
CADERNO DE SÃO PAULO

Foi mais um sensacional 
final de semana gastronômico, 
para apreciadores de vinho, 
no Resort Monte das Oliveiras 
em parceria com a importado-
ra Adega Alentejana. Confira 
essa reportagem e ainda a 

Coluna Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, a Fes-
ta da Primavera da Casa Ilha 
da Madeira, a coluna Portugal 
Desportivo do radialista Mar-
tins Araujo e demais assuntos 
de interesse.

O Sucesso do 8.o Wine Weekend
Do Resort Monte das Oliveiras
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O Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, prometeu fazer tudo para 
que haja estabilidade, de-
clarando-se tão empenhado 
nesse objetivo como esteve 
na anterior legislatura.

“O que eu tenciono ouvir 
das forças políticas e dizer 
às forças políticas é que, tal 
como aconteceu na legisla-
tura anterior, o Presidente 
vai fazer tudo para que haja 
estabilidade”, afirmou o che-
fe de Estado aos jornalistas, 
à saída de uma iniciativa no 

Marcelo admite fazer de tudo para garantir 
estabilidade igual a anterior legislatura

O tradicional parabéns, com o presidente Manoel Branco com 
sua esposa D. Berta Branco, os componentes do G.F. Arman-
do Leça diante do bolo festivo (detalhes pag.8)

Domingo especial na Casa das Beiras, com show do R.F. Ma-
ria da Fonte da Casa do Minho, na foto, o seu presidente 
Agostinho recebendo uma lembrança do presidente da Casa 
das Beiras, José Henrique (detalhes pag.18).

Casa do Porto

Casa do Minho

C. reCreativo Português JPa

Casa dos açores

Centro de Congressos do Es-
toril, no concelho de Cascais.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa acrescentou que, para já, 
o Presidente da República 
deve ouvir os partidos, in-
digitar o primeiro-ministro, 
depois haverá tempo para 
o primeiro-ministro proce-
der às diligências para a 
formação do Governo. “Se 
me perguntam: o Presiden-
te está empenhado? Está 
exatamente empenhado na 
estabilidade como esteve na 
última legislatura”, repetiu.

A 68° aniversário do 
G.F. Armando Leça

Quinta de Santoinho foi show!

Almoço Português é só festa

Almoço dos aniversariantes

Casa das Beiras

Sucesso absoluto o sábado à noite na Casa do Minho, no 
cosme velho, com as tradições portuguesas, mais uma vez, 
em evidência, nessa edição, o grupo convidado foi Fausto 
Neves da Casa de  Espinho. (detalhes pag.3)

Domingo mágico com mais uma festa portuguesa, com o clu-
be lotado (detalhes na última página do tabloide)

Sábado perfeito, no solar açoriano, sucesso mais uma vez VI 
Festival Internacional de Folclore, na foto o G.F. Padre Tomaz 
Borba, apresentando-se no festival. (detalhes pag.15)

VI Festival Internacional de folclore

Não serão fáceis as conver-
sas que o líder do PS, conduzirá 
com o BE, o PCP, o PEV, o PAN 
e o Livre sobre eventuais enten-
dimentos de apoio ao executivo. 
De acordo com as informações 
recolhidas, nada garante que 
seja possível fazer um acordo 
permanente para a legislatura 
com estas 5 forças partidárias, 
como António Costa disse de-
sejar na noite eleitoral. É real a 
vontade manifestada por Antó-
nio Costa de alargar o entendi-
mento que manteve na anterior 
legislatura, ao PAN e ao Livre, 
garantem responsáveis socia-
listas. Mas há consciência, na 
direção do PS, de que tal obje-
tivo pode ser difícil de alcançar. 
Tanto que, na própria noite elei-
toral, António Costa admitiu: “Se 
for possível dessa forma, exce-
lente. Se não for possível, ha-

PS luta por acordo por mais quatro anos

veremos de encontrar caminho 
para assegurar estabilidade.”                                                                                                          
Catarina Martins deixou claras 
as linhas para um acordo: leis 
laborais, combate à precarieda-
de, proteção do SNS e dos ser-
viços públicos, controle público 
dos CTT, investimento público 
na habitação e transportes, res-
postas à emergência climática. 

Já o tom do PCP é outro e 
o secretário-geral comunista, 
Jerónimo de Sousa, foi peremp-
tório a afastar a possibilidade da 
repetição de um acordo assina-
do como há quatro anos: “Ainda 
não consultei os meus camara-
das, mas, pelo que tenho ou-
vido, não haverá repetição da 
cena do papel”.

A Galp fechou o terceiro 
trimestre com um crescimen-
to de 21% na produção de 
petróleo, num total de 124 
mil barris por dia.

Segundo a informação 
disponibilizada à Comissão 
de Mercados de Valores Mo-
biliários,  o Brasil foi o res-
ponsável pela maioria da 
produção da Galp (88%), um 
crescimento de 17% face ao 
período homólogo. Angola re-
gistou um aumento de 72%, 
sendo responsável pela res-
tante produção (12%).

A empresa explica que 
processou menos 26% de 
matérias no terceiro trimes-
tre, devido a operações de 
manutenção planejadas na 
refinaria de Sines, sobretudo 
focadas na unidade de desti-
lação atmosférica, tendo sido 
também implementados pro-
jetos de eficiência energética 
em unidades chave desta re-
finaria no âmbito das iniciati-
vas “+$1/boe”.

Quanto à venda de gás 
natural, houve um recuo de 
11%, com as vendas a clien-
tes diretos a descerem 6%.

Galp cresce
produção

em 21%

Só em agosto, os bancos concederam 975 milhões de eu-
ros para crédito à habitação. Feitas as contas dá cerca de 
31,4 milhões de euros por dia.  Trata-se do montante mensal 
mais elevado em mais de um ano. Os dados foram revelados 
pelo Banco de Portugal e indicam que, nos primeiros oito me-
ses do ano, já foram concedidos quase sete bilhões de euros 
para a compra de casa.

Já em relação ao crédito ao consumo foram concedidos 
466 milhões de euros em crédito ao consumo, menos 49 mi-
lhões de euros que o valor financiado em julho, altura em que 
tinham sido concedidos 515 milhões de euros.                           

Bancos concederam 975 milhões para 
crédito à habitação só em agosto

Pressão aumenta para Rio e já há 
distritais a pedir mudança de líder

Rui Rio recusou que o par-
tido tivesse tido uma derrota 
pesada, mas somam-se as 
vozes que defendem o con-
trário. Está aberto o caminho 
para a clarificação interna, 
a pressão para os sociais-
democratas irem a votos.                                                                                                           
Vários presidentes de distri-
tais, Viseu e Viana do Castelo, 
começam também a pedir a 
cabeça de Rio com o mesmo 
discurso: “é preciso arrumar 
a casa”. A frase foi dita  por 
Pedro Alves, o homem forte 
de Viseu, a lembrar que “não 
há derrotas positivas que se 
transformam em vitórias mo-
rais”. Mais, o PSD interrompeu 
um ciclo de vitórias que se ini-
ciou em 2011 e 2015. Assim, o 
PSD precisa de uma nova di-
nâmica, já há distritais a avisar 
Rio que não tem todo o apa-
relho na mão. Mas os apoios 
dividem-se. Braga, por exem-
plo, mantém-se com o líder, 
tal como a Guarda e Vila Real.                                                                                                                                         
O dedo foi colocado na ferida 
por Miguel Relvas. O antigo 

nhar maior ambição e deve, 
por isso, parar para pensar.                                                                                                                                          
Almeida Henriques, presiden-
te da câmara de Viseu, consi-
derou que o resultado é mau 
e o PSD deve antecipar o con-
gresso. Por sua vez, Rui Ro-
cha, presidente da distrital de 
Leiria, disse que não acompa-
nha a apreciação positiva de 
Rio, porque o resultado é dos 
piores de sempre. Para o di-
rigente é fundamental que se 
faça uma reflexão, o importan-
te é discutir o partido.  Os pró-
ximos dias serão decisivos e 
há quem pondere já a recolha 
de assinaturas para um con-
selho nacional extraordinário.                                                                                                              
Por enquanto, Luís Montene-
gro, o challenger de Rio, re-
mete-se ao silêncio, mas está 
preparado para seguir. Pinto 
Luz, de Cascais também e há 
outros nomes de que se fala: 
Jorge Moreira da Silva, antigo 
ministro do ambiente, e Paulo 
Rangel, o eurodeputado que 
se tem colocado na reserva, 
além de Miguel Morgado.

braço-direito de Passos Coe-
lho desdobrou-se em declara-
ções a defender que o PSD pre-
cisa de novos protagonistas, e 
pediu celeridade no processo.                                                                                                                        
Bruno Vitorino, presidente do 
PSD de Setúbal, falou a tí-
tulo pessoal, assegurou que 
foi dos que teve vergonha de 
ouvir o líder na noite eleitoral. 
Para o dirigente, que está fora 
do Parlamento a partir do fi-
nal deste mês, o PSD tem de 
ter uma estratégia para ga-
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O líder do PCP assu-
miu que a CDU perdeu 
representação no Parla-
mento. “Houve uma per-
da, assumimos isso”, dis-
se Jerónimo de Sousa.

Segundo afirmou, a “re-
dução da expressão elei-
toral” da CDU significará 
que “os interesses do povo 
saem enfraquecidos”.

O líder comunista não 
se comprometeu com ne-
nhuma nova geringonça 
com o PS.

A CDU, disse, “contri-
buirá para a aprovação de 

Jerónimo reconhece “perda” mas
exige salário mínimo até aos 850 euros

medidas que considere posi-
tivas” e dará “combate a to-
das as medidas negativas”.

Mas à partida sabe que “o 
PS não está em condições 
de assegurar” o prossegui-
mento de uma “política patri-
ótica de esquerda”.

As exigências imediatas 
vão para um aumento do 
salário mínimo até aos 850 
euros, a universalização 
das creches públicas grá-
tis para crianças até aos 3 
anos” e “reforço do investi-
mento” no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS).

Um minuto e quarenta 
e seis segundos. Foi este o 
tempo que Assunção Cristas 
demorou a despedir-se da 
liderança do CDS. As fun-
cionárias do partido ainda 
reabasteciam mesa onde foi 
preparada a ceia para jorna-
listas e apoiantes, com pas-
téis de bacalhau e rissóis de 
camarão, quando dezenas 
de pessoas começaram a 
descer as escadas e colocar-
se atrás de Assunção Cristas, 
que se preparava no púlpito. 
A ceia, que acabou à hora de 
jantar, era a última ceia elei-
toral com Cristas como líder: 
a presidente vai pedir a con-
vocação do Conselho Nacio-
nal para fazer um Congresso 
Extraordinário e mudar a li-
derança. A líder nem esperou 
pelos resultados oficiais e fez 
a sua despedida: “Da minha 
parte, entendo que dei o meu 
melhor durante quatro anos, 
mas em face dos resultados, 
tomei a decisão de não me 
recandidatar”.

Antes disso, Assunção 
Cristas deu os parabéns ao 
PS pela vitória e lembrou 
que o CDS fez uma”oposição 
construtiva” no Parlamento 
e que foi “muitas vezes uma 
voz isolada”. A líder do CDS 
acredita que o partido na sua 
liderança construiu “um pro-
jeto alternativo para o país, 
que claramente não foi es-
colhido nestas eleições“. Por 
isso mesmo, o CDS assume 
“o resultado com humildade 
democrática”.

Durante toda a campanha, 

pairou o fantasma do CDS 
ser o partido do táxi e voltar 
aos tempos em que só tinha 
quatro ou cinco deputados. 
Quando saíram as projeções, 
os jornalistas já discutiam 
outras comparações: seria 
o partido do táxi, da scooter, 
da bicicleta, do tuk tuk e por 
aí fora. Ainda não se sabia 
ao certo. Cristas nem espe-
rou pelos resultados oficiais 
e por perceber a verdadeira 
dimensão da derrota — em-
bora se percebesse desde o 
início da noite que seria um 
pesadelo — para abandonar 
a liderança. E a própria sede. 
Minutos depois do discurso, 
sairia da sede do partido, no 
Largo do Caldas, acompa-
nhada pelo marido. Entrou 
no carro, onde o motorista já 
a esperava, sem falar e dese-
jando apenas aos jornalistas: 
“Boa noite, bom descanso e 
agora deixem-me descansar 
a mim”.

Durante o discurso, ape-
sar de atirar a toalha ao chão, 
encurralada pelos resulta-
dos, a ainda líder centrista 
acredita que o partido vai 
conseguir dar a volta: “Tenho 
a certeza que o CDS, parti-
do estruturante da nossa de-
mocracia, encontrará forma, 
de construir o seu futuro e 
contribuir para a construção 
de uma alternativa de centro 
e de direita em Portugal“. A 
questão se coloca é: quem 
fará parte desse futuro? A lis-
ta é, para já, grande. Mas é 
certo que se vai encurtar ao 
longo dos próximos dias.

Cristas anuncia saída
da liderança do CDS

Quando, a meio da cam-
panha, as pesquisas come-
çaram a vacilar para os lados 
do PAN, André Silva ainda 
moderou as expectativas, di-
zendo que o partido conside-
raria como uma vitória qual-
quer resultado que desse ao 
PAN 2 ou mais deputados. 
Ficou com 4. Mas, no Museu 
de Lisboa, não havia forma 
de a noite se transformar não 
se transformar  numa vitória 
menos expressiva. O PAN 
quadruplicou o número de 
deputados e, ao passar de 
deputado único a grupo par-
lamentar, assume uma nova 
posição no sistema democrá-
tico. Tem agora os próximos 
4 anos para provar o valor 
que tem enquanto partido.

O objetivo eleitoral do 
PAN havia sido repetido até à 
exaustão durante as últimas 
semanas: crescer, reforçar-
se, ter um grupo parlamen-
tar. O caso Tancos, se não 
foi usado como arma eleito-
ral por André Silva, deu-lhe 
pelo menos a oportunidade 
perfeita para insistir em al-
gumas bandeiras eleitorais 
como o combate à corrupção 
e para explicar uma das prin-
cipais motivações por trás do 
grande objetivo eleitoral: ao 
eleger mais de um deputa-
do, fica com um grupo parla-
mentar, o que muda tudo na 

Com um grupo parlamentar, o PAN grita “missão 
cumprida”. Agora, vem o diálogo com o PS

presença do partido no Par-
lamento.

Inês de Sousa Real, a nú-
mero dois por Lisboa e atual 
deputada municipal na capi-
tal e agora deputada eleita 
à Assembleia da República, 
que subiu ao palco para falar 
em nome do partido.

“O PAN será certamente 
capaz de alcançar um grupo 
parlamentar” e mantém-se 
“disponível para continuar a 
dialogar para contribuir para 
o processo democrático”. 
Quando se confirmou a elei-
ção da segunda deputada do 
partido, Inês subiu outra vez 
ao palco. “É um momento 
muito feliz, em que pela pri-
meira vez o PAN tem um gru-
po parlamentar. Acabámos 
de eleger no norte do país 
a nossa Bebiana Cunha, é 
a primeira mulher do PAN a 
ter representação na Assem-
bleia da República.”

André Silva chegara pou-
co antes, questionado pe-
los jornalistas, admitiu: “De 
acordo com as projeções, 
atingimos os nossos obje-
tivos”. Mais: “À partida, de 
acordo com as projeções, 
não estarei sozinho”.

