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CADERNO DE SÃO PAULO

Na próxima sexta-feira e dia 
26, o Governo vai assinalar os 
três anos de mandato no Nor-
te, com uma conferência de im-
prensa no Porto, uma sessão 
de perguntas e respostas em 
Braga e várias iniciativas seto-
riais no Alto Minho.

A decisão partiu do próprio 
primeiro-ministro, que também 
terá sugerido que a reunião 
bilateral com o presidente de 
Angola fosse no Porto, o que 
irá  hoje .

As comemorações iniciam-
se no Porto, com uma confe-
rência de imprensa de António 
Costa que terá como tónicas o 
balanço dos três anos de go-
verno e as perspectivas para 
o futuro.

Na última segunda-feira foi comemorado o 65 º aniversá-
rio da Casa das Beiras do Rio de Janeiro.na foto Pre-

sidente José Henrique,1º dama Verônica, Deputado José 
Cesário, Maria Helena, esposo Vice-presidente Luis Rama-
lhoto. Detalhes na pág. 8

Domingo de folclore no famoso Arraial feirense – 
Quinta do castelo com o R.F. Benvinda Maria. Deta-

lhes na pág. 18

Dia de festa na Casa do Minho, no domingo em que co-
memorou o 21.º aniversário do R.F. de Veteranos da 

Casa do Minho. Detalhes nas págs. 14 e 15

Solenidade de fundação
da CaSa daS BeiraS

r.f. Benvinda Maria
no arraial feirenSe

CaSa do Minho feStejou oS 21 anoS
do Seu ranCho de veteranoS

Governo faz três anos de
aniversário no Norte

Na segunda-feira, dia 26, 
completam-se 3 anos de Go-
verno e haverá uma sessão de 
perguntas e respostas na Uni-
versidade do Minho. Uma pro-
messa de António Costa que, 

após a polémica sessão do ano 
passado, prometeu repeti-la. 
Vai fazê-lo, mas com algumas 
diferenças. Em vez de uma 
empresa, desta vez a iniciativa 
foi coordenada pela UMinho e 

A Casa de Portugal de Campi-
nas, realizou mais um grande 
sucesso, foi uma concorrida 
noite de fados com Marly Gon-
çalves, o guitarrista Ricardo 
Araujo e sua banda. Fados viras 

canções e muita alegria. Confira 
esta reportagem e ainda, a co-
luna Mundos ao Mundo do jor-
nalista Albino Castro, a coluna 
Portugal Desportivo do radialista 
Martins Araujo. Confira.

noite de fados
lotou Casa de Portugal de Campinas

5 dos seus docentes prepara-
ram, em grupos temáticos com 
alunos e ex-alunos, as ques-
tões para colocar.

Recorde-se que, no ano 
passado, em Aveiro, a sessão 
de perguntas e respostas ao 
Governo causou polémica por 
os participantes terem recebido 
vales de compras de 200 euros 
para fazerem questões, prática 
que, explicou a empresa orga-
nizadora, seria normal. Na altu-
ra, e apesar da polémica, Cos-
ta prometeu repetir o modelo. E 
vai cumprir a promessa.

Na tarde de 26, o Governo 
ainda participará num conjunto 
de iniciativas setoriais no Alto 
Minho, com a participação de 
vários ministros

Rui Rio assumiu que pode 
votar a favor da proposta do 
Bloco de Esquerda para o Or-
çamento de taxar as mais-va-
lias para combater a especu-
lação imobiliária e da proposta 
do PCP  contra o aumento da 
tributação sobre as frotas das 
empresas. 

Mas, em relação à propos-
ta dos bloquistas, há uma con-
dição. O líder do PSD lembrou 
que os sociais-democratas tam-
bém apresentaram alterações 
sobre a tributação dos mais-
valias e que, caso as duas pro-
postas tenham antagonismos, 
o voto a favor não é possível. 
Agora, se elas não tiverem an-
tagonismos não é por ser do BE 
que eu voto contra, isso podem 
ter a certeza, garantiu Rui Rio.

Já sobre as frotas das 
empresas, afirmou estar de 
acordo com o princípio defen-

Cristas considera que proposta de 
Orçamento mostra um profundo 

desconhecimento do país

dido pelos comunistas. “Essa 
proposta é uma proposta com 
a qual eu concordo, que não 
haja um agravamento da tribu-
tação autónoma sobre viatu-
ras nas empresas.

Rui Rio falou também do Or-
çamento do Estado ter um nú-
mero elevado de cativações, o 
que, para o líder do PSD, torna 
o documento uma mentira. “É 
preciso que as pessoas enten-
dam que o Orçamento quando 
tem um número elevado de ca-
tivações acaba por ele próprio 
ser uma mentira, porque é apro-
vado um documento no Parla-
mento, mas depois o governo 
executa aquilo o que lhe apete-
ce, não executa tudo”, afirmou.

A presidente do CDS-PP, As-
sunção Cristas, considerou que 
a proposta de Orçamento para 
2019 mostra um profundo des-
conhecimento e está de costas 
voltadas para o país.

“É um Orçamento que mos-
tra um profundo desconheci-
mento e uma grande insensibili-
dade àquilo que é o conjunto do 
nosso país e as necessidades 
de coesão territorial”, afirmou 
Assunção Cristas.

A líder do CDS-PP acres-
centou que este é um “Orça-
mento feito em Lisboa de costas 
voltadas para o resto do país”. 
“Basta ver nos passes das áre-
as metropolitanas. Se há uma 
política diferente, que seja para 
todo o país e que não se esque-
ça o resto do país onde, muitas 
vezes, não há rede de transpor-
tes coletivos sequer para poder 
fazer este tipo de políticas, mas 
onde há pedágios e o peso do 
diesel e da gasolina a penalizar 
as empresas e as famílias”.

Assunção Cristas afirmou 
também que a proposta do Go-
verno, liderado pelo socialista 
de António Costa, é “capaz de 
ficar conhecido para a história 
como o orçamento da tourada”. 

“Olhando para o IVA da Cultu-
ra, percebemos que há um país 
em Lisboa que não olha para o 
resto. Não são só os espetácu-
los tauromáquicos que estão em 
causa, mas é tudo o que é espe-
táculo ao ar livre”, assinalou.

A líder centrista frisou que 
“basta sair de Lisboa para per-
ceber que a generalidade das 
manifestações culturais são 
eventos ao ar livre”. Por isso, 
“quando aparece uma propos-
ta para afastar a tourada, mas 
não só, que só fala dos recintos 
fechados” está a ser excluída 
“uma grande parte da cultura 
que é produzida em todo o país”.

Assunção Cristas, que apon-
tou algumas das propostas de 
alteração ao OE2019 apresenta-
das pelo partido, considerou iné-
dito que o primeiro-ministro não 
tenha apresentado a proposta 
de OE na Assembleia da Re-
pública. “É um primeiro-ministro 
que se esconde e não apresen-
ta o seu Orçamento. Quando 
houver alterações de regimento 
havemos de propor que seja 
obrigatório o primeiro-ministro 
dar a cara e submeter-se a per-
guntas sobre o Orçamento do 
Estado”, revelou.Os trabalhadores da CP, da 

EMEF e da Infraestruturas de 
Portugal  vão fazer uma greve 
de 24 horas no dia 7 de dezem-
bro, em defesa da negociação 
de melhores condições de traba-
lho, foi esta terça-feira anuncia-
do pela FECTRANS.

“Decidimos fazer esta greve 
no mesmo dia nas três empre-
sas porque o Governo continua 
a não dar resposta a uma rei-
vindicação comum que é a de 
negociar melhores condições 
para estes trabalhadores”, dis-
se à agência Lusa José Manuel 
Oliveira, coordenador da Fede-
ração dos Sindicatos dos Trans-
portes e comunicações .

O sindicalista lembrou que 
o Governo nem sequer está a 
cumprir os acordos que tinha 
estabelecido com os sindicatos 
no sentido de ser desenvolvida 
uma negociação com vista a dar 
resposta às reivindicações dos 

Rui Rio assume que 
pode votar a favor 

de propostas do 
Bloco e PCP

Nova greve dos transportes 
a 7 de dezembro

trabalhadores, que têm levado à 
concretização de várias greves 
ao longo do ano.

Referiu, como exemplo, o 
acordo estabelecido em feverei-
ro para a CP, que previa a nego-
ciação de medidas para entra-
rem em vigor em outubro, mas 
que não resultou em nada, dado 
que não houve reuniões entre 
abril e 14 de novembro, data em 
que ainda não foram apresenta-
das propostas.

A greve foi decidida após a 
realização de plenários em vá-
rios pontos do país.

Numa estadia rápida a Portugal com uma comitiva de au-
toridades, a vereadora Teresa Bergher visitou diversas 

heranças Judaicas em Portugal,  na  foto num destaque 
com o presidente em exercicio da Federação Israelita do 
Rio de Janeiro Arnon Velmovitsky. Detalhes na pág. 2

herança judaiCa
eM Portugal
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“Numa viagem a convite da 
Secretária do Estado de 
Turismo de Portugal, a 

vereadora Teresa Bergher, esteve 
mais uma vez na sua amada terrinha 
e pelos caminhos de Portugal ela viu 
tanta coisa linda, mas especialmente 
a que lhe tocou mais, foi a Herança 
Judaica. Num encontro com o embai-
xador de Israel e com ministros do 
Governo Português. As visitas foram 
juntas com o presidente da CONIB, o 
presidente da FIESP, presidente em 
exercício da FIERJ, o senhor Arnon, 
presidente da Federação de Buenos 
Aires, Federação de Toronto, Fede-
ração de New York, Rabinos e tantas 
outras autoridades, juntos, por cinco 
dias um clima de Tradição Judaica, 

que, em alguns momentos os leva-
ram às lágrimas. Encontros em Cen-
tros Culturais, Sinagogas, uma He-
rança de séculos, muito emocionada 
Teresa Bergher, destacou que nos-
sos irmãos eram obrigados a escon-
der a sua religião, cultura e tradição. 
Quanta abnegação para se manterem 
vivos! Meu profundo respeito a todos 
eles, e aplauso ao Governo Portu-
guês pelo reconhecimento dos erros 
do passado e a tentativa de resgate 
de raízes tão cruelmente arrancadas 
pela Inquisição. Para nossa alegria, 
ouvimos de representantes das Ins-
tituições Judaicas Portuguesas que, 
hoje não existe antissemitismo em 
Portugal. Um brinde à Paz, à Tolerân-
cia e ao Amor. 

HERANÇA JUDAICA  Em poRtUgAL
Um brinde à Paz, à

Tolerância e ao Amor

Vereadora 
Teresa 
Bergher 
reunida 
com a 
comitiva 
em Vila 
Formoso 
Fronteira 
da Paz, 
num belo 
registro

belissíma imagem do interior da Sinagoga

Durante a visita foi oferecida um jantar, comemorativo as autoridades convidadas

Registro fotografico, da Vereadora Teresa Bergher, com au-
toridades

Um verdadeiro encontro de amigos Vereadora Teresa Bergher, ladeada por autoridades da comitiva

Imagem 
marcante 

da visita à 
Vereadora 

Teresa 
Bergher, 

na Rua da 
Judiaria 
e Largo 
de São 

Rafael e 
Escadinha 
do Terreiro 

do Trigo

Num close especial durante o evento vereaadora  Teresa Ber-
gher
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Notas.. ...e mais

uma casa portuguesa com certeza

O Pão à Mesa Com Certeza, no Prín-
cipe Real, recebe os meses mais frios 
com novos pratos que mantêm a aposta 
no produto português . Sempre com bom 
pão a acompanhar. Há frases de Fernando 
Pessoa escritas em algumas das paredes 
e azulejos com os rostos de Florbela Es-
panca e Eça de Queiroz num recanto do 
restaurante. Impossível não reparar, tam-
bém, nos versos do tema «Uma Casa Por-
tuguesa», celebrizado por Amália Rodri-
gues, num quadro onde se lê a ementa do 
dia. Mas é no prato que o Pão à Mesa Com 

Certeza expressa, ainda mais, a sua portu-
galidade.

A nova carta do restaurante do Príncipe 
Real, a segunda do chef José Lopes, alia 
as tradições da cozinha portuguesa a um 
toque contemporâneo, recorrendo o mais 
possível aos produtos sazonais. São «pro-
postas com estrutura para aguentar os me-
ses mais frios», conta o chef. É ele quem 
substitui, desde julho, António Amorim, de-
pois de trabalhar com Joachim Koerper no 
Eleven e com Rui Paula no Terraço.

Nesta casa não podia faltar, claro, o 

pão. Desde o biológico de massa-mãe com 
fermentação lenta que vem no couvert ao 
que acompanha os pratos como ingredien-
te. Nas entradas, o destaque vai para a 
meia desfeita de bacalhau, para o creme 
de abóbora com pernil de porco e casta-
nhas e para o «choco com saudades do 
verão», confeitado e com puré de choco e 
natas.

O peixe do dia – habitualmente corvina 
ou pampo – acompanha com um xerém de 
berbigão e algas frescas, e tem um moti-
vo nostálgico. «Faz-me lembrar o início do 

meu percurso em Tavira», conta o chef. Já 
as tenras” bochechas” de porco preto são 
estufadas a baixa temperatura e são servi-
das com camarão, ravioli e couve-flor, em 
forma de puré e de pickle. Este último prato 
foi pensado para mudar a opinião da ge-
rente do restaurante, Andreia Duarte que 
abriu este ano o Clube Lisboeta. «Foi tei-
mosia minha, para ver se ela passa a gos-
tar», ri-se o chef, mas com certeza é uma 
maravilha , não deixe de experimentar ...... 
O endereço?  Pois não Rua D Pedro V nu-
mero 44 , no Principe Real .....

98% das empresas tem acesso 
à internet e 63% tem site próprio

A esmagadora maioria das empresas portuguesas (98%) tem acesso 
à internet, com o recurso à banda larga móvel a representar uma 
fatia significativa (67%), revelam os dados do INE. Os dados reve-
lam também que 63% das empresas com 10 ou mais pessoas ao 
serviço têm, em 2018, um site próprio, um nível que é inferior ao 
observado no ano passado (65%) e está longe dos valores observa-
dos na média da União Europeia (77%, em 2017). “Por outro lado, 
16% das empresas utilizam publicidade paga na internet, baseada 
no conteúdo ou palavras-chave pesquisadas na internet (75%), na 
monitorização dos perfis ou atividades dos utilizadores (42%) ou na 
sua geolocalização (35%)”, diz o INE. 29% das empresas realizaram 
comércio eletrônico, em 2017, e 13% das empresas analisaram “Big 
Data” no mesmo ano.

Taxa de juro do crédito à 
habitação aumenta pelo 

quinto mês
A taxa de juro implícita dos créditos à habitação aumen-
tou, em Outubro, pelo quinto mês consecutivo, revelou 
o INE. Atingiu os 1,051%, o valor mais elevado desde 
Agosto de 2016. Desde Fevereiro que esta taxa não 
recua, apresentado um comportamento de subida na 
grande maioria dos meses. Nos novos contratos, a taxa 
também voltou a subir. A taxa de juro do total dos finan-
ciamentos e também dos contratos mais recentes viveu 
em Outubro um mês de subida. 

Metro de Lisboa suspende 
ligação pedonal a Amoreiras 

anunciada pelo Governo
“No Natal de 2018 se não estiver pronto está muito próximo 
de estar pronto”. Foi assim que, em Maio de 2017, o ministro 
com a tutela dos Transportes, João Matos, se referiu à cons-
trução de uma ligação pedonal entre o Rato e as Amoreiras. 
Agora, é já certo que o calendário não se vai cumprir, e pode 
mesmo nunca avançar, segundo afirma o presidente do Metro 
de Lisboa, Vítor Domingues . “De início, pensou-se nesse ca-
lendário, mas depois começou-se também a pensar em ace-
lerar a Linha Vermelha, com a ligação de S. Sebastião a Cam-
po de Ourique. E ao acelerar essa ligação talvez faça sentido 
não avançar com a ligação pedonal”, explica o presidente, a 
razão pela qual a ligação está parada. “Está em suspenso, 
porque o objetivo era aproximar as Amoreiras da linha”. Esta 
ligação teria cerca de 300 m, ligaria o metro, no Rato, à Praça 
de Santa Isabel, para permitir o acesso às Amoreiras, preven-
do-se um custo de 15,6 milhões de euros. Não vai acontecer, 
para já. Assim, o plano de desenvolvimento operacional do 
Metro de Lisboa, que Matos Fernandes anunciou, já não vai 
ser cumprido na totalidade.

Computadores nas escolas 
públicas são cada vez menos 

e mais velhos
Segundo os dados divulgados no relatório Estado da Educação 2017 
do Conselho Nacional de Educação, as 40 salas de aula do futuro 
criadas desde 2014 podiam ser em número superior, diz o relatório, 
ao referir que a decisão de apetrechar estes espaços é da iniciativa 
das escolas, mas está dependente das parcerias que conseguem 
mobilizar para tal “, ou seja, de financiamento que não passa pelo 
Ministério da Educação. Estas salas são concebidas, com a ajuda de 
mobiliário e tecnologia, para albergarem diferentes zonas de traba-
lho, podendo inclusivamente acolher mais do que uma turma em si-
multâneo, e privilegiam o trabalho em projeto, uma forma de trabalhar 
que se enquadra nos objetivos do Projeto de Autonomia e Flexibili-
dade Curricular, desde o presente ano letivo possível de aplicar em 
todas as escolas do país.  No entanto há uma realidade tecnológica 
contrastante com estas salas de aula, com os computadores disponí-
veis nas escolas cada vez mais envelhecidos e cada vez em menor 
número, aumentando a média de alunos por computador. Segundo o 
CNE, em 2016-2017, com um total de 302.415 computadores, havia 
menos 134.445 computadores do que em 2014-2015, “o que corres-
ponde a uma queda de 31%, sendo o setor público o mais afetado”.

