente-
na” de pessoas.

“É a melhor forma de inte-
gração na academia. Vão es-
tar envolvidos todos os novos 
alunos dos cursos de Agro-
nomia, Gestão de Empresas 
Agrícolas e de Fruticultura, 
Viticultura e Enologia, pro-
fessores, funcionários e to-
dos aqueles que pretendam 
juntar-se a nós para vindimar 
uns belíssimos cachos de 
uvas Loureiro das nossas vi-

nhas”, afirmou à diretora da 
ESA, Ana Paula Vale, citada 
naquela nota.

A atividade pretende, 
além de “fomentar o convívio 
entre os recém-chegados à 
ESA tem também uma com-
ponente pedagógica”.

“Não só os integramos 
na comunidade acadêmica 
da ESA como de certa for-
ma acabam por ter uma aula 
prática sobre uma área com 
que irão trabalhar. Além do 
mais estas práticas positivas 
e integradoras beneficiam e 
facilitam a inserção dos alu-
nos nos cursos e na Escola”, 
destacou Ana Paula Vale.

Vindimas “à moda antiga” ajudam
a integrar “calouros” de escola 

além, de evocar o gran-
de herói poveiro carrega 
também a história de sal-
vamentos venturosos e 
desditas infelizes. Esteve 
ao serviço dos Socorros a 
Náufragos até ao ano de 
1975 pelo que a lembran-
ça desta embarcação está 
ainda bem viva na memó-
ria de muitos poveiros. Os 
trabalhos vão continuar, 
estando agendado para 
o mês de outubro a apre-
sentação do resultado fi-
nal do processo de recu-
peração deste que é um 
patrimônio único que or-
gulha todos os poveiros.

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Vizela 
inaugurou a requalificação 
da Escola Básica Infias no 
dia 21 de setembro..

De destacar que esta 
obra resultou de um con-
junto de necessidades 
dos estabelecimentos de 
ensino do Concelho, iden-
tificadas nas visitas que o 
Executivo Municipal fez a 
todas as escolas, onde fo-
ram apresentados os prin-
cipais problemas de cada 
um dos estabelecimentos 
de ensino.

Assim, a Autarquia 
criou o Fundo de Emer-
gência Escolar, no valor 
de 400 mil euros, que visa 
suprir as carências mais 
significativas e prementes 
das instalações escolares 
do Município de Vizela, 
pois tratam-se, em alguns 
casos, de escolas antigas 
com grandes debilidades, 
não apenas ao nível estru-
tural, mas também do pon-
to de vista da segurança.

Assim, no que diz res-
peito ao edifício da Escola 
Básica, passou essencial-
mente pela substituição 

total do telhado, pintura 
exterior e interior, repara-
ção das janelas, armários, 
peças sanitárias e soalho.

Quanto ao edifício pré
-escolar, sofreu as seguin-
tes intervenções: pintura 
interior das salas, repara-
ção das zonas de corticite 
deterioradas, substituição 
do piso, reparação dos 
armários, reparação das 
portas.

A intervenção na Esco-
la abrangeu ainda a zona 
da cantina, com a pintura 
geral interior, e do pavi-
lhão, com a abertura de 
janelas para ventilação do 
espaço desportivo. Quan-
to à zona exterior, foi re-
qualificado o espaço de 
recreio e efetuada a pintu-
ra de alguns jogos infantis.

Esta requalificação 
da EB Infias insere-se 
na renovação do parque 
escolar edificado que a 
Autarquia pretende le-
var a cabo durante este 
mandato, no sentido de 
suprimir as debilidades 
dos edifícios escolares e 
assim criar melhores con-
dições para as crianças.

Câmara inaugura 
requalificação da Escola 

Básica Infias, Vizela

BotiCaS

Jovem botiquense vence taça 
de portugal de tiro ao prato
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Montalegre

A Mesa de Mirandela – 
Maria Rita do Romeu saiu 
vencedora no passado do-
mingo, dia 16 de setembro, 
em Albufeira, da grande 
gala final do concurso 7 
Maravilhas à Mesa promo-
vido pela RTP.

 Volvidos sete anos da 
atribuição do galardão à 
Alheira de Mirandela, em 
2011, a Terra Quente saiu 
novamente vitoriosa. Desta 
feita, foi a Mesa de Miran-
dela – Maria Rita do Romeu 
que saiu vencedora no últi-
mo domingo, dia 16 de se-
tembro, em Albufeira, da 
grande gala final do concur-
so 7 Maravilhas à Mesa pro-
movido pela RTP.

De acordo com o executi-
vo mirandelense, este prêmio 
“tem um significado muito im-
portante para a economia do 
concelho, pois além de repre-
sentar mais um passo na valo-
rização dos produtos de exce-

lência, constitui-se como um 
motivo de atração turística”.

A “ementa histórica” des-
ta Mesa é constituída pelos 
Tostadinhos Alheira de Mi-
randela como entrada, Baca-
lhau à Romeu, prato mítico 
da Maria Rita, uma receita 
com história da família Me-
néres, como prato de peixe 
e Sopa Seca, “prato distintivo 
expressão do território e sua 
autenticidade”, como prato 
de carne. Para regar este 
repasto, o Azeite DOP Bio 
Romeu e os vinhos Quinta 
do Romeu Reserva Branco e 
Quinta do Romeu Tinto Tou-
riga Nacional cumprem os 
requisitos de uma Mesa que 
entre tantas foi distinguida a 
nível nacional.

“Esta Mesa congrega a 
gastronomia e receituário 
com história, num edifício 
que conta histórias, agrega-
do a um museu de curiosida-
des, com peças únicas, uma 

Mesa de Mirandela é eleita
7.ª Maravilha de Portugal

chaves

Milhares de fiéis e visitan-
tes saíram à rua no passado 
domingo, para assistirem e 
marcarem presença nas fes-
tividades em honra de Nossa 
Senhora das Graças, o maior 
evento religioso que se rea-
liza anualmente no concelho 
de Chaves.

 Pelas ruas, um mar de 
gente para assistir àquela 
que é por muitos conside-
rada como sendo a “maior 
procissão do país” e que, 
este ano, contou com a par-
ticipação de 50 andores dos 
padroeiros das freguesias 
do concelho, num percurso 

Festividades religiosas
levam milhares de fiéis a Chaves

Mirandela

Marinha grande

castelo Mendo

lenda inspira festa na
aldeia histórica de 

castelo Mendo

autarquia quer instalar 10 mil 
lâmpadas led em 135 aldeias

O misterioso rosto de uma 
mulher numa pedra é o mote 
para Castelo Mendo estar 
em festa durante o próximo 
fim-de-semana. Durante dois 
dias a Aldeia Histórica do 
concelho de Almeida é pal-
co do evento “Os Romances 
de Menda”, integrado no ci-
clo “12 em rede | Aldeias em 
Festa” que leva animação e 
cultura às 12 Aldeias Históri-
cas de Portugal.

Desta vez, a inspiração 
é a curiosa figura da gárgu-
la feminina, os romances e 
rimances tradicionais desta 
aldeia carregada de estórias 
e História. Música, gastrono-
mia, visitas guiadas, recria-
ções ao vivo e oficinas são 
as principais atrações da ini-
ciativa que pretende levar os 
visitantes não só a conhecer 
a lenda do Mendo e da Men-
da, “como outras estórias que 
tornam esta Aldeia Histórica 
única e imperdível”, refere a 
organização.

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

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

O autarca explicou que 
vão ser substituídas “10 mil 
luminárias por lâmpadas 
LED”, daí resultando uma 
“poupança significativa, de 
140 mil euros por ano”.

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

O projeto de eficiência 
energética em Montalegre re-
sulta de um contrato com uma 
empresa, que está a concre-
tizar o investimento e a inter-
venção, e a quem a autarquia 

Com entrada gratuita, no 
sábado (21 horas) será apre-
sentado o espetáculo “Os ro-
mances de Menda” (Viagem 
pelo patrimônio imaterial de 
Castelo Mendo), encenado 
pelo Teatro do Calafrio. Esta 
criação irá levar o público 
num percurso por Caste-
lo Mendo, proporcionando 
“uma visita encenada base-
ada no patrimônio imaterial 
e em histórias de mulheres 
e dos seus homens”. Nesta 
apresentação, o teatro une-
se à música e à dança, que 
abraçam o mistério, a morte, 
o amor e a vida.

A direção e encenação são 
de Américo Rodrigues e a in-
terpretação é de Ana Couto, 
Ana Dinis, Luciano Amarelo, 
Daniel Rocha, Emanuel Santos 
e Américo Rodrigues (atores), 
de César Prata, Maria Isabel 
Mendonça e Suzete Marques 
(músicos), de Julia Bengtsson 
Runa (bailarina) e de Zoe D. 
Barth (figurante especial).

iniciado no Jardim Público e 
que percorreu o centro his-
tórico da cidade, culminando 
na Praça de Camões.

A procissão, em honra de 
Nossa Senhora das Graças, 
cujo andor, este ano, foi trans-
portado pelo Agrupamento de 
Escutas n.º 198 de Chaves, 
teve o acompanhamento das 
bandas filarmônicas do con-
celho que, em conjunto, inter-
pretaram no final do cortejo a 
Marcha de Chaves.

A celebração da eucaris-
tia, realizada no Jardim Pú-
blico de Chaves, esteve a 
cargo do Bispo de Vila Real, 
D. Amândio Tomás, coadju-
vado pelo Arcipreste do Ar-
ciprestado do Alto Tâmega, 
padre Hélder de Sá e muitos 

dos párocos das numerosas 
paróquias do concelho.

Já a autarquia flaviense 
fez-se representar pelo vice
-presidente, Francisco Melo, 
que considera “muito impor-
tante à valorização das tradi-
ções que mobilizam agentes 
locais para a dinamização 
cultural da região”.

De frisar, ainda, que de-
pois de um interregno de cin-
co décadas, esta festividade 
foi reativada em 2005, ocor-
rendo a 14 anos consecuti-
vos, numa organização con-
junta do Município de Chaves 
e das Paróquias de Santa 
Maria Maior e Santa Maria 
Madalena, com o apoio das 
restantes paróquias e juntas 
de freguesia do concelho.

A presidente da Câmara Municipal, Cidália Ferreira, as-
sinou esta terça-feira, 18 de setembro, numa cerimônia que 
decorreu no Centro Cultural de Belém, o protocolo com o 
Ministério da Saúde para a instalação de um Gabinete de 
Saúde Oral no Centro de Saúde da Marinha Grande.

Este protocolo, assinado também por outros 64 presiden-
tes de Câmara de todo o país, insere-se no âmbito do pro-
grama saúde oral que pretende alargar os cuidados nesta 
área “a todos os cidadãos, independentemente da sua con-
dição econômica e social” como sublinhou na cerimônia o 
Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

Cidália Ferreira apresentou dia 17 de setembro, na Câ-
mara Municipal a proposta para a assinatura deste protocolo 

defendendo assim e uma vez mais a importância da coo-
peração entre a Autarquia e a Administração Central para 
atender às necessidades da população.

Para a Presidente da Câmara, Cidália Ferreira, as pala-
vras do Ministro da Saúde, Adalberto Fernandes, no encerra-
mento da cerimônia traduzem exemplarmente o espírito que 
a move ao defender a cooperação com o Governo já que 
“quando há problemas, estes devem ser resolvidos com a 
ajuda de todos, e não devem ser usados para propaganda 
ou para desmontar o que é o serviço público”.

No âmbito deste protocolo, a Câmara Municipal irá finan-
ciar a aquisição do equipamento técnico para o gabinete de 
saúde oral num valor estimado de 25.000 euros, em 2019.

vai pagar, durante 12 anos, 
cerca de 263 mil euros anuais.