Foi já durante o discurso 
de António Costa, no mo-
mento em que o primeiro-
ministro assegurava que iria 
contactar também o PAN 

para um acordo político, que 
chegou a confirmação de 
que Cristina Rodrigues esta-
va eleita. Foi já entre abraços 
e lágrimas de alegria dos mi-
litantes que André Silva subiu 
ao palco. “Este é o momento, 
mais PAN no Parlamento!”, 
repetiu-se no Museu de Lis-
boa. A primeira palavra que 
saiu da boca de André Silva 
naquele momento resume 
bem o sentimento do partido 
esta noite: “Conseguimos!”

“Hoje assinalamos uma 
grande vitória do PAN. So-
mos a quinta força política 
no pais. Quadruplicámos o 
número de mandatos, somos 
o único grupo parlamentar 
em que os homens estão em 
minoria. Somos um partido 
feminista! O PAN consolidou-
se no sistema político portu-
guês a contragosto dos que 

quiseram impedir o nosso 
crescimento”, afirmou André 
Silva.

André Silva garantiu que 
António Costa ainda não lhe 
tinha telefonado. “Quando me 
ligar vou-lhe agradecer por es-
tar a parabenizar o PAN pelo 
excelente resultado que teve”, 
disse. Mas, sem intenção de 
fugir à pergunta que lhe fora 
colocada, disse: “O PAN 
está disponível para fazer 
aquilo que tem feito ao lon-
go dos últimos quatro anos, 
que é dialogar com todos”.                                                                                                                                       
Um brinde, “com vinho bio-
lógico de preferência”, que 
amanhã é dia de trabalho, 
“obrigado e um abraço”. A 
festa de um dos maiores 
vencedores da noite fez-se 
com pouco e acabou rápi-
do, que amanhã o telefone 
deve tocar.

O que começou por ser 
apenas uma possibilida-
de das pesquisas das últi-
mas duas semanas acabou 
por acontecer: com 1,3%, 
66.442 votos, o partido 
Chega elegeu um deputado 
nas eleições legislativas e a 
extrema-direita tem agora 
assento no Parlamento. 

Até essa confirmação, 
porém, a noite no Novotel, 
na Avenida José Malhoa, 

foi calma. André Ventura foi 
falando com os jornalistas, 
mas sempre com um dis-
curso cuidado, sem gran-
des celebrações ou suposi-
ções e sempre à espera dos 
resultados finais.

Foi essa a cautela que 
manteve nas primeiras de-
clarações,  o candidato e 
presidente do Chega admi-
tia que os dados das proje-
ções apontavam para a sua 

O Chega elegeu um deputado e promete
ser “o maior partido daqui a 8 anos”

eleição, mas ainda não era 
“100% seguro”. André Ven-
tura sabia que não era o 
único a olhar com atenção 
para os resultados. Talvez 
por isso tenha aproveitado 
para dizer que sabia que, 
para um partido com as ca-
racterísticas do Chega, ele-
ger um deputado era algo 
único, mas que não havia 
razão para “alarmismos”, 
descrevendo o Chega como 
um partido democrático “que 
quer fazer mais e melhor”.

Perto das 00h30 chega-
va a confirmação, nos dados 
oficiais e na celebração na 
sala, com aplausos e gritos 
de “Chega”. André Ventura 
já não estava sozinho na 
sala de imprensa, em frente 
aos jornalistas, mas rodea-
dos de apoiantes em festa.

 “Há 15 dias diziam que 
não tínhamos hipótese algu-
ma. Há uma semana, a hipó-
tese era quase zero. Ontem 

diziam que o perigo estava 
a chegar. Hoje, o Chega é o 
partido pequeno mais vota-
do de Portugal”, sublinhou.

Sem ignorar o que o re-
sultado representa, para 
um país que manteve a ex-
trema-esquerda afastada 
do parlamento desde a de-
mocracia — “Pela primeira 
vez em 45 anos, o país não 
teve medo de votar num 
partido verdadeiramente 
de direita”, o dirigente do 
Chega apontou às ban-
deiras do partido “Chega 
de corrupção!”, garantindo 
que o problemas de que fa-
lou em campanha não vão 
ser ignorados.

Nem agora, nem no fu-
turo em que Ventura já vê o 
pequeno partido ser muito 
grande: “Garanto-vos que, 
daqui a oito anos, seremos 
o maior partido de Portugal”, 
disse, numa das frases mais 
marcantes do discurso.

Joacine Katar Moreira foi 
a cabeça de lista por Lisboa e 
será a representante do Livre 
no Parlamento. A futura depu-
tada tem 37 anos e é natural 
da Guiné-Bissau. Licenciada 
em História Moderna e Con-
temporânea  e mestre em 
Estudos do Desenvolvimen-
to. É doutorada em Estudos 
Africanos pelo ISCTE-IUL. 
Foi bolsista de Investigação 
a trabalho em arquivos e 
consultora em Organizações 
não-governamentais. É ati-
vista anti-racista.

Depois de ter alcançado 
2,18% dos votos nas elei-
ções europeias de 2014, fi-
cando à beira de eleger Rui 
Tavares para o Parlamento 
Europeu, a coligação Livre-

Tempo de Avançar não foi 
além dos 0,73% nas legisla-
tivas do ano seguinte. Já em 
maio último, o partido voltou 
a crescer nas urnas ao obter 
1,83% nas europeias.

A cabeça de lista do Livre 
por Lisboa, eleita nas legis-
lativas de domingo, afirmou 
que não há lugar para ex-
trema-direita no parlamen-
to, salientando que o seu 
partido será a esquerda 
anti-fascista e anti-racista. 
“Não há lugar para extre-
ma-direita no parlamento 
português”, gritou Joacine 
Katar Moreira no púlpito 
montado na Fábrica Braço 
de Prata, em Lisboa, após 
confirmar que tinha garan-
tido a eleição.

Livre elege Joacine Katar
Moreira para o Parlamento
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Notas.. ...e mais CASA DOS POVEIROS

Convocatória
Conselho Deliberativo Casa dos Poveiros

Reunião ordinária
De conformidade com o artigo 61 item “ll” suas letras “a”, “b” e parágrafo único do Esta-

tuto Social, convoco todos os sócios quites com suas obrigações associativas para a Reu-
nião “ORDINÁRIA”, que se realizará dia 18 de novembro de 2019  - (segunda-feira), em 
nossa Sede Social, à Rua do Bispo, 302, às 19:30 horas em primeira convocação, com me-
tade mais um do total dos seus Membros ou meia hora após com o número registrado no 
livro de presença, para ao abrigo das disposições em vigor, deliberarem sobre a seguinte

“oRDem Do Dia”:
a) Leitura discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
b) Leitura do expediente;
c) Prestação das contas período de novembro 2017 à novembro 2019, sua 
    aprovação, com o parecer do Conselho Fiscal;
d) Eleição do Presidente, Vice Presidente da Diretoria Administrativa e (5) cinco 
    Membros do Conselho Fiscal para o Biênio 2019/à 2021, com posse imediata.

Sem mais para o momento

atenciosamente
Rio de Janeiro, 07 de outubrode 2019

SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL DE BENEMERÊNCIA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL
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Um arraial tipicamente por-
tuguês, a Quinta de Santoi-
nho, aconteceu mais uma vez 
no último sábado, na Casa do 
Minho. Em reprodução do que 
aconteceu em Portugal por 
ocasião da colheita da uva, 
em agradecimento ao padro-
eiro, na região do Minho. A 
animação se repete na Ca-
sada rua Cosme Velho, todo 
primeiro sábado de cada mês. 
Com o estacionamento lota-
do e muitos turistas, a Quinta 
de Santoinho já é um progra-
ma recomendado por alguns 
agentes de turismo do Rio de 

saNtoiNHo: Uma Noite 
imPeRDÍVeL Na Casa Do miNHo

Panorâmica do Arraial Minhoto, Quinta de Santoinho lotado

Janeiro. Imperdível! Nas am-
plas instalações da Casa do 
Minho o visitante logo se sen-
te à vontade optando entre o 
salão, naquela noite repleto, 
a beber um dos três tipos de 
vinho.

Presentes na Quinta de 
Santoinho estavam o conjunto 
Amigos do Alto Minho e Jose-
valdo e Seu Trio que garan-
tiram a animação com vasto 
repertório. O rancho folclórico 
minhoto acompanhando pela 
tocata da Casa fez um “aque-
cimento”junto ao público com 
seus sanfoneiro de bombo, 
ferrinho, etc... Não faltaram os 
conhecido bonecos, também 
muito tradicionais, mostrando 
a alegria das danças e canta-
res de Viana do Castelo e do 
Minho em geral tomam conta 
do ambiente. Com a exibição 
no sábado do Rancho Minho-
to, como podemos ver, o que 
não falta à Quinta de Santoi-
nho é muito calor das nossas 
tradições! 

Esta semana o Rancho 
convidado foi o maravilhoso 
G.F. Fausto Neves da Casa 
de Espinho. 

R.F. 
Fausto Ne-

ves da Casa 
de Espinho 
foi o grupo 
convidado

Gente jovem e bonita divulgando o folclore português

O presidente da Casa de Espinho Fábio Cruz num destaque para o 
Portugal em Foco

aLmoÇo Com CHURRasCo ViseNse

Domingo no churrasco Visiense vemos com os empresários Orlando 
Pereira, José da Mota, Ana Maria, o Russo, Fátima, Presidente da 
Casa, Alcídio Morgado

Domingo especial na 
Casa de Viseu com a realiza-
ção de mais um almoço chur-
rasco de picanha, sardinha 
portuguesa assada na brasa, 
febras, filé de peixe à dore, 
purê de batata, filé de frango 
e um deliciosa mesa de fru-
tas, não faltando o suculen-
to caldo verde. Alegrando a 
tarde, o Conjunto Amigos do 
Alto Minho, agitando o salão 
um dia muitíssimo agradá-
vel. Com o presidente Alcídio 
Morgado sempre solicito com 
os amigos da comunidade 
portuguesa, é muito bom ver 
a família Visense reunida, 
nota 10!

Prestigiando 
o conví-
vio social 
Visiense: 
Manoel da 
Mota com 
a esposa e 
amigas

Depar-
tamento 
feminino 
Visiense 
sempre 

atuante um 
destaque 
na mesa 
de doces 

português 
e a primei-

ra dama 
tomando 

conta

No close vemos Antônio Cardão, Luiza Coimbra  re-
cebidos pelo diretor visiense Nicolau Domingos

Registro do presidente Alcídio Morgado, com a Con-
ceição do Conjunto Amigos do Alto Minho

Juros de Portugal igualam os de 
espanha após eleições

As taxas de juro da dívida portuguesa a 10 anos 
estão a descer na generalidade dos prazos. As 
quedas não são pronunciadas, mas são sufi-
cientes para a “yield” já ter negociado abaixo 
da espanhola, seguindo agora num patamar 
idêntico. A taxa implícita da dívida portuguesa 
a 10 anos está a descer 0,9 pontos base para 
0,123%, enquanto a “yield” espanhola está a 
recuar 0,3 pontos para 0,122%. Contudo, esta 
manhã a taxa portuguesa chegou a estar abai-
xo da espanhola, numa altura em que os juros 
de Espanha estavam a subir.As oscilações não 
são acentuadas, bem pelo contrário, mas refle-
tem, sobretudo, o contexto político que se vive 
nos dois países.
 

Cavaco triste com resultado 
do PsD critica Rio 

O ex-presidente da República Cavaco Silva ma-
nifestou-se  entristecido com o resultado do PSD 
nas eleições de domingo e defendeu que é ur-
gente mobilizar os militantes que se afastaram 
ou foram afastados, apontando a ex-ministra 
Maria Luís Albuquerque. “Como social-democra-
ta com fortes ligações à história do PSD, o resul-
tado obtido pelo partido não pode deixar de me 
entristecer”, afirmou Aníbal Cavaco Silva, numa 
declaração escrita, após questionado pela Lusa 
sobre os resultados das eleições. Para o ex-che-
fe de Estado, “a tarefa mais importante e urgente 
que o PSD tem agora à sua frente é a de recons-
truir a unidade do partido e de mobilizar os seus 
militantes” e trazer “ao debate das ideias e ao 
esclarecimento e combate político os militantes 

que, por razões que agora não interessa dis-
cutir, se afastaram ou foram afastados”. “Como 
é o caso de Maria Luís Albuquerque, uma das 
mulheres com maior capacidade de intervenção, 
que conheci durante o meu tempo de Presiden-
te, e muitos outros”, disse .

PaN não está disponível 
para coligações ou acordos 
para a próxima legislatura

O porta-voz do PAN, André Silva, mostrou-se 
favorável a que António Costa, seja indigitado 
primeiro-ministro, caso consiga garantir um Go-
verno de estabilidade, mas descartou coligações 
partidárias ou acordos para a legislatura.” Trata-
se do líder do partido mais votado e também, a 
avaliar por aquilo que são as declarações quer 
do PS quer de outros partidos à sua esquerda, e 
partindo do princípio que António Costa, garan-
tirá um governo de estabilidade, e partindo de 
todos estes pressupostos, o PAN não se opõe 
a esta indigitação”, disse André Silva no final 
da audiência com o Presidente, no Palácio de 
Belém.“O PAN não está disponível para fazer 
um apoio de governo, de coligações partidárias 
para os próximos quatro anos, mas não descar-
ta acordos pontuais”. “Queremos contribuir para 
a estabilidade governativa, mantendo o relacio-
namento que temos tido com o PS, como com 
outros partidos, e estamos disponíveis para fa-
zermos acordos pontuais, seja em processo le-
gislativo ordinário, seja ao nível do orçamento de 
Estado”. Além de André Silva, a comitiva que o 
PAN levou ao Palácio de Belém contou com as 
restantes três eleitas - Inês Real, Bebiana Cunha 
e Cristina Rodrigues.

Um clima 
muito es-
pecial na 
Quinta de 
Santoinho 
com a 
presença 
do R.F. 
Fausto 
Neves
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Uma pequena multidão ruma 
uma vez por ano a esta aldeia qua-
se perdida no meio da Serra de Aire. 
Vão atrás da festa em torno de um 
instrumento que conquistou, na úl-
tima década, a tradição que nunca 
teve por cá.

O Encontro Nacional de Tocadores 

de Concertina da Barrenta teve lugar 
no passado sábado. Na 11ª edição 
juntaram-se cerca de 200 tocadores 
de todo o país e a organização es-
tima em aproximadamente seis mil o 
número de visitantes, nesta aldeia da 
freguesia de Alvados, Porto de Mós, 
onde residem apenas 42 pessoas.

alvados

porto mós

mogadouro

entrocamento

Festival vapor recebeu
mais de 7800 visitantes

as concertinas da Barrenta são um 
segredo procurado por milhares 

Dando sequência ao compromisso de financiar a obra 
de recuperação de um dos tanques do Aquário Vasco da 
Gama, nomeadamente o Tanque das Otárias, o Município 
de Oeiras aprovou a atribuição de uma comparticipação 
financeira no valor de 91.020,00€ à Marinha Portuguesa. 
Este montante destina-se à elaboração do projeto de exe-
cução, sendo que o restante valor a disponibilizar pela Câ-
mara Municipal, em 2020, se destinará à execução da obra. 
No total, o Município prevê investir cerca de 500 mil euros.

A verba agora atribuída garante que ainda este ano seja 
dado andamento ao projeto de execução.