Lisboa é a primeira capital 
no mundo com um guia 

criado a partir do Facebook
“Este guia resulta das contribuições de várias comunidades no Face-
book. A diferença é que este é feito pelas pessoas, é simples e com-
plementa os que já existem”, disse  a diretora do Facebook para a 
Península Ibérica, Lola Banos.  De acordo com a responsável, o guia 
apresentado reflete o orgulho que as pessoas têm na cidade e servi-
rá turistas e portugueses. “Vai ser possível descobrir Lisboa através 
dos olhos dos lisboetas, penso que será muito importante, não só 
para as pessoas que cá vivem, mas também para os turistas. Será 
possível descobrir novas zonas onde correr, onde andar de bicicleta, 
novos restaurantes ou recomendações sobre produtos, por exem-
plo”, disse.  A escolha de Lisboa para a primeira capital com a edição 
de um guia construído a partir de comunidades que funcionam na 
rede social era óbvia já que Lisboa é uma cidade com um patrimó-
nio cultural muito rico. “Queremos comemorar as comunidades no 
Facebook e as que existem em Lisboa são realmente interessantes, 
partilham interesses em comum, a cultura e o amor pela cidade por 
isso escolhemos Lisboa”, afirmou. Lisboa junta-se assim a Sevilha, 
a primeira cidade a disponibilizar aos residentes e visitantes um guia 
que resulta de comunidades estabelecidas no Facebook. O guia es-
tará também disponível online e numa versão PDF, para consultar e 
descarregar a partir da Internet.

Roupa, alojamento e artigos
para casa: o que os portugueses

 mais compram online
Roupas e equipamentos desportivos: esta é a categoria de produ-
tos ou serviços mais adquirida pelos portugueses por via electrô-
nica, de acordo com dados do INE que concluiu que 59,7% dos 
indivíduos  entre 16 e 74 anos que utilizaram comércio electrôni-
co nos 12 meses anteriores compraram roupas ou equipamentos 
desportivos.  A segunda categoria mais comprada pelos portugue-
ses pelo também designado de e-commerce, numa proporção de 
48,3%, diz respeito a alojamento. Seguem-se os artigos para casa, 
com 35,6%. A compra de bilhetes para espetáculos e eventos foi de  
29,7% e 27,2% utilizou o comércio eletrônico para comprar bilhetes 
de transporte e outros preparativos para viagens.

rIotur  Inscrição para concurso da corte real do carnaval rio 2019 é prorrogada
As inscrições para o con-

curso que irá eleger o Rei 
Momo e a Rainha do Carna-
val de 2019 foram prorroga-
das. O processo iniciado em 
18 de outubro poderá ser feito 
até o dia 30 de novembro. Os 
candidatos deverão compare-
cer à sede da Riotur (Cidade 
das Artes - Av. das Américas, 
5.300 - Barra da Tijuca), das 
10h às 17h, para realizar a 
inscrição gratuitamente. 

Os candidatos a Rei 
Momo precisam residir no 
Município do Rio de Janei-
ro; ter entre 18 e 55 anos; 
não ser servidor municipal, 
estadual ou federal e ter 

de 18 a 40 anos com as mes-
mas regras aplicadas. Beleza 
do rosto, harmonia de linhas 
físicas, sociabilidade, facili-
dade de expressão, simpatia 
e espírito carnavalesco, além 
de domínio da arte de sam-
bar são os requisitos a serem 
cumpridos. 

Para concorrerem, os 
candidatos precisam apre-
sentar cópias autenticadas, 
ou acompanhadas dos ori-
ginais, da carteira de iden-
tidade, CPF, comprovante 
de residência (próprio, pai, 
mãe ou contrato de aluguel), 
certificado ou declaração de 
escolaridade, uma fotografia 

de corpo inteiro, número de 
inscrição no INSS/PIS ou PA-
SEP, declaração de próprio 
punho que reside no Muni-
cípio do Rio de Janeiro e de 
que não é servidor público 
municipal, nem ocupa cargo 
na estrutura do Município do 
Rio de Janeiro, além de um 
atestado de aptidão física 
com data recente ao Concur-
so, atestando ótimas condi-
ções de saúde do candidato.

O candidato campeão ga-
nhará o Título de “Rei Momo 
1º e Único do Carnaval 2019”, 
uma coroa, uma faixa, um ce-
tro e a quantia de R$ 30.000. 
O segundo colocado leva R$ 

3.500 e uma faixa de vice-rei 
do carnaval 2019. A eleita 
“Rainha do Carnaval 2019” 
ganhará uma coroa, uma faixa 
e mais a quantia de R$ 30.000. 
A segunda colocada leva o tí-
tulo de 1ª Princesa do Carna-
val 2019, uma tiara, uma fai-
xa e a quantia de R$ 22.500. 
A terceira colocada torna-se 
a 2ª Princesa do Carnaval 
2019, conquistando também 
uma tiara, uma faixa e a mes-
ma quantia de R$ 22.500. Os 
mandatos começarão na data 
de suas eleições e terminarão 
no dia 11 de março de 2019, 
encerramento oficial do Car-
naval 2019

concluído o ensino funda-
mental. Serão observados 
os requisitos desembaraço, 
sociabilidade, facilidade de 

expressão, simpatia, espírito 
carnavalesco e domínio da 
arte de sambar. Já a Rainha 
e as Princesas precisam ter 
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No cineteatro da cidade 
raiana, está marcado um 
concerto comentado e co-
memorativo do Dia Mundial 
da Música, pelo Grupo de 
Música Contemporânea de 
Lisboa.

No próximo sábado, às 
17h00min, vão decorrer, na 
Biblioteca Municipal Dra. 
Elsa Grilo, as conferências 
“Relações Musicais entre a 
Sé de Évora e a Sé de Elvas” 
e “Passagem, de Manuel Jo-
aquim por Elvas”.

Também no sábado, a 
igreja de Nossa Senhora da 
Assunção, antiga Sé de El-

Três concertos e duas conferências 
no “Mês da Música” em Elvas

Elvas

ToMar

vinhas

Em comunicado, a CP – 
Comboios de Portugal afir-
ma que a “regularidade da 
circulação” nesta linha foi 
retomada, reconhecendo 
que “a capacidade ofere-
cida tem sido insuficiente 
para dar resposta adequa-
da à procura verificada em 
horas de ponta”.

“Na origem desta situ-
ação, estiveram os níveis 
elevados de imobilização 
de uma série de material 
circulante, decorrentes de 
necessidades de manuten-
ção em oficina”, afirma a 
empresa.

CP admite problemas na ligação a Tomar e 
anuncia reposição da “normalidade do serviço”

O comunicado adianta 
que a CP e a EMEF (Em-
presa de Manutenção de 
Equipamento Ferroviário) 
“desenvolveram um planea-
mento de manutenção para 
estas unidades que vai per-
mitir repor a normalidade 
do serviço e a realização de 
comboios com a capacida-
de adequada às necessida-
des dos clientes”.

O ministro do Planea-
mento e das Infraestrutu-
ras, Pedro Marques, disse, 
no parlamento, que os com-
boios regionais entre Lisboa 
e Tomar iriam voltar a circu-

vas, acolhe, às 21h30min, um 
concerto pelo Coro Polifônico 
Eboare Mvsica, sob a direção 
do maestro Eduardo Martins.

As iniciativas de sábado 
estão integradas nas XXI 
Jornadas Internacionais da 
“Escola de Música da Sé de 
Évora – ligação à Música da 
Sé de Elvas”.

O “Mês da Música”, orga-
nizado pela Câmara Munici-
pal de Elvas, encerra no dia 
27, com um espetáculo em 
que atuam José Gonçalez 
& Sangre Ibérico, marcado 
para as 21h30min, no cinete-
atro municipal.

A Câmara de Vinhais de-
sistiu da obra de 3,7 milhões 
de euros para a construção 
de um novo centro escolar 
depois de três concursos 
sem empreiteiros interessa-
dos, disse o presidente, Luís 
Fernandes.

 A autarquia acabou por 
optar pela requalificação da 
degradada escola secundá-
ria e vai agora estudar se 
será possível incluir um mó-
dulo na obra para juntar os 
cerca de 500 alunos que fre-
quentam os diferentes níveis 
de ensino.

O município tem assegu-
rado fundos comunitários, 
uma verba de 2,7 milhões de 
euros e chegou a aumentar 
o valor da obra até 3,75 mi-
lhões de euros, mas depois 

Construiu escola nova, mas teve
de desistir depois de três concursos 

de três concursos em dois 
anos, nenhuma empresa de 
construção civil se mostrou 
interessada.

No primeiro concurso 
não houve concorrente, no 
segundo, uma empresa ga-

nhou, mas não quis fazer o 
trabalho, argumentando, se-
gundo o autarca, que o preço 
mudou devido à conjuntura 
do mercado.

O processo foi parar a tri-
bunal e a Câmara lançou, em 

setembro, o terceiro concur-
so, que ficou mais uma vez 
deserto.

O presidente considerou 
“insustentável” continuar a 
subir o preço base para a 
obra e avançou para a al-
ternativa, depois de conver-
sações com a Comissão de 
Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte 
(CCDRN) e a DGESTE- Di-
reção Geral dos Estabeleci-
mentos Escolares.

Luís Fernandes explicou 
que estão a decorrer os es-
tudos para apresentar nova 
candidatura até 21 de de-
zembro por forma a assegu-
rar que o município não per-
de os 2,7 milhões de euros 
que já tinham sido alocados 
a esta obra.

lar com seis unidades tri-
plas elétricas, depois de, na 
discussão na generalidade 
da proposta de Orçamento 
do Estado para 2019, terem 
sido recordadas queixas 
dos utentes sobre as con-
dições nas viagens neste 
percurso.

“Já estão em circulação, 
voltando a estar em circu-
lação seis unidades triplas 
elétricas com prioridade 
exatamente para serviço a 
Tomar, para precisamente 
retomarmos a capacidade 
adequada de serviço”, dis-
se o ministro.

A situação, descrita 
como “caótica”, tem motiva-
do numerosas queixas de 
utentes nas redes sociais, 
em particular na página de 
Face book da CP, tendo o 
Bloco de Esquerda e o CDS
-PP questionado o Governo 
há uma semana sobre a re-
dução do número de carru-
agens.

Segundo o deputado do 
BE eleito por Santarém, 
Carlos Matias, “na desloca-
ção de Tomar para Lisboa, 
a partir do Entroncamento, 

já não teve lugares senta-
dos”.

“No regresso, à tarde, o 
cenário inverteu-se: muitas 
vezes, em Lisboa-Oriente, 
centenas de passageiros 
não conseguem entrar em 
comboios que minutos an-
tes já partiram lotados de 
Lisboa-Santa Apolônia”, 
apontou.

Também os deputados 
do CDS-PP Patrícia Fon-
seca (eleita por Santarém) 
e Hélder Amaral questiona-
ram o ministro do Planea-
mento e das Infraestruturas 
sobre se “tem conhecimen-
to do que diariamente se 
passa nos comboios que 
ligam Lisboa a Tomar e das 
situações amplamente de-
nunciadas pelos utentes”.

Os deputados referiam 
notícias que relatam “pro-
blemas de sobrelotação, 
falta de condições e su-
pressões sem aviso prévio 
de comboios entre Lisboa e 
Tomar”, bem como as “inin-
terruptas queixas de uten-
tes desta linha” nas redes 
sociais e na própria página 
de Face book da CP.

Câmara de Oeiras transfere mais de 
137 mil euros para juntas de freguesia

BREVES DE OEIRAS

A Câmara Municipal de 
Oeiras aprovou a transfe-
rência de uma verba supe-
rior a 137.7 mil euros paras 
as freguesias de todo o 
concelho, correspondente 
a despesas correntes no 
3.º e 4.º bimestre de 2018 
e ações concretizadas no 
âmbito do Contrato Inte-
radministrativo de Delega-
ção de Competências.

Para a Junta de Fre-
guesia de Porto Salvo, a 
verba total de transferência 
é de cerca de 23 mil euros.

Para Barcarena, a ver-
ba destinada totaliza 1.929 
mil euros.

Já para a União das Fre-
guesias de Oeiras, S.J.B., 
Paço de Arcos e Caxias, a 
verba aprovada foi de 55.5 
mil euros Para União de 
Freguesias de Carnaxide 
e Queijas, aprovou-se a 
transferência financeira de 
32.7 mil euros.À União de 
Freguesias de Algés, Linda
-a-Velha e Cruz Quebrada/ 
Dafundo a verba total des-
tinada foi de 24 mil euros.

Oeiras financia acolhimento gratuito 
para os alunos do 1º Ciclo

O Município de Oeiras 
deliberou atribuir uma com-
participação financeira, no 
valor de 39.960,00€, para 
o funcionamento da Com-
ponente de Apoio à Família 
(CAF), gerida nas escolas 
pelas Associações de Pais 
e Encarregados de Educa-
ção (APEE), que deverão 
garantir o acolhimento gra-
tuito aos alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico da rede 
pública a partir das 7h30.

Este montante será 
repartido pelas 22 entida-

des gestoras da Compo-
nente de Apoio à Família 
(CAF), para o ano letivo 
2018/2019.

Além de contribuir para 
a adaptação dos tempos de 
permanência dos alunos 
na escola às necessidades 
das estruturas familiares e 
exigências do mundo labo-
ral, esta medida reforça a 
autonomia dos estabele-
cimentos de educação e 
ensino, designadamente 
nos planos pedagógicos e 
organizacionais.

Município de Oeiras prepara 
estratégia para a ciência

O Município de Oeiras 
vai lançar uma Estraté-
gia que interliga Ciência e 
Educação enquanto pila-
res de desenvolvimento e 
que pretende dar a conhe-
cer e desenvolver o posi-
cionamento de Oeiras en-
quanto concelho único no 
país em termos de capaci-
tação científica e tecnoló-
gica. Numa primeira fase, 
o ponto focal da Estratégia 
para a Ciência, Educação 
e Desenvolvimento do 
Município será o Instituto 
Gulbenkian de Ciência, ao 
qual foi já atribuída uma 
comparticipação financei-
ra no valor de 37.150,67€ 

para financiar o arranque 
das atividades.

Este montante destina-
se ao planeamento, arran-
que e coordenação de ativi-
dades educativas a realizar 
junto dos alunos de Oeiras 
e à criação de uma Unidade 
de Apoio à Exploração da 
Propriedade Intelectual bem 
como um Programa de Ci-
ência e Internacionalização.

Refira-se que Oeiras 
reúne instituições de inves-
tigação científica de mérito 
internacional, empresas tec-
nológicas e tem um elevado 
número de investigadores 
doutorados a residir no ter-
ritório
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Os Bombeiros do Concelho 
de Espinho sagraram-se cam-
peões nacionais no Firefighter 
Combat Challenger, a maior 
competição de bombeiros or-
ganizada pela Liga dos Bom-
beiros Portugueses.

No passado fim de semana 
(3 e 4 nov.), decorreu na cida-
de das Caldas da Rainha a 3.ª 
edição do Firefighter Combat 

Bombeiros do Concelho de Espinho 
sagram-se campeões nacionais

Espinho

póvoa dE varzim

vila nova da Barquinha

Castro marim

Uma das maiores atra-
ções do Natal de Castro Ma-
rim, o Presépio de Sal será 
visitável já a partir do dia 1 de 
dezembro, na Casa do Sal. A 
inauguração está marcada 
para as 16h, mas a partir das 
15h, poderá assistir ao Desfi-
le de Natal, que representa a 
chegada da época natalícia à 
vila raiana.

A iniciativa é a Junta de 
Freguesia de Castro Marim, 
que organiza, há dez anos, 
uma Casa do Natal, compos-
ta por um presépio gigante. 
Há dois anos, foi introduzido 
como matéria-prima e afluên-
cia de visitantes tem supera-
do como expectativas. Acolhi-
do pela segunda vez na Casa 
do Sal, o Presépio de Sal vem 
com uma missão de infraes-
trutura, que é uma promoção 
do grande motor econômico 
de Castro Marim, o sal.

O Presépio de Sal está 
neste momento a ser cons-
truído. Serão mais que 7 
toneladas do melhor sal 
do mundo, com cerca de 
100m2, onde são distribuí-

das mais de 3800 peças que 
compõem.

Além disso, a maior parte 
em relação ao ano anterior, 
iniciativa do Sal apresenta 
uma nova e multifacetada 
dinâmica, propondo-se a re-
alização, todos os sábados, 
uma “Hora do Conto” para 
as crianças e, aos domingos, 
atuações musicais com gru-
pos locais. O fim-de-semana 
contará ainda com a promo-
ção e a venda, sem barra de 
espaço da Casa do Sal, de 
um produto endógeno, como 
a fruta ou as frutas secas, tão 
apreciados na altura do ano.

O Presépio de Sal pode 
ser visitado todos os dias, 
entre as 10h00-13h00 e as 
14h00-18h00, com a auto-
rização dos dias 25 de de-
zembro e 1 de janeiro, que 
funcionará entre as 14h00 e 
as 18h00.