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

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

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

loja, uma adega, um lagar e 
enquadrados numa aldeia 
que integra a REDE NATU-
RA 2000 – a Mata do Qua-
draçal, percurso pedestre as-
sociado à temática da cortiça 
e do granito, que “agarra” as 
aldeias circundantes como, 
por exemplo, os Avantos e 
que liga o rural ao urbano 
através da Rota dos Cavalei-
ros da Ordem de Malta, cujo 
percurso se inicia na cidade 
de Mirandela, junto à Ponte, 

até ao Caminho dos Marcos 
que nos leva a Jerusalém do 
Romeu”, sublinha o execu-
tivo, visivelmente satisfeito 
com a atribuição do prêmio.

A Mesa de Mirandela – 
Maria Rita do Romeu é, ago-
ra, uma das 7 Maravilhas, 
juntamente com a Mesa de 
Albufeira, Mesa da Bairrada 
ao Mondego, Mesa das Lajes 
do Pico, Mesa de Monção, 
Mesa Terras de Chanfana e 
Mesa de Vila Real.

câmara tem gabinete de saúde oral
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Numa declaração a 
jornalistas, a propósito da 
divulgação do déficit orça-
mental de 2017, quando 
questionado sobre como 
será a proposta orçamen-
tal para 2019 e as acusa-
ções de que poderá ser 
eleitoralista, Mário Cente-
no disse que o documento 
será “responsável”.

O Governo manterá “o 
sentido de responsabili-
dade que nos foi guiando 
ao longo destes anos”, 
afirmou.

O governante adiantou 
que em 2019 será comple-
tada a reforma do IRS - Im-
posto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares, 
haverá uma “nova fase 
da prestação social de in-
clusão”, que disse que irá 
significar para o Orçamen-
to do Estado um “esforço 
acrescido” de 153 milhões 

De acordo com o gabi-
nete oficial de estatísticas 
da UE, a quota de ele-
tricidade gerada a partir 
de fontes renováveis, em 
percentagem do consu-
mo bruto de eletricidade 
em cada Estado-membro 
em 2016, foi em média de 
30% no conjunto da UE, 
tendo cinco Estados-mem-
bros superado a fasquia 
dos 50%, designadamen-
te Áustria (72,6%), Suécia 
(64,9%), Portugal (54,1%), 
Dinamarca (53,7%) e Letô-
nia (51,3%).

No extremo oposto da 
lista, com quotas inferiores 
a 10%, surgem Malta (6%), 
Luxemburgo e Hungria (am-
bos com 7%) e Chipre (9%).

O Eurostat aponta que, 

Portugal com terceira maior quota
de eletricidade de fontes renováveis

No âmbito da reapre-
ciação do decreto que 
“garante o exercício do 
direito de preferência 
pelos arrendatários”, na 
sequência do veto do 
Presidente da República, 
o novo diploma foi apro-
vado com os votos contra 
do PSD e do CDS-PP e 
os votos a favor das res-
tantes bancadas parla-
mentes.

Depois, o decreto foi 
votado ponto a ponto e 
as propostas do PS e do 
PSD para que os arren-
datários tenham “direito 
de preferência na com-
pra e venda ou dação em 
cumprimento do local ar-
rendado há mais de dois 
anos” foram aprovadas 
com os votos contra do 
BE, do PCP, do CDS-PP, 
do PEV e do PAN.

O diploma inicial, que 
mereceu o veto do Pre-
sidente da República, 
eliminava a duração do 
contrato de arrendamen-
to como requisito para 
o exercício do direito de 
preferência pelos inqui-
linos na transmissão de 
habitações, quando atu-
almente se aplica o crité-
rio de “local arrendado há 
mais de três anos”.

Na votação do novo 
decreto, os deputados 
aprovaram ainda que a 
comunicação do direito 
de preferência aos ar-
rendatários “é expedida 
por correio registrado 
com aviso de recepção” 
e o prazo de resposta 
por parte dos inquilinos 
passa de 8 dias para 30 
dias, segundo a proposta 
do PS, que teve os votos 
contra do PSD e do CDS
-PP e os votos favoráveis 
das restantes bancadas 
parlamentares.

Por proposta do BE e 
do PS, os deputados de-
liberaram que se aplicam 
as mesmas condições no 
exercício do direito de 
preferência dos arrenda-

Aprovado novo diploma sobre 
direito de preferência dos 

arrendatários
tários na compra de ha-
bitações em prédios não 
constituídos em proprie-
dade horizontal

Um prédio está cons-
tituído em propriedade 
horizontal quando está 
dividido em frações au-
tônomas registradas se-
paradamente. Por outro 
lado, um prédio em pro-
priedade plena tem um 
único artigo matricial.

“No caso de contrato 
de arrendamento para 
fins habitacionais relati-
vo a parte de prédio não 
constituído em proprie-
dade horizontal, o ar-
rendatário tem direito de 
preferência nos mesmos 
termos previstos para o 
arrendatário de fração 
autonoma”, propuseram 
os grupos parlamentares 
do BE e do PS.

Assim, o proprietário 
deve comunicar ao arren-
datário titular do direito 
de preferência os valores 
relativos à transmissão 
do imóvel, de acordo 
com as propostas do 
BE e do PS, acrescen-
tando que “a aquisição 
pelo preferente é efetua-
da com afetação do uso 
exclusivo da quota-parte 
do prédio a que corres-
ponde o locado”.

Relativamente à apli-
cação no tempo das alte-
rações legislativas, o BE 
sugeriu que “com a entra-
da em vigor da presente 
lei é garantido o exercí-
cio do direito de prefe-
rência aos arrendatários 
de locados em processo 
de compra e venda que 
não estejam concreti-
zados”, mas a proposta 
foi rejeitada com os vo-
tos contra do PS, PSD 
e CDS-PP e os votos a 
favor das restantes for-
ças políticas.

O novo decreto, precisa 
da promulgação do Presi-
dente da República, “entra 
em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação”.

Centeno diz que proposta de Orçamento 
dará continuidade à reforma do IRS

de euros, e será concluído 
o processo de integração 
dos trabalhadores precá-
rios no Estado.

As reduções no IRS 
previstas para 2019 resul-
tam das alterações fiscais 
feitas no Orçamento deste 
ano, mas cujo impacto se 
estende para 2019.

As prestações sociais 
de inclusão são atribuídas 
a pessoas com deficiência 
ou incapacidade.

Mário Centeno disse 
ainda que o Orçamento de 
2019 vai “reforçar o em-
prego público”, mas não 
quantificou em quantos 
funcionários.

entre as fontes de energia 
renováveis, a mais impor-
tante foi a hidroelétrica 
(36,9%), seguida de perto 
pela eólica (31,8%), sur-
gindo no terceiro posto a 
energia solar (11,6%). As 
restantes fontes - incluin-
do biogás, energia geo-
térmica, lixos renováveis 
e madeira - contribuíram 
com 19,7%.

Em 2016, no mês de 
maio, o consumo de eletri-
cidade em Portugal foi total-
mente assegurado durante 
mais de quatro dias segui-
dos por fontes renováveis, 
atingindo um “recorde na-
cional” neste século, anun-
ciou então a associação 
ambientalista Zero.

Segundo os ambienta-

listas, o consumo de ele-
tricidade foi “assegurado 
integralmente” por fontes 
renováveis durante um to-
tal de 107 horas seguidas, 
período no qual “não foi 

preciso recorrer a nenhu-
ma fonte de produção de 
eletricidade não renová-
vel, em particular à produ-
ção em centrais térmicas 
a carvão ou a gás natural”.

No último ano e meio 
o número de residentes 
não habituais em Portu-
gal subiu para 23.767, o 
que traduz um aumento 
de 83% de estrangeiros a 
viver no nosso país.

Os números são 
avançados pelo Diário 
de Notícias, que refere 
também que na maioria 
são franceses, britânicos 
e italianos.

Da conta, fazem par-
te alguns portugueses 
de regresso (que não 
tenham residido no país 
nos cinco anos anterio-
res), mas estes são ape-
nas 6% do total.

Os estrangeiros vêm 
atraídos pelas condições 
climáticas mas também 
pelos benefícios fiscais 
que o país oferece.

Recorde-se que em 

2009 foi criado um regi-
me fiscal especifico para 
‘chamar’ trabalhadores 
qualificados e cidadãos 
reformados.

O regime especial per-
mite que trabalhadores 
– cujas profissões sejam 
consideradas de valor 
acrescentado ao país – 
paguem uma taxa de 20% 
de IRS e que os reforma-
dos beneficiem de uma 

dupla isenção de tributa-
ção nas pensões.

Estas condições são 
concedidas por um pe-
ríodo de dez anos, não 
renovável, e exigem que 
a residência fiscal dos 
‘candidatos’ fosse fora de 
Portugal nos cinco anos 
anteriores ao pedido de 
adesão, além de obrigar a 
ficar no país pelo menos 
183 dias por ano.

Disse apenas que, 
como o Governo vem di-
zendo, haverá reforço de 
profissionais técnicos su-
periores e de pessoal na 
saúde e educação, ainda 
que de forma “criteriosa”.

Sobre aumentos para 
os funcionários públi-
cos, não acrescentou 
informações, afirmando 
apenas que decorrem 
negociações.

“Se em 2019 há elei-
ções, isso é fantástico 
porque significa que o 
processo democrático 
continua. Garanto que o 
processo orçamental é o 
mais democrático dos pro-
cessos de política econo-
mica em Portugal, porque 
tem de ser aprovado na 
Assembleia da República. 
Assim o será, mas nunca 
perdendo o sentido de res-
ponsabilidade”, concluiu.

Número de estrangeiros vivendo em Portugal quase duplica
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O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, garantiu esta sex-
ta-feira que Lucília Gago foi 
“a primeira escolha e a pri-
meira aceitação” para ocupar 
o cargo de procuradora-geral 
da República e destacou a 
“experiência diversificada” e 
o “prestígio” da magistrada, 
que dão “garantias” de que 
existirá “uma ação de conti-
nuidade no Ministério Públi-
co tendo em vista prestigiar 
a Justiça portuguesa”.

António Costa respondia 
aos jornalistas em Oliveira 
de Frades, onde está a vi-
sitar as instalações de uma 
empresa, sobre a não re-
condução de Joana Marques 
Vidal no cargo mais alto da 
magistratura portuguesa e 

António Costa diz que Lucília Gago “foi a primeira 
escolha” para ser procuradora-geral da República

garantiu que “não houve” 
nenhuma conversa com a 
ainda procuradora-geral da 
República sobre a eventual 
recondução.7

Há o “entendimento co-

mum de que a autonomia 
do Ministério Público é re-
forçada pela independên-
cia do procurador-geral da 
República” e que para isso 
é necessário que ele esteja 

“livre no exercício das suas 
funções”, não sendo “con-
dicionado pela avaliação 
do seu desempenho” — 
quer pelo Governo, que es-
colhe, quer pelo Presidente 
da República, que formali-
za a nomeação.

Para António Costa, o ideal 
é o procurador-geral da Repú-
blica “não depender da avalia-
ção do desempenho” nem da 
possibilidade de ser ou não re-
nomeado. Essa total indepen-
dência garante-se, segundo o 
primeiro-ministro, asseguran-
do que o mandato do PGR é 
“longo e único”.

Costa agradeceu ain-
da a Joana Marques Vidal 
“pela forma como exerceu 
as suas funções”.