Refira-se que o estudo de recuperação dos dois tanques 
do Aquário – das Tartarugas e das Otárias -, que se encon-
tram vazios há cerca de três anos, foi encomendado pela 
Marinha ao gabinete de projetos Promontório, que apresen-
tou um valor estimado para a realização da obra muito aci-
ma das capacidades financeiras daquela instituição. Neste 
contexto, a Marinha pediu apoio ao Município de Oeiras, 
através de comparticipação financeira, para a recuperação 
dos tanques.

Reconhecendo a importância cultural e pedagógica do 
Aquário Vasco da Gama, um dos mais antigos do mundo, o 
Município ficou responsável por suportar os encargos com a 
reconversão do Tanque das Otárias, ficando a Marinha com 
a responsabilidade de recuperar o Tanque das Tartarugas.

Recorde-se que as duas entidades estão empenhadas 
em relançar o Aquário Vasco da Gama, instituição de re-
ferência no concelho de Oeiras, com 120 anos de existên-
cia, que atualmente se depara com dificuldades ao nível da 
manutenção e até da sua continuidade e a cujo declínio se 
tem assistido nos últimos anos, consequência do impacto 
da abertura do Oceanário de Lisboa.

Apesar desta circunstância e porque o Aquário conser-
va, ainda, grande parte do seu encanto e fascínio de outro-
ra, surgiu a ideia de reconverter os referidos tanques para 
outras valências. Assim, o Tanque das Tartarugas será con-
vertido em tanque para tartarugas de água doce e o das 
Otárias passará a albergar peixes da costa portuguesa.

Por último, refira-se que o Município definiu este local 
emblemático do concelho como espaço âncora de ativida-
des em torno da literacia dos oceanos e de questões cientí-
ficas ligadas ao mar e à fauna marítima, no contexto do pro-
grama Oeiras Educa. Deste modo, procedeu à contratação 
de dois biólogos com experiência na divulgação de ciência, 
os quais, ficando residentes no Aquário, têm como função 
essencial conceber e desenvolver atividades para os alunos 
do concelho, além de colaborarem nas atividades regulares 
daquele espaço. “A ideia é que todas as crianças do con-
celho de Oeiras possam visitar o Aquário Vasco da Gama”, 
diz o Presidente do Município, Isaltino Morais, considerando 
que “é fundamental do ponto de vista educativo e do desper-
tar do espírito científico dos mais novos”.

Oeiras atribui 500 mil euros
para recuperação de tanque
do Aquário Vasco da Gama

O Museu Nacional Fer-
roviário recebeu no último 
fim de semana o Festival 
Vapor – A Steampunk Cir-
cus, um evento que rece-
beu mais de 7800 visitantes 
e que celebrou o Patrimó-
nio Ferroviário, recorrendo 
à estética Steampunk dos 
primórdios da Revolução 
Industrial, numa abordagem 
retrofuturista.

A aposta do Município do 
Entroncamento e dos par-
ceiros foi trazer à cidade e à 
região um festival diferencia-
dor, potenciado pelo cenário 
proporcionado pelo Museu 

góis

Estuda formas de intensificar combate à vespa velutina

Nacional Ferroviário, que 
garantiu um enquadramento 
estético único no país.

Durante três dias a cida-
de na realidade distópica do 
imaginário steampunk, com 

muita cor e animação para 
toda a família, com ativida-
des de música, cinema, ofi-
cinas, exposições, feira de 
crafts steampunk, carrocel 
vitoriano, passeios de mini-

O Município de Góis está a 
estudar formas de intensificar 
o combate e a prevenção do 
aparecimento de novos ninhos 
de vespas velutinas. A autar-
quia anuncia, em nota divulga-
da, que os Serviços Municipais 
de Proteção Civil estão empe-
nhados no combate à disse-
minação desta espécie, tendo 
este ano intervindo em cerca 
de 90 ninhos, registando-se o 
maior número de ocorrências 

na Freguesia de Alvares e na 
União de Freguesias de Cada-
faz e Colmeal.

Conhecido também por 
vespa asiática, este inseto é 
uma espécie não indígena, 
predadora da abelha euro-
peia, revelando-se um enor-
me problema para a apicul-
tura nacional, sendo também 
considerado um problema de 
saúde pública, dada a proxi-
midade de muitos ninhos em 

relação aos aglomerados po-
pulacionais.

A autarquia lembra que 
existe um plano desenvolvido 
pela Direção-Geral de Alimen-
tação e Veterinária e pelo Ins-
tituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas (ICNF) 
para a vigilância e controlo 
desta espécie invasora, que 
pode ser consultado no site 
do ICNF. Sublinha ainda que 
todos aqueles que de depara-

rem com um ninho de vespa 
velutina ou suspeitarem que 
se trata de um devem alertar, 
de imediato, o SOS VESPA, 
sendo depois as informações 
verificadas e validadas por 
um técnico da proteção civil. 
Quem não tiver acesso à pla-
taforma, deve entrar em con-
tacto com a Câmara ou Junta 
de Freguesia ou ligar para a 
linha SOS Ambiente da GNR 
(808 200 520).

O Município de Oeiras atribuiu uma comparticipação finan-
ceira no valor de 855.760,02€, a ser distribuída por seis Asso-
ciações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho, 
nomeadamente: Algés (38.000,00 €), Barcarena (16.000,00 
€), Carnaxide (131.138,63 €), Dafundo (16.000,00 €), Linda-a
-Pastora (58.773,64 €) e Oeiras (275 038,02 €).

A maior fatia deste montante, 574.657,02€, será para aqui-
sição de três viaturas novas e para reparação de um Veículo 
Autoescada. Assim sendo: a Associação Humanitária de Bom-
beiros Voluntários de Algés vai adquirir um Veículo de Comando 
(VCOT), no valor de €8,000.00; Barcarena, um Veículo de So-
corro e Assistência Especial (VSAE), no valor de €289,500.00; 
Oeiras, um Veículo Urbano de Combate a Incêndios (VUCI), 
no valor de €255,038.02; e, Carnaxide vai receber €22,119.00 
para a reparação de Veículo Autoescada (AE).

Da comparticipação financeira agora atribuída pelo Municí-
pio, 158.103,00€ destinam-se a obras e reparações nos quar-
téis, 20.000€ são para formação e 103.000,00€ para aquisição 
de fardamento e equipamentos de proteção individual.

As Associações de Bombeiros, pessoas coletivas sem fins 
lucrativos, desempenham uma relevante atividade social que 
tem como objetivo principal a proteção de pessoas e bens, de-
signadamente o socorro de feridos, doentes ou náufragos e a 
extinção de incêndios.

O Município de Oeiras, atendendo ao fim social destas 
Associações e ao interesse municipal das suas atividades, 
tem o poder-dever de as apoiar, nomeadamente a um nível 
financeiro adequado.

comboio e de quadriciclos 
ferroviários, jogos, moda, 
duelos, modelismo ferroviá-
rio e street food.

De destacar a passagem 
pelo Festival de nomes como 
os Custom Circus, a banda 
Victor Sierra, os Kumpania 
Algazarra, Cais Sodre Funk 
Connection, O Gajo, entre 
outros, que proporcionam 
momentos memoráveis nes-
ta edição de 2019.

As noites terminaram 
com música e muita diversão 
no Palco Eletrónico na Praça 
da Restauração do Mercado 
Municipal.

Município de Oeiras financia aquisição 
e reparação de viaturas de bombeiros

No passado domingo, 
dia 29 de setembro de 2019, 
inserido no “Mês do idoso”, 
cerca de 1300 pessoas, de 
todo o concelho, com 65 ou 
mais anos, juntaram-se no 
recinto das tasquinhas para 
comemorar o “Almoço do 
Idoso”, onde os participan-
tes tiveram oportunidade de 
conviver com muita música 
e animação ao som do duo 
musical Zé Café e Guida.

Enquadrado no Dia Mun-
dial do Coração, para além 
do almoço, os participantes 
puderam fazer rastreios e 
aconselharem-se com um 
médico cardiologista. Neste 
dia, desenvolveram-se ainda 
atividades de saúde e bem

-estar como uma “Caminhada 
pelo Coração” e um percurso 
de “BTT pelo Coração”.

A Câmara Municipal de 
Porto de Mós vem assim en-
dereçar um agradecimento 
especial ao Dr. David Du-
rão, aos alunos da Escola de 
Saúde do Instituto Politécni-
co de Leiria, aos Bombeiros 
Voluntários de Porto de Mós, 
ao Fundo Social dos Funcio-
nários da Câmara Municipal 
de Porto de Mós, ao Grupo 
Walk to Walk e ao Grupo 
Wild MTB Team, que esti-
veram aos dispor de todos 
os presentes para auxiliar, 
esclarecer preocupações co-
muns, e desenvolver diver-
sas atividades.

Almoço Sênior juntou
cerca de 1300 pessoas

O “Balcão Móvel” do mu-
nicípio de Mogadouro come-
çou as percorrer as aldeias 
deste concelho do distrito de 
Bragança, levando os servi-
ços públicos mais próximos 
dos cidadãos, informou fonte 
da autarquia.

“O Espaço Cidadão tor-
nou-se móvel e agora leva 
os serviços públicos às loca-
lidades mais afastadas dos 
centros urbanos”, indicou 
o presidente da câmara de 
Mogadouro, Francisco Gui-
marães.

Segundo uma nota en-
viada pelo município de 

Mogadouro, os serviços dis-
ponibilizados vão desde a 
renovação do cartão de cida-
dão, registo da Chave Móvel 
Digital, marcações de con-
sultas médicas, revalidação 
de carta de condução, obten-
ção de cadernetas prediais, 
obtenção de registo criminal, 
entre outros.

Estes serviços estão ins-
talados, numa frota de via-
turas elétricas plenamente 
equipadas para disponibilizar 
junto das populações os ser-
viços da Administração Pú-
blica presentes na atual rede 
de Espaços Cidadão.

“Balcão móvel” para
aproximar serviços públicos
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Águeda - Borralha

Baião

Território alvo de estudo por parte
Brasileiros, Moçambicanos e portugueses

Um grupo de 17 investiga-
dores da área da Geografia, 
oriundos do Brasil, Moçambi-
que e de Portugal encontram-
se em Baião, desde ontem, 1 

de outubro até ao dia 3, para 
uma visita de trabalho ao ter-
ritório baionense e à região 
do Alvão-Marão.

A visita decorre no âmbito 

É um clássico com qua-
se três décadas: Os autar-
cas locais utilizarem a Festa 
do Leitão para implorarem 
aos governantes nacionais 
a construção da ligação de 
Águeda a Aveiro, em via rápi-
da, e que mais recentemente 
foi reforçada com o sonho de 
uma ligação à Auto Estrada 
Lisboa-Porto.

A cerimônia de inaugura-
ção da 26ª edição do certame 
não fugiu à regra, com Jorge 
Almeida, presidente do muni-
cípio a tentar cativar o Minis-
tro das Infraestruturas e Ha-
bitação, Pedro Nuno Santos, 
para o sonho repetidamente 
adiado da ligação a Aveiro, 

26.ª edição do leitão da Bairrada

com acesso à principal Auto 
Estrada de Portugal.

“Temos mais de 5.500 

empresas, das quais 750 são 
industrias transformadoras, 
que geram um volume anual 

de negócios de dois mil mi-
lhões de euros”, referiu Jorge 
Almeida, na esperança que 
Pedro Nuno Santos saísse de 
Águeda “mais desperto para 
esta necessidade, a ligação à 
Auto Estrada e a Aveiro. Os 
aguedense e a região já não 
compreendem”, rematou.

Antes, já Bruno Almeida, 
presidente da Associação 
Comercial de Águeda (ACO-
AG), tinha lançado um “apelo 
para a importância das liga-
ções entre Aveiro, Águeda e 
a Auto Estrada”, que, defen-
deu, “iriam beneficiar a re-
gião, os comerciantes, a in-
dústria, o turismo e a fixação 
de pessoas”.

O presidente da Câmara 
da Guarda, Carlos Monteiro, 
já reagiu à notícia avançada 
pelo TB sobre a demissão 
de José Amaral Lopes da 
coordenação da comissão 
que prepara a candidatura 
da Guarda a Capital Euro-
peia da Cultura, reafirmando 
que o Município da Guarda 
«continua empenhadíssimo, 
com a motivação total e ab-
soluta» para continuar com o 
projeto tendo em vista a sua 
aprovação. Em declarações 
ao TB, Carlos Monteiro diz 
que o consultor – e não co-
ordenador como faz questão 
de corrigir- foi apresentando 
propostas mas não resulta-
ram em “propostas exequí-
veis”. “Houve sempre uma 

certa indefinição em relação 
ao caminho a percorrer”, la-
mentou.

O autarca afirma que não 
se revê nas declarações de 
José Amaral Lopes e que 
“não é por José Amaral Lopes 
apresentar a sua demissão 
que a autarquia sente “alguma 
fragilidade em relação à can-
didatura”. E já adiantou que o 
município estará no próximo 
dia 12 na Câmara de Paris 
a apresentar a candidatura e 
no dia 17 será apresentada a 
imagem da candidatura.

Depois destas declaraco-
es ao TB, o presidente da Câ-
mara da Guarda repetiu, meia 
hora depois, estes esclareci-
mentos numa conferência de 
imprensa sobre o assunto.

penacova

vizela

A Câmara de Penacova 
avança com as obras de in-
tervenção no Rio Alva, no-
meadamente nos açudes de 
Cardal, Lapa, Vimieiro, Vale 
das Chãs e Cornicovo. Fruto 
do protocolo celebrado entre 
o Município e a Agência Por-
tuguesa do Ambiente (APA), 
esta intervenção é suportada 
por verbas do Fundo Ambien-
tal e representa, segundo a 
autarquia, um investimento 
global de 150.000 euros.

Depois de realizada a pri-
meira fase da limpeza das 
margens, que foi interrompida 
para não afetar a época bal-
near numa das praias de ban-
deira azul do concelho, o Mu-

nicípio vê agora prosseguirem 
os trabalhos que visam

recuperar estruturas con-
sideradas “extremamente im-
portantes” para as atividades 
que a Câmara de Penacova 
pretende realizar ao longo do 
Rio Alva.

“Estas obras há muito es-
peradas são boas notícias 
para um dos cursos de água 
mais belos de Portugal, pela 
sua envolvência natural e 
paisagística”, explica Hum-
berto Oliveira. O presidente 
da Câmara de Penacova sa-
lienta ainda o papel dos pro-
prietários, que não colocaram 
entraves às diversas interven-
ções que foram sendo feitas, 

No seguimento da estraté-
gia de dinamização do Conce-
lho, essencialmente para criar 
Vizela como destino turístico, o 
Presidente da Câmara Munici-
pal reuniu com os restaurantes 
do Concelho para a discussão 
de algumas matérias no que 
toca ao prato típico de Vizela 
Bacalhau à Zé do Pipo, um pra-
to com história em Vizela e hoje 
um elemento de elevada rele-
vância na promoção da gastro-
nomia vizelense.

Assim, na reunião foi dis-
cutida a uniformização de um 
recipiente próprio para ser ser-

vido o Bacalhau à Zé do Pipo, 
no sentido de padronizar a 
apresentação do prato, assim 
como foi também analisada 
dor todos os presentes a ficha 
técnica do prato.

Na reunião foi também dis-
cutida e apresentada uma pla-
ca alusiva ao prato típico Ba-
calhau à Zé do Pipo para ser 
colocada na fachada exterior 
de cada um dos restaurantes 
do Concelho.