Esta é uma iniciativa da 
Junta de Freguesia de Cas-
tro Marim e conta com as 
apoios da Câmara Municipal 
de Castro Marim e a empre-
sa municipal Novbaesuris.

presépio de sal na Casa
do sal em Castro marim

No âmbito do Dia Nacional 
do Mar – 16 de novembro, o 
Município da Póvoa de Var-
zim promove várias iniciativas 
sobre o patrimônio marítimo, 
dirigidas a diferentes públicos, 
no sentido de reforçar as raí-
zes culturais marítimas.

Na Biblioteca Municipal 
Rocha Peixoto estará paten-
te à mostra documental Os 
Faróis na Póvoa de Varzim, 
bem como haverá um des-
taque bibliográfico sobre os 
Faróis de Portugal.

Serão divulgados e dispo-
nibilizados documentos exis-
tentes na Biblioteca Municipal, 
dos quais destacamos: mono-
grafias, fotografias, registros e 
recortes de imprensa.

Na manhã desta sexta-
feira, às 10h30, o Professor 
José Abel Carriço orientará a 

Fernando Freire, presidente 
da Câmara de Vila Nova da Bar-
quinha, no distrito de Santarém, 
explicou que os achados resul-
tantes das escavações perten-
cem ao Exército Português e 
que vão fazer parte da exposi-
ção na sequência de um proto-
colo assinado para o efeito.

A coleção integra um 
“acervo único no país”, em 
termos de história templária, e 
inclui ainda peças do espólio 
municipal, como uma espa-
da, elmos, marcos templários, 
fatos de proteção em malha 
cota e réplicas de imagens 
originais em túmulos.

O Centro de Interpretação 
Templário vai funcionar no piso 
1 do Centro Cultural da locali-
dade e contempla uma sala de 
exposição permanente, um 
espaço para mostras tempo-
rárias e uma sala de projeção 
de filmes sobre a temática 
dos Templários.

Biblioteca da póvoa de varzim
assinala dia nacional do mar

Centro de interpretação
templário abre com peças únicas

sessão A Música e os Sons 
do Mar. Esta atividade peda-
gógica aborda a importância 
do mar como fonte de inspi-
ração para a composição de 
temas musicais e a sonorida-
de do mar.

De tarde, pelas 15h00, as 
Artes & Ofícios dão a conhe-
cer a vida de um Faroleiro, 
sendo dinamizada pelo 1CL 

Osvaldo Concha Rodrigues, 
Encarregado da Secção de 
Balizagem na Capitania do 
Porto da Póvoa de Varzim.

O papel dos faróis e dos 
faroleiros tem vindo a trans-
formar-se. Dantes, um faro-
leiro precisava de ativar um 
mecanismo de horas a horas 
para que o farol funcionasse. 
Hoje, o sistema está quase 

Segundo Fernando Freire, 
além da inauguração do CITA, 
“o primeiro deste gênero no 
país e que colocará em expo-
sição achados arqueológicos 
do Castelo de Almourol úni-
cos em Portugal”, no domingo 
irá também ser inaugurada a 
Biblioteca-Arquivo do Centro 
de Interpretação de Almourol, 
com acervo dos doadores da 
arquiteta Teresa Pinto Furtado 
e professor Manuel J. Gandra, 
um equipamento que visa “pro-
mover o acesso à informação 
necessária ao desempenho 
das funções de ensino, inves-
tigação, educação e extensão 
cultural da comunidade”.

Para a concretização do 
centro, o município de Vila 
Nova da Barquinha viu apro-
vada uma candidatura ao 
Programa Valorizar, Linha de 
Apoio à Valorização Turísti-
ca do Interior do Turismo de 
Portugal, que tem por objetivo 

promover a contínua qualifica-
ção dos destinos com a valori-
zação do patrimônio cultural e 
natural do país.

Com um investimento de 
152 mil euros, financiado em 
136 mil euros pelo Turismo do 
Centro, “o CITA será a primei-
ra infraestrutura do gênero em 
Portugal”, contribuindo para 
“inserir o território em rotas tu-
rísticas nacionais e internacio-
nais”, associadas à questão 
templária e ao turismo militar, 
e aumentar o respectivo fluxo 
turístico regional.

No concelho de Vila Nova 
da Barquinha, o patrimônio 
imaterial “é fortemente mar-
cado pela cultura dos Templá-
rios, de que é expoente má-
ximo o Castelo de Almourol”, 
monumento emblemático no 
Médio Tejo.

Classificado como Monu-
mento Nacional, o castelo é um 
“símbolo da engenharia militar 

Challenger, um campeonato 
de manobras de bombeiros or-
ganizado pela Red Swat Por-
tugal e com a chancela da Liga 
dos Bombeiros Portugueses.

Os Bombeiros do Concelho 
de Espinho participaram pela 
primeira vez na “modalidade 
de equipes masculinas” e na 
“modalidade individual femi-
nina”, tendo-se sagrado cam-

peões nacionais em ambas as 
categorias.

Nesta competição estive-
ram presentes 15 equipes, 
com destaque para os ven-
cedores das duas últimas 
edições, a Companhia dos 
Bombeiros Sapadores de Se-
túbal e os Bombeiros Volun-
tários de Queluz, ambos com 
experiência internacional ob-
tida nos Estados Unidos da 
América.

Quirino de Jesus, verea-
dor da Câmara Municipal de 
Espinho com o Pelouro da 
Proteção Civil, congratula-se 
com o feito alcançado pela 
corporação de Bombeiros do 
Concelho.

O Município de Espinho 
saúda a Direção da Associa-
ção, Comando e todo o corpo 
de efetivos operacionais pelo 

título alcançado que reflete a 
excelência da formação que 
permite prestar um trabalho 
humanitário pronto e relevan-
te ao serviço da população do 
concelho de Espinho.

A Câmara Municipal de 
Espinho tem na Associação 
dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho um parceiro funda-
mental na Proteção Civil que 
garante às populações, pelo 
que saúda e reconhece mais 
esta prova de competência e 
de preparação de alto nível do 
seu corpo operacional.

Para o Corpo de Bombei-
ros do Concelho de Espinho, 
estes resultados evidenciam 
uma vez mais, todo o inves-
timento feito em formação e 
treino dos nossos bombeiros, 
demonstrando que estão entre 
os melhores do país.

todo automatizado.
O farol deve representar 

para quem anda no mar um 
fator de segurança, de ajuda. 
O farol sempre foi o elo de 
ligação entre quem está no 
mar, sujeito às intempéries, e 
a costa, onde por natureza o 
ser humano habita, a terra.

O Dia Nacional do Mar é 
uma data comemorativa da 
Convenção das Nações Uni-
das sobre o Direito do Mar 
(CNUDM), que entrou em 
vigor a 16 de novembro de 
1994, tendo sido ratificada 
por Portugal a 14 de outubro 
de 1997. Um ano mais tarde, 
em 1998, o dia 16 de novem-
bro foi institucionalizado pela 
Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 83/1998, de 10 
de Julho, como o Dia Nacio-
nal do Mar.

portuguesa”, estando afeto ao 
Ministério da Defesa Nacional 
e à guarda do Exército Portu-
guês, mas cuja administração, 
através de protocolo, é exerci-
da pela câmara municipal.

Segundo sublinhou Fer-
nando Freire, com o Centro 
de Interpretação Templário de 
Almourol, o município vai “criar 
um novo polo de atração no 
território, fazendo uma ‘ponte’ 
entre o Castelo de Almourol e 
a sede de concelho, captando 
os cerca de 70 mil visitantes 
anuais do monumento nacional 
para potenciar a dinamização 
econômica e cultural da vila”.

A inauguração do Centro de 
Interpretação Templário está 
agendada para domingo, dia 
em que vão decorrer uma visita 
guiada e combates medievais 
no Castelo de Almourol, além 
da demonstração de armas 
medievais, conferências e mo-
mentos musicais.

O outono na serra da Es-
trela traz novas paisagens e 
sabores, mas também tradi-
ções que vale a pena reviver, 
existindo assim excelentes 
motivos para visitar as Al-
deias de Montanha.

Na véspera e noite de São 
Martinho (10 e 11 de novem-
bro), em Loriga cumpre-se 
mais uma vez a tradição, os 
pastores tiram os chocalhos 
ao gado e desfilam orgulho-
samente pelas ruas da Vila. 
De tradição secular, a Cho-
calhada de São Martinho 
encontra-se intimamente as-
sociada aos costumes e vi-
vências dos pastores, e diz 
à lenda que a sua finalidade 
era a de afastar os males dos 
seus rebanhos.

Neste fim-de-semana de-
corre também, numa inicia-
tiva conjunta entre a Junta 
de Freguesia de Loriga e os 

vila dE loriga

pastores em seia mantêm
a tradição secular das

chocalhadas de são martinho

agentes de restauração e 
enquadrada no Plano de Ani-
mação da Rede de Aldeias 
de Montanha, a mostra gas-
tronômica Sabores da Vila. 
O objetivo é valorizar o po-
tencial gastronômico da Vila, 
em particular de produtos 
tão diferenciadores como as 
calhorras, o cabrito e borre-
go serranos, a broa e o bolo 
negro de Loriga, valorizando 
e acrescentando valor às tra-
dições desta localidade, que 
também integra a Rede de 
Aldeias de Montanha.
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No último ano da Legisla-
tura, a um ano das eleições 
legislativas, deram entrada 
895 propostas de alteração 
ao Orçamento do Estado 
para 2019, o maior núme-
ro  registado com o Governo 
socialista. Em 2016  os parti-
dos não foram além de 249 
medidas e, em 2017, 510 
propostas, e em 2018, 707 
alterações.

Existem áreas que sofre-
rão  avanços e recuos e vão  
desde o setor imobiliário às 
reformas antecipadas ao IVA 
dos espetáculos ou até mes-
mo à taxa de proteção civil. 
Ainda assim, Mário Centeno já 
veio pedir prudência aos gru-
pos parlamentares no que diz 
respeito às alterações apre-
sentados, pedindo aos de-
putados que evitem compor-
tamentos miópicos. E deixou 
um recado: «Não podemos 
dar um passo maior do que a 
perna», disse no Parlamento.                                                                                                  
No caso dos imóveis, a cria-
ção da taxa de Proteção Civil 
deve desaparecer, apesar de 
o Governo ainda ter esperan-
ça de que irá convencer os 
partidos da importância da 
medida. A proposta apareceu 
no documento e passa pela 
criação de uma contribuição 
municipal de proteção civil a 
suportar pelos proprietários 
de prédios e recebeu imedia-
tamente cartão vermelho por 
parte destes ao classificá-la 
de injusta e de ir contra as 
decisões do Tribunal Cons-
titucional . O PSD anunciou 
que vai votar contra, assim 
como o CDS. Já o Bloco de 
Esquerda foi mais longe e 
apresentou uma proposta 
de alteração para eliminar 
o artigo que prevê a criação 
da nova taxa. Ainda no setor 
imobiliário, tanto o BE como 
o PCP querem introduzir um 
novo escalão no Adicional 
do Imposto Municipal sobre 
Imóveis . O PSD quer pena-
lizar mais-valias contra espe-
culação imobiliária, em sede 
de IRS. Se a venda for feita 
no prazo de 1 a 2 anos, en-
tão o valor a aplicar será de 
75%, e de 50% entre os dois 

O que ainda pode
mudar no Orçamento

e os 15 anos. Acima dos 30 
anos haverá uma isenção. 
Caso as famílias voltem a 
investir a totalidade das ver-
bas numa outra casa, os so-
ciais democratas defendem a 
manutenção da isenção das 
mais-valias em sede de IRS.  
Por seu lado, os bloquistas 
pretendem um novo regime 
de tributação das mais-va-
lias, que também vem agra-
var a carga fiscal consoante 
o tempo de detenção de um 
imóvel. A ideia é que as mais-
valias sejam divididas em 
duas partes:  metade do va-
lor do investimento que tenha 
sido feito em reabilitação será 
considerada em 40% do seu 
valor para englobamento no 
IRS, já a restante parte será 
considerada numa percenta-
gem crescente, consoante o 
tempo de detenção do imó-
vel. Se o proprietário vender o 
imóvel em  menos de um ano 
após a compra, a tributação 
incidirá sobre 75% desta par-
te da mais-valia. A aplicação 
da taxa será progressiva até 
aos 12 anos, período a partir 
do qual a taxa incidirá sobre 
50% da mais-valia. Este é um 
dos pontos  em que o Gover-
no dirá não ao Bloco de Es-
querda, depois de ter também 
travado as negociações para 
a criação de uma taxa contra 
a especulação imobiliária.

No caso dos combustíveis  
a alteração diz respeito ao 
Adicional do Imposto sobre 
Produtos Petrolíferos , medi-

da que entrou em vigor em 
2016 e aumentou em 6 cên-
timos o litro da gasolina e do 
diesel, e foi anunciada pelo 
próprio ministro das Finanças 
e passa por uma redução do 
preço da gasolina em 3cênti-
mos. PSD e o CDS apresen-
taram propostas de alteração 
para eliminar  o Adicional do 
ISP.

O que deve se manter 
será o agravamento do IRS 
no caso dos contribuintes 
que irão ver o seu salário atu-
alizado de acordo com a taxa 
de inflação. Isto significa que, 
no caso de estarem no limite 
do escalão irão sofrer inevi-
tavelmente um agravamento 
de imposto. Face a este ce-
nário, o PCP apresentou uma 
proposta de alteração para 
que os escalões de IRS se-
jam atualizados ao nível da 
taxa de inflação, estimada 
em 1,3% para o próximo ano. 
Sem esta atualização, calcu-
lam os comunistas, o impac-
to no bolso dos contribuintes 
deverá rondar os 60 milhões  
Mário Centeno tem vindo a 
garantir que prioridade políti-
ca na área fiscal passa pela 
a descida dos impostos dire-
tos, lembrando que o IRS já 
desceu em todos os anos da 
atual legislatura. Já o secre-
tário de Estado dos Assun-
tos Fiscais foi claro: «Não 
precisamos de atualizar os 
escalões em 2019 pela sim-
ples circunstância de que nós 
alterámos significativamente 

A TAP informou que, 
a partir de janeiro, a rota 
entre as 2 principais cida-
des do país contará com 
13 voos diários, com voos 
de hora a hora nos perío-
dos de maior procura. “A 
rota será totalmente ope-

rada por aviões a jato, da 
família Airbus, o que permi-
tirá aumentar o número de 
assentos disponíveis para 
220 mil, por ano, represen-
tando um aumento de 50% 
da oferta”, a TAP que quer 
assim responder à procura 

Ponte aérea Lisboa-Porto da TAP terá mais 
50% de assentos anualmente em 2019

os escalões em 2018».Os 
comunistas entregaram ain-
da propostas de alteração 
para a atualizar o mínimo de 
existência, bem como a não 
tributação, em sede de IRS, 
das indemnizações por des-
pejo. 

O Executivo poderá alar-
gar o fim do fator de susten-
tabilidade a outros regimes, 
como é o caso da função 
pública ou dos desempre-
gados de longa duração. A 
garantia foi dada por Vieira 
da Silva, mas deixou um re-
cado: essa alteração terá de 
ser feita de forma cuidada.  
O PS entregou, entretanto, 
uma proposta para aliviar o 
corte nas pensões antecipa-
das também na Caixa Geral 
de Aposentadorias, tal como 
já está previsto para a Segu-
rança Social. A medida agra-
da à esquerda que já tinha 
exigido regras iguais para os 
dois sistemas.

No próximo ano, os tra-
balhadores inscritos na Se-
gurança Social que tenham 
40 anos de descontos e 60 
de idade poderão passar à 
reforma sem o corte do fator 
de sustentabilidade (-14,5%). 
Esta norma irá entrar em vigor 
em duas fases ((janeiro para 
63 e outubro para 60 anos).  
O Bloco propôs ainda que o 
fim do fator de sustentabilida-
de, que corta 14,5% do valor 
da pensão, seja eliminado 
também para os desempre-
gados de longa duração ou 
para trabalhadores que têm 
regimes especiais, como os 
mineiros, que podem refor-
mar-se aos 55 anos. Por fim 
o PSD propôs um limite das 
cativações aplicadas aos ser-
viços dos ministérios, no va-
lor máximo de 75%,enquanto 
o CDS avançou com uma sé-
rie de propostas para proibir 
cativações orçamentais nas 
áreas da saúde, defesa, se-
gurança interna, justiça, for-
mação profissional e entida-
des reguladoras. No caso da 
saúde, o limite às cativações 
poderá vir a ter algum apoio 
à esquerda na votação de es-
pecialidade no Parlamento .

A inflação anual em 
Portugal recuou, em ou-
tubro, para o segundo 
menor valor (0,8%) da 
União Europeia e em 
contraciclo com a zona 
euro e a UE, onde esta 
subiu face a setembro, 
segundo o Eurostat.                                                                                                                          
A taxa de inflação anu-
al fixou-se, em outubro, 
nos 2,2% tanto na zona 
euro quanto na UE, ten-
do os preços subido face 
a setembro (2,1% em ambas 
as zonas). Em outubro de 
2017, a taxa de inflação anual 
foi de 1,4% na zona euro e de 
1,7% na UE.