O Ministro Ambiente, João 
Matos Fernandes, disse  que 
o Governo cumpriu “rigorosa-
mente” o acordo que assinou 
com a duas associações que 
representam os taxistas para 
a modernização do setor.

“Não é verdade que se 
diga, sequer, que algumas 
dessas coisas ficaram por 
cumprir, quanto mais todas 
elas”, afirmou.O governante 
sublinhou que este acordo 
foi alcançado no seio de um 
grupo de trabalho criado para 
o feito, cujos trabalhos foram 
concluídos a 04 de junho, 
data em foram acertadas to-
das as medidas de moderni-
zação do setor do táxi.

“Combinámos com as 
associações, aliás, uma 
delas assinou mesmo o do-
cumento final do grupo de 
trabalho, a outra limitou-se a 
dizer que concordava todas 
as medidas para a moderni-
zação. Todas elas estão em 

curso”, referiu.
O Ministro do Ambiente 

exemplificou com os 750 mil 
euros disponíveis no fundo 
de transporte para a eletrifi-
cação dos veículos e com a 
possibilidade de suspensão 
da licença de táxi por um 
ano, para que os táxis pos-
sam ser transporte de passa-
geiros em veículos descarac-
terizados (TVDE).

Matos Fernandes acres-
centa ainda que, para além 
destas medidas, há outras 
– como a uniformização da 
cor dos táxis e o limite de 
idade dos táxis – que “ou já 
foram concretizadas ou es-
tão em curso”.

“Nós enviámos para as 
associações a proposta de 
decreto-lei e a proposta de por-
taria para que até ao dia 27 se 
pronunciem sobre elas e por 
isso cumprimos rigorosamente 
aquilo que nos propusemos fa-
zer”, defendeu.

Governo cumpriu
“rigorosamente” acordo com

setor do táxi”, diz ministro 

André Ventura afirma 
que o movimento “tem 
como grande objetivo a 
eleição de uma nova lide-
rança do PSD e a apresen-
tação, a todas as distritais 
do partido, de um docu-
mento global de compro-
misso com os valores da 
social-democracia portu-
guesa, ao arrepio do que 
tem promovido a direção” 
de Rui Rio, presidente elei-
to em janeiro.

O candidato social-de-
mocrata à Câmara de Lou-
res acrescentou que, “já na 
próxima semana” será cria-

André Ventura lança
movimento para afastar Rui Rio

do “um espaço online para 
que todos os militantes e 
simpatizantes possam ins-
crever-se”.

Em seis frases tipo pa-

lavra de ordem, André Ven-
tura afirma ser necessário 
dizer “chega” de “compro-
missos e servilismo com a 
esquerda e com a extre-
ma-esquerda” ou ainda de 
“guerrilha constante contra 
os militantes, candidatos 
e dirigentes do PSD”, que 
atribui à direção de Rio.

O movimento proposto 
por André Ventura defende 
ainda que “chega de neu-
tralidade ideológica em te-
mas fundamentais como as 
minorias, o casamento ho-
mossexual ou a eutanásia” 
ou ainda a de “dar a mão 

ao Bloco de Esquerda no 
aumento de impostos, al-
guns deles completamente 
disparatados” como a taxa 
para travar a especulação 
imobiliária, batizada pelo 
CDS como “taxa Robles”.

Ventura pretende, igual-
mente, “evitar a contínua 
sangria de militantes histó-
ricos do PSD” como Pedro 
Santana Lopes, que criou 
um novo partido, Alian-
ça, ou António Martins da 
Cruz, ex-ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, cuja 
desfiliação foi noticiada na 
sexta-feira.

O Bloco de Esquerda vai 
apresentar no parlamento 
uma moratória ao regime de 
despejos para que seja alar-
gada a proteção a todos os 
arrendatários, disse a depu-
tada Maria Manuel Rola. A 
lei atual protege contra des-
pejos todos os inquilinos que 
têm pelo menos 65 anos, 
grau comprovado de inca-
pacidade igual ou superior a 
60% e 15 anos de residência 
no locado.

Para o Bloco de Esquer-
da, a legislação atual é insufi-
ciente e, por isso, a bancada 
vai apresentar no parlamento 
uma proposta que alargue a 
proteção contra despejos a 
todos os arrendatários que 
não encontram alternativas 
viáveis de arrendamento 
estável e a valores compor-
táveis para os rendimentos 
auferidos em Portugal, anun-

O secretário de Estado 
das Comunidades Portu-
guesas, José Luís Carneiro, 
disse  que estão a ser feitas 
“todas as diligências” para 
apoiar a defesa dos portu-
gueses detidos na Venezue-
la, 10 de 34 gerentes de su-
permercados presos.

Na quinta-feira, o Presi-
dente da Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunciou que 34 
gerentes de “grandes su-
permercados” foram detidos 
por violar a lei. Em Lisboa, o 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros convocou o em-
baixador venezuelano para 
lhe transmitir a “grande pre-
ocupação” do Governo pela 
detenção dos 34 gerentes de 
duas cadeias de supermer-
cados portugueses. O Presi-
dente da República também 
já se mostrou preocupado.

José Luís Carneiro ga-
rantiu que todas as diligên-
cias, “do ponto de vista de 
proteção consular, estão a 
ser desenvolvidas, tendo 
em vista garantir o apoio 
[jurídico] àqueles que estão 
identificados como cida-
dãos de origem portugue-
sa”, caso o queiram.

José Luís Carneiro disse 
ter a informação de que en-
tre os detidos estão sete que 
nasceram em Portugal e três 
que são lusodescendentes.

Sobre a mesma questão 
estão a ser também feitos 
contactos “a nível mais políti-
co”, com o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros de Portugal 
a ter já agendado um encon-
tro com o homólogo venezue-
lano na ONU .

Disse o secretário de Es-
tado que houve também já 
contactos com o vice-minis-
tro das Relações Exteriores e 
Assuntos Europeus, Ivan Gil, 
a quem foi transmitida a preo-
cupação de Portugal “perante 
estas circunstâncias, que co-
locam em causa a segurança 
e o bem-estar daqueles que 
contribuem ativamente e de-
cisivamente para o desenvol-
vimento da Venezuela”.

O próprio secretário de 
Estado vai em breve à Vene-
zuela, nomeadamente para 
manter um “diálogo profundo” 
e “continuar a garantir meca-
nismos de apoio e proteção 
àqueles que estão a viver 
momentos de grandes e pro-
fundas dificuldades”.

Bloco vai apresentar proposta para
proteger todos os inquilinos contra despejos

ciou Maria Manuel Rola du-
rante uma manifestação em 
defesa de habitação acessí-
vel, que este sábado à tarde 
concentrou centenas de pes-
soas em Lisboa.

“Nós apresentamos na 
última sessão uma mora-
tória a todos os despejos e 
conseguimos que o PS re-
conhecesse a necessidade 
dessa moratória, mas ape-
nas aprovou a moratória que 
inclui as pessoas com 65 
anos ou mais ou com 60% 
de incapacidade ou mais e 
que residam na mesma ha-
bitação há mais de 15 anos. 
Nós dizemos que isso não 
chega. Alias está claro aqui 
hoje, esta tarde, que não 
chega. Existem demasiadas 
pessoas a receber as cartas 
de não renovação de contra-
tos e de despejos por obras 
profundas”, adiantou .

Segundo o bloco, chegam 
todos os anos ao Balcão Na-
cional de Arrendamento mais 
de quatro mil requerimentos 
de despejo, na sua maioria 
relativa a inquilinos de Lis-
boa e do Porto. “Temos que 
alargar a moratória para que 
todas as pessoas estejam 
protegidas enquanto não 
existe estabilidade na lei”, re-
sumiu a deputada.

“Neste momento, a le-
gislação é muito permissiva 
relativamente à especula-
ção imobiliária e à rotativi-
dade do mercado e a ma-
nifestação demonstra que 
temos de responder e dar a 
estabilidade necessária às 
pessoas para que possam 
continuar a morar nas nos-
sas cidades”, reconheceu a 
deputada bloquista.

Portugal garante apoio
a detidos na Venezuela

ELIDIO LOPES
Corretor de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado
Trabalhando com as Melhores Seguradoras

Atendemos os Nossos Clientes 24hs inclusive
Sábados, Domingos e Feriados

Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 98105-7346 - Email:elidiolopes@bol.com.br
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33.º Aniversário dA BAndA Típicos dAs BeirAs show
Um domingo perfeito 

com os amigos prestigiando 
o 33.º aniversário da Banda 
Típicos da Beira Show, na 
Casa da Vila da Feira dei-
xando o anfitrião, o maestro 
Rogério e seus músicos mui-

to felizes. Uma tarde mara-
vilhosa de muita felicidade 
com direito a um delicioso 
churrasco, sardinha portu-
guesa e risoto de bacalhau. 
Tudo preparado com muito 
capricho. Mais tarde além 

do tradicional bingo, o públi-
co aproveitou a participação 
de diversos convidados que 
homenagearam o Conjunto 
aniversariante: João Mosso-
ró, Roberto Gomes, Araújo 
Borjes etc... participação es-
pecial de Isaura Milhazes e 
show esperado com o can-
tor romântico, Mário Simões 
que, há 30 anos tem esse 
carinho com o irmão, Rogé-
rio Costa e fez questão de se 

referir a esta parceria. Sua 
apresentação, como sem-
pre, foi muito aplaudida pelo 
público presente. Realmen-
te, a Banda Típicos da Beira 
Show é uma unanimidade 
na nossa comunidade portu-
guesa. Uma grandiosa con-
fraternização entre amigos 
que há 33 anos prestigiam 
essa querida Banda, mar-
cando como mais um ano de 
sucesso. Eles Merecem

Dia especial para a Banda Típicos da Beira Show que festejou 33 anos de atividade, numa parceria de 30 anos com o amigo irmão, cantor 
romântico Mário Simões

Nossa 
estimada 
colabora-
dora Isaura 
Milhazes 
numa par-
ticipação 
mara-
vilhosa 
nesta tarde 
festiva de 
homena-
gem ao 
Conjunto 
Tipicos da 
Beira Show

Um brinde do cantor Mário Simões com a Vereadora Teresa Bergher 
e  assesora Luciane Marquesan. Rumo a mais uma vitória como 
Deputada Federal

Mesa do presidente feirense, Ernesto Boaventura, o presidente da Casa 
das Beiras, José Henrique e o vice-presidente beirão, Luís Ramalhoto

Registro na 
Vila da Feira: 
o casal Mário 

Alexandre e 
Isaura Milha-
zes, com os 
amigos Ale-

xandre e es-
posa, Audrey, 
filha Graziela, 

Maria Celeste, 
sendo cum-
primentados 
pelo  Presi-

dente Ernesto 
Boaventura

Mais amigos 
presentes no 
aniversário 
de 33 anos 
da Banda TB 
Show, o em-
presário José 
Morais, espo-
sa Berenice, 
Mossoró e 
Serginho

Mesa do 
carismático 
empresário, 

Joaquim Ber-
nardo – diretor 

da Bernardo 
Eventos com 
sua esposa, 

Iolanda levou 
um grupo de 
35 senhoras 
para come-

morar a festa 
dos 33 anos 

do Banda TB 
Show

Sempre 
presença 
marcante nas 
nossas Casas 
Regionais: o 
casal Antô-
nio Ribeiro, 
esposa 
Maria Antônia 
Ribeiro, Ger-
trudes com 
a radialista 
Idália Maneca 
e Odete

 Num close para o Jornal Portugal em Foco, o presidente Ernesto 
Boaventura, seu vice-presidente social Fernando Alves Dr.  Fernan-
do Carrasqueira e um amigo durante a tarde desta grande festa