Por fim, na reunião foi dis-
cutida a próxima edição dos 
fins de semana gastronômicos, 
uma iniciativa levada a cabo 

pela Entidade de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal e 
onde este ano a Câmara Mu-
nicipal de Vizela contará com 
a participação de mais de vinte 
restaurante aderentes.

De destacar eu o Bacalhau 
à Zé do Pipo é um prato com 
história em Vizela e hoje um 
elemento de elevada relevân-
cia na promoção da gastrono-
mia vizelense.

De realçar que a gastrono-
mia vizelense traduz-se num 
dos pontos fundamentais do 
Plano Municipal de Turismo, 
numa aposta num triângulo 

dourado de sabores, sempre 
tendo por base aquilo que faz 
parte da identidade do nosso 
Concelho: o bolinho, o vinho 
verde e o bacalhau.

Assim, com a dinamização 
do prato típico Bacalhau à Zé 
do Pipo, a Câmara Municipal de 
Vizela pretende que, nos mui-
tos restaurantes do Concelho, 
os visitantes possam desfru-
tar, para além de refeições que 
são autênticas experiências da 
gastronomia regional, também 
do Bacalhau à Zé do Pipo, que 
é agora o prato identificativo da 
gastronomia viziense.

câmara inicia trabalhos nos açudes do rio alva

restaurantes de vizela reuniram com a câmara

Doze famílias carencia-
das de Vila Nova de Poiares 
vão poder aceder gratuita-
mente aos medicamentos 
que lhe são prescritos pelo 
médico. Estas são as primei-
ras famílias beneficiárias do 
programa “abem – Rede So-
lidária do Medicamento”, que 
chega ao concelho graças a 
uma parceria estabelecida 
entre a Câmara Municipal e a 
Associação Dignitude.

Nesta primeira fase do pro-
grama, são atribuídos cartões 
de beneficiário a 12 famílias 
que vivem com dificuldades 
econômicas e cuja situação 
de carência está já identifica-
da. “O objetivo é que os poia-
renses, em especial os que 
se encontram em situação de 
carência económica, possam 
beneficiar desta parceria e, 
com este protocolo, possam 
ter acesso gratuito aos medi-
camentos de que necessitam”, 
explica o presidente da Câma-
ra, João Miguel Henriques.

O autarca recorda que 
esta medida surge numa al-
tura em que se assinalam os 
40 anos do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), inserindo-
se também nesse “princípio 
democratizador do SNS” 
que, neste caso, contempla o 
acesso aos medicamentos e 
aos cuidados farmacêuticos, 
“contribuindo para que nin-

guém, independentemente do 
seu nível de carência econô-
mica, fique sem acesso aos 
medicamentos que lhe foram 
prescritos pelo seu médico”.

A primeira fase do pro-
grama está em curso. Ter-
minado este processo, está 
ainda prevista a abertura de 
nova fase de candidaturas 
que permitirá a mais famílias 
poderem apresentar a docu-
mentação necessária para 
aderir ao programa.

O “abem” é o primeiro 
programa solidário da Asso-
ciação Dignitude, uma ins-
tituição particular de solida-
riedade social, que nasce da 
parceria entre o setor social 
(Cáritas Portuguesa e Plata-
forma Saúde em Diálogo) e 
o setor da saúde (Associa-
ção Nacional das Farmácias 
e Associação Portuguesa da 
Indústria Farmacêutica).

Beneficia pessoas, de todas 
as idades, que se encontram 
numa situação de carência 
económica e não conseguem 
comprar os medicamentos 
comparticipados que lhe sejam 
prescritos por receita médica. 
A cada beneficiário é atribuído 
um cartão que lhe permite ace-
der aos medicamentos pres-
critos em qualquer farmácia 
(aderente) do país, sem mais 
burocracias e com a dignidade 
que merece.

Famílias carenciadas com
acesso gratuito a medicamentos

guarda

Município reage à notícia
do TB sobre a demissão
de José amaral lopes

de um projeto de desenvol-
vimento territorial promovido 
pelos concelhos de Baião, 
Amarante, Marco de Cana-
veses, Mondim de Bastos, 
Régua, Mesão Frio, Santa 
Marta de Penaguião, Vila 
Real e Vila Pouca de Aguiar.

A visita, coordenada pelo 
Professor António Vieira, in-
vestigador da Universidade 
do Minho, está inserida no 3º 
Encontro Luso-Brasileiro de 
Património Geomorfológico e 
Geoconservação, que decor-
re na cidade de Guimarães.

A terceira edição deste 
evento pretende promover 
a pesquisa luso-brasileira 

em torno do Patrimônio Ge-
omorfológico, componente 
maior do Geopatrimônio, 
mas abrindo espaço tam-
bém para a reflexão sobre 
as outras formas de Geo-
património, suas bases con-
ceptuais, estratégias de ge-
oconservação e formas de 
promoção dos seus valores 
e potencialidades junto da 
sociedade.

Esta iniciativa é uma or-
ganização do Centro de 
Estudos de Geografia e 
Ordenamento do Território 
(CEGOT-UMinho) e conta o 
apoio da Câmara Municipal 
de Baião.

bem como o apoio dado pe-
las pessoas que estão muito 
ligadas a estes locais e aos 
técnicos do Município de Pe-
nacova e da APA.

Deseja agora que “as 
obras decorram bem e sem 

atrasos”, de forma a que fique 
“concluída mais uma etapa 
levada a efeito pelo Municí-
pio de Penacova e pela APA, 
sempre com intuito de promo-
ver e melhorar o Rio Alva e 
toda a sua envolvência”.
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Eletrodomésticos vão durar mais

tempo e ser mais fáceis de reparar
Geladeiras, máquinas 

de lavar louça e roupa, 
televisões e monitores, 
fontes de alimentação, 
motores elétricos, frigo-
ríficos de venda ao pú-
blico, transformadores e 
máquinas de soldar são 
os produtos que a partir 
de 2021 terão que estar 
no mercado com as no-
vas regras.

Entre elas, a garantia 
de haver peças de subs-
tituição durante prazos 
mínimos de 7 a 10 anos 
após a compra, de pode-
rem ser entregues com 
rapidez e de poderem 
ser montadas sem a ne-
cessidade de ferramen-
tas especiais ou sem o 
risco de danificar o equi-
pamento durante a repa-
ração. Os fabricantes te-
rão também que garantir 
manuais de reparação 
para profissionais e para 
consumidores. No caso 

Os portugueses estão 
a gastar mais com os car-
ros novos mais caros. Até 
setembro, foram pagos, 
pelo menos, 13,5 milhões 
de euros na Lamborghini, 
Bentley e Ferrari, segundo 
os cálculos do JN/Dinheiro 
Vivo, utilizando os preços 
dos modelos mais baratos 
daquelas marcas.

É um aumento de cerca 
de cinco milhões de euros 
só para estas três marcas 
de luxo, as mais caras do 
mercado nacional, mais 
58,6% face ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

A Lamborghini é a mar-
ca de luxo que mais cres-
ce desde o início do ano: 
foram vendidas 18 uni-
dades, mais do triplo dos 
cinco superdesportivos 
comercializados em 2018, 
segundo dados divulga-
dos ontem pela Associa-
ção Automóvel de Portu-
gal. 

A Bentley foi a segunda 
marca de luxo que mais 
cresceu, passando de 13 
para 19 unidades. A Fer-
rari subiu dos 19 para os 
21 carros vendidos desde 
o início do ano.

Portugueses gastaram mais de 
13 milhões com carros de luxo

de máquinas de lavar 
e secar roupa, deverão 
consumir menos 711 mi-
lhões de metros cúbicos 
por ano até 2030.

A diretora da Asso-
ciação de Consumido-
res Europeia, Monique 
Goyens, comentou que 
é essencial abandonar a 
“cultura do deitar fora”, 

que acaba com os recur-
sos naturais e esvazia os 
bolsos dos consumido-
res”.

O responsável pela 
pasta do Emprego, Cres-
cimento, Investimento 
e Competitividade eu-
ropeu, Jyrki Katainen, 
afirmou que as medidas 
podem poupar aos lares 

europeus uma média de 
150 euros/ano e contri-
buir para uma poupança 
de energia equivalente 
ao consumo total anual 
da Dinamarca em 2030”. 
Essa poupança evitará a 
emissão para atmosfera 
de 46 milhões de tonela-
das de gases como dióxi-
do de carbono, um con-
tributo para uma União 
Europeia completamen-
te descarbonizada em 
2050.

Estas medidas vêm 
juntar-se às novas regras 
adotadas em março des-
te ano para as etiquetas 
de eficiência energética 
dos produtos, que se es-
pera consigam até 2020 
uma poupança de 150 
milhões de toneladas de 
petróleo,  o equivalente 
ao consumo de energia 
primário de Itália, e de 
285 euros por ano aos 
consumidores.

A taxa de ocupação por 
quarto nas unidades de 
alojamento algarvias foi 
de 87,4%, em setembro, 
registando uma subida de 
1,4% comparado ao perío-
do homólogo de 2018.

A Associação de Hotéis 
e Empreendimentos Tu-
rísticos do Algarve revelou 
os dados compilados pelo 
seu gabinete de estudos 
sobre a ocupação por 
quarto verificada no mês 
passado e cifrou em 4,6% 
o aumento do volume de 
negócios, relativamente a 
setembro de 2018.

Esta subida do volume 
de negócios permitiu tam-
bém às unidades de aloja-
mento da região alcançar 

um “aumento acumulado 
de +3,2% desde o início 
do ano”, disse ainda a 
AHETA em comunicado.

“O mercado britânico 
foi o que mais contribuiu 
para a subida, com mais 
1,2%, seguido do irlandês 
com 0,5% e do espanhol 
com 0,4%”, segundo a 
AHETA. Houve uma caída 
foram os mercados ale-
mão (-2,3 pp) e holandês 
(-0,4 pp)”.

A AHETA revelou ainda 
que, desde o início do ano, 
a taxa de ocupação  nas 
unidades de alojamento 
algarvias mantém-se ao 
mesmo nível do verificado 
no período homólogo de 
2018 (+0,3%).

Ocupação no Algarve 
atinge 87,4% 

O Governo aprovou a 
continuidade em 2020 de 
um desconto de 33,8% 
na fatura da luz para as 
famílias de rendimentos 
mais baixos, segundo um 
despacho do secretário 
de Estado da Energia, 
João Galamba, publicado 
no Diário da República.

O despacho do secre-

tário de Estado da Ener-
gia estipula que “o des-
conto a aplicar nas tarifas 
de acesso às redes de 
eletricidade, aplicável a 
partir de 1 de janeiro de 
2020, deve corresponder 
a um valor que permita 
um desconto de 33,8 % 
sobre as tarifas transitó-
rias de venda a clientes 

Governo mantém para 2020 o desconto 
de 33,8% da tarifa social da eletricidade

finais de eletricidade, ex-
cluído o IVA, demais im-
postos, contribuições, ta-
xas e juros de mora que 
sejam aplicáveis”.

No despacho João 
Galamba nota que “a 
importância deste instru-
mento de política e jus-
tiça social é evidenciado 
pelo cada vez mais ele-
vado número de famílias 
beneficiárias da tarifa so-
cial de fornecimento de 
energia elétrica”. Criada 
em 2010, a tarifa social 
da eletricidade abrange 
atualmente cerca de 800 
mil famílias.

A tarifa social na ele-
tricidade é aplicável aos 
agregados familiares 
economicamente vulne-
ráveis, que se caracteri-
zam por beneficiarem de 
uma prestação social ou 
por apresentarem rendi-

mentos anuais, iguais ou 
inferiores, a 5.808 euros 
por ano.

Segundo a ERSE, 
uma família que pague 
uma fatura mensal de 
39,6 euros de eletricida-
de consegue economi-
zar, com a tarifa social, 
13,66 euros por mês.

O anúncio é feito uma 
semana antes de a En-
tidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos 
apresentar a sua propos-
ta tarifária para 2020, o 
que deverá acontecer a 
15 de outubro. Essa pro-
posta será depois sujeita 
a apreciação do conse-
lho tarifário do regulador, 
que emitirá um parecer 
até 15 de novembro. As 
novas tarifas de eletri-
cidade para 2020 serão 
aprovadas, em definitivo, 
a 15 de dezembro.

Portugal teve o quarto maior 
aumento dos preços das casas 
(10,1%) no segundo trimestre do 
ano, face a igual período de 2018, 
de acordo com dados do gabinete 
de estatísticas europeu Eurostat.

Hungria (14.%), Luxemburgo 
(11.4%) e Croácia (10.4%) lidera-
ram as subidas, seguidas da eco-
nomia portuguesa, enquanto em 
Itália desceram os custos com a 
aquisição de habitação (-0.2%).

A subida observada em Portu-
gal é mais do dobro do aumento 
homólogo do preço médio das 
casas registado, no período em 

análise, nos espaços econômicos 
da zona euro e da União Europeia 
(4,2% em ambos), segundo os da-
dos disponíveis analisados pelo 
Eurostat.

Em relação ao primeiro trimes-
tre de 2019, entre abril e junho, 
os preços do imóveis para habi-
tação registaram incrementos em 
todos os Estados-membros, com 
especial relevância na Letónia 
(5,6%), Luxemburgo (5,1%) e Chi-
pre (4,2%).

Em Portugal , o preço das ca-
sas avançou 3,2% do primeiro tri-
mestre do ano para o segundo.

Preços das casas em Portugal sobe
mais do dobro da média europeia
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Questionado pela Lusa 
sobre a vitória do Partido 
Socialistas nas legislati-
vas, Augusto Santos Silva, 
que concorreu pelo círculo 
eleitoral Fora da Europa, 
os resultados dos círcu-
los da emigração ainda 
não estão apurados, de-
fendeu que a mensagem 
do eleitorado foi “clara”.                                                                                                     
“A mensagem do eleitora-
do é o reforço da posição 
do PS, tal como nós tínha-
mos dito, o país precisa de 
estabilidade e a estabilida-
de governativa precisa do 
reforço do Partido Socialis-
ta”, defendeu o ministro .

Santos Silva referiu que 
a mensagem do eleitorado 

Santos Silva afirma que PS está
disponível para alargar o governo

Foi a abstenção mais 
alta alguma vez verificada 
em eleições legislativas 
livres, com 45,5%, mais 
1,4% do que há quatro 
anos. Os Açores, com uma 
abstenção de 63,50%, fo-
ram, de novo, a região do 
país com maiores índices.

Há 14 anos que a abs-
tenção não desce da casa 
dos 40%. Pelo contrário, 
tem vindo sempre a au-
mentar, o que preocupa 
os partidos, que admitem 
fazer uma reflexão profun-
da. A CDU, contudo, apon-
ta o dedo às televisões.

É certo que a taxa de 
abstencionistas nas legis-
lativas de ontem ficou mui-
to aquém dos 68,6% re-
gistados nas europeias de 
maio passado. Também é 
verdade que os cadernos 
eleitorais ganharam mais 
1,2 milhões de euros, de-
vido ao recenseamento 
eleitoral automático. Mas 
esse aumento apenas se 

verificou na emigração, 
onde ainda não foram 
apurados resultados.