As mais baixas taxas de 
inflação anual registaram-
se, em outubro, na Dina-
marca (0,7%), em Portugal 
(0,8%) e na Irlanda (1,1%) 
e as mais elevadas na Es-
tónia (4,5%), na Roménia 

O governador do Banco de 
Portugal, Carlos Costa, avisou 
que Portugal não pode con-
tinuar com um crescimento 
potencial anémico, insistindo 
que o que separa o país das 
restantes economias são as 
diferenças de produtividade.

“O que separa a econo-
mia portuguesa das outras 
são as diferenças de produ-
tividade e não o número de 
horas trabalhadas”, disse o 
responsável durante a aber-
tura da 9ª. Conferência do 
Banco de Portugal sobre o 
desenvolvimento econômico 
português no espaço europeu.                                                                                                      
O país depende do crescimen-
to potencial, disse o governa-
dor do BdP, referindo que este 
terá como resultado déficits 
elevados, por um lado, e emi-
gração, por outro lado.

Carlos Costa falou sobre 
a importância de refletir sobre 
as necessidades da economia 
portuguesa, sobretudo, em 
tempos de crescimento eco-
nômico, sendo a discussão 
ainda mais premente quanto 
se observam sinais de abran-
damento.

Ainda assim, acredita que 
independente das oscilações 
cíclicas, só um crescimento 
robusto poderá fazer a econo-
mia portuguesa convergir.

Entre as alavancas citadas 
por Carlos Costa, a produti-
vidade dos trabalhadores, o 
reforço das competências, a 
cultura de mérito e empreen-
dedorismo, o aprender a su-
perar as iniciativas fracassa-
das e a adequação do sistema 
financeiro às necessidades de 
financiamento das empresas.

A difusão do conhecimento 
e a necessidade de as empre-
sas serem capazes de dia-
logar com detentores do co-
nhecimento foram igualmente 
referidas por Carlos Costa, 
assim como a necessidade de 
melhorar a atratividade do am-
biente de negócios e a simpli-
cidade do sistema fiscal.

Ponte aérea Lisboa-Porto 
da TAP terá mais 50% de as-

sentos anualmente em 2019
A TAP informou que, a par-

tir de janeiro, a rota entre as 
2 principais cidades do país 
contará com 13 voos diários, 
com voos de hora a hora nos 
períodos de maior procura. “A 
rota será totalmente operada 
por aviões a jato, da família 
Airbus, o que permitirá aumen-
tar o número de assentos dis-
poníveis para 220 mil, por ano, 
representando um aumento 
de 50% da oferta”, a TAP que 
quer assim responder à procu-
ra que a ponte aérea tem tido 
desde o seu lançamento, em 
2016, sempre com elevadas 
taxas de ocupação.

A transportadora explicou 
ainda que os aviões da Airbus 
podem ficar estacionados em 
manga, o que tornará mais ágil 
e rápido o embarque e desem-
barque dos passageiros, tal 
como irá facilitar o transporte 
de bagagem.

“A reorganização da pon-
te aérea tem sido uma prio-
ridade para a TAP, que já no 
final de outubro aumentou o 
número de frequências diá-
rias, introduziu mais um avião 
na frota e fez alterações nos 
horários, o que possibilitou 
uma melhoria na pontualida-
de. Em novembro, o índice 
de pontualidade da ponte aé-
rea tem vindo a registar valo-
res acumulados de 78,5 %”.                                                                                                                                        
A rota alcançou 2 milhões de 
passageiros, desde o seu lan-
çamento. Em 2017, do total 
de 595 mil passageiros com 
destino ao Porto, 49% com-
praram a viagem na Europa 
(293 mil), 30,8% em Portugal, 
fora do Porto (183 mil), 9% no 
Brasil (54 mil) e 4% nos EUA 
(26 mil).

O presidente executivo da 
companhia, Antonoaldo Ne-
ves, garantia já que a ponte 
aérea Lisboa-Porto está a 
funcionar com mais eficiência, 
tendo em conta uma melhor 
rotação de aviões e aeronaves 
mais modernas e concluiu , 
que o volume de voos no Por-
to é maior do que sempre foi.

Portugal não 
pode continuar 

com crescimento 
potencial 
anémico

Portugal com a segunda menor 
taxa de inflação da UE em outubro

(4,2%) e na Hungria (3,9%).                                                                                                                        
Segundo o gabinete estatís-
tico da UE, face a setembro, 
a inflação anual recuou em 8 
Estados-membros, manteve-
se estável em 5 e aumentou 
nos outros 14.

Em Portugal, a inflação 
anual desceu para os 0,8% 
quer face a setembro (1,8%), 
quer na comparação homólo-
ga (1,7%).

que a ponte aérea tem tido 
desde o seu lançamento, 
em 2016, sempre com ele-
vadas taxas de ocupação.

A transportadora explicou 
ainda que os aviões da Airbus 
podem ficar estacionados em 
manga, o que tornará mais 
ágil e rápido o embarque e 
desembarque dos passagei-
ros, tal como irá facilitar o 
transporte de bagagem.

“A reorganização da 
ponte aérea tem sido uma 
prioridade para a TAP, que 
já no final de outubro au-
mentou o número de fre-
quências diárias, introduziu 
mais um avião na frota e 
fez alterações nos horários, 
o que possibilitou uma me-
lhoria na pontualidade. Em 
novembro, o índice de pon-
tualidade da ponte aérea 

tem vindo a registar valores 
acumulados de 78,5 %”.

A rota alcançou 2 mi-
lhões de passageiros, des-
de o seu lançamento. Em 
2017, do total de 595 mil 
passageiros com destino 
ao Porto, 49% compraram 
a viagem na Europa (293 
mil), 30,8% em Portugal, 
fora do Porto (183 mil), 9% 
no Brasil (54 mil) e 4% nos 
EUA (26 mil).

O presidente executivo 
da companhia, Antonoaldo 
Neves, garantia já que a 
ponte aérea Lisboa-Porto 
está a funcionar com mais 
eficiência, tendo em con-
ta uma melhor rotação de 
aviões e aeronaves mais 
modernas e concluiu , que 
o volume de voos no Porto 
é maior do que sempre foi.
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Política

Questionado sobre a 
divergência entre o grupo 
parlamentar do OS, que 
apresentou uma proposta 
de redução do IVA da tau-
romaquia de 13 para 6%, 

As mais de 900 pro-
postas apresentadas pe-
los grupos parlamentares 
mostra alguma vitalidade 
do ponto de vista dos de-
putados, disse Rui Rio, em 
Coimbra. Para o líder so-
cial-democrata, se há 900 
e tal propostas é porque os 
deputados se empenha-
ram em fazer propostas.

Apesar disso, nota que 
pode haver mais propostas 
do que o normal, “porque 
são propostas para um Or-
çamento em ano eleitoral”.

“Espero é que as pro-
postas apresentadas que 
visem apenas conquistar 
simpatias eleitorais sejam 
uma minoria e que a maio-
ria sejam mesmo substan-
ciais relativamente àquilo 
que se pode considerar 
como visões diferentes 

daquelas que estão plas-
madas no Orçamento do 
Estado para 2019”. Para  
Rui Rio, no caso do PSD, 
houve, naturalmente, um 
esforço grande para que 
assim fosse.

O presidente da Repú-
blica expressou  preocu-
pação com o prazo de pro-
mulgação do Orçamento 
do Estado para 2019, afir-
mando recear que o núme-
ro de propostas de altera-
ção apresentadas, quase 
mil, leve a um atraso na 
redação final.

O presidente da Repú-
blica referiu que, “com me-
nos 300 propostas, a reda-
ção final foi complicada no 
ano passado e quase que 
chegou ao Natal” e disse 
esperar que desta vez “não 
chegue ao Natal”.

Costa satisfeito por liberdade de
voto no PS sobre IVA das touradas

e a posição de Governo de 
manter o IVA, António Costa 
disse estar muito satisfeito, 
por os deputados da banca-
da socialista poderem ser 
livres de votar a proposta do 

Governo.
Relativamente à propos-

ta do grupo parlamentar, o 
primeiro-ministro, manifes-
tou a sua satisfação no líder 
da bancada, Carlos César, 
que deixou claro aquilo que 
era óbvio.

Segundo António Costa, 
fica claro o inequívoco apoio 
do grupo parlamentar do PS 
ao Governo, que a propos-
ta da bancada sobre o IVA 
das touradas não pretende 
de forma alguma desautori-
zar aquilo que é uma posi-
ção muito clara do Governo, 
e que haverá liberdade de 
voto dos deputados para vo-
tarem a favor da proposta do 
Governo de manter o IVA da 

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina Mar-
tins, afirmou  que o partido 
tem uma enorme divergência 
com o Governo em relação à 
forma como está a ser feita a 
consolidação orçamental.

Numa reunião com mili-
tantes, para discutir a pro-
posta de Orçamento, Cata-
rina Martins defendeu que a 
despesa pública precisava 
de crescer mais, acompa-
nhando o crescimento da 
economia.

“Temos uma enorme di-
vergência com o Governo 
em relação à forma como é 
feita a consolidação orça-
mental. A economia está a 
crescer, mas o investimento 
nos serviços públicos não 
está a crescer ao mesmo rit-
mo”, referiu. Da mesma for-
ma, criticou o fato de a eco-
nomia estar a crescer mais 

Bloco assume enorme
divergência com o Governo

sobre consolidação orçamental

O secretário de Estado 
das Comunidades, José Luís 
Carneiro, apelou, aos portu-
gueses para responderem à 
notificação sobre o recense-
amento e para participar nos 
atos eleitorais.

“O apelo que faço a to-
dos os cidadãos é para que 
agora que vão ser notifi-
cados pela administração 
eleitoral, perguntando-lhes 
se querem ficar no recense-
amento automático ou se o 
querem suspender, para que 
respondam a essa notifica-
ção para que possam usar 
este direito fundamental de 
participarem nos atos eleito-
rais do seu país”, declarou.                                                                                                                                        
 José Luís Carneiro falava 
à comunicação social “Di-
álogos com as Comunida-

Governo apela a emigrantes para
responderem ao recenseamento

des: Leis eleitorais + Parti-
cipação”, que se realizou no 
Consulado-Geral em Paris e 
em que participou também a 
secretária de Estado Adjunta 
e da Administração Interna, 
Isabel Oneto, e o diretor-
geral dos Assuntos Consu-
lares e das Comunidades 
Portuguesas, Júlio Vilela.                                                                                                          
O secretário detalhou que 
as notificações sobre o re-
censeamento vão ser en-
viadas a um milhão e 140 
mil portugueses no estran-
geiro porque já havia 318 
mil que estavam recense-
ados, num investimento 
de sete milhões de euros.                                                                                                                                           
   Os “Diálogos com as Co-
munidades” contaram com 
uma apresentação sobre as 
alterações às leis eleitorais 

que consagram, entre ou-
tras, o recenseamento auto-
mático e não obrigatório dos 
portugueses no estrangeiro, 
a possibilidade de os duplos 
nacionais poderem concorrer 
à Assembleia da República 
nas eleições legislativas e o 
porte pago ao voto por corres-
pondência nas legislativas.                                                                                                                        

Rio diz que número de alterações 
ao orçamento é sinal da vitalidade 

dos deputados

Nas eleições presidenciais, 
o voto vai manter-se presen-
cial, mas a lei permite abrir 
mais mesas de voto e novos 
locais de voto, de aproximar 
as mesas eleitorais daqueles 
que estão mais distantes dos 
postos consulares, acres-
centou José Luís Carneiro, 
sem precisar quantas mesas 
de voto suplementares vão 
ser abertas.

 “Este conjunto de mu-
danças dá uma força política 
aos portugueses no estran-
geiro como eles até hoje não 
tinham. Uma coisa é termos 
300 mil em condições de vo-
tar, outra coisa é termos um 
milhão quatrocentos e cin-
quenta mil cidadãos em con-
dições de  votar nas institui-
ções do seu país”, concluiu .

O secretário-geral do 
PCP considerou que Portu-
gal não tem ainda a políti-
ca de que precisa para pôr 
o país a avançar a sério e 
ultrapassar os problemas 
estruturais que se mantém 
e agravam. “Todos sabe-
mos das limitações da atu-
al solução política para dar 
resposta aos problemas de 
fundo do país e assegu-
rar um rumo sustentado de 
elevação das condições de 
vida dos trabalhadores e do 
povo”, disse Jerónimo ao fa-
zer um balanço dos últimos 
3 anos de governo.

O líder comunista, dis-
se : “São avanços que vão 
em contraciclo com a po-
lítica de intensificação da 

Jerónimo:” Portugal não tem ainda a
política que precisa para avançar a sério”

do que os salários.
Em relação à proposta de 

OE2019, Catarina Martins 
disse que o Bloco apresen-
tou cerca de 190 propostas 
para alteração na especiali-
dade, sublinhando que é pre-
ciso conseguir mais.

“Os impossíveis são 
sempre bastante relati-
vos”, declarou, aludindo a 
lutas, bem-sucedidas, tra-
vadas nos Orçamentos an-
teriores em matérias como 
descongelamento de pen-
sões ou mexidas no IRS.                                                                                                                                             
    Catarina Martins disse que 
cada um dos Orçamentos 
aprovados na atual legisla-
tura significam bilhões de 
euros de rendimentos devol-
vidos às famílias.

“São quatro bilhões de 
euros de rendimentos que 
estão de volta às famílias”, 
enfatizou.

tauromaquia nos 13%.
António Costa recordou 

que, em regra, os deputados 
do PS são obrigados a votar 
as propostas apresentadas 
pelo grupo parlamentar do 
PS, sendo que, neste caso, 
havendo uma divergência 
entre a bancada e o Governo 
socialista, se optou pela li-
berdade de voto dos deputa-
dos, considerando que Car-
los César foi muito correto, 
ao abrir essa possibilidade.

No debate do Orçamento 
a ministra da Cultura, Graça 
Fonseca, recusou a desci-
da do IVA incidente sobre a 
tauromaquia de 13 para 6%, 
alegando que se trata de 
uma questão de civilização.

exploração, de liquidação 
de direitos e de retrocesso 
social dominante da União 
Europeia, em relação à qual 
o governo minoritário do PS 

continua ligado nas suas 
opções e orientações, tal 
como PSD e CDS”, afirmou.                                                                                               
Dando como exemplo a evo-
lução da situação no Alen-
tejo “no plano econômico, 
social ou cultural”, defendeu 
ser urgente romper com as 
políticas do passado e dar 
um novo rumo à vida política 
nacional.

“Uma política que apos-
te na produção nacional, 
na sua diversificação, esse 
problema central e primei-
ro para resolver muitos 
outros problemas que en-
frenta o desenvolvimento 
do país e esta região do 
Alentejo em particular”.                                                                                                  
“O Governo projeta medi-
das para as grandes ex-

plorações, anuncia apoios 
para as produções que in-
teressam aos industriais e 
promove outras culturas, 
na zona  de Alqueva, com 
a produção do olival e do 
amendoal, assente na utili-
zação maciça de pesticidas 
e na exploração de mão de 
obra estrangeira em condi-
ções de quase escravatu-
ra”, disse.

É necessário, segundo 
Jerónimo de Sousa, que o 
Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva seja 
“usado para assegurar a 
nossa soberania alimentar, 
promover melhores condi-
ções de vida e de trabalho 
e o desenvolvimento do 
Alentejo”.
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CASA DAS BEIRAS - 65 ANOS DE HISTÓRIA

Nasceu à Casa das Beiras 
com a responsabilidade de con-
gregar os naturais das três Bei-
ras: Alta, Baixa e Litoral. E não 
só, pois o seu quadro social é 
composto por portugueses e bra-
sileiros. Portanto, luso-brasileira 
desde a sua fundação. Logo no 
seu início, os beirões demonstra-
vam grande amor a esta institui-
ção nascente que, cedo, igualou-
se às demais coirmãs existentes 
no Rio de Janeiro.

A partir de 01/01/54, funcio-
nou na Rua Conselheiro Josino, 
22,  que era então a sede pró-
pria da Casa do Minho. Ali per-
maneceu até 31/10/1957, quan-
do foi transferida já para a sua 
sede própria, na Rua Barão de 
Ubá, 341, um magnífico edifício 
de linhas modernas, em final de 
construção, cujo projeto, de fina 
arquitetura, do grande arquiteto 
Dr. José de Freitas e erguido 
pela diretoria presidida pelo de-
dicado Israel da Silva Fontes, 
sob a responsabilidade do com-
petente construtor civil Manuel 
Moreira Marques.

Recuamos ao tempo para 
lembrar que a Casa das Beiras 
é filha do entusiasmo de um pu-
nhado de beirões que, imbuídos 
de um regionalismo tamanho, 
de uma abnegação forte como 
o seu portuguesismo, construí-
ram-se num ideal esplendoroso 
e partiram para a maravilhosa 
realidade. Estre estes vanguar-
deiros, desde os seus primeiros 
movimentos, citamos os ardoro-
sos nomes de Leandro Paulino 
de Menezes, Henrique Lou-
renço da Costa, Antônio Pinto 
Ferreira, Amadeu Nunes Frade, 
Antônio Costa Monsano, João 
Gomes Puga, Antônio Matias 
Marrão, Manuel Pinto Resende, 
os ex-presidentes pela ordem: 
Dionísio Augusto Teixeira, Isra-
el da Silva Fontes, Abel Rodri-
gues da Costa, Artur dos San-
tos Pereira, Mário Vilhena de 
Carvalho, Adolfo Rodrigues dos 
santos, Manuel Rosa Guerreiro, 
Agostinho de Abreu Lameira, 
Armando Antunes Lito, Armênio 
Bem-Haja, José Joaquim de Oli-
veira Soares, José Henriques, 
Rui Martins Castanheira, Hen-
rique Loureiro Monteiro, Manuel 
José Vieira, Nelson Nunes Alves 
e Amadeu da Silva Coelho, e 
tantos outros beneméritos, ben-
feitores que contribuíram para 
que este sonho se tornasse re-
alidade e que, indistintamente, 
fortaleceram este elo de arrai-
gado bairrismo e de pura luso
-brasilidade!