O tradicional bingo, onde vemos o casal Neide e Rogério e o amigo 
apresentador do dia, Dr. Luzembergue

19 A 21 de ouTuBro 2018 - são lourenço
TURISMO RELIGIOSO E DE LAZER

Final de semana em São Lourenço hospedados no Hotel Alzira com pensão
completa, com “uma noite nos tempos da brilhantina e noite de queijos e vinhos”

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

BernArdo evenTos

Tel.: 97273-4306/3565-2953
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A Casa de Portugal de Campinas acaba 
de registrar, mais um marco em sua his-
toria de 60 anos, atualmente sob a presi-
dência do Sr. José dos Santos Antonio, o 
conhecido Jota Santos do City Bar e City 
Tortas. Acaba de lançar o 1.o CD do seu 
rancho folclórico, com o titulo “Campinas 
Canta e Dança”. O Rancho Folclórico da 
Casa de Portugal de Campinas, foi fun-
dado em 28 de abril de 1.959, é sem du-
vida o rancho mais antigo em evidencia 
no Estado de São Paulo. É de se ressal-
tar também, que alguns anos depois de 
sua fundação, passou a chamar-se Gru-
po Folclórico Videirinha, mas no ano de 
1.992 voltou a desfraldar a bandeira, da 
Casa de Portugal de Campinas. A todos 
os presentes que lotaram a entidade foi 
servido como entrada presunto, alheiras 
bolinhos de bacalhau, tremoços, azeito-
nas, uma pequena amostra do que seria 
o jantar. Tivemos no jantar, um desfile da 
rica gastronomia portuguesa sempre a 
cargo da 1.a dama da entidade Sra. Maria 
Isabel dos S. Antonio e a equipe do City 
Bar. O Rancho Folclórico da Casa de Por-
tugal de Campinas tem a sua frente como 
ensaiador, coreografo e tocador o ecléti-
co André Luíz Guedes dos Santos, mais 
conhecido como o Luizinho. Ele esta a 

frente do rancho há 3 anos, e neste tempo 
mudou radicalmente o repertorio, postura 
e engajamento dos seus componentes 
para melhor. Também foi o Luizinho que 
montou o repertorio para a gravação do 
1.o CD do seu rancho que contou com o 
pleno apoio e patrocínio do presidente Sr. 
Jota Santos(City Bar & City Tortas), um 
inveterado amante do folclore português. 
O CD é composto de 12 musicas que vão 
do norte a sul de Portugal e predominân-
cia na região do Minho, a capital do fol-
clore Português. Na gravação deste CD 
tivemos o Luizinho na Concertina, baixo 
e violão Adriano, cantadeira Sra. Rosa 
Dias, no coro Maria Bernardete, partici-
pação especial Fernando Carvalho, Luís 
Germânio, Mateus Germânio, e produção 
musical de Diminuta Studio& Luizinho. No 
CD viras, chulas canas verde, fandangos 
e corridinhos, com destaque para o Fan-
dango de Braga de autoria dos saudosos 
Manuel Marques e Fernando Rachas do 
também saudoso Grupo Folclórico Mi-
nhoto. A condução desta belíssima festa 
esteve a cargo do Sr. Pedro Peixoto vice 
presidente da entidade, que agradeceu a 
presença de todos, e enumerou os patro-
cinadores da entidade. A entrada do Ran-
cho da Casa de Portugal de Campinas 

foi com a Alvorada de Viana do Castelo, 
com seus cabeçudos gigantes e bombos, 
muito usuais nas festas de Viana, e que 
o presidente Jota Santos, trouxe na ba-
gagem, em sua ultima viagem a Portugal. 
O responsável pela confecção dos cabe-
çudos foi o artista plástico, e também in-
tegrante do grupo Sr. Joaquim de Matos. 
No repertorio apresentado pelo grupo de 
Campinas, varias modas do novo CD, en-
tre estas: Fandango Minhoto, Fandango 
de Braga, Espanhol, e ainda Vira de São 
Mamede, Chula Minhota e outras. Duran-
te a atuação do rancho, o Sr. Jota Santos 
apresentou seu filho Guilherme integran-
te da tocata do ranchocom sua concerti-
na, pediu ainda para todos os componen-
tes darem um passo a frente, e aplaudir 
a todosos presentes, em agradecimento 
pelo comparecimento. Tivemos alguns 
sorteios e entre estes um lindo e grande 
Galo de Barcelos, e como feliz ganhador 
o Tiago que é sobrinho neto do Sr. Jota 
Santos. O Rancho Folclórico da Casa de 
Portugal de Campinas se despediu sob 
muitos aplausos com a Cana Verde de 
Saída. Fique agora com os fleches desta 
grande festa. Confira mais detalhes no 
site: www.portugalemfoco.com.br ou pelo 
facebook/portugalemfoco.

Aqui o brilhante Rancho Folclórico da Casa de Portugal de Campinas e seu 
feliz e radiante presidente Jota Santos.

Jota Santos e Luizinho uma grande e profícua parceria.

Presentes a artista plástica Maria dos Anjos e o escultor Português Sr. San-
tos Lopes que lá esteve divulgando seu projeto “A Vida Outono e o Vinho”.

O Presidente da Casa de Portugal de Campinas Sr. Jota Santos, o vice pre-
sidente Sr. Pedro Peixoto, o Dr. David da Fonte Presidente do Elos Sul e o 
Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade. O Sr. Adelino da Ponte ex-presidente e sua esposa Sra. Idalina da Ponte.

O presidente Sr. Jota Santos, o Sr. Celso Semedo Fernandes conselheiro da 
entidade, o Elenildo H. da Silva e o Sr. Cesar C. Marcos.

Aqui os Cabeçudos nova atração do Rancho Folclórico 
da Casa de Portugal de Campinas.

O Presidente da Casa de Portugal de Campinas Sr. Jota 
Santos, aqui com o filho sanfoneiro Guilherme.

Como nem tudo é trabalho, aqui se divertindo vemos 
a 1.a dama da Casa de Portugal Sra. Maria Isabel e a 
cunhada Sra. Arminda dos S. Antonio. Jota Santos, aqui premiando o sobrinho neto Tiago.

Jota Santos fazendo o que tanto ama, apresentar seu rancho.

Rancho da Casa de Portugal de Campinas 
Lançou seu 1.o CD 

------------------------------------------------------------------------------------ APOIO DESTE TRABALHO --------------------------------------------------------------------------------------
Sr. Adelino da Ponte

Sr. Celso Semedo Fernandes CITY BAR
(19) 3252-5296 (19) 2512-0414
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Dobre a língua e fale o mirandês 

Ministério Público investiga
Esquema SAD do Braga

Já se falava o português, de lés
-a-lés, no vastíssimo Brasil, 

em 1831, quando o Imperador Dom 
Pedro I (1798 – 1834), o Rei Sol-
dado, abdicou da coroa do imenso 
Portugal das Américas e foi à me-
trópole bater-se, ao lado dos liberais 
do Porto, com o título de Pedro IV, 
contra o próprio irmão, o soberano 
Dom Miguel (1802 – 1866), O Tra-
dicionalista, para que a sua filha, 
Dona Maria II (1819 – 1853), A Edu-
cadora, nascida no Rio de Janeiro, 
fosse elevada a Rainha em Lisboa. 
O idioma de Luis de Camões (1525 
– 1580) já se ouvia, então, do Ama-
zonas ao Prata, como exalta a letra 
original do Hino Nacional, compos-
to pelo piauiense Olívio Saraiva de 
Carvalho (1787 – 1852), no ensejo 
da partida de Dom Pedro I – fazendo 
alusão à Província Cisplatina, atual 
Uruguai, que, à época, pertencia ao 
Brasil. Não há dialetos até hoje em 
nenhum dos territórios nacionais. O 
que existe são sotaques regionais, 
a assinalar, nitidamente, as diferen-
ças de pronúncia das palavras pelos 
nordestinos, cariocas, paulistas ou 
gaúchos. O brasileiro, contudo, tem 
um ritmo todo peculiar, como sabe-
mos, bastante diverso da inflexão da 
Corte - ou mesmo dos países da Lu-
sofonia nas Áfricas e na Ásia. Algo 
como o inglês de Londres e o de 
Nova York. Ou as particularidades 
do castelhano, consagrado também 
como espanhol, usado em Madri, 
Buenos Aires ou Cidade do México. 
Mas, curiosamente, na pátria ma-
terna de nossa língua, ao contrário 
do que ocorre aqui, o português 
não tem exclusividade. Há em Por-
tugal um outro idioma, o mirandês, 
praticado em Miranda do Douro, no 
Distrito de Bragança, no Nordeste 
trasmontano, junto à fronteira com a 
espanhola região de León.

Situação oposta à da nação 
vizinha, onde, constitucional-

mente, convivem quatro línguas ofi-
ciais, para além, é claro, dos muitos 
dialetos: o castelhano, naturalmen-
te, o catalão, o galego e o basco. Só 
na africana Cabo Verde, dentre as 
antigas colônias lusitanas, fala-se 
o ‘crioulo’, inspirado, todavia, nas 
letras camonianas. Calcula-se que 
o mirandês seja empregado ainda 
hoje por cerca de 15 mil pessoas – 
num total de 36 localidades. Uma 
delas é a querida Palaçoulo, fregue-
sia de Miranda do Douro, terra natal 
do representante de nosso Cader-
no de São Paulo do Portugal em 

Foco, Armando Torrão, entusiasta 
‘pauliteiro’, a dança guerreira dos 
paus, tradição que vem da Idade 
Média trasmontana. Palaçoulo é 
grafada em mirandês, por exem-
plo, Palaçuolo – é uma pequenís-
sima variação, a rigor, mas mostra 
a diferença. Assim como a capa da 
tradução para o mirandês de Os Lu-
síadas, de Camões, cujo título ficou 
Ls Lusíadas. Vários portugueses 
nascidos nas aldeias mirandesas 
emigraram para o Brasil, sobretudo, 
para São Paulo e Rio de Janeiro. 
Considerada língua oficial desde 
1999, o mirandês tem origem no 
vocabulário não só de León, porém, 
também das Astúrias, ambas próxi-

mas à Galícia, que, por sua vez, é o 
berço do moderno português. Ilustra 
a coluna desta semana uma placa 
na entrada do município de Duas 
Igrejas, isto é, Dues Eigreijas, cé-
lebre por seu grupo folclórico. Trata-
se, de fato, de um idioma e não um 
simples dialeto, sustentam filólogos 
lusitanos, entre os quais, o erudito 
etnólogo António Maria Mourinho 
(1917 – 1996), natural de Miranda 
do Douro, de sobrenome igual ao 
do mais famoso dos técnicos de 
futebol português, José Mourinho, 
coach do inglês Manchester United, 
nascido, entretanto, em Setúbal, ao 
Sul de Lisboa, distante do Nordeste 
de Trás-os-Montes. É de Mourinho, 
o mestre de Miranda do Douro, os 
versos, abaixo, num dos poemas de 
Nossa Alma i Nossa Terra, conce-
bido e impresso em mirandês:
“Miranda, Bielha abandonada
Inda nu sós bielha Eiqui stamos nós”
(Miranda, Velha abandonada
Ainda não é velha É que aqui estamos nós)
Mourinho concluiu em seus estudos 
que o mirandês sempre foi mais fa-
lado do que escrito: “Uma língua cuja 
estrutura é perfeita”, afirmou. “Tem 
todas as partes constitutivas de qual-
quer idioma românico, ainda que a fo-
nética seja mais complicada que a do 
português ou do castelhano”. E não é 
homogêneo, conforme sua pesquisa, 
apesar de disseminado por uma dimi-
nuta área geográfica, possui três ver-
tentes: ao Norte, ao Centro, onde é 
mais difundido, e ao Sul. O centená-
rio de Mourinho foi comemorado em 
2017 no mágico universo do miran-
dês com uma exposição que trazia 
no cartaz a sua foto. Mourinho deu 
ao mirandês uma dimensão erudita 
e conseguiu que superasse os limites 
de um mero ‘dialeto’ de aldeões pauli-
teiros, tornando-se a segunda língua 
na pátria de Camões.