Por isso, os partidos es-
tão preocupados. Até por-
que, em 16 legislativas, só 
em 2005 a abstenção des-
ceu de 38,5% para 35,7%. 
Foram eleições antecipa-
das por Jorge Sampaio, 
após ter demitido o então 
primeiro-ministro Santana 
Lopes. Ganhou o socialis-
ta Sócrates com 45%.

Em 1999, a abstenção 
foi de 38,9% e em 2002 
passou para 38,5%. E , 
desde 2009, que a abs-
tenção não sai da casa 
dos 40%. Há quatro anos, 
44,1% dos eleitores por-
tugueses não foram votar. 
Nas primeiras legislativas 
livres, tinham sido 8,3%. 
Ontem, 4.250.660 eleitores 
(45,5%) ficaram em casa. 
Se a abstenção aumentou, 
os votos brancos e nulos 
estagnaram: 2,54% foram 
brancos e 1,74% nulos.

foi também “clara” no sen-
tido de dar “continuidade 
à atual fórmula política” e 
adiantou que, tal como o 
secretário-geral do PS dis-

se que o “Partido Socia-
lista está disponível para 
uma renovação e alarga-
mento da geringonça”.                                                           
O PS venceu as eleições 

Segundo as pesquisas, 
o BE podia aumentar ou 
manter o número de depu-
tados, o que seria sempre 
visto como uma vitória, 
mas uma eventual maio-
ria absoluta do PS mataria 
qualquer ambiente de ce-
lebração. Era por isso nor-
mal que os bloquistas que 
começavam a reunir-se 
no teatro Thalia, em Lis-
boa, não conseguissem 
disfarçar o nervosismo 
que sentiam.

Havia dois fatores que 
eram certos: o Bloco de 
Esquerda mantinha o lu-
gar de terceira força po-
lítica e a direita teria uma 
derrota pesada. O sufi-
ciente para surgir de cara 
lavada no fim da noite. Se 
a isto pudessem acres-
centar o argumento de 
saírem incólumes da ex-
periência da “geringonça” 
poder-se-ia cantar vitória 
no teatro no rescaldo das 
eleições.

Catarina Martins che-
gava e entrava de forma 
discreta pelas traseiras, 
dirigindo-se para uma 
sala no piso inferior onde 
o seu núcleo duro se en-
contrava a receber os pri-
meiros dados e a fazer 
contas às projeções que 
iam recebendo.Quando 
as projeções foram ofi-
cialmente tornadas públi-
cas, o diretor da campa-
nha do BE, Jorge Costa, 
disse: “O PS ganhou cla-
ramente as eleições e 
vai formar Governo”; “há 
uma derrota histórica da 
direita”; e “a confirmação 
do BE como terceira força 
política nacional”. 

A resposta chegou de 
forma clara: o BE está dis-
posto a viabilizar um go-
verno socialista. “Há duas 
maneiras de o fazer”, sa-
lientou Catarina Martins. 
A primeira, e preferencial 
para os bloquistas, fa-
zer um acordo para uma 

BE mantém 19 deputados e apresenta
condições para viabilizar governo do PS

sem maioria absoluta,  
terá de tentar a repetição 
de uma solução de Gover-
no à esquerda, numa elei-
ção marcada pela derrota 
histórica da direita e pela 
entrada de três novos par-
tidos no parlamento.

Com 36,6% dos votos, 
o PS vê legitimada o go-
verno, mas com 106 depu-
tados,  quando falta apurar 
os resultados dos quatro 
mandatos no estrangei-
ro,  fica obrigado a tentar 
nova solução de Governo 
à esquerda, que poderá 
ser alargada ao PAN e ao 
Livre, que elegeu pela pri-
meira vez uma deputada , 
Joacine Katar Moreira.

legislatura em nome da 
estabilidade. A segunda, 
caso a primeira falhe, pas-
sa por negociar ano a ano 
as condições de um apoio 
a um Executivo do PS.

Estava esclarecida a 
posição do partido, Cata-
rina Martins anunciou ain-
da que não quer ir para 
o Governo e deixou por 
responder uma pergunta 
sobre se o BE estaria dis-
posto a assinar um acordo 
sem o PCP. Detalhes que 
serão determinantes para 
se conseguir perceber o 
desenlace desta procla-

mação, que encontraria 
respaldo nas palavras de 
António Costa horas mais 
tarde, quando afirmou 
que iria dar prioridade à 
renovação da “geringon-
ça”, com intenções até de 
a vir a alargar ao Livre e 
ao PAN.

Catarina Martins subiu 
à sala para festejar o re-
sultado. Depois de vários 
abraços e alguns gritos de 
apoio, deixou uma mensa-
gem à sala: “Até amanhã, 
que há muito trabalho a 
fazer“. Falta saber em que 
cenário se irá trabalhar.

O PSD de Rui Rio ob-
teve o pior resultado do 
partido dos últimos 20 
anos, mas apenas em 
percentagem, já que con-
seguiu eleger mais de-
putados do que Santana 
Lopes em 2005.

O resultado deste do-
mingo ficará como o quar-
to pior do PSD em elei-

PSD de Rio com pior resultado deste século,
mas superou Santana em número de  deputados

Em declarações à 
agência Lusa, Miguel Rel-
vas destacou a vitória cla-
ra do Partido Socialista 
nas eleições legislativas 
de domingo e falou numa 
“derrota clara” do PSD.

“Essa derrota é, aliás, 
acentuada com a derro-
ta do centro-direita. Uma 
derrota do PSD, uma der-
rota do CDS, com o apare-
cimento de três pequenos 
partidos que ocuparam 
este espaço, roubando 
votos”, considerou.

“O PSD tem que rapi-
damente, com muita ce-
leridade, virar a página e 
construir um projeto alter-
nativo para daqui a quatro 
anos, com eleições autár-
quicas ainda pelo meio”.

Para o antigo secretá-
rio-geral do PSD e minis-
tro do Governo de Passos 
Coelho, “ficou bem visível 
ao longo deste ano e meio 
que o PSD e o CDS não 
se assumiram como alter-
nativa, não foram capazes 
de ser atrativos aos olhos 
dos eleitores, fizeram uma 
oposição muito frágil, não 
foram proativos, não tive-
ram propostas e cederam 
espaços do centro ao Par-
tido Socialista”.

“Foram erros estraté-
gicos muito claros, que 
se pagaram muito caro”, 

Miguel Relvas defende 
projeto alternativo e novos 
protagonistas para o PSD

reforçou Miguel Relvas, 
acrescentando que o PSD 
precisa de novos protago-
nistas, novas propostas e 
de uma nova visão para 
se recompor.

“Acho que a questão 
neste momento é uma 
realidade de novos prota-
gonistas, novas ideias. O 
PSD teve um ano e meio 
para se afirmar como alter-
nativa e teve um dos piores 
resultados da sua história”, 
disse o antigo ministro.

Ainda assim, questio-
nado sobre a continuidade 
de Rui Rio na liderança 
dos sociais-democratas, 
Miguel Relvas disse que 
os líderes sabem tirar ila-
ções dos resultados e que 
se o líder do PSD sente 
que tem condições e âni-
mo para ser candidato e 
conseguir alcançar aquilo 
que ontem  não foi capaz, 
então que se candidate”.

ções para o Parlamento, 
abaixo de dois alcança-
dos já este século: o de 
Santana Lopes em 2005 
(28,77%, 1,6 milhões de 
votos e 75 deputados, já 
com a composição atual 
de 230 parlamentares) e 
de Manuela Ferreira Lei-
te em 2009 (29,11%, 1,6 
milhões de votos e 81 de-

putados).
Já perto da meia-noi-

te, Rio assumiu que o 
PSD não alcançou o prin-
cipal objetivo,  vencer as 
eleições,  mas defendeu 
que não se tratou de uma 
grande derrota, explicando 
o resultado pela conjuntu-
ra econômica internacio-
nal favorável ao Governo, 
pelo surgimento de novos 
partidos à direita, mas 
também pelas sondagens 
que terão desmotivado os 
eleitores sociais-democra-
tas e pela ação dos críti-
cos internos.

Na sua intervenção, 
considerou ter enfrentado 
uma instabilidade de uma 
dimensão nunca antes 
vista na história do PSD e 
exclusivamente motivada 
por ambições pessoais.

Rio não foi claro so-
bre a sua continuidade e 
eventual recandidatura à 
liderança do PSD, pelos 
estatutos do partido, de-
verão realizar-se eleições 
internas em janeiro, dizen-
do que será uma decisão 
tomada com serenidade 
e ponderação, nem sobre 
o que poderá fazer pela 
estabilidade governativa, 
confessando não saber o 
que pretende fazer o PS.

Em termos de círculos 
eleitorais, os sociais-de-
mocratas venceram em 
5 dos 20 círculos nacio-
nais: Vila Real, Madeira, 
Bragança, Leiria e Viseu.  
Nas últimas legislativas, 
a coligação Portugal à 
Frente (PSD e CDS) ga-
nhou em 13 círculos dos 
20 círculos.

Abstenção mais alta 
dos últimos 44 anos em 

eleições nacionais
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O último domingo foi es-
pecial para a família portuen-
se, pois o seu Grupo, um 
dos mais charmosos Grupos 
Folclóricos da nossa colônia 
portuguesa comemorou 68 
anos de existência e muita 
dedicação ao folclore por-
tuguês. Parabéns ao presi-
dente Manoel Branco e sua 
diretoria que sempre tem 
apoiado esta moçada que, 
com seus belíssimos trajes, 
suas danças e cantares, 
manteem acesas as tradi-
ções portuguesas no Brasil. 

Foram momentos de 
muita alegria para todos que 
estiveram presentes nesta 
linda festa para prestigiar 
toda a juventude das nossas 
Casas Regionais.

Um cardápio especial foi 
oferecido. Como aperitivo: 
bolinhos de bacalhau e ba-
tidas tropicais. Menu: chur-
rasco completo com carnes 
nobres e todos os acompa-
nhamento, tripas à moda do 
Porto e saladas diversas. 

A animação musical ficou 
por conta do excelente Con-
junto Trio Josevaldo. Mas, 
a atração maior foi a apre-
sentação especial do Grupo 
Folclórico Armando Leça, 
que brilhou nesta festa dos 
seus 68 anos de fundação 
e com crianças que serão 
o seu futuro, dando um lin-
do show. Esteve presente, 
como convidado o Grupo 
Folclórico Padre Tomás Bor-
ba, da Casa dos Açores que 
realizou uma bela apresen-
tação.

Durante o evento foram 
realizadas diversas home-
nagens. O grupo folclórico 
Armando Leça que foi home-
nageado com uma placa co-
memorativa, oferecida pela 
diretoria da Casa do Porto, 

Foi um domingo muito 
especial para a família por-
tuense que esteve presente 
festejando o 68° aniversário 
do seu G.F. Armando Leça 
que, ao longo desses anos 
vem divulgando as tradições 
portuguesas com  muita gar-
ra. 

Ao final, todos se reuni-
ram diante do bolo come-
morativo, para o tradicional 
parabéns a você.

G. F. Armando Leça da Casa do Porto comemorou seu
68º Aniversário de Fundação com show de Folclore

Linda 
imagem do 
presidente 

da Casa 
do Porto, 

Manoel 
Branco e 

esposa, a 
1ª dama 

Berta Branco 
envolvidos 

de carinhos 
pelos 

componentes 
do Grupo 
Folclórico  
Armando 

Leça

Magnifica 
apresen-

tação 
do G.F. 

Armando 
Leça, 

da Casa 
do Porto 

onde  
nota-se a 
alegria de 
seus com-
ponentes 
represen-

tando a 
Cidade 
Invicta

Um pose 
especial 
na data 
festiva 

do G.F. 
Armando 

Leça

Belíssima 
imagem, no 
domingo, 
vendo-se 
os ex-com-
ponentes 
com atuais 
focloristas 
do G.F. 
Armando 
Leça nos 
68 anos da-
quele grupo 
folclórico

O Presidente da Casa do Porto, Manoel Branco e esposa D. Berta Bran-
co, dois grandes Baluartes do Folclore Português e sempre atuantes

Que apresentação fantástica do G.F. Armando Leça na festa de 68 
anos de fundação. A alegria reinava entre os componentes com o 
sentimento do dever cumprido

Presidente Manoel Branco en-
tregou uma flamula da casa do 
Porto ao presidente da casa do 
Açores Leonardo Soares que 
esteve presente na festa com 
seu G.F. Padre Tomás Borba

Um dia especial para o componentes do G.F. Armando Leça juntos com o presidente Manoel Branco

O Trio Josevaldo e Amigos com seu ritmo Musical movimentou o 
salão portuense

Momento especial: presidente Manoel Branco, esposa Berta Branco com o co-
mendador Henrique Loureiro, esposa Rosa Loureiro, Felipe Mendes e um gru-
po de ex componentes do G.F. Armando Leça

Sempre presente, o comendador Henrique Loureiro com os amigos, 
o casal presidente Branco, sua esposa Berta e D. Rosa Loureiro e 
demais amigos

Prestigiando o domingo festivo na Casa do Porto, o Ma-
noel da Casa de Portugal e a ex componente do G.F Pa-
dre Tomas Borba da Casa dos Açores, Vera prestigiando

Entrada triunfal do G.F. Padre Tomás Borba da Casa dos Açores 
na festa de aniversário do G.F. Armando Leça

Nosso Maneca, durante o tradicional leilão, com o apoio dos compo-
nentes do G.F. Armando Leça. Leilão animado e concorrido!

Brilhante participação do G. F. Padre Tomás Borba da Casa dos Açores
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Dia 10.10.2019
Nosso amigo lá do Rio de Janei-
ro o Pinheiro Alexandre Freitas (O 
conhecido Pinheirinho); Simone G. 
Amaral; Manuel Ramos (da Portu-
guesa de Desportos); O guitarrista 
Humberto Fernandes.

Dia 11.10.2019
Odete Aparecida Mauricio; Antonio 
Soares Gomes (O Mina vice presi-
dente do Arouca e diretor do Gru-
po Leograf); Viviane Aparecida de 
Oliveira (filha do falecido amigo Sr. 
Mario (Padaria Okinawa).

Dia 12.10.2019
Alfredo Cangueiro (da Mercalf Ca-
minhões); Vitor Manuel da Concei-
ção Lopes; Arthur Pereira (filho do 
casal Mara e Eduardo e neto dos 
amigos Sra. Luiza e Sr. Caldeira); 
Mayara Teixeira. 
Dia 13.10.2019
Cristiane Cunha Lima (filha do casal 
Sra. Soledade e Sr. Manuel Malhei-

ros); Mariana Lopes Pereira César 
(neta do Sr. Joaquim Renovadora 
Pneus Cruz de Malta); Iara Santos 
(Elos Sul); Marcelo Guedes (filho 
do casal Manuel e Bela ambos do 
Grupo dos Veteranos a quem dese-
jamos sucesso na sua empreitada 
com relação a sua saude); Sr. Amé-
rico Mondim da Fonseca (pai da 
amiga Sra. Alice Lage da Associa-

ção dos Poveiros de São Paulo em 
2019 comemora 89 anos).
Dia 14.10.2019
Manézinho da Lupa; Fernando Teixeira de 
Azevedo Junior (nosso chefinho da Arrifana).
Dia 15.10.2019
Comemora aniversario de feliz união 
conjugal o casal amigo Sra. Maria On-
dina e o Sr. Armando M. Clara; Chagas 
Silva de Andrade; Guilherme Sieiro 
(neto José Sieiro); Dia do Professor; 
Isabella M. de Freitas (filha do chefinho 
Paulo Freitas e Iara da Numatur Turis-
mo); Aniversário de casamento dos ami-
gos Sr. Antonio Castro Ferreira e Maria 

Alice (ambos do Elos Sul); Sra. Yvette F. 
V. Pinto (ex - 1ª dama do Arouca).
Dia 16.10.2019
Sra. Maria Valentina Geraldes de Fi-
gueiredo (esposa Sr. José Hermânio); 
Alicia Rodrigues de Morais (filha Ri-
cardo Ferreira de Morais e Irene Ro-
drigues e neta dos falecidos amigos 
Antonio Carlos e Élvia); Avelino Tei-
xeira Junior (filho do falecido amigo Sr. 
Avelino Teixeira e a Sra. Maria Caldei-
ra); Dia Mundial do Pão; Aniversario 
81 anos em 2019 do Sr. Manuel Rocha 
Alves, o conhecido Mané da 15; Leonor 
Botelho.