Foram estes e muitos outros 
baluartes das Beiras de Portu-
gal e do Brasil que construíram 
os alicerces e as colunas de 
sustentação da fidalga e hospi-
taleira Casa das Beiras!

A todos estes e aqueles 
cujos nomes não foram citados 
o meu sincero Bem-haja e de 
toda a comunidade Luso-Brasi-
leira pela fundação deste Solar 
Beirão na Cidade Maravilhosa, 
onde são cultuados os usos e 
costumes das gentes de entre 
as serras da Estrela, Monte-
muro, Caramulo e Nave; das 
planícies do Mondego, Monte-
mor-o-Velho e não só, regadas 
pelas águas cristalinas dos rios 
Mondego, Volga, Zezere e ou-
tros. Este maravilhoso cenário 
estende-se das terras de Lafões 
ás de Gandara, da Figueira da 
Foz aos chãos de Coimbra, de 
Viseu às terras generosas de 
Lamego, Castelo Branco, Guar-

da e Covilhã e num abraço mais 
longo, às riquezas de Aveiro até 
as distantes pinhais do Bugaço 
e Leiria para depois, num êxta-
se, ajoelhar em Fátima, Altar do 
Mundo numa peregrinação de 
paz e amor.

Disso algo sucinto sobre à 
Casa das Beiras e suas ascen-
dências. É importante frisar ago-
ra a animação que se criou em 
torno da pertinaz ideia de aquisi-
ção de uma sede própria.

Com a fraternidade e solida-
riedade, com o empresta daqui 
o cata, cata dali, mais a boa 
vontade de todos concretizou-
se o sonho dos beirões.

Partiu-se, assim, para a com-
pra do terreno da Rua Barão de 
Ubá, 341, cujo ato aconteceu 
em 11 de setembro de 1955. O 
projeto, de autoria do inteligente 
portuense e sempre lembrado  
José de Freitas, foi aprovado 
por unanimidade pela Diretoria 
e Comissão de Obras. Com o 
início das obras e a campanha 
do sócio proprietário, o quadro 
social foi crescendo e, parale-
lamente o entusiasmo dos bei-
rões.

O lançamento da pedra fun-
damental aconteceu no dia 1.º 
de maio de 1956 e a benção foi 
dada pelo saudoso Cônego Má-
rio Couto, estando presentes o 
corpo diplomático de Portugal 
Dr. Antônio de Faria (embaixa-
dor), o Dr. Carlos Machado de 
Barros (cônsul geral), e muitas 
outras autoridades e persona-
lidades da Comunidade Luso
-Brasileira.

A inauguração da sede pró-
pria, em 9 de junho de 1957, 
constituiu um ato muito patrió-
tico e festivo, coroando o êxito, 
a força e o querer dos beirões, 
que tiveram a felicidade de con-
tar com a presença do Chefe do 
Governo de Portugal Marechal 
Francisco Craveiro Lopes, do 
Ministro Professor Paulo Cunha, 
do Embaixador e do Cônsul Ge-
ral, entre outras individualidades 
do Brasil e da Comunidade. Sua 
Excelência foi recebido solene-
mente pela diretoria, sendo-lhe 
entregue a chave simbólica, mo-
delada em ouro pelo presidente 
Israel da Silva Fontes.

O Chefe de estado após 
manifestar o seu apreço pela 
inauguração da sede própria da 
Casa das Beiras e de felicitar os 
seus dirigentes e associados, 
disse que, na impossibilidade 
de visitar todas as Associações 
Luso-Brasileiras, ali as saudava 
e todas, fazendo votos pela con-
tinuidade de sua ação meritória 
ao serviço da amizade entre 
Portugal e o Brasil.

A Casa das Beiras atingiu 
uma posição de grande desta-
que na Comunidade Luso-Brasi-
leira, cumprindo, às vezes com 
muita dificuldade, o compromis-
so assumido no ato solene de 
sua inauguração. Um dos mais 
significativos propósitos foi, sem 
contestação a fusão em 1995 
da Casa de Lafões e todo o seu 
acervo cultural e artístico.

Caros amigos e amigas, bei-
rões e luso-brasileiros essa é a 
história da Casa das Beiras con-
tada sucintamente, chegando 
aos dias de hoje rejuvenescida, 
que nossos filhos deem continui-
dade a esta obra, não importa os 
desafios que se apresentem.

Não posso terminar sem pri-
meiramente agradecer a Deus 
por iluminar e orientar meus 
passos à frete da administração 
nos últimos 8 anos, a minha es-
posa Veronica parceira de todas 
as horas, meus pais, meu irmão 
João e cunhada Marcia incan-
sáveis na gastronomia beirã, a 
toda a diretoria administrativa 
coesa e sempre pronta a ajudar, 
as senhoras do Departamento 
Feminino responsáveis por em-
belezar nosso solar, a todos os 
funcionários que sempre com 
muito carinho e dedicação ze-
lam pelo sucesso da Casa e os 
componentes do rancho Folcló-
rico Benvinda Maria divulgando 
nossa cultura e danças por onde 
se apresentam.

Bem-Hajam

Foi comemorado na última 
segunda-feira, dia 19 de 
novembro o 65.º aniver-

sário de fundação da Casa das 
Beiras. Uma noite marcada por 
muita alegria e descontração 
com sessão solene festiva ten-
do como Orador Oficial da Noi-
te o Deputado  José Cesário. 
Dando início a sessão o mestre 
de cerimônia, o diretor Fernan-
do Oliveira, apresentou a mesa 
de honra: O embaixador Jaime 
Leitão, o presidente da casa, 
José Henrique, o  presidente 
do Real Gabinete Dr Francisco 
Gomes da Costa, o presiden-
te do Conselho da Casa José 
Henriques, O presidente da 
Casa da Vila da Feira Ernesto 
Boaventura e o Deputado es-
tadual Gilberto Palmares. A se-
guir o presidente da mesa Con-
sul de Portugal embaixador 
Jaime Leitão realizou um belo 
discurso de saudação a casa, 
a seguir o presidente da Casa 
das Beiras José Henrique deu 
início a mais um discurso fes-
tivo, como sempre, com muito 
conteúdo, depois convidou o 

orador oficial da noite profes-
sor José Cesário – deputado 
da Assembléia Portuguesa que 
proferiu uma bela oratória dei-
xando s associados e convida-
dos maravilhados. Finalizando 
a sessão o Cônsul de Portugal 
no Rio de Janeiro Jaime Leitão 
parabenizou a família beirã.

Também nesta noite festi-
va a diretoria homenageou al-
guns convidados com o título 
da Casa das Beiras, ao cantor 
Mário Simões, funcionário mais 
antigo o querido Ercilio,recebe-
ram o titulo de Sócio Honorário.  
Rosangela Castelo e Jose Trin-
dade o titulo de  grande benfei-
tores e flores para as senhoras. 
E uma homenagem do Grupo 
Folclórico Benvinda Maria ao 
aniversario da Casa das Beiras 
cantando o Fado Beirão, boni-
to. Logo a seguir ao cerimonial 
foi oferecido um coquetel aos 
convidados.

O ponto alto foi o tradicio-
nal momento do parabéns pe-
los 65 anos da Casa das Bei-
ras com um lindo brinde e bolo 
festivo.

Para quem teve uma vida 
profissional e política funda-
mental desenvolvida na re-
gião beirã foi uma honra ter 
recebido este convite para 
intervir nesta sessão solene 
comemorativa dos 65 anos 
da Casa das Beiras do Rio de 
Janeiro. 

Esta Casa é uma das mui-
tas que, no Rio, em todo o 
Brasil e em todo o Mundo, se 
assumem como um ponto de 
encontro da nossa Comunida-
de, um local onde se preser-
vam hábitos e tradições, onde 
a nossa Cultura é difundida e 
onde se valoriza e divulga o 
nosso País. 

Daí a importância da pre-
servação destas casas e das 
associações portuguesas em 
geral. Elas foram e são fun-
damentais para promover os 
nossos valores culturais e 
para ajudar a divulgar a rea-
lidade do Portugal moderno.

Portugal mudou muito. 
É hoje um país tão de-

senvolvido como os mais de-
senvolvidos do Mundo. Nos 
últimos anos conseguimos 
superar dificuldades e pro-
blemas que condicionavam o 
nosso futuro. 

A imagem do País é mui-
to melhor do que há 7 ou 8 
anos atrás. A nossa economia 
voltou a crescer, exportamos 
muito mais, o setor turístico 
vive um excelente momento, 
atraímos milhões de turistas, 
produzimos com muito maior 
qualidade. 

Muita desta recuperação 
económica, que vivemos a 
partir de 2013/14, só foi possí-

vel graças à ajuda das nossas 
Comunidades e do esforço e 
das ações de promoção do 
nosso País feitas em inúme-
ras associações como a Casa 
das Beiras do Rio. 

Por isso agradeço o esfor-
ço feito por esta Comunidade 
para nos ajudar a resolver 
muitos dos nossos proble-
mas, ajuda que continuará 
a ser fundamental no futuro 
para superarmos novas di-
ficuldades e problemas que 
ainda não foram resolvidos ou 
que entretanto surgem.

A Casa das Beiras tem 
assim uma história que é ga-
rante do futuro dinâmico que 
lhe desejamos. Ela divulga no 
Rio de Janeiro uma das mais 
dinâmicas regiões portugue-
sas, por onde uma boa parte 
do desenvolvimento do País 
tem passado e continuará a 
passar.

Desejo assim o maior dos 
sucessos a esta Casa e aos 
seus diretores.

DISCuRSO DO DEpuTADO 
JOSé CESáRIO

  DISCuRSO DO pRESIDENTE DA      
CASA DAS BEIRAS JOSé HENRIquE

Mesa de honra da sessão solene: Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura, presidente do conselho, José Henriques, pre-
sidente da Casa das Beiras, José Henrique, o cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, embaixador Jaime Leitão, o deputado da assembléia 
de Portugal, José Cesário, presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. Francisco Gomes da Costa, deputado estadual, Gilberto 
Palmares e o Mestre de cerimônia Fernando Oliveira.

Presidente José Henrique, homenageando o cantor romântico Mário 
Simões, com um merecido título Honorário da Casa das Beiras.

A 1ª dama Verônica Silva, a diretora Maria Helena entregaram flores 
a 2ª vice-presidente Flávia Mariath, a diretora social Neumara Coe-
lho, a 1ª dama da Casa dos Poveiros Glorinha, Rosângela Castelo, 
a secretária administrativa Cristiane Ferreira.

Momento da execução dos hinos de Portugal e do Brasil, com os 
componentes do R.F. Benvinda Maria.

Num destaque para o jornal Portugal em Foco, o Presidente Feiren-
se Ernesto Boaventura, Dr. Francisco Gomes da Costa, presidente 
do Real Gabinete Português de Leitura,o Diretor do Liceu Literário

Vice-presidente Luís Ramalhoto, esposa Maria Helena, deputado 
José Cesário, o Consul de Portugal no Rio de Janeiro, Embaixador  
Jaime Leitão, 1ª dama Verônica, presidente José Henrique.

Explosão de 
alegria da 

família Beirã, 
autoridades 

e convidados 
diante do 

bolo come-
morativo aos 

65 anos da 
Casa das 

Beiras.

Deputado José Cesário entregou uma placa da Assembléia Portu-
guesa alusiva à data ao presidente José Henrique.
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Dia 23.11.2018
Projeto Casa Musical na Casa de 
Portugal
Dando continuidade neste projeto te-
remos neste dia a partir das 20 horas 
o Grupo Lira D’Orfeo na Sala Sarama-
go da Casa de Portugal nos trazendo 
a sonoridade da música afro-luso-bra-
sileira e apresentando a música popu-
lar dos séculos XVIII e XIX. Gênero: 
Música Erudita. Ingressos: Ingresso 
Rápido ou na bilheteria da Casa de 
Portugal (R$30) Informações: Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 24.11.2018
5.o Encontro de Folclore na Casa 
de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho com o apoio 
do leite Gêge, Hotel Portu Cálem e 
Casa de Pães Anjo Doce,  estará 
neste noite realizando em sua sede a 
partir das 19 horas, sua habitual Noite 
Trasmontana e o 5.o Encontro de Fol-
clore. Comidas típicas e exibição dos 
grupos adulto e mirim da entidade, e 
como convidados o Rancho Vilas de 

Portugal e o Grupo Folc. Luzitano. Lo-
cal Rua Georgina Diniz Braghiroli, 30 
na Vila Curuçá – São Miguel Paulis-
ta. Reservas de mesas até as 20,00 
horas pelos fones (11) 2401.6580 com 
Juliana ou 4634.0804 com Fabiana
Dia 25.11.2018
19º almoço  Beneficente com 
show do Roberto Leal e Padre An-
tonio Maria em prol das obras da 
Casa Lar São João Menino
A Casa de Portugal do Grande ABC 
convida a todos para mais um almo-
ço beneficente em prol das Obras do 
Padre Antonio Maria, em sua sede a 
partir das 12,30 horas. Entrada com 
Mesa de Frios e às 13 abertura self-
service Bacalhoada a Moda da Casa, 
seguindo-se bingo com vários prê-
mios e artistas como Roberto Leal. E 
às 18 horas encerramento e coroação 
de Nossa Sra. de Fatima e benção 
do Padre Antonio Maria. Convites e 
informações R. Nossa Senhora de 
Fátima 55 - Santo André – São Paulo 
- fones (011) 4436.0223 – 4438.0188 
Festa de São Martinho na Casa 

Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste 
dia realizando mais um concorrido 
Arraial Madeirense com sua festa 
de São Martinho. Como de costume 
comidas típicas madeirenses e do 
continente. Teremos a exibição dos 
grupos folclóricos da casa o adulto e 
o Infanto Juvenil. Informações e con-
vites: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 
Bairro Horto Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922
Comemoração dos 45 anos do 
grupo Folc. Da Casa de Portugal
Será a partir das 12 horas, um almoço 
comemorativo dos 45 anos do Grupo 
Folc. Da Casa de Portugal de São 
Paulo. Venha dançar com os compo-
nentes do grupo aniversariante e se di-
vertir a valer. Bebidas não inclusas no 
convite. Convites e Informações: Av. 
da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
20.o Aniversário do Rancho Raí-
zes de Portugal
O Rancho Folclórico Raízes de Por-
tugal estará neste dia comemorando 

seus 20 anos de fundação com uma 
suculenta bacalhoada. A animação 
estará a cargo da tocata do rancho ani-
versariante, que se exibirá. Convites e 
informações com Sra. Soledade (11) 
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 
98371.9190 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria – São Paulo
27.o Festival no Arouca e 38.o 
Aniversario do seu rancho
O Arouca São Paulo Clube convida a 
todos para mais um almoço bacalho-
ada a moda de Arouca. Teremos tam-
bém a realização do 27.o Festival de 
Folclore, a comemoração dos 38 anos 
do rancho do Arouca e os seus 28 anos 
de filiação a Federação do Folclore 
Português. Teremos a participação do 
Rancho Folc. Português Aldeias da 
Nossa Terra do Arouca, o Grupo Fra-
ternidade Folcklórica Y Cultural Tinkus 
San Simón Brasil, Grupo de Danças 
Folclóricas Húngaras Pántlika, Rancho 
Folc. Verde Gaio de Santos, Rancho 
Folclórico Maria da Fonte da Casa do 
Minho do Rio de Janeiro e o anfitrião 
Rancho Folc. Arouca São Paulo Clube. 
Informações convites e reservas a Rua 
Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão 
Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones 
(11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196         

Road Show Portugal Invest 2018 na “Almoço das Quintas”
Concorrido esteve o tradicional al-
moço da Comunidade Luso Pau-
lista, o conhecido e inigualável 
“Almoço das Quintas” na Casa de 
Portugal. No ultimo dia 08 de no-
vembro de 2.018 tivemos a apre-
sentação da Road Show Portugal 

Invest 2018, uma parceria da Casa 
de Portugal com a XC Business 
Brokers, o Banco Carregosa de 
Investimento e a Sociedade de Ad-
vogados Nuno Cerejeira Namora 
e Pedro Marinho Falcão Associa-
dos, empresas  conceituadas com 

sede na cidade do Porto e com 
uma vasta experiência no mercado 
internacional, que se uniram com o 
objetivo de promover o investimen-
to imobiliário seguro e sustentado 
em Portugal. Foi um encontro para 
conhecer mais os detalhes, o po-

tencial de negócios e oportunida-
des de investimentos que Portugal 
atualmente oferece. O presidente 
em exercício da Casa de Portugal 
Dr. Paulo Machado lá estava para 
recepcionar a todos os presentes. 
Um almoço com mais de 70 anos, 

que reúne semanalmente amigos, 
empresários, dirigentes associati-
vos, e quem quiser apreciar o me-
lhor bacalhau acompanhado de um 
bom vinho, ou seja, para saborear 
as delícias da culinária portuguesa 
ali preparada e servida pelo Buffet 

“O Marquês” tem de ir conhecer. 
Apareça você também por lá, Ave-
nida da Liberdade, 602 bairro da 
Liberdade, sua participação é por 
adesão. Informações e reservas 
para grupos e empresas 3209.5554 
– 3342.2104.