Por alegado esquema de pagamentos fraudulentos
O Sp. Braga reagiu em comunicado 
à notícia de um diário nacional que 
deu conta da instauração de inqué-
rito-crime por parte do Ministério 
Público para investigar a supos-
ta existência de um ‘saco azul’ na 
SAD arsenalista. O Sp. Braga infor-
ma que no início de junho apresen-
tou uma queixa-crime ao Ministério 
Público contra o João Gomes à 
qual “apensou a listagem dos factos 
falsos e infundados que constam da 
tentativa de extorsão” 
que atribui ao antigo 
diretor geral.   “Ao in-
cluir na queixa apre-
sentada os elementos 
utilizados pelo seu 
antigo Diretor Geral na 
tentativa de retirada de 
vantagem pessoal, o 
SC Braga expôs-se à 
publicitação dos mes-
mos, considerando 

porém que tal esclarecimento é de 
importância extrema para a conde-
nação da conduta praticada pelo 
Sr. João Gomes. Cabe pois ao Mi-
nistério Público a cabal clarificação 
deste episódio lamentável e sobre 
tal investigação, que decorre da 
queixa-crime contra o antigo Diretor 
Geral, não serão feitos, nesta fase, 
quaisquer outros comentários”, 
pode ler-se. Comunicado “A notícia 
publicada  pelo Jornal de Notícias 

(JN) e que visa o SC 
Braga exige uma co-
municação formal aos 
associados e aos acio-
nistas.  A essa queixa-
crime a SAD apensou 
a listagem dos fatos 
falsos e infundados 
que constam da tenta-
tiva de extorsão do Sr. 
João Gomes a esta so-
ciedade, pelo que o Mi-

nistério Público tem em sua posse, 
desde o início de julho e por iniciati-
va do SC Braga, tal documentação. 
Nenhum responsável do Clube ou 
da SAD foi, desde então, inquirido 
sobre o processo ou os elementos 
que dele constam. Ao incluir na 
queixa apresentada os elementos 
utilizados pelo seu antigo Diretor 
Geral na tentativa de retirada de 
vantagem pessoal, o SC Braga ex-
pôs-se à publicitação dos mesmos, 
considerando porém que tal escla-
recimento é de importância extrema 
para a condenação da conduta pra-
ticada pelo Sr. João Gomes. Cabe 
pois ao Ministério Público a cabal 
clarificação deste episódio lamen-
tável e sobre tal investigação, que 
decorre da queixa-crime contra o 
antigo Diretor Geral, não serão fei-
tos, nesta fase, quaisquer outros 
comentários. É SAD do Braga em 
maus lençóis.

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 27.09.2018
Isabela (neta do Dr. Sobral); Kaká 
(nosso amigo do Rancho Maria da 
Fonte da Casa).
Dia 28.09.2018
Faria aniversario nesta data o escri-
tor amigo Dr. Antonio Manuel Neto 
Guerreiro; Aniversário de casamen-
to do casal Dr. Antonio Souza San-
tos e Anabela Santos; Marcelo de 
Sá (filho do casal amigo Sra. Maria 

Aparecida de Sá e Sr. José de Sá 
empresário do cantor Roberto Leal); 
Thiago Ferreira do Canto (neto do 
amigo Dr. Manuel do Canto); Lurdes 
Gomes (Arouca São Paulo Clube).
Dia 29.09.2018
Com. Mário Joaquim Albuquerque; 
Dia do Anunciante; aniversário do 
amigo Helton Passos (a amiga Ma-
ria José Marques em companhia 
dos seus muitos amigos e familiares 
deixam aqui registrados em mais 
este ano seus mais sinceros votos 
de parabéns); Adriana Oliveira (es-
posa do amigo Mauricio do Nasci-
mento do grupo da Lusa)
Dia 30.09.2018
Alexandre Cunha Lima (Xuxão en-
saiador do Rancho Raízes de Por-
tugal); Dia da secretária; Valéria 
Patrícia V. Miranda (esposa do sem-
pre amigo e chefinho Dr. Julio Luiz 
Marques); Adriana Guidolin; Joana 
Amendoeira (fadista); Sr. João Ba-
tista Meira (ex-vice presidente da 
Casa de Portugal de Campinas); 

Claudio de Souza Lacerda (Inte-
grante do Rancho Folc. Da Casa do 
Minho de São Paulo).
Dia 01.10.2018
Guilherme dos Santos Antonio (Filho 
do Presidente da Casa de Portugal 
de Campinas Sr. Jota Santos e a Sua 
Isabel); Hagge Baptista (filho Carlos 
Alberto Baptista); Fátima (Colabora-
dora da Numatur Turismo); Dia do Re-
presentante; Sra. Maria de Lurdes M. 
Ferreira (esposa Sr. Amílcar Ferreira 
Rede Trevo de Estacionamentos). 
Dia 02.10.2018
José dos Santos Antonio (Presidente 
da Casa de Portugal de Campinas 
e ainda do City Bar & City Tortas de 
Campinas); João Carlos Dias Betten-
court; Aniversário de Casamento Vitor 
Matias e Natividade; Sra. Saudade de 
Sousa Leal (mãe da Dulcimara Leal). 
Dia 03.10.2018
Dr. Germano Correia Botelho; Sra. 
Rosa D´Avó; Lucas Gabriel Loureiro 
(Neto do casal Laurinda e Hermínio 
Loureiro). 

A diretoria da Casa de Portu-
gal do Grande ABC, presidi-
da pelo Sr. Carlos Rodrigues, 
realizou no ultimo dia 16 de 
Setembro de 2018, mais 
um almoço convívio. Como 
prato principal o saboroso 
bacalhau preparado de va-
rias formas, além de outros 
pratos e acompanhamentos, 

o carro chefe da entidade a 
cargo das senhoras do atu-
ante Dpto. Feminino. O Pre-
sidente Carlos Rodrigues no 
uso da palavra saudou a to-
dos os presentes, agradeceu 
pela presença e agradeceu o 
apoio dos patrocinadores da 
entidade. A animação desta 
tarde esteve a cargo da To-

cata Musical Cá Te Quero 
que apresentou muitos viras, 
chulas, marchas colocando 
a todos para dançar. A apre-
sentação esteve a cargo do 
folclorista Sr. Albino Vieira. 
Confira mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.
br ou pelo facebook/Portugal 
em foco.

O Presidente da Casa de Portugal do Grande ABC Sr. 
Carlos Rodrigues, no uso da palavra, o Presidente da 
Tocata Musical Cá Te Quero Sr. Raul Neves Pereira e o 
apresentador da tocata Sr. Albino Vieira. 

O Presidente Carlos Rodrigues e os diretores Dr. Geral-
do Rodrigues, Fernando Santos, David Gloria, Gilmar, e 
Péricles Marques.

Fleche do salão cheio. A atração deste dia Tocata Musical Cá Te Quero.

Tocata Musical Cá Te Quero
Animou Convívio da 

Casa de Portugal do Grande ABC

Dia 29.09.2018
Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho com os 
Veteranos
A Casa de Brunhosinho, estará nesta noite realizando 
a partir das 19 horas, mais uma Noite Trasmontana. Te-
remos a exibição dos grupos anfitriões adulto e mirim e 
como convidado o Grupo Folclórico dos Veteranos de 
São Paulo do Rotary Penha. Comidas típicas, muita ani-
mação e muita musica para dançar. 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 969234989 com Fabiana.
Dia 30.09.2018
Banda Alma Lusíada nos 13 anos do Resort Monte 
das Oliveiras
Grande festa em comemoração aos 13 anos do Resort 
Monte das Oliveiras, quando teremos 1 tonelada de baca-
lhau além de outros pratos saladas e acompanhamentos. 
Serão três dias de festa com inicio na sexta feira dia 28, e 
intensa programação. Entre as atrações teremos a Ban-
da Alma Lusíada e o Grupo Folclórico dos Veteranos de 
São Paulo do Rotary Penha. Faça sua reserva para o pa-
cote ou para o almoço de domingo. Reservas: (11) 2095-
6364  ou pelo site: www.resortmontedasoliveiras.com.br 
Endereço Estrada entre Serras e Águas km 8 - Vargem / 
Joanópolis Acesso: Rodovia Fernão Dias, km 2 - Saída 2  
Almoço Beneficente no Arouca
O Departamento Feminino do Arouca São Paulo 

Clube estará mais uma vez trabalhando pro aque-
les menos favorecidos. Estará realizando um almoço 
beneficente em prol da Associação Paulista Femini-
na de Combate ao Câncer Infantil, o Grupo Socor-
rista Zaira Pitt e do Lar dos Velhinhos de Bussoca-
ba.  Teremos vários sorteios entre os presentes e 
ainda recreação infantil. Informações convites e re-
servas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão 
Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 
- 2455.1000 - 2455.1988
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo estará realizando neste 
dia em sua sede a partir das 13 horas mais um almoço 
dançante. Como prato principal, uma deliciosa Bacalho-
ada Minhota, além de outros pratos, saladas e acompa-
nhamentos. A animação estará a cargo da tocata do ran-
cho anfitrião que se exibirá. Convites e reservas com a 
diretoria e componentes. Local Rua Jaguaretê, 414 Casa 
Verde fone 011 - 98155.8187
Dia 13.10.2018
Adega da Lusa
Você não pode perder mais esta festa popular, a Ade-
ga 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. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 
33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
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O Tondela conquistou a 
sua primeira vitória na edição 
2018/19 da I Liga portuguesa 
de futebol, ao vencer em casa o 
Moreirense por 2x0, em encon-
tro da quinta jornada da prova.

Dois gols de António Xavier, 
aos 38 e 56 minutos, selaram o 
triunfo do ‘onze’ de Pepa, que 
somava apenas dois pontos, 
fruto de dois empates e duas 
derrotas.

Com este resultado, o Tonde-
la passa a contar cinco pontos, 
ultrapassando, entre outros, o 
Moreirense, que soma quatro.

O detentor do título FC 
Porto venceu por 2x0 no 
reduto do Vitória de Setú-
bal, em encontro da quinta 
jornada.

O camaronês Abou-
bakar, aos 16 minutos, e 
o suplente Sérgio Olivei-
ra, aos 78, apontaram os 
tentos dos ‘dragões’, que 
passaram a somar 12 

FC Porto vence 
em Setúbal

pontos, contra 10 de Ben-
fica, Sporting de Braga e 
Sporting, todos com me-
nos um jogo, e ainda Rio 
Ave e Marítimo.

Na segunda parte, o Vi-
tória de Setúbal viu um gol 
anulado pelo VAR.

Os sadinos mantiveram-
se, por seu lado, com qua-
tro pontos, no 12.º lugar.

O Benfica isolou-se, 
provisoriamente, na lide-
rança da I Liga portugue-
sa de futebol, ao receber 
e bater o Desportivo das 
Aves por 2x0, em encon-
tro da quinta jornada, 
disputado no Estádio da 
Luz, em Lisboa.