O Sucesso do 8.o Wine Weekend
Do Resort Monte das Oliveiras & Adega Alentejana

O Resort Monte das Oliveiras em parce-
ria com a importadora Adega Alenteja-
na realizou de 27 a 29 de Setembro de 
2.019, mais um evento enogastronômico. 
Reuniu o que há de melhor nestes três 
dias em culinária com almoços e janta-
res harmonizados, acompanhada dos 
melhores vinhos. A apresentação dos vi-
nhos servidos no evento da Adega Alen-
tejana, esteve a cargo do Luis Fernando. 
Na abertura do evento tivemos o “Wel-
come Drink” com o espumante Jaume 
Serra – Brut e o Jantar “Paulo Laureano” 

ofereceu folheado de Punheta da Baca-
lhau com o vinho Paulo Laureano Clássi-
co Branco; Sofioli de Pato ao Vinho com 
o vinho Monte dos Cabaços; Filé à Mar-
rare e Legumes Grelhados com o vinho 
Paulo Laureano Vinhas Velhas Tinto; 
Encharcada do Convento de Santa Clara 
com Tuile de Laranja e Sorbet de Maçã 
Verde com o Vinho Moscatel de Setubal 
Horácio Simões. No sábado no almoço 
“Cortes e Cima” tivemos Alheira de Mi-
randela com Purê de Maçã Defumada 
com o vinho Cortes de Cima Alvarinho; 

Risoto de Vieiras com o Vinho Chaminé 
Rosé;  Bacalhau Gratinado com Natas e 
Queijo da Serra da Estrela com o vinho 
Cortes de Cima Syrah; Pudim do Abade 
de Priscos com Gelado de Tangerina e 
Farofa de Canela com o vinho Porto No-
val Tawny.  Ao anoitecer tivemos uma 
palestra sobre vinhos abordando os vi-
nhos da Fundação Eugênio de Almeida 
e prova dos ícones Pêra Manca Bran-
co e Cartuxa Reserva.  Apóstivemos o 
Jantar “Cartuxa” com Caldo Verde com 
Chourizo de Porco Preto Alentejano 

com o vinho Cartuxa Branco;  Chanfana 
de Cabrito à Padeiro com o vinho E. A. 
tinto; Polvo à Lagareiro e o vinho E. A. 
Reserva; Bacalhau à Talhinhas – Posta 
de Bacalhau em Berço de Purê de Pesto 
e Talhas de Mandioquinha com o vinho 
Cartuxa Colheita Tinto; Pastel de Belém 
e Toucinho do Céu e o vinho Porto Noval 
Black. A animação desta noite esteve a 
cargo da cantora portuguesa, Maria de 
Lurdes que acompanhada por Humberto 
Fernandes e Vinícios Rocha, apresen-
taram diversos fados, canções folclore 

e muita animação.Para o almoço de 
domingo tivemos porco no rolete, chur-
rasco, buffet self-service. Mais uma vez, 
a escolha e elaboração dos pratos ser-
vidos neste 8.o Wine Weekend esteve a 
cargo do diretor do resort Sr. Fernando 
Jerônimo, juntamente com os “cheffs”, 
cozinheiros e nutricionistas do resort 
Monte das Oliveiras.Todos os vinhos 
degustados neste 8.o Wine Weekend 
foram vendidos durante o evento com 
desconto e também podem ser encon-
trados na Mega Adega Kanguru. Foram 

três dias em que os hospedes do Resort 
Monte das Oliveiras, puderam apreciar 
o que há de melhor em vinhos e gastro-
nomia. A animação nestes dias esteve a 
cargo do cantor e tecladista Clineu. Se 
você ainda não conhece o Resort Monte 
das Oliveiras – Lazer & Eventos vá co-
nhecer e também ficar encantado. Faça 
sua reserva para suas próximas férias, 
feriados, natal ou reveillon.  Acesse o 
site www.resortmontedasoliveiras.com.
brCentral de reservas e informações pe-
los telefones (011) 2095.6364.

Mais Um Fim de Semana Gastronômico Para Apreciadores de Vinho

Reunidos vemos o Sr. Adriano Jeronimo Diretor do resort, e também o Fer-
nando Jeronimo e representantes da Adega Alentejana.

Detalhes dos muitos vinhos servidos neste final de semana.

Sr. Adriano Jeronimo diretor do Resort Monte das Oli-
veiras aqui com os amigos Sr. Luís Castro e o Sr. Sr. 
Antonio V. Serralha Sra. Marlise Jeronimo e a Sra. Margarete Castro.

O diretor do Resort Monte das Oliveiras Fernando Je-
ronimo a esposa  PatríciaVerzolla, a Ana Paula Buzi, o 
esposo  Edson Buzi, o Raphy Karamekian e a esposa 
Camila. Sr. Luís Fernando da Adega Alentejana durante a palestra.

Presentes vemos a Sra. Simone, o esposo  Sr. Celso Baeta e esposa, a Sra. Dulci-
mara Leal, o diretor do resort Sr. Adriano Jeronimo, o Prefeito de Joanópolis Sr. Mau-
ro Garcia, e a Sra. Carolina Araujo do Consulado Geral de Portugal em São Paulo.

A cantora Maria de Lurdes durante seu show acompanhada por Humberto 
Fernandes e Vinícios Rocha.

Fernando Jeronimo quando apresentava as equipes do Resort Monte das 
Oliveiras gerencia, cozinha, mâitres também responsáveis por aquele su-
cesso.
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Irmã Dulce santa torcedora do Ypiranga   

Willian Carvalho e Danilo
Poderão desfalcar a seleção

Será elevada aos altares de 
todo o planeta neste próximo 

domingo, dia 13 de outubro, a primei-
ra Santa nascida no Brasil, a Bem-A-
venturada Dulce dos Pobres, Maria 
Rita de Sousa Brito Lopes Pontes 
(1914 – 1992), de família de origem 
portuguesa, a legendária Irmã Dul-
ce – também chamada por seus se-
guidores de O Anjo Bom da Bahia. 
Adotou o nome Dulce, de sua mãe, ao 
tomar os votos perpétuos, em 1933, 
após se formar professora primária, 
na Congregação das Irmãs Missio-
nárias da Imaculada Conceição da 
Mãe de Deus, na cidade sergipana 
de São Cristóvão. Religiosa obstina-
da e de grande perseverança, devota 
do lisboeta Santo António, bateu-se, 
ao longo da vida, de maneira fervo-
rosa, pelas populações carentes dos 
mais humildes bairros soteropolita-
nos e, a implorar doações, de porta 
em porta, da Cidade Baixa à Cidade 
Alta, chegou a construir, perto da 
Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, 
um hospital ao qual batizou de Santo 
António, à Avenida dos Dendezeiros, 
que atende cerca de mil pacientes. 
Irmã Dulce foi beatificada em 2011 
pelo então Sumo Pontífice Bento XVI 
em reconhecimento ao milagre da re-
cuperação de Cláudia Cristiane dos 
Santos, hoje com 49 anos, que havia 
sido desenganada devido a uma he-
morragia durante o parto, em 2001, 
em Itabaiana, em Sergipe. Bento 
XVI, atualmente com 92 anos, renun-
ciaria ao papado em 2013. Um outro 
milagre, a cura da cegueira de um 
músico baiano, José Maurício Bra-
gança Moreira, de 50 anos, referen-
dado no último dia 13 de maio pela 
Congregação para as Causas dos 
Santos, dicastério da Cúria Romana, 
canonizará a venerável Irmã Dulce.

Muito doce, entretanto, dona de 
forte carisma, foi, inclusive, 

a criadora, ainda nos anos 1930, do 
primeiro movimento em Salvador, vin-
culado à Igreja, voltado inteiramente 
à causa dos trabalhadores, o Círculo 
Operário da Bahia, que, de certa for-
ma, rivalizava com as estruturas sin-
dicais controladas, invariavelmente, 
pelo velho ‘Partidão’, ou seja, o Par-
tido Comunista Brasileiro (PCB), cuja 
direção nacional possuía vários ati-
vistas baianos, entre os quais, o ce-
lebrado Jorge Amado (1912 – 2001), 
escritor de clássicos da baianidade, 
como “Jubiabá” (1935), “Capitães 

de Areia” (1937), “Gabriela, Cravo e 
Canela” (1958) e “Dona Flor e Seus 
Dois Maridos” (1966). E ainda outros 
combativos intelectuais militantes, 
como Carlos Marighela (1911 – 1969), 
líder da guerrilha urbana nos ‘anos de 
chumbo’ (1964 – 1984), Maurício Gra-
bois (1912 – 1973), um dos idealiza-
dores, em 1962, do Partido Comunis-
ta do Brasil (PCdoB), Giocondo Dias 
(1913 – 1987), sucessor do gaúcho 
Luís Carlos Pestes (1898 – 1990), em 
1980, na secretaria-geral do PCB, o 
médico Milton Cayres de Brito (1915 
– 1985), o ideólogo Armênio Guedes 
(1918 – 2015), o jornalista João Fal-
cão (1919 – 2011), fundador, em 1958, 
do arejado matutino Jornal da Bahia, 
o cientista social Jacob Gorender 

(1923 – 2013) e Mário Alves (1923 – 
1970), que aderiu à luta armada con-
tra o regime militar, criando o PCBR 
(sigla do Partido Comunista Brasileiro 
Revolucionário), morto sob tortura. 

A religiosa tinha também uma 
paixão muito especial pelo 

futebol – como diversos contemporâ-
neos do ‘Partidão’ na Bahia. Mas, ao 
contrário da maioria de seus conterrâ-
neos, não era adepta do rubro-negro 
Vitória ou do tricolor Bahia, porém, do 
glorioso aurinegro Ypiranga, fundado 
em 1906, a mais popular das agremia-
ções de Salvador na primeira metade 
do século passado – time do qual é 
torcedor o jornalista Antônio Matos, 
de 69 anos, meu amigo, erudito cro-
nista esportivo e autor de um precioso 
livro, lançado há dois meses, sobre a 
conquista da I Taça Brasil, em 1960, 
pelo Bahia. O Ypiranga é o terceiro 
clube que possui mais títulos do Cam-
peonato Baiano. Um total de 10, co-
meçando em 1917, ano da Revolução 
Soviética, e o último, em 1951, data 
da inauguração do Estádio da Fonte 

Nova, na região central, à Ladeira da 
Fonte das Pedras, entre o bairro de 
Nazaré e o Dique do Tororó. Eram 
torcedores do Ypiranga, atraídos pela 
popularidade do clube, alguns daque-
les membros do PCB, como o próprio 
Jorge Amado, biógrafo de Prestes, 
em 1942, com o título “O Cavaleiro 
da Esperança”. Amado posaria, or-
gulhosamente, para o fotógrafo da 
revista Placar, nos anos 1980, ves-
tindo a camisa oficial do clube, com 
listras verticais em amarelo e preto, 
semelhante à do outrora poderosís-
simo Peñarol, de Montevidéu, cinco 
vezes campeão da Taça Libertadores. 
Mas havia exceções e uma delas era 
Armênio Guedes – com quem tive o 
privilégio de trabalhar, em São Paulo, 

entre as décadas de 1980 e 1990, nas 
redações da revista semanal Istoé e 
no diário Gazeta Mercantil. Torcia 
pelo Vitória, como eu, considerado 
por muito tempo o clube predileto das 
famílias abastadas da ‘Boa Terra’ – a 
exemplo do que ocorria no Rio, com 
o Fluminense, e, na capital paulista, 
com o São Paulo.

Lembro-me de ter visto, na Fon-
te Nova, durante minha infân-

cia em Salvador, a Santa Irmã Dulce 
apoiando a equipe canária com o grito 
“Vai Ypiranga!” – cognominado à épo-
ca, com justiça, de o ‘Mais Querido’. 
Como aconteceu há 60 anos, endos-
sando, claro, o hábito de freira, no 
Torneio Início de 1959. A competição 
marcava em quase todo o País a aber-
tura dos campeonatos estaduais e, 
naquele ano, contando com a benção 
da religiosa, o aurinegro conquistaria 
o Torneio Início - um de seus derra-
deiros títulos. Uma espécie de ‘canto 
do cisne’, talvez um milagre, nos inter-
mináveis anos sombrios que acompa-
nham o clube até os nossos dias.

Saudação à Primavera
Na Casa Ilha da Madeira

A Casa Ilha da Madeira de São 
Paulo, mais uma vez recepcio-
nou a chegada da Primavera. Foi 
no ultimo dia 29 de setembro de 
2.019, que a entidade realizou em 
sua sede mais um autentico Ar-
raial Madeirense, onde não falta-
ram as tradicionais espetadas, o 
saboroso bolo de mel, o bolo do 

caco, o caldo verde, a sopa de 
trigo e outras delícias da culiná-
ria madeirense. O presidente da 
entidade Sr. José Manuel Dias 
Bettencourt, lá esteve para dar as 
boas vindas a todos os amigos, 
bem como aos apoiadores daque-
le evento. Nesta tarde tivemos a 
exibição do grupo folclórico infan-

to juvenil e o adulto da Casa Ilha 
da Madeira. Estes exibiram diver-
sas modas percorrendo varias 
freguesias da Ilha Encantada. E 
como atração desta tarde lá esti-
veram os cantores Elyana Martins 
e Tiago Filipe que exibiram diver-
sos fados e canções do seu vasto 
repertorio.

Destaque para os amigos que fazem parte da equipe da 
cozinha.

Durante sua exibição vemos Elyana Martins e Tiago Fe-
lipe, as atrações desta tarde.

Aqui a exibição do Grupo Infanto-Juvenil da Casa Ilha 
da Madeira.

O Presidente da entidade Sr. José Manuel Bettencourt, O cantador do 
grupo adulto Martinho, o Dr. Paulo Porto e o amigo Sr. Nelson Claro.

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.