Presentes vemos o Dr. José Roberto Perez, o jornalista 
Albino Castro, o diretor do Arouca Sr. Armando H. de 
Oliveira e o filho Sr. Armando H. Machado de Oliveira.

O Sr. Antonio Cruz da XC Business Brokers fazendo a 
apresentação.

Sr. Oscar Ferrão Presidente do Lar da Provedoria, Sr. Isaias 
J. dos Santos da Associação dos Poveiros e o Sr. José Ma-
nuel Bettencourt Presidente da Casa Ilha da Madeira.

Sr. José Augusto de Freitas da Numatur e também o Sr. 
Paulo Freitas e ainda o amigo Sr. Delfin S. Braz.

Com o tema:Festejos dos Santos Populares – Brasil, Portugal e Açores

Casa dos Açores Realizou a 17ª  Semana Cultural Açoriana
Coroada de pleno êxito foi a reali-
zação da Casa dos Açores de São 
Paulo, no ultimo dia 27.10.2018, com 
a 17ª Semana Cultural que neste ano 
abordou o tema: Festejos dos Santos 
Populares – Brasil, Portugal e Açores. 
O objetivo desta Semana Cultural que 
se realiza todos os anos, abordando 
um tema a cada ano, é o de explorar, 
compreender e aprofundar o fenôme-
no dos festejos dos Santos Populares 

– conhecidas entre nós como Festas 
Juninas, no Brasil, em Portugal e nos 
Açores, na medida em que estes fes-
tejos constituem, se não as maiores, 
uma das maiores festas populares 
destes países e de suas regiões. Santo 
Antonio, São João e São Pedro contam 
com uma devoção diferenciada no seio 
destas populações. Cabe destacar 
que a Casa dos Açores de São Paulo 
vem nos últimos anos, apresentando 

um crescente vertiginoso no que se 
refere ao prestigio em suas ações, 
realizações e eventos, reconhecidos 
pela comunidade luso-brasileira e até 
pelo Governo Regional dos Açores. A 
abertura do evento contou com a par-
ticipação do radialista Martins Araújo e 
a esposa Sra. Adriana Cambaúva, para 
o cerimonial e anunciaram os hinos de 
Portugal, Brasil e dos Açorescom o 
Coral Cantares do Basalto. Os festejos 

correspondentes, embora contem com 
a mesma raiz e a mesmamotivação, 
possuem nuances e detalhes próprios 
docontexto, geografia e cultura destes 
países e respectivas regiões. Que tipo 
de similaridades e distinções existem 
nestes festejos? Qual a origem e o sig-
nificado dos símbolos juninos? Porque 
são tão animadas e divertidas as brin-
cadeiras próprias destes festejos? Que 
distinçõesexistem na culinária e nos 

demais elementos que compõem estes 
festejos, nestes países e regiões?.A or-
ganização do evento exploroutudo isto 
por meio de palestras, e reproduziu as-
pectos importantes e divertidos destes 
festejos, tais como a quadrilha, o rabo 
de burro, a caça ao pote, a corrida de 
ovo e os leiloes tradicionais dos Açores 
com varias prendas.Convidado a fazer 
uso da palavra, o Presidente da entida-
de Dr. Marcelo Store Guerra depois de 

saudar a todos os presentes e perso-
nalidades ilustres, agradeceu também 
a presença de diretores, professores 
da escola Santa Marina, agradeceu 
ao Governo da Região Autônoma dos 
Açores, ao Coral Cantares do Basalto, 
ao Conselho Deliberativo da entidade 
presidido pela Sra. Marcia Fatima G. 
Correia, à diretoria executiva da entida-
de em especial às diretorias do Dpto. 
Social e a de Cultura.

Diretoras da Casa dos Açores prontas para a festa dos Festejos dos Santos Populares.
O Presidente da Casa dos Açores Dr. Marcelo Stori Guerra na abertura du-
rante sua saudação aos presentes. Coral Cantares do Basalto que muito animaram a este evento.
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Diplomacia lusa leva 
chineses a Lisboa 

Governo empenhado em erradicar
Certos fenômenos do desporto

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 22.11.2018
Florbela Guedes dos Santos (Do Grupo 
Folclórico dos Veteranos de São Paulo 
do Rotary Penha); Manuel Figueiredo 
Almeida; Adilson Luis Franco; Aniversá-
rio de Casamento dos amigos Isabel e 
Fernando Martins (Motel Colonial e Ho-
tel Suave Mar em Esposende); Amanda 
Conelheiros dos Santos (cantora e filha 
do tecladista Clineu do resort Monte das 
Oliveiras); Pedro Vilar (cantor).
Dia 23.11.2018
Aniversário de casamento dos amigos 
Manoel dos Santos e Florbela dos Santos 
(ambos do Grupo Folclórico dos Vetera-
nos de São Paulo do Rotary Penha, ele 

ensaiador e ela cantadeira e bailadeira); 
Otávio Augusto Fernandes (filho Jorge 
Fonseca); Manuel Aurélio Delgado (diretor 
Casa de Portugal de Campinas); Manuel 
Mota; Maria Eduarda Gil; Sra. Arminda 
da Ponte Marques (Casa de Portugal de 
Campinas); Sr. Manuel Agostinho; Nosso 
amigo Sergio Monteiro lá de Campinas.
Dia 24.11.2018
Armando Dias da Costa (nosso amigo ad-
ministrador do Arouca); Dr. Ricardo Assaf.
Dia 25.11.2018   
Isabel Martins (esposa Fernando Martins 
Motel Colonial); Fanny Carvalho Araújo.
Dia 26.11.2018
José Mario Ventura (filho Maria Alcina 

Ventura); Artur Felix; Ana Cristina Sá 
Lopes (a conhecida Teca); Maria Stela 
(Casa de Portugal de São Paulo); Sra. 
Maria Eunice Ferreira da Fonte (esposa 
do Dr. David da Fonte diretor da Casa 
de Portugal); Manuel Araújo da Silva; 
Rosa Leal (filha do Casal Isaura e Ma-
nuel Leal); o amigo Sr. José Manuel da 
Joalheria Luzitana.
Dia 27.11.2018
Comemora seu aniversário neste dia o 
cantor Roberto Leal; a mamãe da So-
phia, a Sra. Vanessa dos S. Rocha (filha 
do casal Leonor e Rochinha); José A. 
Morais Neves (filho do Sr. José Neves 
da Lusa); Hemilly Alves de Oliveira; Pa-
trícia Relvas (do Arouca); a cantora por-
tuguesa Quina Barreiros.  
Dia 28.11.2018 
Sr. Humberto Gregório Mendes (di-
retor da Casa Ilha da Madeira e as-
sinante do Jornal Portugal em Foco); 
Faria aniversario neste dia o falecido 
amigo Sr. Fernando Henrique de Oli-
veira (que era diretor da Casa de Por-
tugal e do Arouca São Paulo Clube); 
Faleceu neste dia o Sr. Manuel Luis 
Torrão pai do representante deste 
semanário em São Paulo Armando 
Torrão.  

Belíssima foi a festa realizada 
na Casa de Portugal de Cam-
pinas no ultimo dia 20 de ou-
tubro de 2.018. A diretoria da 
Casa de Portugal liderada pelo 
Sr. Jota Santos sérvio a todos 
os presentes o melhor da culi-
nária portuguesa no sistema 
self – service. E para fechar 
a noite com chave de ouro, 
a cantora Marly Gonçalves 
acompanhada pelo guitarrista 
Ricardo Araújo e sua Banda, 
realizaram um belíssimo show. 
Apresentaram vários fados e 
canções e muito folclore tam-
bém, colocando a todos para 
dançar. Certamente foi uma 
noite que deixou saudades.

Marly Gonçalves brilhou na
Noite de Fados em Campinas

Vemos a 1.a dama da Casa de Portugal de Campinas 
Sra. Maria Isabel se divertindo, aqui com a secretaria  
Elisângela Costa.

O ex-presidente Sr. Adelino da Ponte aqui com familiares 
e amigos.

Três dias depois de ser eleito 
Presidente do Brasil, num disputa-
díssimo segundo turno, o paulista 
Jair Bolsonaro, de 63 anos, rece-
beu uma advertência dos dirigen-
tes de Pequim, parceiros de Bra-
sília nos BRICS, por meio de um 
editorial publicado no jornal China 
Daily, porta-voz oficial, em língua 
inglesa, da política externa do re-
gime comunista. O diário afirmou 
que, caso Bolsonaro siga mesmo 
a linha do chefe de estado ameri-
cano, o republicano Donald Trump, 
de 72 anos, rompendo acordos 
com os chineses, o Brasil sofreria 
graves consequências e ter pre-
judicada a sua forte economia na 
América Latina. Pequim vem dan-
do sinais de preocupação e indig-
nação com o próximo Presidente 
desde o começo de sua campanha, 
quando este, em fevereiro último, 
visitou Taipé, na obstinada Taiwan, 
de orientação capitalista, antiga 
China Nacionalista de Chiang Kai
-shek (1887 – 1975), adversário do 
‘pai do comunismo’ chinês, Mao 
Tsé-Tung (1893 – 1976), que tomou 
o poder em 1949. Declara o China 
Daily, que as exportações brasilei-
ras não apenas ajudaram a alimen-
tar o rápido crescimento da China, 
mas, também, apoiaram o desen-
volvimento do País. “Abandonar os 
compromissos pode acarretar um 
custo financeiro duro para a eco-
nomia brasileira, que acaba de sair 
da pior recessão de sua história” 
– sublinhou o editorial. Bolsona-
ro não retrucou, porém, os ruídos 
entre os dois integrantes do BRICS 
(sigla complementada por Rússia, 
Índia e África do Sul) parecem es-
tar na contramão da sintonia fina 
que marcam os laços diplomáticos 
do universo lusófono com a Chi-
na. Como demonstra, nestes dias, 
uma preciosa exposição em cartaz 
nos salões lisboetas do Museu do 
Oriente, às margens do Rio Tejo, 
com o sugestivo título “Três Embai-

xadas Europeias à China”, inaugu-
rada em oito de novembro – esten-
dendo-se até 21 de abril de 2019.

O tema central é a relação de 
500 anos (dos séculos XIII ao XVIII) 
entre a Europa e as dinastias do 
Império do Meio, tendo como pro-
tagonistas, quase sempre, diplo-
matas portugueses, embora repre-
sentando às vezes outras nações 
do Velho Mundo e também a Santa 
Sé e a então lusitana Macau. Três 
personagens portugueses ganham 
destaque especial na abordagem 
do Museu do Oriente. O primeiro 
deles é o Frei Lourenço de Portugal 
– cujo retrato ilustra a coluna. Nas-
cido em Lisboa, morto em 1284, 
sem registro de idade, designado, 
em 1245, pelo Papa Inocêncio IV 
(1195 – 1254), proveniente de Gê-
nova, embaixador da Igreja no Im-
pério Mongol – em nome de todos 
os reinos europeus. O segundo é 
Tomé Pires (1465 – 1540), notó-
rio boticário português, autor da 
célebre Suma Oriental, obra que 
apresenta a Malásia à Europa. Ele 
foi o primeiro a descrever o exótico 
país asiático, de maioria islâmica, 
ontem como hoje, sendo o pioneiro 
europeu a chefiar uma missão di-
plomática na corte dos Ming. O ter-
ceiro enfoca a embaixada de Fran-

cisco Pacheco de Sampaio, a partir 
de 1752, junto ao Imperador Qian-
long, da dinastia Qing, e, pela pri-
meira vez, está sendo exibida em 
Portugal a carta do monarca chinês 
ao Rei Dom José I (1714 – 1777), 
O Reformador, datada de 1753. 
Foi encaminhada pelo embaixador 
Pacheco de Sampaio, escrita nos 
idiomas manchu, português e man-
darim, com impressionantes quatro 
metros de comprimento. “Em cada 
um dos três núcleos”, enfatiza o ca-
tálogo do Museu do Oriente, “o per-
curso biográfico deles é entendido 
no seu tempo e contexto, no qua-
dro nacional e europeu”.  Num ou-
tro plano, como se pode observar, 
procura-se revelar as circunstân-
cias da evolução das três missões. 
Tanto do ponto de vista da história 
política interna da China, quanto 
da externa voltada para o Mar da 
China, a Ásia e o Oceano Índico na 
sua globalidade.  

Igualmente grandioso nas re-
lações entre o mundo português 
e a China, como tratei em colunas 
anteriores, foi o jesuíta italiano Mat-
teo Ricci (1552 – 1610), natural de 
Macerata, na região da Marche, 
discípulo do espanhol São Fran-
cisco Xavier (1506 – 1552), notável 
catequizador na Índia e no Japão. 
Ricci era emissário do Padroado 
Português e se sobressaiu em Pe-
quim. O prelado da Companhia de 
Jesus viveu na China até morte e 
foi o primeiro estrangeiro a ser en-
terrado na Cidade Proibida, pois, 
antes, todos eram sepultados em 
Macau – que só em dezembro de 
1999 deixou de ser administrada 
por Lisboa e passou ao controle 
dos sucessores do regime maoísta. 
A mostra comprova que as ligações 
com a China sempre foram motivo 
de cuidado para os governantes 
ocidentais. O exemplo dos três di-
plomatas portugueses, certamen-
te, pode servir de reflexão para o 
novo Presidente.

O Secretário de Estado da Juventu-
de e Desporto, João Paulo Rebelo, 
garante que o governo está empe-
nhado em erradicar determinados 
fenômenos do futebol português. O 
desporto é muito mais lato e vasto 
do que alguns fenômenos que acon-
tecem particularmente há que dizê
-lo, numa modalidade. Enfim, numa 
modalidade da qual não poderemos 
estar orgulhosos. Seguramente nin-
guém está orgulhoso desses efeitos 
mais negativos e de fenômenos que 
nada têm a ver com o desporto», 
disse, à margem da apresentação 
da 5.ª edição do Outdoor Sports Eu-
ro’Meet, que vai decorrer em Viana 
do Castelo, de 24 a 26 de setembro 

de 2019. João Paulo Rebelo não 
deixou de esclarecer: “Não quer 
dizer que a modalidade do futebol 
não orgulha o país. Somos campe-
ões europeus em título e não é só 
no futebol, é no futebol de praia e 
no futsal. Temos o melhor jogador 
do Mundo. Há imensos motivos que 
nos orgulham. Mas, o futebol é hoje 
a única modalidade que tem ligas 
profissionais e, com a profissionali-
zação, há muitos interesses que se 
juntam e nem sempre trazem ao de 
cima o que de melhor há no despor-
to”. “Violência nada tem a ver com o 
desporto, tal como a batota, no sen-
tido do doping, as apostas e o jogo 
combinado não têm rigorosamente 

nada a ver com aquilo que são os 
supremos valores do desporto”, vin-
cou, salientando: “Temos de estar 
todos empenhados na erradicação 
desses fenômenos. O Governo está 
a fazer a sua parte. Foi apresentada 
uma proposta de alteração à Lei da 
Violência no Desporto e foi recen-
temente aprovada em Conselho de 
Ministros a criação de uma autori-
dade para a prevenção e combate à 
violência no desporto. Desafiamos 
todos os agentes, dirigentes des-
portivos, atletas, técnicos, adeptos 
e a própria comunicação social, 
sobretudo, a evitar a propagação 
de um discurso mais insidioso e do 
ódio e a passar os valores e ética”.
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Um estudo da Obser-
vatório do Futebol da 
Universidade Europeia 
determinou que, dos 
três grandes, é o Ben-
fica quem tem melhor 
saúde financeira. A Ben-
fica SAD é a única que 
não está dependente da 
compra e venda de joga-
dores.

O mesmo estudo che-
gou à conclusão que o 
FC Porto tem a folha sa-

larial mais alta dos três 
e que o Sporting é quem 
sofre mais com o peso 
da folha salarial.

O Observatório do Fu-
tebol analisou os Relató-
rios e Contas, relativos 
ao primeiro trimestre de 
2018/2019 e considera 
que o Benfica tem redu-
zido de forma significati-
va o endividamento em 
€40 milhões, de €438 
milhões em 2017 para 

BENFICA COM MELHOR SAÚDE
FINANCEIRA QUE FC PORTO E SPORTING

€398 milhões em 2018.
Dos três grandes, os 

encarnados têm a folha 
salarial mais baixa, mas 
na linha de FC Porto e 

Sporting. Dos três gran-
des, o Benfica é apon-
tado como a SAD com 
menor dependência de 
venda de jogadores.

Sérgio Conceição é um dos par-
ticipantes do World Scouting Con-
gress (WSC), que decorre terça-fei-
ra, num hotel da cidade do Porto.

O treinador dos dragões vai inte-
grar o painel com o tema: “Como é 
que o futebol pode mudar a vida das 
pessoas”.

O debate contará ainda com as 
presenças de Tiago Fernandes, que 
recentemente esteve a orientar o 

Sporting, e os ex-jogadores Fernan-
do Couto e José Bosingwa.

O congresso será composto por 
seis painéis onde estarão oradores 
nacionais e internacionais de áreas 
como scouting, agenciamento de fu-
tebolistas, formação e investimento.

Na 3.ª edição do WCS, a Quest 
- Sports Solutions, organizadora 
do evento, vai introduzir o ‘Football 
Market’, que já arrancou.