João Félix, o ‘miúdo’ 
de 18 anos que se es-
treou como titular, inau-
gurou o marcador, aos 
34 minutos, antes de ser 
substituído, face a lesão, 
pelo argentino Cervi, que 
entrou aos 53 e selou o 
segundo dos ‘encarna-
dos’, aos 62.

Na tabela, o Benfica, 
que viu regressar Jonas 
(entrou aos 72 minutos), 
soma 13 pontos, con-
tra 12 do FC Porto e 10 
de Sporting de Braga e 
Sporting, que se defron-
tam segunda-feira na 
‘pedreira’. Rio Ave e Ma-
rítimo também somam 
10, mas já atuaram na 
quinta etapa.

O Desportivo de Chaves 
conseguiu a segunda vitória 
na I Liga portuguesa de fute-
bol, ao triunfar por 2x1 no re-
duto do Boavista, no encontro 
inaugural da quinta jornada 
da prova.

Marcão, aos 36 minutos, 
de grande penalidade, e o 
goleiro Helton Leite, aos 48, 
na própria baliza, selaram 
o triunfo dos flavienses, en-
quanto Rochinha marcou, 
aos 60, o tento dos locais, 
que somaram o quarto en-
contro seguido sem ganhar.

Desportivo de Chaves vence
no reduto do Boavista 

Na tabela, o conjunto de 
Daniel Ramos subiu ao nono 
lugar, com seis pontos, en-

quanto os portuenses manti-
veram-se com quatro, caindo 
para o 13.º posto.

Benfica vence
Desportivo das 
Aves e isola-se
na liderança

O Portimonense deixou o 
último lugar da I Liga portu-
guesa de futebol, ao somar o 
primeiro triunfo na prova, por 
3x2, na recepção ao Vitória 
de Guimarães, em encontro 
da quinta jornada.

 O japonês Shoya Naka-
jima foi o protagonista, ao 
inaugurar o marcador, aos 
cinco minutos, fazer a assis-

tência para o segundo tento, 
marcado pelo brasileiro Pau-
linho, aos 69, e decidir o jogo 
com o ‘bis’, um ‘chapéu’ a 
Douglas, aos 86.

Na classificação, o con-
junto algarvio passou a so-
mar quatro pontos, saltando 
para o 15.º lugar, a dois pon-
tos dos minhotos, que caiam 
para o nono posto. 

Portimonense bate
Vitória de Guimarães

Feirense e Nacional 
empatam sem gols em 
Santa Maria da Feira

Feirense e Nacional empataram ádio Mar-
colino de Castro, em Santa Maria da Feira.

O ‘nulo’ deixa a equipe de Santa Maria 
da Feira, que não vence há três jogos, no 
sétimo lugar, com oito pontos, enquanto o 
Nacional alcançou o seu primeiro empate e 
é 15.º, com quatro pontos

‘Bis’ de Xavier dá primeira vitória ao Tondela 

Um gol de Dyego Sousa per-
mitiu esta segunda-feira ao Spor-
ting de Braga vencer na receção 
ao Sporting por 1-0, no jogo que 
encerrou a quinta jornada da I Liga 
de futebol, igualando o Benfica na 
frente da prova.

 Depois de um nulo ao interva-
lo, o golo do ponta de lança bra-
sileiro, que se isolou na lista dos 
melhores marcadores da prova, 
com seis tentos, surgiu aos 67 mi-
nutos de jogo.

Com esta vitória, o Sporting 
de Braga subiu ao segundo lu-
gar com 13 pontos, os mesmos 
que o comandante Benfica, que 
detém melhor diferença de golos, 
enquanto os ‘leões’ baixaram ao 
quinto posto, com os mesmos 10 
pontos do Rio Ave (quarto) e do 
Marítimo (sexto).

Sporting de Braga vence Sporting 
e iguala Benfica na liderança 



Sousa, sétimo cabeça de série, im-
pôs-se a Smyczek por 7x6 (7x1), 6x7 
(7x9) e 6x3, em duas horas e 53 mi-
nutos.

O português João Sousa, 50.º do 
‘ranking’ mundial de ténis, qualificou-
se para a segunda etapa do torneio de 
Chengdu, na China, ao vencer o nor-
te-americano Tim Smyczek, 109.º da 
hierarquia.

Na segunda ronda, o número um 
português vai defrontar o vencedor do 
embate entre o moldavo Radu Albot, 
102.º do circuito, e o canadense Vasek 
Pospisil, 86.

João Sousa avança para a segunda 
ronda do torneio de Chengdu

Os argentinos Daniel 
Gutierrez e Maxi Sanchez 
venceram Oeiras Valley 
Padel, torneio de catego-
ria Masters, assim como as 
irmãs espanholas Mapi e 
Majo Alayeto, na competição 
feminina.

A dupla Gutierrez-San-
chez teve que suar para se 
superiorizar a Miguel Lam-
perti e Juani Mieres, que no 
sábado beneficiaram da de-
sistência de Paquito Navar-
ro, depois de embater numa 
das paredes envidraçadas 
do campo, que estilhaçou, 
tendo sofrido alguns feri-
mentos.

Os argentinos apresen-
tam-se a melhor nível nos 
momentos crucias dos ‘sets’, 
triunfando por 7x6 e 7x5.

Dupla Gutierrez-Sanchez
e irmãs Alayeto vencem
Masters Padel de Oeiras

Na final feminina, as ir-
mãs gêmeas até começaram 
muito mal a partida, perden-
do o primeiro parcial por um 
esclarecedor 6x0, frente às 
compatriotas da Catalunha 

O presidente do Real 
Madrid, Florentino Pérez, 
agradeceu a Cristiano Ronal-
do o exemplo que mostrou 
durante os nove anos em que 
representou os merengues, 
colocando o futebolista portu-
guês no mesmo patamar de 
Zidane e Di Stéfano.

“Há duas grandes figu-
ras que quero referir: o maior 
artilheiro da história do Real 
Madrid [Alfredo Di Stéfano] e 
o seu digno sucessor, Cris-
tiano Ronaldo”, começou por 
enaltecer o presidente ‘blan-
co’, durante o discurso na 
Assembleia Geral do clube, 
em Madrid.

Florentino Perez pros-
seguiu o seu discurso para 
deixar palavras elogiosas ao 
comportamento do interna-
cional português nos anos 
que esteve em Madrid, des-
de 2009, sublinhando que a 
sua trajetória será lembrada 
de geração em geração.

“Durante as nove tem-
poradas em que vestiu a ca-
misa do Real Madrid foi uma 

Florentino Pérez agradece a
Cristiano Ronaldo o exemplo

que foi no Real Madrid

referência e a sua trajetória 
com a nossa camisa será 
contada de geração em ge-
ração. Foi um exemplo para 
todos aqueles que vestem a 
nossa camisa e para aque-
les que têm esse sonho. 
Muito obrigado Cristiano 
Ronaldo”, recordou, depois 
de ter sido interrompido por 
aplausos.

Cristiano Ronaldo, de 33 
anos, que conquistou quatro 
Ligas dos Campeões pelo 
Real Madrid, três das quais 
consecutivas, transferiu-se 
no mercado de verão do clu-
be espanhol para a Juventus, 
por uma verba na ordem dos 
100 milhões de euros.

Também o antigo joga-
dor francês e treinador dos 
merengues Zinedine Zidane 
mereceu palavras elogio-
sas por parte de Florentino: 
“É um dos nossos grandes 
ícones e é a história do Real 
Madrid. Sabe que esta será 
sempre a sua casa tal como 
será para Cristiano Ronaldo. 
Obrigado Zizou”.

Craque português satis-
feito pelo triunfo na Serie A.

Cristiano Ronaldo re-
velou-se peça fundamen-
tal no triunfo da Juven-
tus em Frosinone (2x0), 
arrancado na noite de 
domingo. O craque por-
tuguês desbloqueou o 
marcador aos 81 minutos 
e Bernardeschi selou a vi-
tória já nos descontos. 

Após a partida, Ro-
naldo recorreu às redes 
sociais para expressar a 
satisfação pelo fato de a 
Juventus ter registrado 
mais um triunfo na Serie 

A reação de Cristiano Ronaldo 
após o triunfo da Juventus

em Frosinone

Italianos avançam que 
Paulo Sousa pode substituir 
Di Francesco no comando 
técnico dos romanos.

Os resultados da AS 
Roma nesta temporada têm 
desiludido tudo e todos e Eu-
sebio Di Francesco poderá 
estar muito próximo de ser 
despedido. Após a derrota 
de domingo, diante do Bolog-
na (0x2), a imprensa italiana 
avança, esta segunda-feira, 
com três nomes candidatos 
ao lugar... do atual treinador. 

O Corriere della Sera ga-
rante que um dos nomes em 
cima da mesa é Paulo Sou-
sa, técnico português atual-
mente a orientar os chineses 
do Tianjin Quanjian. Os di-
rigentes da formação roma-
na terão em conta o fato de 
Paulo Sousa já ter treinado 
em Itália, aquando orientou a 
Fiorentina entre 2015 e 2017. 

Segundo a mesma pu-
blicação italiana, a AS Roma 
conta ainda com os nomes 
do francês Laurent Blanc e do 
italiano Vincenzo Montella. 

A, condição que lhe ga-
rante também a liderança 
na tabela classificativa. 

“Outra vitória impor-
tante! Vamos em frente 
malta, todos juntos!”, es-
creveu CR7. 

Refira-se que Ronal-
do elevou para três os 
gols apontados com a ca-
misa da Juventus. Depois 
de ter sido expulso na 
passada quarta-feira, em 
Valência, no primeiro jogo 
da fase de grupos da Liga 
dos Campeões, o avança-
do português respondeu 
da melhor forma. 

Treinador da 
Roma tem lugar 

em perigo e já há 
um português à 

espreita

Gemma Triay e Lucía Pe-
legri, que viriam posterior-
mente a fraquejar e a per-
mitir a reviravolta, com dois 
‘sets’ mais equilibrados (6x4 
e 7x5).

Depois da Europa, o Mundo.
Modric é The Best para a FIFA

Luka Modric venceu o 
prémio The Best 2018, atri-
buído pela FIFA para distin-
guir anualmente o melhor 
jogador do mundo. O médio 
do Real Madrid voltou a levar 
a melhor sobre Cristiano Ro-
naldo e Mohamed Salah, de-
pois de ter ganho o galardão 
de Melhor Jogador da UEFA.

Luka Modric estreou-
se a vencer o prémio The 
Best, atribuido pela FIFA, 
numa cerimónia que decor-
re no Royal Festival Hall, 
em Londres.

A eleição do ‘The Best’ 
foi feita pelos selecionado-
res nacionais, os ‘capitães’ 
das seleções, jornalistas e 
público.

Para se sagrar vitorioso 
frente a Cristiano Ronaldo 
(que não compareceu na 
cerimónia) e ‘Mo’ Salah, o 
jogador croata precisou de 
29,o5% dos votos.

Este triunfo surge na 
senda de êxitos anteriores, 
pois o talentoso médio já ti-
nha vencido o prémio de Me-
lhor Jogador da UEFA neste 
ano, obtendo 313 pontos pe-
rante os 223 do astro portu-
guês e os 134 do avançado 
egípcio.

Note-se que, tal como no 
prémio de Melhor Jogador da 
UEFA, Lionel Messi fez parte 
da shortlist de candidatos ao 
prémio mas não foi escolhido 
para o Top 3, apesar de ter 
ganho a Liga Espanhola pelo 
Barcelona e de arrecadar a 
Bota de Ouro europeia pelos 
seus 34 golos durante a épo-
ca 2017-2018.