William Carvalho está em risco de 
falhar a dupla jornada do Grupo B 
de qualificação para o Campeo-
nato da Europa de 2020, em que 
Portugal defronta o Luxemburgo e 
a Ucrânia, a 11 e 14 de outubro, 
respectivamente. O médio lesio-
nou-se ao serviço dos espanhóis 
do Betis, um dia depois de ter 
sido anunciado na convocatória 
de Fernando Santos. “William 
Carvalho teve de deixar a equi-
pa na sexta-feira devido a uma 
lesão muscular na perna direita. 
O tempo de paragem dependerá 
da evolução da lesão”, informou o 
Betis no seu site oficial. O médio 
do clube de Sevilha falhou no en-
contro que terminou com o empa-
te (1-1) da sua equipa frente ao Ei-
bar. Caso o pior cenário se venha 
a confirmar e William Carvalho 

não possa dar o seu contributo 
para os próximos jogos, Fernando 
Santos deixa de poder contar com 
um dos totalistas nos quatro jo-
gos até agora realizados rumo ao 
Euro 2020. Resta agora saber se 
o médio vai recuperar a tempo e, 
caso não recupere, quem vai ser 
o substituto. A derrota em Roter-
dan para a Liga Europa, continua 
a dar que falar no F.C. Porto. O 
médio Danilo foi acusado de falta 
de agressividade e displicência 
no lance que resultou no 2-0 para 
o Feyenoord. Sérgio Conceição 
retirou o capitão de imediato, si-
nalizando-o pelo erro no encon-
tro. Mais tarde acabou por haver 
uma conversa entre ambos, que 
terá amenizado o descontenta-
mento. Esta não é a primeira vez 
que Danilo Pereira e Sérgio Con-

ceição se enfrentam. Em julho, 
após o final do estágio da equipa 
no Algarve, o internacional portu-
guês e o técnico envolveram-se 
numa forte discussão em frente 
ao restante plantel. Danilo aca-
baria por ser expulso do estágio. 
Mais tarde, ambos passaram um 
pano sobre o assunto e a situa-
ção ficou aparentemente resol-
vida. Nessa altura, o F.C. Porto 
acabou por receber uma propos-
ta de 30 milhões de euros do Mó-
naco pelo jogador. Os portistas 
remeteram um eventual negócio 
para a cláusula de 60 milhões de 
euros. Esta situação, após o jogo 
com o Feyenoord, pode voltar a 
aumentar os rumores de uma 
possível saída de Danilo Pereira 
já em janeiro, na reabertura do 
mercado.
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Dia  12.10.2019
Adega da Lusa
Você não pode perder mais uma Ade-
ga da Lusa, como sempre com entrada 
gratuita a partir das 19 horas na Por-
tuguesa de Desportos, numa realiza-
ção do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas 
típicas, e muita animação com a To-
cata do Grupo da Portuguesa que se 
exibirá. Local Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone 
(11) 2125.9400
Dia 13.10.2019
Almoço Sons e Sabores –Brasil/
Portugal em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas es-
tará em festa neste dia com mais um 
sucesso da culinária bem portuguesa 
com o almoço Sons e Sabores – Bra-
sil/Portugal. Como atração teremos 
a cantora Fátima Fonseca e banda. 
Informações e convites Rua Ferreira 
Penteado, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752 
Dia 20.10.2019
Arraial Madeirense na Casa Ilha da 
Madeira e aniversario do seu grupo 
folclórico
A Casa Ilha da Madeira com o apoio de 
Numatur Turismo, Grupo Bettencourt e 
Francisfer, estará em festa neste dia a 
partir das 13 horas em sua sede. Te-
remos mais um autentico Arraial Ma-
deirense com comidas típicas da Ma-
deira e do continente e exibição do seu 
grupo aniversariante, como convidado 
o Grupo Folc. da Associação Portu-
guesa de Desportos além de outras 
atrações. Informações e convites: Rua 
Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Horto 
Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 
2231.0922
Bacalhoada do Raízes Dançante
O Rancho Folc. Raízes de Portugal 
estará neste dia realizando o seu tradi-
cional almoço a partir das 12,30 horas 
tendo no cardápio o Bacalhau à Raízes 
além de outros pratos e acompanha-
mentos na sede da Associação dos 
Poveiros. A animação estará a cargo 
do anfitrião 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
Dia 24.10.2019
Jantar anual em prol do Lar da Pro-
vedoria
Como em anos anteriores o Buffet Tor-
res oferece um jantar com a renda toda 
voltada para a manutenção do Lar da 
Provedoria. Você não pode perder este 

jantar que é a coqueluche da comuni-
dade luso-brasileira pela causa a que 
se destina. A animação estará a car-
go da Banda SP3. Local Buffet Torres 
Alameda dos Jurupis, 1718 Bairro de 
Moema. Informações e reservas Lar 
da Provedoria Av. Coronel Sezefredo 
Fagundes, 6170 Bairro do Tremembé 
– São Paulo - fones (11) 2995.3166 – 
2995.5451
Dia 25.10.2019
Festival de Fados e MPB na Casa de 
Portugal
A casa de Portugal de São Paulo esta-
rá realizando nesta noite a partir das 20 
horas um grandioso festival de Fados e 
MPB com Marta Pereira da Costa que 
convida Marco Rodrigues. Local do 
show Casa de Portugal na Avenida da 
Liberdade, 602 e venda de ingressos 
no APP ou no site www.sympla.com.br
Dia 26.10.2019
Jantar Dançante nos Poveiros com 
o Show Man Guilherme Silva
Isso mesmo, você não pode perder 
esta maravilhosa Noite Dançante na 
Associação dos Poveiros, onde tere-
mos como atração o Show Man Gui-
lherme Silva. Como prato principal o 
delicioso Bacalhau à Moda Poveira 
e no convite está incluído vinho e de-
mais bebidas. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 – 993717755 - 

985945146 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria - São Paulo
Dia 27.10.2019
Bacalhoada no Arouca
Você não pode perder mais um almo-
ço no Arouca São Paulo Clube neste 
dia a partir das 12 horas. Teremos 
a tradicional bacalhoada a moda de 
Arouca além de outras opções. A ani-
mação estará a cargo do Rancho Folc. 
Português Aldeias da Nossa Terra do 
Arouca São Paulo Clube. Informações 
convites e reservas a Rua Vila de Arou-
ca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) 
Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 
- 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 
97133.9196
20.o Almoço Beneficente em Prol 
das Obras Assistenciais do Padre 
António Maria no ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC 
estará abrindo suas portas, a partir das 
12,30 horas para mais um almoço em 
prol das Obras da Casa Lar São João 
Menino do Padre António Maria. Tere-
mos a tradicional Bacalhoada a Moda 
da Casa e show com Demônios da Ga-
roa, bingo e coroação de Nossa Sra. 
de Fatima  e benção do Padre António 
Maria. Convites e informações R. Nos-
sa Senhora de Fátima 55 - Santo André 
– São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 
4438.0188 
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O Sporting conseguiu o 
primeiro triunfo no Grupo 
D da Liga Europa em fu-
tebol, ao vencer por 2x1, 
depois de estar a perder, 
na receção aos austríacos 
do LASK, em encontro da 
segunda jornada.

Após o desastre por 
3x2 no reduto do PSV 
Eindhoven, os ‘leões’ es-
tiveram em desvantagem, 
por culpa de um tento de 
Marco Raguz, aos 16 mi-

Liga Europa:

Sporting da a volta ao 
LASK e soma primeiro 

triunfo no Grupo D
nutos, mas deram a volta, 
por intermédio do brasilei-
ro Luiz Phellype, aos 58, 
e de Bruno Fernandes, 
aos 63. Com este triunfo, 
na estreia europeia de Si-
las, o conjunto ‘leonino’ é 
segundo do agrupamen-
to, com os mesmos três 
pontos do Lask, terceiro, 
enquanto o PSV venceu 
por 4x1 no reduto do Ro-
senborg e lidera, com o 
pleno de seis pontos.

O Vitória de Guima-
rães sofreu a segunda 
derrota no Grupo F da 
Liga Europa de futebol, 
ao perder em casa com 
o Eintracht Frankfurt, por 
1-0, em jogo da segunda 
rodada. O francês Evan 
N’Dicka marcou, aos 36 
minutos, o único gol da 
partida, permitindo aos 

Vitória de Guimarães perde 
com Eintracht e sofre segunda 

derrota na Liga Europa
alemães somar os primei-
ros três pontos, os mes-
mos de Standard Liège e 
mais três do que os vima-
ranenses. O Arsenal, pró-
ximo adversário do Vitória 
de Guimarães, em 24 de 
outubro, lidera o Grupo F, 
com seis pontos, depois 
de ter goleado o Standard 
Liège, por 4-0.

O FC Porto sofreu a primeira der-
rota no Grupo G da Liga Europa, ao 
perder em casa do Feyenoord, por 
2x0, em jogo da segunda rodada. 

Jens Toornstra (49 minutos) e Rick 
Karsdorp (80) marcaram os gols dos 
holandeses, que somaram o primeiro 
triunfo e passam a somar três pontos, 
os mesmos de “dragões”, Rangers e 
Young Boys, que venceu na Escócia, 
por 2x1. Em 24 de outubro, o FC Por-
to recebe o Rangers na terceira jorna-
da do Grupo G, visitando o conjunto 
escocês em 07 de novembro.

FC Porto derrotado
em casa do Feyenoord

O Sporting de Braga desperdiçou duas 
situações de vantagem e empatou 2x2 na 
receção aos eslovacos do Slovan Bratislava, 
em encontro da segunda rodada do Grupo K 
da Liga Europa em futebol.

Bruno Viana adiantou os ‘arsenalistas’, 
aos 31 minutos, mas também na própria ba-
liza, aos 87, já depois de cometer um penálti, 
que Sporar aproveitou, na recarga a defesa 
de Eduardo, aos 45+4, enquanto Galeno mar-
cou o outro gol dos bracarenses, aos 63.

Na classificação, o Slovan Bratislava lide-
ra, com os mesmos quatro pontos do conjunto 
de Ricardo Sá Pinto, enquanto o Wolverhamp-
ton é terceiro, com três, depois de vencer por 
1x0 no reduto do Besiktas, ainda a zero. 

Sporting de Braga desperdiça duas
vantagens e empata com Slovan Bratislava
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Liga dos Campeões:

O Benfica sofreu hoje 
a segunda derrota em dois 
jogos no Grupo F da Liga 
dos Campeões em futebol, 
ao perder por 3x1 com o 
Zenit, em encontro disputa-
do em São Petersburgo.

Dzyuba, aos 22 minu-
tos, Rúben Dias, aos 70, na 
própria baliza, e o iraniano 
Azmoun, aos 78, aponta-
ram os tentos dos campe-
ões russos, enquanto, aos 
85, o espanhol Raúl de To-
más estreou-se, finalmen-
te, a marcar pelos ‘encar-
nados’.

Na classificação, o Ze-

Benfica perde com Zenit e
continua a zero na ‘Champions’

nit e o Lyon, que venceu 
por 2x0 em Leipzig, par-
tilham a liderança, com 

quatro pontos, contra três 
dos alemães e nenhum do 
‘onze’ de Bruno Lage.

Rui Gomes da Silva vol-
tou ‘à carga’ sobre Luís Filipe 
Vieira esta segunda-feira, e 
o principal destaque vai para 
o mau arranque do Benfica 
nas competições europeias 
esta temporada.

No último post no blogue 
‘Novo Geração Benfica’, o 
antigo vice das águias cite 
Albert Einstein com «‘Lou-
cura é querer resultados di-
ferentes fazendo tudo exata-
mente igual!’» para criticar as 
palavras do líder encarnado 
no seguimento da derrota 
por 3x1 no terreno do Zenit.

O antigo número dois 
encarnado, que já prometeu 
candidatar-se à presidência 
do Benfica, não esconde o 

Rui Gomes da Silva critica Vieira: “o Benfica não
desaparecerá mas deixará de contar para a europa”

descontentamento. «Luís 
Filipe Vieira (se tirarmos a 
ideia tão grandiosa quanto 
louca que lhe impingiram de 
o Benfica comprar um clube 
inglês) deixa todos os dias o 
Benfica a pensar cada vez 
mais pequeno!. O que é con-
tra a história do Benfica, ... 

uma História que, embora 
não conheça, todos os dias 
faz por reescrever! E como li 
numa mensagem que recebi 
esta semana - “foi a pensar 
grande que o Benfica se fez 
grande”! 2022 ou 2024… é já 
amanhã! O Benfica não de-
saparecerá mas - tal como o 
Celtic, o Steua, o Estrela Ver-
melha, o Aston Villa, o Not-
tingham Forest, o Hamburgo 
- deixará de contar para a 
Europa. Iremos ao Marquês 
algumas vezes... até dei-
xarmos de ir! Isso só não 
acontecerá se Vieira deixar 
de estar no palco já daqui a 
um ano ou, quem sabe, mais 
cedo (porque ontem... já era 
tarde)!», escreveu.

A demorada e criteriosa 
atuação no último mercado 
de transferências não impe-
diu a SAD do FC Porto de ul-
trapassar todas as fasquias 
e de bater o seu recorde de 
investimento numa tempora-
da. Contas feitas, a despesa 
no reforço do plantel azul e 
branco atingiu um máximo 
de 59,2 milhões de euros, 
marca a deixar bem vincada 
a ambição para 2019/2020.

A aquisição de Nakajima 
responde por boa parte des-
tes números, considerando 
que o japonês se tornou na 
contratação mais cara da 
temporada do clube azul e 
branco: €12M, por metade 
do passe, ao Al-Duahil (Ca-
tar). Na folha das compras 
mais dispendiosas desta 
campanha, seguiram-se-lhe 

Sad fez o maior
investimento de sempre

Zé Luís (€9M, Spartak) e Uri-
be (€9M, América).

Marchesín (€7,2M, Amé-
rica), Luis Díaz (€7M, Junior 
Barranquilla), Loum (€6,5M, 
SC Braga), Saravia (€5M, 
Racing Avellaneda - único 
reforço a entrar no exercício 
de 2018/2019) e Marcano 
(€3M, Roma) completaram o 

rol de contratações do plan-
tel às ordens de Sérgio Con-
ceição.Treinador que contou 
com uma injeção de €1M 
(Vaná, Feirense) e €23,73M 
(Militão, Mbemba, João Pe-
dro, Janko e Ewerton) nos 
grupos que liderou no verão 
de 2017/2018 e 2018/2019, 
respetivamente.

Nos próximos dias, a 
SAD do FC Porto tornará 
público o Relatório e Con-
tas referente ao exercício 
compreendido entre os dias 
1 de julho de 2018 e 30 de 
junho de 2019. O contraste 
com as épocas anteriores 
será substancial, porque 
os dragões voltaram aos 
lucros - que ascendem aos 
20 milhões de euros -, após 

Dragões forçados a
vender a partir de janeiro

três anos consecutivos de 
prejuízos.

Os 7,1 milhões positi-
vos registados no fecho do 
primeiro semestre da tem-
porada passada já indicia-
vam o cenário de retoma. O 
problema é que o anúncio 
de um resultado financeiro 
altamente positivo - afinal, 
desde que em 1997 foi cria-
da a Sociedade Anônima 

Desportiva para gerir o fu-
tebol profissional do clube, 
foram poucas as ocasiões 
em que o lucro superou a 
barreira dos 20 milhões - 
terá de vir quase obrigato-
riamente acompanhado por 
um importante alerta.

A partir de janeiro e 
durante todo o segundo 
semestre da campanha 
em curso, os portistas te-
rão de encontrar fontes de 
receitas alternativas para 
compensar a dura e finan-
ceiramente desagradável 
eliminação da Champions. 
E isso passa, inevitavel-
mente, pela venda de jo-
gadores, de preferência 
por valores substanciais e 
não necessariamente já no 
mercado de inverno - Mili-
tão, por exemplo, foi vendi-
do em março ao Real Ma-
drid, mas ficou no Dragão 
até final da época.