No radar do 
Sporting para refor-
çar o lado esquer-
do da defesa está, 
apurou A BOLA, 
Ayrton Lucas, 21 
anos, lateral do 
Fluminense, que 
ocupa lugar na se-
gunda metade da 
tabela faltando quatro jo-
gos para terminar a parti-
cipação da equipe do Rio 
de Janeiro no Brasileirão.

O jogador está então 
referenciado pelo gabine-
te de scouting dos leões e 
entra numa lista restrita de 
possíveis reforços já para 

AYRTON LUCAS
REFERENCIADO EM ALVALADE

SÉRGIO CONCEIÇÃO E TIAGO
FERNANDES JUNTOS EM CONGRESSO

No final do clássico 
entre Benfica e FC Porto, 
a 26 de abril de 2015, na 
Luz, que terminou empa-
tado a zero, a Polícia de 
Segurança Pública (PSP) 
terá manipulado a infor-
mação sobre a apreensão 
de material pirotécnico.

No final do jogo, o co-
missário Rui Costa deu 
conta de que tinham sido 
confiscados 150 artigos 
“às duas claques”, quan-
do na realidade terão sido 
149 apreendidos à claque 
do Benfica e 1 à claque 

PSP TERÁ MANIPULADO DADOS SOBRE
APREENSÃO DE MATERIAL PIROTÉCNICO

do FC Porto.
Segundo novos e-mails 

divulgados pelo blogue 
mercadodebenficapolvo e 
citados pela revista Sába-
do, o diretor de segurança 
dos encarnados, Rui Pe-

reira, queixou-se ao CEO 
dos encarnados, Domin-
gos Soares Oliveira, sobre 
a situação “insustentável” 
das claques, informando 
que a PSP encontrara, no 
dia anterior “um verdadei-

ro arsenal” no WC e ques-
tiona: “Há quanto tempo 
dura este esquema?”

Na mesma comunica-
ção, Rui Pereira alerta 
que teria de haver a ajuda 
de “pessoal interno” que 
prejudicava “gravemen-
te a posição e imagem 
do SL Benfica”, deixan-
do outra pergunta: Como 
pode ter a PSP dividido a 
“captura dos 150 artefa-
tos entre adeptos SLB e 
FCP, omitindo a opinião 
pública que o resultado 
foi de 149-1!”

janeiro, mês em que rea-
bre o mercado de transfe-
rências.

O lado esquerdo da de-
fesa está no topo das prio-
ridades para ser reforçado 
pela administração dos le-
ões e Ayrton Lucas é um 
dos jogadores que é bem 
conhecido em Alvalade.

O internacional brasi-
leiro, Gabriel, que refor-
çou o Benfica nesta tem-
porada, abordou, a sua 
chegada ao clube das 
águias.

Através de declara-
ções à BTV, o médio bra-
sileiro, que veio do Léga-
nes, admitiu que a sua 
vontade era jogar na Luz, 
onde poderá lutar por 
títulos, que é algo que 
sempre desejou fazer na 
carreira.

“A minha vontade 
sempre foi vir para cá. O 
ambiente é muito bom. 

Estamos a falar de tí-
tulos que é uma coisa 
nova para mim, mas que 
sempre almejei na minha 
carreira.  Os adeptos são 
importantes sempre e é 
bom sentir o empurrão 
deles junto conosco. É 
uma parte do Benfica”, 
revelou o jogador de 25 
anos.

Recorde-se que o mé-
dio soma apenas 9 par-
tidas pelos encarnados 
esta temporada, estando 
ainda em processo de 
adaptação à nova com-
petitividade desportiva.

“A MINHA VONTADE
SEMPRE FOI VIR PARA

CÁ E DISPUTAR TÍTULOS”
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Portugal empata com Polônia 
no encerramento da fase de 
grupos da Liga das Nações

A seleção portuguesa de 
futebol, que já tinha assegu-
rado um lugar na ‘final four’, 
empatou 1x1 com a Polônia, 
em Guimarães, no último en-
contro do Grupo 3 da Liga A 
da Liga das Nações. 

André Silva deu vantagem 
ao conjunto das ‘quinas’, aos 
34 minutos, apontando o seu 
15.º gol em 31 internaciona-
lizações ‘AA’, mas, aos 66, 
Arkadiusz Milik empatou de 
pênalti, cometido, aos 63, 
por Danilo, que viu o verme-
lho direto.

Portugal, que vai organi-
zar a ‘final four’, de 05 a 09 

com oito pontos, contra cinco 
da Itália e dois da Polônia, re-
legada à Liga B.

de junho de 2019, defrontan-
do Holanda, Suíça e Inglater-
ra, terminou o agrupamento 

Portugal falha Europeu de sub-21 e Jogos Olímpicos
A seleção portuguesa de 

futebol de sub-21 falhou o 
apuramento para a fase final 
do Europeu de 2019 da cate-
goria, ao perder por 3x1 com 
a Polônia, em Chaves, na se-
gunda mão do ‘play-off’.

 Depois do triunfo em Za-

brze, por 1x0, a formação 
comandada por Rui Jorge 
deitou tudo a perder nos 
primeiros 24 minutos, com 
os polacos a marcarem três 
gols, por Krystian Bielik (cin-
co), Dawid Kownacki (oito) e 
Sebastian Szymanski (24).

Na segunda parte, Diogo 
Jota ainda reduziu, aos 52 
minutos, mas o seu gol foi in-
suficiente e Portugal não re-
petirá as presenças de 1994, 
2002, 2004, 2006, 2007, 
2015 e 2017, e está também 
fora do torneio de futebol dos 
Jogos Olímpicos de 2020.

Por seu lado, a Polônia se 
junta na fase final à Itália (co-
anfitriã), Croácia, Espanha, 
Dinamarca, Inglaterra, Ale-
manha, Bélgica, Sérvia, Ro-
ménia, França e ao vencedor 
do ‘play-off’ entre Grécia e 
Áustria.

O sorteio da fase final, 
que se realiza em Itália e São 
Marino, de 16 a 30 de maio 
de 2019, está marcado para 
sexta-feira, em Bolonha.

Sporting diz que empréstimo obrigacionista 
está a 3,5 milhões de euros da emissão

O empréstimo obrigacio-
nista da SAD do Sporting 
já conta com 11,5 milhões 
de euros (ME) de subscri-
ções, faltando 3,5 ME para 
a emissão, cujo prazo termi-
na na quinta-feira, afirmou o 
administrador da SAD ‘le-
onina’ Francisco Salgado 
Zenha.

“Neste momento temos 
subscritos pouco mais de 
11,5 milhões de euros, esta-
mos a 3,5 milhões do valor 
mínimo para conseguirmos 
emitir. Houve um arranque 
muito lento, mas, desde sex-
ta-feira para hoje, quase con-
seguimos duplicar o número 
de subscritores”, explicou 
Francisco Salgado Zenha, 
em entrevista ao canal tele-
visivo do clube.

Segundo o administrador 
da SAD e vice-presidente do 
Sporting para a área finan-

ceira, as subscrições ascen-
deram a 2,4 ME, realçando 
que “a este ritmo, o valor mí-
nimo seria atingido em um ou 
dois dias”.

“Para nós, o ideal seria 
ter 30 ME. No entanto, temos 
de perceber as circunstân-
cias em que estamos e como 
herdámos o clube, não a ní-
vel financeiro, mas ao nível 
de publicidade negativa – ti-
vemos os casos de Alcoche-

te, ‘cashball’, o período da 
comissão de transição e a 
detenção de duas figuras do 
Sporting”, lamentou Salgado 
Zenha.

Esta operação financeira 
foi lançada no passado dia 
12 de novembro e servirá 
para fazer face ao reembolso 
de um empréstimo obrigacio-
nista que venceu em maio 
e cujo reembolso foi adiado 
para 26 de novembro.

Presidente da UEFA garante que não haverá 
uma Superliga Europeia de futebol 

O presidente da UEFA, 
Aleksander Ceferin, e o presi-
dente da Associação Europeia 
de Clubes (ECA), Andrea Ag-
nelli, garantiram que não ha-
verá uma Superliga Europeia 
de futebol, na qual estariam 
presentes os melhores clubes 
do continente.

 “Não haverá Superliga 
Europeia, é um tipo de ficção 

ou um sonho”, disse Ceferin à 
BBC.

O presidente da ECA afir-
mou que “nunca tinha visto, 
discutido, ou estado envolvido 
no documento sobre a propos-
ta da Superliga Europeia”.

Ceferin e Andrea Agneli têm 
vindo a discutir uma possível 
mudança no formato da Liga 
dos Campeões, com o objetivo 

de obter melhores contratos de 
transmissão televisiva, recu-
sando a ideia de se tratar de 
uma Superliga Europeia.

Estas alterações têm vindo 
a ser discutidas numa altura 
em que a UEFA terá novas 
eleições no próximo mês de 
fevereiro, esperando-se que 
Ceferin seja reeleito sem opo-
sição.

Holanda empata na Alemanha e Inglaterra 
vence Croácia e se junta a Portugal na ‘final 

four’ da Liga das Nações
A seleção inglesa de fute-

bol garantiu um lugar na ‘fi-
nal four’ da Liga das Nações 
A, onde se junta ao anfitrião 
Portugal, depois de vencer 
a Croácia por 2x1, na última 
jornada do grupo 4.

 A Inglaterra termina o 
grupo com sete pontos, à 
frente da Espanha, com seis, 
e da Croácia, que desce à 
Liga B.

No Estádio Wembley, 
em Londres, a vice-campeã 
mundial esteve a vencer, 
com um gol de Kramaric, aos 
57, mas Lingard, aos 78, e 
Harry Kane, aos 85, provo-
caram a reviravolta e deram 
a vitória aos ingleses.

A ‘final four’ da Liga das 
Nações realiza-se entre 05 
e 09 de junho de 2019, no 

Porto e Guimarães, sendo 
que Portugal disputará a sua 
meia-final no primeiro dia — 
a segunda será no seguinte 
-, frente a um adversário a 
determinar no sorteio de 03 
de dezembro, em Dublin.

Com os vencedores dos 

grupos 3 (Portugal) e 4 (In-
glaterra) da Liga A encontra-
dos, falta conhecer quem se 
qualifica no grupo 1, a sair 
de entre França ou Holan-
da, e no grupo 2, cuja vaga 
é discutida entre Bélgica e 
Suíça.
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Foram apenas cinco dias de volta ao meu 
querido Portugal, mas aprendi tanto sobre a 
história do judaísmo no país que não poucas 

vezes fui tomada por uma profunda emoção, que 
me levou às lágrimas. Em companhia de amigos 
queridos, percorri muitos séculos de presença ju-
daica, lembrando em cada centro cultural, cada 
sinagoga, cada abraço fraterno, o sofrimento de 
tantos irmãos nossos antepassados, obrigados 
a esconder sua religião, cultura e tradição, sob 
pena de castigos terríveis, que não raro incluíam 
tortura e morte.

Foram tempos duríssimos os da Inquisição, 
nos quais a discriminação e o ódio marcaram com 
sangue e lágrimas a história dos judeus portugue-
ses, uma tentativa frustrada de arrancar as raízes 
de um povo que já demonstrou inúmeras vezes 
que não se dobra às perseguições e violências, 
venham de onde vierem. Felizmente, essa tragé-
dia nacional está sepultada para sempre: repre-
sentantes de instituições judaicas portuguesas 
asseguraram que já não mais existe antissemitis-
mo no país em que tive a bênção de nascer.

 Assim, com o coração em festa, ergui um brin-
de à paz, à tolerância e ao amor, em companhia 
das personalidades que me acompanharam nes-
sa volta às origens, entre eles membros do pró-
prio Governo de Portugal, da Confederação Isra-
elita do Brasil (Conib), do presidente em exercício 
da Federação Israelita do Rio de Janeiro, o meu 
querido amigo Arnon Velmovitsky,  bem como das 
federações de São Paulo, Buenos Aires, Nova 
York e de Toronto, além de rabinos e outros repre-
sentes de entidades culturais e religiosas. Como 
disse, desta vez foram só cinco dias, mas que va-
leram por uma eternidade.

Herança eterna

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



Portugal em FocoRio de Janeiro, 22 a 28 de novembro de 201814

21º Aniversário do rAncho Folclórico
Bonita festa na 

Casa do Minho que 
festejou os 21 anos 
do seu rancho de Ve-
teranos. Que dia ma-
ravilhoso para quem 
gosta de folclore e 
teve o prazer de ver 
esses senhores e 
senhoras que amam 
o folclore e trás no 
coração as tradições 
portuguesas. Tudo 
perfeito com a parti-
cipação do Conjunto 
“Os Navegantes”

Presidente minhoto, o incansável Agostinho dos Santos sem-
pre valorizando e apoiando o rancho de veteranos da Casa 
do Minho. Na foto agradecendo e parabenizando á todos

Momento de emoção dos componentes do r.f. de vetera-
nos da Casa do Minho diante do bolo comemorativo

Apresentação de gala do rancho de veteranos da Casa do Minho na festa do seu 
aniversário

A Tocata do rancho sempre uma atração à parte com 
muito ritmo

Num close especial as cantadeiras durante o dia festivo 
do rancho de veteranos

Imagem marcante na festa com a presença do r.f. Maria 
da Fonte da Casa do Minho

Presidente da Casa do Minho Agostinho dos Santos, seu 
vice-presidente Casimiro Ferreira e Felipe Mendes

Confraternização dos componentes dos ranchos da Casa 
do Minho e Camponeses de Portugal num momento de 
descontração
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de Veteranos da Casa do Minho do rJ

dando início aos tra-
balhos musicais; e, 
para festejar a data 
esteve presente o 
rancho convidado 
R.F. Camponeses de 
Portugal que presen-
teou o público com 
uma linda apresen-
tação. Logo a seguir 
apresentou-se o ran-
cho aniversariante 

como sempre dando 
mais um belo show 
de folclore. A apoteo-
se foi o corte do tra-
dicional bolo festivo 
com todos em volta 
para cantar os para-
béns. Sem dúvida um 
momento de muito 
prazer e satisfação 
para todos que esti-
veram presente.

Presi-
dente 

Agosti-
nho dos 
Santos 

etregan-
do uma 

placa 
Come-

morativa 
ao ani-

versários 
dos vete-

ranos

Duran-
te as 

comemo-
rações 

presiden-
te Agos-

tinho e 
o vice 

Casimiro 
Ferreira 

homena-
gearam 
os vete-

ranos

R.F. Camponeses de Portugal na festa de aniversário do 
Rancho de Veteranos da Casa do Minho

Show do R.F. Campaneses de Portugal no domingo na 
festa de aniversário de 21 anos do Rancho Veteranos da 
Casa do Minho

Camponeses de 
Portugal pre-
sente na festa 
de 21 anos dos 
Veteranos na foto 
o baluarte Manuel 
Coelho saudando 
o R.F Veteranos 
na Casa dos 
Minho

Momento da 
troca de lem-
brança entre 
os Ranchos 
Folcloricos 
Camponeses 
de Portugal e 
Veteranos



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
o meu amoR eStÁ No céu
aSSIm é a mINHa cReNÇa

VIVe em mIm eteRNameNte
até Que eSta doR me VeNÇa.
eStou VeNcIda PeLa Saudade
e é tÃo GRaNde a mINHa doR

Que VIVo cHeIa de GRaÇa

LaNÇameNto do LIVRo: oS
dIVeRSoS aSPectoS da comuNIcaÇÃo

Pé de VaLSa da 
SemaNa

QuaNdo oS caÇadoReS 
Se eNcoNtRam

O  querido Casal, Perci e Sr.  Domingos Cunha,  proprie-
tários do magnífico Bar e Restaurante Glória, na rua do 
Acre nº 06, Praça Mauá, onde se come a melhor feijoada, 
muito felizes com uma querida amiga Margarida Mendes 
da Cunha,  já se preparando para o próximo Natal, o pre-
sente de Papai Noel, para os queridos amigos será a fe-
licidade eterna.

Um grupo de fonoaudiólogas traba-
lhando, há  mais de 30 anos, em seus 
consultórios em Ipanema, comparti-
lham estudos trocando experiências 
clinicas, procurando encontrar a me-
lhor maneira de resolver as dificul-
dades de seus pacientes. Deixando 
para os mais novos, todo o conteúdo 
adquirido na sua caminhada profissio-
nal. Na foto as participantes do livro na 
Livraria da Travessa no Leblon: Dou-
toras Perola Caminietz, Maryse Mul-
ler, Maria da Graça Carneiro, Fernan-
da Basbaum, Danuzza Sartori, Ruth 
Bompet, Regina Jakunovicz, Cintia 
Parga, Maria Silvia Câmara Vianna e 
a minha mestre na voz, Irandy Garcia 
Duarte da Rosa.

O meu conterrâneo, Sr. Adão Ribeiro, Embaixador de 
Castro Daire, caçador internacional, com o grande amigo 
também caçador Sr. Alfredo, planejando novas caçadas, 
no Uruguai, Alentejo, ou na Austrália. Gente fina é outra 
coisa. ABRAÇOS FADISTAS!

VIctoR LoPeZ o maGo 
da GuItaRRaPoRtuGueSa

O nosso guitarrista Victor Lopez,  fazendo sucesso em 
Portugal, em digressão pelo país, do Algarve até ao Mi-
nho. Sucesso merecido. ABRAÇOS FADISTAS.