Esta distinção coroa um 
ano em cheio para Luka Mo-
dric. A motivar as distinções 

individuais estão a conquis-
ta da Liga dos Campeões 
pelo Real Madrid - a terceira 
consecutiva e quarta desde 
que milita no clube madrile-
no - e a sua prestação pela 
Croácia no Campeonato do 
Mundo na Rússia. Apesar de 
ter perdido na final perante a 
França, o capitão da seleção 
croata foi agraciado com a 
Bola de Ouro dada ao melhor 
jogador da competição.

Sobrevivente da Guerra 

Civil Jugoslava, Luka Modric 
superou uma difícil infância 
vivendo com a sua família 
enquanto refugiado num 
quarto de hotel na cidade de 
Zadar. Apesar da sua figura 
pouco possante, o seu ta-
lento com a bola nos pés e 
a sua inteligência em campo 
fizeram no ascender à elite 
do futebol internacional: pri-
meiro no Dínamo Zagreb, 
depois no Tottenham Hots-
purs e, por fim (e até agora), 
no Real Madrid.

No entanto, nem tudo 
tem sido fácil para Modric em 
2018. Mesmo tendo acumu-
lado vitórias no últimos me-
ses, falta-lhe vencer a mais 
importante das batalhas, no 
tribunal. Depois de ter che-
gado a acordo com justiça 
espanhola numa acusação 
de fraude fiscal, o jogador 
croata enfrenta uma pena 
até cinco anos de prisão pelo 
crime de perjúrio. Em causa 
está a alteração do depoi-
mento que fez no caso de 
Zdravko Mamić, o “padrinho” 
do futebol croata acusado de 
corrupção desportiva (entre 
outros delitos), tendo sido 
acusado de ter prestado um 
falso testemunho.
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Fadista Maria alcina no palco do
iMperator nuMa tarde portuguesa

A Comunidade Por-
tuguesa e Luso-Brasi-
leira não deve deixar de 
prestigiar mais esse belo 
espetáculo, que a nos-
sa fadista, Maria Alcina 
estará realizando, na 
Casa de Show Imperator 
– no Méier, na Rua Dias 
da Cruz, 170. Um show 
preparado com muito 
bom gosto e um repertó-
rio magnífico onde Maria 
Alcina será acompanha-
da pelos músicos Victor 
Lopez, Oscar Marques e 
Cláudio Mateus.

A cultura portuguesa é 
nossa também! Todos te-
mos muito da pátria mãe, 
nos nossos corações, 
nas lembranças afetivas 

de nossos pais, nossos 
avós. Um pouco de Por-
tugal estará pertinho de 
nós, através da belíssima 
voz da fadista, Maria Alci-
na, radicada no Brasil, há 
mais de 50 anos e trará, 
em sua voz, o melhor do 
cancioneiro lusitano: Ai 
Mouraria, Nem às pare-
des confesso, Foi Deus, 
Lisboa Antiga e tantos 
outros sucessos que en-
cherão nossos corações 
de emoção e poderemos 
entoar todos juntos “...é 
com certeza, uma Casa 
Portuguesa”.

Na próxima edição, 
reportagem desta tarde 
portuguesa com Maria 
Alcina, no Imperator. Fadista Maria Alcina, sermpre os seus amigos que a acompanham, nesta tarde especial: Victor Lopez na 

guitarra e Oscar Marques no Violão e Cláudio Matheus. Com certeza, o sucesso está garantido
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VI NoIte Malbec Na casa do MINho

Esteve bem movimentada 
a noite de sábado, na Casa do 
Minho, onde os amantes da boa 
música deliciaram-se com um 
show de tango com orquestra, 
ao vivo, de Buenos Aires. Um 

delicioso jantar, degustação, 
sorteio, baile show com Dj, ban-
da, dançarinos argentinos e bra-
sileiros com a Casa recebendo 
um excelente público assinalou 
mais um sucesso absoluto.

Música boa e com ótima qualidade, na VI Noite do Malbec no Rio. Noite de Tango com 
orquetra de Buenos Aires, ao vivo

Um bom 
público pre-
sente na VI 

Noite Malbec 
na Casa do 

Minho, di-
versificando 
o calendário 
social desta 

querida casa 
do Cosme 

Velho

Quem ama dançar aproveitou pra valer a noite de tango com orquestra ao vivo
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Irmandade santo Antônio dos Pobres festeja 
aniversário do Padre José Brito Terceiro

Na semana passada, a Irmanda-
de Santo Antônio dos Pobres teve 
momentos de alegria e satisfação, 
onde os irmãos e paroquianos esti-
veram reunidos para comemorar os 
45 anos do Padre Antônio Brito Ter-

ceiro. Missa, em Ação de Graças, 
celebrada pelo aniversariante, com 
a Igreja lotada, num clima de muita 
felicidade, quando puderam juntos, 
dividir esse dia com esse grande 
amigo de todos, o Padre Antônio 

Brito Terceiro. Logo a seguir ao ato 
religioso, reuniram-se no Restau-
rante Trigo, onde saborearam um 
delicioso almoço comemorativo. Era 
nítida a alegria do aniversariante 
que, com sua simplicidade e caris-
ma conquistou a amizade, respeito 

e carinho dos irmãos paroquianos. 
Mais o dia preparava mais surpre-
sas, com direito a um delicioso bolo 
e o tradicional “parabéns pra você”, 
deixando o clima pra lá de descon-
traído e, o Jornal Portugal em Foco, 
registra alguns desses momentos.

Celebrante e aniversariante do dia, Padre José Brito Tercei-
ro, no belíssimo altar da Igreja Santo Antônio dos Pobres

Panorâmica da Igreja Santo Antônio dos Pobres, na mis-
sa em ação de graças pelos 45 anos do Padre José Brito 
Terceiro, repleta de paroquianos

Momento do tradicional parabéns com o aniversariante 
Padre José Brito Terceiro, ficando sensibilizado com o 
carinho de todos que foram abraça-lo 

Registro dos paroquianos e amigos reunidos na comemoração dos 45 anos do Padre 
José Brito Terceiro. Os irmãos da Irmandade Santo Antônio dos Pobres, almoçando no 
Restaurante do Trigo, no Centro do Rio. Podemos ver o Provedor José Queiroga, sua 
esposa Ana, Manuel Ramos, Norma Nunez, o Padre aniversariante e demais irmãos 

Confrater-
nização da 

Irmanda-
de Santo 

Antônio dos 
Pobres, 

saboreando 
um delicio-
so almoço 
comemo-
rativo dos 

45 anos do 
Padre An-
tônio Brito 

Terceiro



QUE LINDO PAR

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
NUNcA O INVEJOZO mEDROU

NEm QUEm PERtO
DELE mOROU.

KKKKKKKKKKKKKKK.

mAmÃE cORUJA

com muito gosto faço este Registro no consulado Português.

A nossa grande visiense, Vereadora Teresa Bergher, na 
Casa do Minho, com o seu amigo de fé, Comendador 
Agostinho dos Santos - Presidente da Casa do Minho. Já 
prevendo a grande vitória que vem por aí. MUITAS BEN-
ÇÃOS.

fAmÍLIA ABENÇOADA Em fÁtImA

Agradeço ao Sr. Embaixador, 
Cônsul Geral de Portugal no Rio 
de Janeiro, Dr. Jaime Leitão  e 
também ao Sr. Cônsul Adjunto, 
Dr. João Marco de Deus  por te-
rem,  disponibilizado um horário, 
para  atender, Dr. Paulo Masset,  
Candidato a Deputado Estadual 
do Rio de Janeiro. Como vemos 
neste belo cenário fotográfico, ao 
centro, vemos, Dr. João Marco de 
Deus, também, Sr. Embaixador  
Dr. Jaime Leitão com os Comuni-
cadores da Rádio Metropolitana,  
deixamos os melhores compri-
mentos em meu nome e do nosso 
Diretor, Dr. Paulo Masset, com o 
desejo de muita saúde.  

AmIZADE SINcERA 
é PARA A VIDA tODA

Domingo passado, na festa comemorativa aos 33 anos do 
Conjunto Típicos da Beira Show, realizada na Casa Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria. Uma tarde dançante com 
muita animação e como vemos, um casal de transmonta-
nos, dando Show na pista de dança, que são, D. Lurdes, 
natural de Santa Marta de Penaguião e seu marido, Sr. 
Basílio, de Vila Real,  assim matam saudade dos bons 
tempos atrás e com esta bela disposição. Parabéns tam-
bém para as duas Senhoras, D. Odete e D. Idália, também  
deram seu recado na pista. Gostei de ver. Desejo para o 
quarteto, muita saúde.

Sejam bem vindos, depois de umas merecidas férias

fAmÍLIA, DEStAQUE
 DA SEmANA

Neste maravilhoso cenário fotográfico, no Aero-
porto Internacional, amigos do coração, chegan-
do da Pátria Mãe, Portugal. Comendador Afonso 
Bernardo Fernandes e sua esposa, Dona Flor-
bela, segundo eles, já estavam com saudade do 
Brasil também, é muito natural, uma vida, vivida 
neste País, uma linda Família  Constituída, como 
vemos aqui, seus filhos: Dr. Sergio e Dr. Rober-
to, que ao escutar seus pais, primeira pergunta, 
com estão meus netos e Bisneto, Bernardo, que 
todos dias  perguntava pelos avós, agora matou 
a saudade, assim como todos nós também, a 
amizade sincera não tem preço, sejam benvin-
dos grandes amigos do coração, muita saúde.

Pé de Valsa da Semana diferente, 
com alguém querendo Puxa

O meu grande amigo, Domingos Cunha, com sua 
amada esposa Percy e a amiga Heloisa,  degustando 
saborosos sanduiches. Para quem é proprietário do 
famoso Restaurante Glória, onde se come tão bem, 
às vezes é bom variar, sanduiche também é muito 
bom. kkkkk. ABRAÇOS FADISTAS.

BOm GOURmEt

Seja bem vindo e parabéns
 pelo se Aniversário

A minha querida amiga, Dra. Ana Lopes, mãe do 
jornalista e escritor, Igor Lopes, olhando extasiada 
a foto em que eu e o Igor autografávamos o Livro 
(Maria Alcina a Força Infinita do Fado)  para o Sr. 
Jaime Cardoso da Casa do Bacalhau no Meier. Ter 
uma filho bonito e famoso, não é para qualquer um. 
MUITAS BENÇÃOS.

cASAL fELIZ

O  Grande empresário, Pezinho, junto da sua belíssima 
esposa, Roseny Blanc e o filho adorado e galã, Breno no 
Santuário de Fátima, renovando as bênçãos de Nossa 
Senhora de Fátima. MUITAS BENÇÃOS.

Esteve bem movimentado o domingo na Casa de Trás
-os-Montes com a presença de amigos. Em destaque, 
o Elídio Lopes – Corretor de Seguros, com a amiga Ân-
gela, aniversariante do dia e pela primeira vez visitando 
a Casa acompanhados do casal Armênio e Diolinda

GENtE BOA VISItANDO O 
SOLAR tRANSmONtANO

JOÃO BAtIStA, O GALÃ DO 
ENcONtRO NA tV GLOBO

O meu querido João Batista, exemplo de elegância e sabe-
doria cultural, participando com muita elegância do progra-
ma Encontro com Fátima Bernardes, na TV Globo, é gratifi-
cante ter um amigo tão amado e sempre presente na Globo 
ABRAÇOS FADISTAS.

Num bonito evento 
no Palácio São 
Clemente, o meu 
neto Victor Abreu 
Amante,
Minha Fonoau-
dióloga, Irandy 
Garcia, a fadista 
mais feliz do mun-
do, (EU)e minha 
amada filha Ânge-
la Abreu. MUITAS 
BENÇÃOS.