Fadista muito amada, proprietária por muitos anos da 
Casa de Fados, Parreirinha de Alfama, a Casa de Fa-
dos mais típica que conheci. A querida  fadista dirigia a 
cozinha, as compras e toda a limpeza da casa, na hora 
do show envergava o seu xaile e lá ia ela deliciar nos 
com seus fados castiços que cantava como ninguém. 
Argentina Santos por muitos anos dividia  o seu tempo 
entre a cozinha e o palco. Aos 91 anos Argentina Santos, 
vive na Casa dos Artistas em Lisboa, mas não esquece 
a sua Parreirinha de Alfama. Reverenciada por todos os 
fadistas da velha e nova geração. A minha lembrança. 
Há mais de 20 anos fui jantar na Parreirinha, no meio 
do show, Argentina veio até mim, colocou-me o xaile so-
bre os ombros e disse: Vamos trabalhar. Esse foi um dos 
grandes troféus da minha carreira.
 

CHORAI FADISTAS CHORAI
COM VOSSAS GARGANTAS ROUCAS
QUE ANDA O FADO NOUTRAS BOCAS

QUE NÃO SÃO BOCAS DO FADO.

Gostei de ver este casal de amigos dançando: D. Isa-
bel, amiga de bons anos, sempre muito simpática, só 
que eu não sabia que dançava tanto, o amigo Alfre-
do, brasileiro filho de portugueses,  gosta muito da 
vida social Luso- Brasileira, frequenta várias Casas e 
gosta de dançar, deu seu recado, mas D. Isabel dan-
ça muito e você foi na onda e ficou bonito, parabéns 
amigos.

Após os trabalhos, para 
que tudo corresse  a con-
tento no decorrer da ce-
rimônia em homenagem 
aos 65 anos de Fundação 
da Casa das Beiras, uma 
parada para descanso e 
para registrar mais este 
acontecimento com uma 
bela fotografia como ve-
mos, a esquerda Dr. Fe-
lipe Marques Mendes, 
de pé a primeira-dama 
da Casa D. Verônica e 
D. Maria Helena, esposa 
do amigo Luiz Ramalho-
to vice-presidente que 
trabalham em conjunto, 
assim como outros dire-
tores para que tudo corra 
bem, foi uma maravilha, 
parabenizo a  todos com 
o desejo de muita saúde. 

LINda meSa da NoSSa comuNIdade

cHaRme e eLeGâNcIa beIRÃo

GeNte maRaVILHoSa e 
muIto eStImada

aPóS a SeSSÃo SoLeNe, uma PoSe 
PaRa JoRNaL PoRtuGaL em foco

SemPRe GoSteI de eNaLteceR 
PeQueNaS coISaS de muIto VaLoR

A Dra. Maria Rosa 
Coentrão, do  
Clube Português 
de Niterói, sempre 
em harmonia com 
D. Zenir Melo,  
idealizando os 
melhores eventos, 
para o seu lindo e 
majestoso Clube 
Português de 
Niterói.
ABRAÇOS
FADISTAS!

2 SeNHoRaS dIStINtaS
e emPReeNdedoRaS

Numa bela exibição  do Grupo Tomás Borba da  Casa dos 
Açores. Dá gosto ver a elegância dos seus componentes 
belos e airosos. Na foto futuro presidente Leonardo So-
ares, esposa Patrícia Soares felizes divulgando as suas 
tradições. E vivam os Açores e suas 9 ilhas paradisíacas. 
MUITAS BENÇÃOS.

caSa doS aÇoReS

aRGeNtINa
SaNtoS, a VoZ 
maIS aNtIGa

do fado

Segunda-feira passada linda noite no Solar Beirão 
em homenagem aos 65 anos de Fundação. Parabe-
nizo a diretoria da Casa da Beiras, na pessoa do Sr. 
presidente José Henrique, pelo brilho destas horas 
bem passadas, como vemos neste lindo cenário fo-
tográfico a jovem Senhora primeira-dama da Casa 
D. Verônica, num gesto carinhoso e reconhecimen-
to, homenageia D. Cristiane fazendo entrega de um 
lindo buque de flores, num gesto muito afetuoso e 
amigo, por isso, parabéns para as duas, com desejo 
de muita saúde. 

Casa das Beiras em festa, 65 anos de 
fundação, na noite festiva da segunda-
feira passada, a presença do amigo Al-
fredo que sentou bem no finalzinho do 
salão para ficar mais disfarçado que pelo 
horário se fosse em casa para vestir-se 
chegaria muito atrasado, peço descul-
pa pelo comentário, mas acho que vale 
apena quando a alma não é pequena. 
Amido Alfredo, brasileiro, pai minhoto, 
mãe transmontana, exemplo de filho de 
emigrante que adora suas raízes, para-
béns. Parabenizo também o presidente 
Sr. José Henrique, como vemos na foto, 
assim que o viu foi logo dar-lhe um abra-
ço, assim como o cantor Mario Simões 
e sua esposa D. Maria que não fizeram 
por menos. Para o quarteto muita saúde 
é o nosso desejo

Segunda Feira (19/11/2018) após 
a Sessão Solene alusiva aos 65 
anos de fundação da Casa das 
Beiras, como vemos na foto um 
quarteto de grande valia da nossa 
comunidade; à esquerda, Dr. Fran-
cisco Gomes da Costa, A seu lado 
um amigo, o Sr. Ernesto Boaventu-
ra - presidente da Casa Vila da Fei-
ra, na sequência, Dr. Felipe Mar-
ques Mendes – diretor-presidente 
do Jornal Portugal em Foco, que 
no término da cerimônia bateram 
aquele papo amigo. Para todos as 
melhores considerações com o de-
sejo de muita saúde.
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ArrAiAl Feirense FAmosA QuintA do CAstelo

Imagem 
marcante do 
Rancho Fol-
clórico Ben-
vinda Maria 

da Casa das 
Beiras com 
seus com-
ponentes 

conduzindo 
as bandeiras

Brilhante 
apresen-

tação, um 
verdadeiro 
espetáculo 
de folclore 

do R.F. 
Benvinda 
Maria da 

Casa das 
Beiras

Mais uma data espe-
cial este último domin-
go com a realização de 
mais um Arraial Feirense 
– Quinta do Castelo que 
teve início às 12 horas 
com abertura do buffet, 
sardinha portuguesa, 
frango na brasa, batata 
cozida, frita e um sucu-
lento caldo verde e doces. 
Animando à tarde do pú-
blico presente o Conjunto 
Cláudio Santos e seus 
Amigos, sempre dando 
charme a sua participação 
musical nas festas portu-
guesas. Mais a atração 
maior da tarde foi o Ran-
cho Folclórico Benvinda 
Maria da Casa das Bei-
ras que estrou no salão 
da Casa da Vila da Feira 
para brilhar mostrando 
seus belos trajes, seus 
cantares e dançares, que 
apresentação magnífica 
arrancando aplausos do 
público presente. Esta tur-
ma realmente abraçou o 
carisma e garra da nossa 
saudosa Benvinda Maria 
que deu nome ao Ran-
cho. Parabéns a todos 
em especial ao presidente 
Ernesto Boaventura e sua 
diretoria sempre incen-
tivando os folcloristas o 
Arraial Feirense – Quinta 
do Castelo é sempre uma 
grande festa.

Tradicional bingo do Arraial Feirense – Quinta do Castelo 
sob o comando dos diretores Sérgio Viana, Lúcia Boa-
ventura e o vice-presidente social Fernando Alves

Presidente 
da Casa da 

Vila da Feira 
Ernesto Boa-
ventura com 

os amigos, 
Saraiva, 

Alfredo, José 
Henrique 

Saboreando a deliciosa gastronomia feirense, os compo-
nentes do R.F. Benvinda Maria

Os tradicionais 
pés de valsa 
nas Casas 
Regionais num 
destaque, o 
empresário 
Antônio Ri-
beiro, esposa 
Maria Antônia 
Ribeiro, o 
corretor de 
seguros Elídio 
Lopes e uma 
amiga

Exibição primorosa do Rancho Folclorico Benvinda Ma-
ria na Casa da Vila da Feira

Magnifico 
espetáculo de 
folclore no Araial 
Feirense, Quinta 
do Castelo do 
Rancho Folclo-
rico Benvinda 
Maria
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Vida associatiVa

19

Modo de preparar:

Leila Monassa 

BIFE ROLÉ DE 
FRANGO 

5 c. sopa de maionese (temperada 
com limão)
Sal e pimenta do reino a gosto
5 fatias de presunto
5 fatias de queijo
5 filés de frango
Óleo para fritar
Misturar a maionese, o sal e a 
pimenta.

Passar cada filé de frango nes-
sa mistura, colocar sobre cada um, 
uma fatia de queijo e uma de pre-
sunto, enrolar e prender com um pa-
lito de dente.

Levar ao fogo médio, fritando no 
óleo até dourar.

Sirva quente sobre folhas de alfa-
ce acompanhadas de arroz e bata-
tas fritas.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
DEZEMBRO – 16 – Domingo – 11h. Festa Natal Luz do 
Arouca Barra Clube. A festa inicia com uma Missa na Ca-
pela da rainha Santa Mafalda. 13h. Abertura da Ceia Nata-
lina com pratos especiais da culinária do Arouca. Grande 
festa de confraternização da diretoria do Arouca e seus 
sócios e convidados. 

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 13h. Fazer o bem é de-
licioso. Feijoada Beneficente. Em prol do natal das crian-
ças do Projeto Social do centro Cultural Cecília Conde. 
Música ao vivo. Bebidas a parte. Convites: Antecipados 
– R$40,00. Na hora – R$50,00.
 

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

NOVEMBRO – 21 – Quarta-feira 12h. Almoço das Quar-
tas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.
DEZEMBRO – 2 – Domingo – 12h. Almoço Natalino. 
Churrasco, bacalhau á Gomes de Sá, pernil, empadão 
de frango, sardinha portuguesa, castanhas e acompanha-
mentos. Sobremesa: Rabanada. Baile com o Típicos da 
Beira Show. Dançarinos para senhoras. Convite: R$80,00.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 12h.  “Arraial Transmon-
tano”. Cardápio: sardinha assada, tripas a moda transmon-
tana, churrasco completo, acompanhamentos, saladas 
diversas, caldo verde. Frutas. Atrações Cláudio Santos. 
Dançarinos para as damas. Valora: R$50,00 (promocional). 

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

NOVEMBRO – 21 – Quarta-feira – 18h30. Samba, Bossa 
Nova e MPB – Restaurante Costa Verde. Eliana Gabriela & 
Eduardo Risso fazem um duo de Bossa Nova e MPB, no Res-
taurante Costa Verde todas as quartas a partir das 18h30. O 
dueto nasceu do amor por estes gêneros e os interpreta com 
personalidade única através das obras de grandes como Caym-
mi, Jobim, Vinícius, Paulinho, Chico, Caetano, Gil entre outros.
NOVEMBRO – 23 – Sexta-feira – 19h. Jantar Português 
– Convites esgotados. Música portuguesa. Gastronomia e 
vinhos portugueses. Lotação limitada.
NOVEMBRO – 24 – Sábado 12h. Samba, Bossa Nova e 
MPB – Restaurante Costa Verde. Eliana Gabriela & Eduar-
do Risso fazem um duo de Bossa Nova e MPB, no Restau-
rante Costa Verde todos os sábados. O dueto nasceu do 
amor por estes gêneros e os interpreta com personalidade 
única através das obras de grandes como Caymmi, Jobim, 
Vinícius, Paulinho, Chico, Caetano, Gil entre outros.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – RJ.Tel.: 2568-9535
XIII ENCONTRO CULTURAL AÇORIANO A OCUPAÇÃO 
COMERCIAL AÇORIANA NO ESPAÇO URBANO DO 

RIO DE JANEIRO
NOVEMBRO – 23 – Sexta-feira – 20:30h: Abertura 
da exposição de quadros: Açorianos e sua Arte; 21h: 
Abertura Oficial do XIII Encontro Cultural Açoriano, 
com a presença de autoridades 21:15h: palestra do 
professor Doutorando Daniel Evangelho Gonçalves, 
com o tema: “A história da ocupação comercial aço-
riana na cidade do Rio de Janeiro”; 21:50h: Apresen-
tação do Documentário: “Imigração e Comércio – os 
Açoriano no Rio de Janeiro”; 22:30h: Encerramento 
do 1.º dia do XIII Encontro Cultural Açoriano. Logo 
após, ocorrerá uma degustação de petiscos açorianos 
para os presentes.
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 13h: Almoço de confra-
ternização do XIII Encontro Cultural Açoria-no; será ser-
vido um cozido típico a moda açoriana. 15h: Apresen-
tação do Grupo Padre Tomás Borba; 15:30h: Entrega 
de homenagens aos participantes; 16h: Encerramento 
Oficial do XIII Cultural Açoriano.
 
CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói
Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640

NOVEMBRO – 24 – Sábado 10h. Beer Fest
DEZEMBRO – 9 – Domingo – 12h. Festa da Castanha. 
Show com a Banda Brasil. Comidas típicas e muita casta-
nha portuguesa. Convite individual: R$ 70,00. Obs.: Bebi-
das e doces portugueses à parte...

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
DE JACAREPAGUÁ

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

CLUBE SOCIAL CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – Duque de 
Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 12h. Encontro de 
Folclore do Rio de Janeiro. Entrada franca. 11:30h – 
Almoço churrasco misto no espeto – Galeto inteiro 
na brasa – Tripas à moda do Porto – Petiscos e so-
pão e muito mais... 14:30h Festival: 1.º Camponeses 
de Portugal; 2.º Casa de Viseu; 3.º Luiz de Camões; 
4.º Armando Leça; 5.º Arouca Barra Clube; 6.º Eça 
de Queiroz; 7.º Guerra Junqueiro; 8.º C.R. Vasco da 
Gama; 9.º Fausto Neves e 10.º Serões das Aldeias. 
Venha com alegria. Sanfoneiros se encontram. Os 
folcloristas agradecem!. Estacionamento no Clube. 
Salão com ar condicionado.



Dia Mundial da 
Prematuridade

No último sábado, dia 17 de novembro, tivemos o Dia 
Mundial da Prematuridade que tem o objetivo de cons-
cientizar sobre a importância da prevenção do nascimen-
to prematuro, através da realização de um pré-natal com-
pleto, bem como evidenciar a importância da assistência 
médica adequada aos bebês e às famílias. A data também 
busca aumentar a visibilidade sobre o assunto e alertar 
sobre o crescente número de partos prematuros. Um em 
cada dez bebês nasce prematuro no mundo.  No Brasil, 
a prevalência de partos de crianças prematuras chega a 
11,7%. Os nascimentos prematuros são responsáveis por 
quase metade das mortes de recém-nascidos no mundo. 
Além disso, crianças nascidas prematuras podem apre-
sentar maior risco para problemas de aprendizagem, 
paralisia cerebral, deficiências sensoriais e motoras, in-
fecções respiratórias crônicas e doenças cardiovascula-
res ou diabetes, em comparação com bebês nascidos a 
termo.

É possível prevenir o parto prematuro com um bom 
acompanhamento pré-natal, realizando corretamente 
todos os exames e consultas indicados pela equipe de 
saúde. É recomendada atenção às infecções genitais, 
como corrimentos ou infecções urinárias. Outra questão 
associada é o tabagismo, já que as toxinas do cigarro di-
minuem o fluxo de sangue para o bebê, que por sua vez 
recebe menos nutrientes e oxigênio. 

A principal recomendação para qualquer bebê prema-
turo é o aleitamento materno. Se para um bebê nascido 
em tempo normal a amamentação é importante, para um 
prematuro é fundamental. Outra recomendação que faci-
lita recuperação do bebê é o método canguru, que con-
siste em colocar bebê em contato pele a pele o máximo 
de tempo possível. A hipotermia é uma das causas de 
estresse e morte dos bebês prematuros e este método 
mantém o bebê aquecido. No mais, o prematuro deve ter 
acompanhamento multidisciplinar com pediatra neonatal, 
fisioterapeuta, oftalmologista, otorrino e demais profissio-
nais recomendados por especialistas.

É claro que nossos filhos sempre recebem atenção, 
mas, apesar de não existir motivo para pânico, o cuidado 
com uma criança prematura deve ser redobrado.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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Cantinho das ConCertinas
no Cadeg é só festa

Realmente os sábados 
no Polo Gastronômico da 
Cadeg e ponto da grandio-

sa confraternização da 
comunidade portuguesa. 
Brasileiros que se encon-

tram para desfrutar das 
opções de compras nas 
diversas lojas com produ-
tos portugueses: vinhos, 
azeite, bacalhau, alheiras 
e etc. você também encon-
tra excelentes restauran-
tes com várias opções em 
iguarias e num destaque o 
Restaurante Cantinho das 
Concertinas com a realiza-
ção da sua Aldeia Portu-
guesa que já é patrimônio 
da Cidade do Rio de Janei-
ro e um verdadeiro ponto 
de encontro de amigos.

Panorâmica 
desta belíssi-

ma confra-
ternização 

portuguesa

Que bom 
ver o nosso 
amigo Carli-
nhos Cada-

vez – diretor 
do Cantinho 
das Concer-

tinas bem 
de saúde. 

Na foto com 
o Serginho e 

uma amiga

Sem dúvida que o Conjunto Cláudio santos 
vem agradando e muito ao público presente 
aos sábados na Aldeia Portuguesa do Cadeg

Um time de responsabilidade curtindo a famosa Aldeia 
Portuguesa no Cantinho das Concertinas, Alfredo, Dr. Bru-
no Freitas e esposa Elizabeth