SEmPRE BEm AcOmPANHADA

O Dr. Luzemberg - diretor da Casa do Minho, ao lado de 
sua bela esposa,Virginia festejando  o seu aniversário. 
Muitas bênçãos e continuem dando aulas de bela dança e 
infinito amor. MUITAS BENÇÃOS. 

Depois de umas merecidas férias na Pátria Mãe e, le-
vando sua neta, a jovem Duda, passearam  muito em 
Portugal para conhecer e veio encantada com tudo que 
viu neste pequeno, Grande Pais. Gostei muito de ouvi-
lá-la. Parabenizo os vovós, D. Guilhermina e Sr. Manuel 
Pinto Aires, com destaque especial, ao amigo Manuel, 
que no sábado passado, 22/ 09 / completou mais uma 
primavera. Podemos ver neste lindo cenário fotográfico, 
uma linda família: à esquerda, a jovem Flàvia com suas 
lindas filhas, Rafaela e Duda, na sequência, seus avós, 
o aniversariante e Guilhermina, acompanhados de suas 
netas, Manuela e Bruna, com seus pais, D. Ana Lucia 
com seu marido, André, um casal a quem tiro o meu 
chapéu. Parabéns pela surpresa que fez a seu pai, con-
vidando familiares e alguns amigos, para um pedaço de 
noite maravilhosa, comemorando mais uma data natalí-
cia. Parabéns meus amigo e muita saúde  

Na linda Festa das vindimas, realizada do-
mingo passado, na Casa Trás os Montes  e 
Alto Douro, foram distribuídas uvas  em to-
das as Mesas e, por sinal, muito gostosas. 
Como vemos nesta linda foto, D. Bete e Sr. 
Aderito, apreciador dos bons acontecimen-
tos da nossa comunidade e levaram  seu 
filho: Cláudio e sua esposa D. Débora e 
netos: Guilherme e Sophia. Parabéns, es-
pero vê-los mais vezes, nas nossa Casas 
Regionais. 

Esteve repleto de amigos o almoço festivo do Conjunto 
Típicos da Beiras, na Vila da Feira. Na foto, o distinto casal 
Joaquim Bernardo – diretor da Casa das Beiras, esposa 
Iolanda e a voz romântica da Comunidade Portuguesa, 
Mário Simões. Que bom ver os amigos sempre juntos
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No passado dia 23, a Casa de Trás-os-Montes 
e Alto Douro reviveu a maior festa agrícola de Por-
tugal que são as Vindimas. Depois de um delicioso 
almoço, o G.F. Guerra Junqueiro realizou as vin-
dimas com uma belíssima ramada. A Casa estava 
totalmente lotada.

Foi uma tarde de muita confraternização entre 
o público presente, os brasileiros que vieram pela 
primeira vez a uma vindima à portuguesa. Saíram 
de lá encantados com a bela apresentação do G.F. 
Guerra Junqueiro com suas danças e cantares e 
foram só aplausos.

O Conjunto Amigos do Alto Minho não deixou 
ninguém ficar parado e para fechar a tarde um 
delicioso vinho e um churrasco completo, sala-
das diversas, empadão de frango, costela suína 
e deliciosas frutas. Um dia perfeito com a Casa, 
recebendo a Vereadora Teresa Bergher, grande 
visiense, mas, sempre prestigiando as tradições 
portuguesas.

Imagem marcante das vindimas transmontana com o 
carro de bois  preparado para a colheita das uvas

Vereadora Teresa Bergher ao lado do presidente trans-
montano, Ângelo Horto, agradecendo o apoio e carinho 
da comunidade portuguesa e luso-brasileira

O Rancho 
Folclórico 

Guerra 
Junqueiro 
com seus 

cantares e 
dançares 

das terras 
transmon-

tanas, 
entoando 
músicas 

próprias do 
evento

Aspec-
to do 

salão, 
lotado, 
com a 

decora-
ção das 

rama-
das, 
bem 

tipicas 
onde é 
feita a 

colheita

Um verda-
deiro show 
a apresen-
tação do 
R.F. Guerra 
Junqueiro, 
participando 
da preserva-
ção da nossa 
cultura vindi-
meira

O Conjun-
to Amigos 

do Alto 
Minho deu 

o ritmo à 
tarde, na 
Casa de 
Trás-os-
Montes 

e Alto 
Douro

Prestigiando 
as vindimas, 

no salão 
transmontano, 

a Vereadora 
Teresa Ber-

gher, Asses-
sora Luciane 
Marquesam 

com a pri-
meira-dama, 
Emília Horto 

e demais 
amigos

R e g i s t r o 
do ex-pre-
s i d e n t e 
A n t ô n i o 
Paiva, o 
v i ce -p re -
s i d e n t e 
I s m a e l , 
Toninho e 
a primei-
r a - d a m a , 
Emília Hor-
to

Vindimas de Portugal na Casa de trás-os-montes
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Leila Monassa 
Lemon curd

(creme de Limão-siciLiano)
AROUCA BARRA CLUBE

Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao público. 
O melhor da culinária portuguesa “Cantinho de Por-
tugal no coração da Barra da Tijuca”.

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

OUTUBRO – 14 – Domingo – 12h. Vindimas em 
Portugal. E mais: Típicos da Beira com dançainos 
profissionais e Rancho Fol-clórico Benvinda Maria. 
Aperitivos tropicais: calabresa e bagaceira com mel de 
abelhas. Bolinho de bacalhau, ovos de codorna e pal-
mi-to. Menu: Churrasco self-service completo, arroz 
de bacalhau, sardinha portuguesa assada na brasas, 
empadão e muito mais. Distribuição de deliciosas uvas 
e vinho doce em todas as mesas, somente na hora 
das vindimas. Bingo família com 5 excelentes prêmios. 
Leilão produtos portugueses. Sorteio de brindes. Dire-
ção e apresentação Eduardo Rocha e Vanda Rocha. 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
SETEMBRO – 30 – Domingo – 12h. “Arraial 
Transmontano”. Cardápio: sardinha assada, tri-
pas a moda Transmontana, churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, caldo verde e 
frutas. Atrações: Amigos do Alto Minho. Dançarinos 
para as damas. Valor da entrada: R$60,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – 

Tels.: 3391-6730 – Vila da Penha – RJ
SETEMBRO – 30 – Domingo – Sede campestre 
– 9h. Festa de São Mateus na Sede Campestre 
da Casa de Viseu. A Feira de São Mateus é um 
símbolo de Viseu. O convívio, encontro com gen-
tes de diferentes culturas e gerações, as histórias, 
a música e o espetáculo, as danças e os cantares 
são combustíveis para essa grande festa. Venha a 
Sede Campestre da Casa de Viseu e confira. Tere-
mos barracas com comidas típicas, vinhos, doces 
portugueses, lembranças, sanfoneiros. 

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
SETEMBRO – 28 – Sexta-feira – 20h. Fado Vadio 
Victor Lopez com sua Guitarra e Cia. no Restauran-
te Costa Verde 

OUTUBRO 06 – Sábado 19h – ARRAIAL MINHO-
TO – QUINTA DE SANTOINHO - Tradicional festa 
típica portuguesa, regada a sardinha portuguesa, 
febras, drumet de frango e linguiças assadas na 
brasa. Delicie-se também com batatas e cebolas 
cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais 
caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompanha-
dos de 3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos.
Para animar a festa os conjuntos “AMIGOS DO 
ALTO MINHO” e o “TRIO JOSÉVALDO”. Os Ran-
chos Juvenil da Casa do Minho e o Armando Leça 
da Casa do Porto abrilhantarão ainda mais a Santoi-
nho de outubro, além do som dos Bumbos e Gigan-
tones, e as “Marchas luminosas de Lisboa.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018

SETEMBRO – 30 – Domingo – 12h. Almoço Social. 
Cardápio: Batidas tropicais, bolinhos de bacalhau, 
churrasco completo com todos os acompanhamen-
tos, tripas à moda do Porto, salada de bacalhau com 
feijão fradinho, saladas diver-sas, mesa de frutas e 
doces finos portugueses. Animação: Trio Josevaldo 
para todos dançarem. Recebemos cartões de crédi-
to e débito.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: 2568-9535

SETEMBRO – 29 – Sábado – 20h. V Festival In-
ternacional de Folclore. Entrada franca. Traga 1 kg 
de alimento não perecível para doação e participe 
do nosso sorteio. Grupo Participantes: Grupo Fol-
clórico Padre Tomás Borba (Açores), Grupo Folcló-
rico Ger-mânico Bergastdt (Áustria), Grupo Étnico 
de danças (Índia), Grupo Pypore – Balé da Oficina 
de Fol-clore Argentino (Argentina), Grupo Folclórico 
Casa Ilha da Madeira (Madeira) e Rancho Folclórico 
do Arouca Barra Clube (Portugal).

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
OUTUBRO – 21 – Domingo – 12h. Apresenta Mar-
co Vivan. Almoço incluído. Venda de ingres-so ante-
cipada. Faça a sua reserva Tel.: 21 2717-4225

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
 DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
OUTUBRO – 7 – Domingo – 12h. Festa Portugue-
sa com Cláudio Santos seus amigos

6 limões-sicilianos - raspas e suco
400g açúcar cristal
150g manteiga em temperatura am-
biente
5 ovos médios batidos

Coloque as raspas e o suco de limão 
em uma panelinha, junto com o açúcar.    

Aqueça suavemente, misturando até 
o açúcar dissolver. 

Acrescente a manteiga e mexa, até 
derreter

     Passe a mistura para a panela 
em banho-maria, em fogo baixo.  Pene-
tre, na panelinha, os ovos e cozinhe em 
temperatura mínima por 25 a 40 minu-
tos, mexendo sempre, até o creme co-
brir as costas de uma colher.

  Não deixe ferver para não talhar.
     Espere esfriar e conserve em ge-

ladeira
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Conscientização 
sobre os Linfomas

O Linfoma é um câncer e, como tal, não pode 
ser ignorado. Lamentavelmente, apesar de ser 
um dos cânceres de sangue com maior inci-
dência em países em desenvolvimento, ainda 
é uma doença desconhecida por grande parte 
da população. Justamente para combater essa 
desinformação que o dia 15 de setembro pas-
sou a ser o Dia Mundial de Conscientização de 
Linfomas.

Câncer que atinge o sistema linfático - res-
ponsável pela defesa do organismo contra in-
fecções -, o Linfoma não possuiu causas e, 
portanto, não tem como previni-lo. A doença 
costuma aparecer silenciosamente, primeiro 
com o surgimento de ínguas - pequenos ca-
roços sob a pele, principalmente na virilha, na 
nuca e noa axila - que podem passar meses 
despercebidas.

Entre os sintomas que podem servir de si-
nal de alerta, temos principalmente a perda de 
peso repentina, sudorese noturna e febre diá-
ria. É muito importante que qualquer pessoa 
com suspeita de Linfoma procure orientação 
médica o mais rápido possível. A doença pode 
ser letal, mas o diagnóstico precoce eleva 
bastante a chance de cura, chegando a 90%, 
seja com tratamento feito com quimioterapia, 
radioterapia, transplante de medula óssea ou 
remédios.

Foi realizada no última semana no Arouca Barra Clube, uma maravilhosa vin-
dimas com apresentação do Rancho Fólclorico do Arouca dando um lindo show e 
realizando as vindimas uma tarde maravilhosa onde a comunidade portuguesa e 
luso brasileira pode matar um pouco da saudade da terra de Além Mar

www.facebook.com/paulopinheirovereador

FESTA DAS VINDIMAS
NO AROUCA BARRA CLUBE