Bruno Fernandes 
deverá assinar o novo 
vínculo com o Sporting 
depois de regressar dos 
trabalhos da Seleção Na-
cional - Portugal joga a 11 
frente ao Luxemburgo e a 
14 na Ucrânia.

Após ter sido recusada 
a proposta apresentada 
pelo Tottenham no verão 
e tendo em conta a cres-
cente influência de Bruno 
Fernandes na equipa, os 
leões decidiram premiar o 
jogador, com este a pas-
sar a ser o mais bem pago 

Bruno Fernandes será o mais bem pago

de todo o plantel, com um 
ordenado na ordem dos 
€2M líquidos por ano.

Os leões passam por 
dificuldades financeiras e, 
por isso, tiveram de bai-
xar a folha salarial, com 
a venda do passe de Bas 
Dost ao Eintracht Frank-
furt a ser prova disso. No 
entanto, a administração 
da SAD tem consciência 
de que terá de fazer al-
guns esforços na com-
ponente dos vencimen-
tos para conseguir reter 
talento e é nessa pers-
petiva que se enquadra 
a renovação de Bruno 
Fernandes.

Frederico Varandas, 
presidente do Sporting, 
visitou esta sexta-feira 
Rui Jordão no Hospital 
de Cascais, onde o antigo 
goleador do clube se en-
contra internado devido a 
problemas de saúde.

O líder esteve acompa-
nhado de Manuel Fernan-
des, que partilhou os relva-
dos com Jordão nas épocas 
de 1977/78 e 1986/87.

As bancadas de Al-
valade prestaram home-
nagem ao antigo jogador 
leonino durante o encon-
tro de quinta-feira, com o 
LASK, para a Liga Europa.

Varandas 
e  Manuel 
Fernandes 
visitaram 
Jordão no 
hospital
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VIVA A 
DEMOCRACIA

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

Anunciada a derrota do PSD, me atrevo a di-
zer, mesmo distante, que o partido de ideologia 
de centro direita foi além da minha expectativa, 
ao eleger 77 deputados. Entretanto, é importante 
refletir: nunca na história da política portuguesa 
houve tamanha falta de comparecimento às ur-
nas como nas eleições de domingo. Exatamente 
45,57 % dos cidadãos portugueses não cumpri-
ram o dever cívico de votar. Apesar da condução 
e aparente sucesso do governo do Partido Socia-
lista, concluímos que os portugueses não estão 
satisfeitos com o rumo da nação e, por isso, não 
saíram de casa para votar, protegidos pela legis-
lação eleitoral portuguesa, mais democrática que 
a brasileira, que permite ao cidadão simplesmen-
te não votar.

O PS, sigla mais votada, que está no controle 
do atual governo, elegeu 106 deputados, ou seja, 
teve 36,65% dos votos, percentual inferior àquele 
que deixou de comparecer às urnas, enquanto o 
PSD, segundo colocado, ficou com 27% do elei-
torado. O partido socialista continuará à frente da 
política portuguesa, comandado pelo primeiro-mi-
nistro Antonio Costa e com o possível apoio do 
grupo de esquerda. Está de parabéns a democra-
cia portuguesa, especialmente pela eleição de 88 
mulheres, mostrando que o machismo não se im-
põe em Portugal. A legislação eleitoral portuguesa 
exige a participação de 40% de mulheres, escolhi-
das obrigatoriamente pelos partidos - único ponto 
com o qual não concordo, pois quem comanda 
são os caciques, na sua maioria homens. Infeliz-
mente, nem tudo é perfeito! O importante é que 
a mulherada está na linha de frente, diferente do 
Brasil. Na Câmara Municipal do Rio, a bancada 
feminina não chega a 15%. 

Parabéns à democracia portuguesa e a todos 
que participaram do pleito, em especial ao parti-
do vitorioso. Que o nosso querido Portugal possa 
prosperar e nos encher de orgulho.  Até o fecha-
mento desta coluna ainda não tínhamos o resul-
tado dos deputados eleitos pela diáspora. Vamos 
aguardar, torcendo para que vençam os melhores!
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Domingo de sucesso na Vila da Feira
Realmente, o 

almoço aos domin-
gos, na Casa da Vila 
da Feira, são sem-
pre bem frequenta-
dos. A receptividade 
feirense de Ernesto 
Boaventura e sua 
filha Rose Boaven-
tura são impecáveis 
uma vez que são, 
ambos sempre sim-
páticos e solícitos 
com os amigos que 
prestigiam o conví-
vio social daquela 

Casa Regional o que é 
uma diferença no bem 
atender. Por isso, toda 
semana o clube está 

sempre lotado, pois 
todos sabem que irão 
saborear uma delicio-
sa gastronomia feiren-
se, cozido à portugue-
sa, etc. Não podemos 
deixar de mencionar 
as deliciosas mesas 

de doces portugueses. 
A animação musical 
do evento ficou a car-
go do Conjunto Som 
e Vozes que, como 
sempre dá conta do 
recado. Parabéns mo-
çada.

Mais um 
domingo bem 
movimentado no 
Castelo da Fei-
ra. Registramos 
com o presi-
dente Ernesto 
Boaventura , 
D.Olga, Alfredo 
com um casal 
de amigos

Visual do salão nobre da Casa da Vila da Feira, sem-
pre recebendo um excelente número de amigos que 
procuram uma tarde agradável de confraternização

O vice-presi-
dente social, 
Fernando 
Alves confra-
ternizando-se 
com um gru-
po de amigos 
no convívio 
social feiren-
se
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Festival de Chopp e Samba na Casa das Beiras
Sucesso total, na última 

sexta-feira, na Casa das Bei-
ras com a realização de mais 
um Festival de Chopp, da 
melhor qualidade  e com mui-
to samba no pé. Com bateria 
e passistas da Unidos da Ti-
juca. Abrindo a noite musical, 
esteve a Banda Típicos da 
Beiras Show, com Rogério 
e amigos dando o ritmo com 
seu repertório. Na oportuni-

dade o presidente da Casa, 
José Henrique homenageou 
João Paredes, diretor da 
Unidos da Tijuca com o titulo 
de Sócio Honorário da Casa 
das Beiras, numa merecida 
homenagem. Mas, a noite 
continuou quente com a ba-
teria, na pura cadência, com 
um belo show de samba  e 
suas lindas mulatas agitando 
o salão da Casa das Beiras.

A Banda Típicos das Beira Show, agitou o festival de  
chopp nas Beiras, onde o público se divertiu com o re-
pertório variado

Um Show das passistas da Unidos da Tijuca, um colirio 
para os convidados presentes

A bateria, pura cadência da Unidos da Tijuca, sempre 
nota 1000, que show!!!

Presidente José Henrique com time de respeito, curtindo o festi-
val de chopp: Mário, Edu, Junior, Celso, Bruno, Marcilio, Fernan-
do e Maurilio

João Paredes foi homenageado com título de Sócio Ho-
norário da Casa das Beiras, entregue pelo presidente 
José Henrique e o vice-presidente Luis Ramalhoto

A mulata nota 
10, da Unidos 
da Tijuca, 
deu um show 
de simpatia. 
Na foto, com 
Francisco, 
neto do pre-
sidente José 
Henrique, já 
dando sinal 
que gostará 
de um bom 
samba

Também cur-
tindo o festival 

de Chopp o 
ensaiador do 
R.F. Benvida 
Maria, André 

com a esposa 
Rosângela e 

filha Natália e 
Vanessa

Encontro de 
amigos:  o 
casal Luiz 
Ramalhoto 
e  Maria He-
lena  com a 
amiga Ana 
Paredes
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VI Festival Internacional de folclore na Casa dos Açores
A Casa dos Açores 

do Rio de Janeiro pro-
moveu, no último dia 5 
de setembro, o VI Fes-
tival Internacional de 
Folclore. O encontro de 
diferentes grupos folcló-
ricos proporcionou uma 

grande festa cultural e 
uma mistura única de 
ciores, costumes e lín-
guas. O evento contou 
com a participação do 
Grupo Folclórico Padre 
Tomás Borba, da Casa 
dos Açores do Rio; Li-

lian Eike (Japão), Ran-
cho  Gaúcho da Casa 
do Minho (Brasil), Cia 
de Dança Gaby Shiba 
(Libano), Banda das 
Gaitas Brazilian Piper 
(Escócia), G.F. Guerra 

Junqueiro que realçou o 
folclore português. Uma 
noite maravilhosa para 
os amantes do folclore. 
Show inesquecível.

O valor da entrada 
foi solidário. Para ter 

acesso ao recinto aço-
riano, o público neces-
sitou apenas de levar 
um quilo de alimento 
não perecível para doa-
ção à famílias carentes. 
Segundo o presidente 
da Casa dos Açores do 

Rio, Leonardo Soares, 
o festival , que é orga-
nizado anualmente pelo 
grupo da entidade, tem 
o intuito divulgar o fol-
clore e já faz parte do 
calendário das institui-
ções participantes. 

G.F. Padre Tomás Borba, da Casa de Açores, na abertura 
do VI Festival Internacional de Folclore naquela tarde de 
encontro entre danças regionais

Belíssima apresentação de Lilian Eike, suave e delicada, 
representando o Japão. Mostrou a arte nipônica com cate-
goria e a beleza do seu traje

Magnifica apresentação do Rancho Gaúcho da Casa 
do Minho, com suas danças harmoniosas que nos lem-
bra o lindo Estado brasiliero, Rio Grande do sul

Mais uma esplêndida apresentação da Cia de Dança 
Gaby Shiba, do Líbano que encantou o público presente 
que pode apreciar mais esta dança folclorica 

Presente no Festival, Presidente da Casa dos Poveiros, 
Renato Figueiredo e diretoras Fátima, Glorinha e d. Maria 
seu Walter e Cristina que tembém fazem parte do Ran-
cho Eça de Queiros

O G. F. Guerra Junqueiro, representante de Portugal fina-
lizou o Festival Internacional de Folclore com belo Show 
das danças e cantares de Trás-os-Montes

O Açoriano, Amaro Rocha e esposa Catarina e amigos  pre-
sentes no festival apreciando o colorido desta linda festa

Panorâmica do público no VI Festival Internacional do 
Folclore na Casa do Açores, onde deram a volta ao mun-
do através do folclore

Mais um Show da Banda de Gaitas Brazilian Piper (Escócia) 
que com grande profissionalismo nos mostrou a riqueza do 
folclore escocês



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
O MEU SER  ESTÁ RADIANTE DE TERNURA.

A TERNURA DA bRiSA SobRE A RElvA,
A TERNURA DE Um boTão qUE SE  AbRE Em floR,

A mão qUE ENcoNTRA o gESTo pERfEiTo,
o ToqUE DE cURA

o olhAR DE pURA compREESão
SEm pEDiR NADA Em TRocA.

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

Maneca
pé de valsa da

Semana em Alto Astral

Amor materno, infinito

confraternização no bar colúmbia

Foi linda a festa de  um aninho, da menina  Alice, filha 
da querida Bianca, neta dos meus queridos amigos 
radialistas, Edna Amaral e Antonio Amaral, vovós co-
rujas abençoados. Muitas bênçãos Abraços fadistas.

Alice no país das maravilhas

É  para nós, da Comunidade Luso Brasileira, uma  gran-
de honra ter um português  brilhante dirigindo o time do 
Flamengo com muito sucesso. Jorge Jesus é merece-
dor do nosso respeito, provando, que não só vieram de 
Portugal os descobridores que deram Mundos ao Mundo, 
desbravando com suas caravelas este Brasil que tanto 
amamos. Sou  eternamente Vascaína, time do qual me 
orgulho na vitória ou na derrota, mas torço pela união dos 
times, esporte é saúde e união. União dos povos e dos 
ideais. Parabéns, Jorge Jesus. Abraços fadistas.

Dia do aniversário desta 
pessoa maravilhosa que eu amo 

que Deus te abençõe sempre

Jorge jesus
“português vitorioso”

Palavras de marido apaixonado, Domingos Cunha, 
(Restaurante Glória) para sua adorada esposa, Perci  
Margarida Cunha, pela passagem do seu aniversá-
rio. Casal  maravilhoso, infinitamente doce e amigo 
de todos nós. É gratificante sentir que o amor impera 
nos casais  até á eternidade MUITAS BENÇÃOS.

Aniversário da presidente do meu fã clube, Neli cravo
Numa tarde muito animada,  
amizade infinita,  festejamos 
com muito carinho o aniver-
sário da minha grande amiga 
Neli Cravo. Foi uma tarde 
muito alegre num restauran-
te do Meier. Na foto: Heloisa 
Vasconcelos, Alice Boaven-
tura, Neli Cravo, Neumara e 
Fernando, Diretores da Casa  
das Beiras e  radialistas do 
programa Momento Beirão, 
Juju, Soraia e Maria Alcina. 
Muitas bençãos.

O  grande 
Poeta, Homem  
de  Letras e de 
Leis, de Vitória, 
Espirito Santo 
Dr. Matusalém, 
Muito emociona-
do Recebendo 
o carinhoso 
abraço de sua 
mãezinha no dia 
de seu aniversá-
rio. No próximo 
mês de No-
vembro estarei 
cantando em 
Vitória, Espirito  
Santo  MUITAS 
BENÇÃOS

O Sr. Adão Ribeiro, ex presidente da Casa da Vila da Fei-
ra  e atual Presidente do Conselho e proprietário do Bar 
Colúmbia, o melhor da Tijuca, sempre aquela simpatia 
com seus clientes e amigos. ABRAÇOS FADISTAS.

Ao ler o Jornal Portugal em Foco, foi tal a minha alegria, 
ao deparar-me com a foto de muitos amigos do Clube 
Português  de Nterói, onde estava a minha querida ami-
ga D. Laura Cerveira e seu esposo, o Sr. Comendador 
Orlando Cerveira, Laura já restabelecida, notando-se no 
semblante dos amigos a alegria de ver D. Laura em per-
feita saúde. Grande  milagre  na vida da família Cerveira 
e para todos nós que tanto amamos essa  querida famí-
lia. Muitas bençãos. Abraços fadistas.

Há muito não tinha noticias  deste casal, muito querido, 
D. Luisa Proença e Rui Proença. Rui Proença, o grande 
orgulho dos portugueses e Vascaínos que o amam e ad-
miram infinitamente. Atendendo o telefone, ouvi do outro 
lado a voz meiga e serena de D. Luisa, chorei de emo-
ção, Por ter noticias  de amigos tão queridos. BOAS NO-
TICIAS, GRAÇAS A DEUS. MUITAS BENÇÃOS;. VAS-
CÃOOOOOOOOOOOO, SEMPRE.

Alegria e emoção, no meu 
coração com muito amor

Deus seja louvado

Parabéns amigos, pela linda festa 
de Aniversério do Rancho Folcló-
rico Armando Leça e, em virtude 
dos bons acontecimento e carinho 
pelos  bons princípios, como vemos 
na foto, o Sr. Comendador Loureiro, 
Presidente do Conselho da Casa 
do Porto, com um visual de cansa-
ço da viagem de suas férias, assim 
como, Sr. Manuel Branco, D. Ber-
ta e D. Rosa, todos recém chega-
dos, mas, firmes  no convívio deste 
grande domingo. À direita o casal: 
D.Deolinda e seu marido, Arménio, 
descansando um  pouco, para vol-
tar para à pista de dança, dando o 
recado de sempre. Para todos, nos-
so abraço e parabéns

Com muito gosto, faço esta publicação e, com certeza 
sinto-me muito bem, quando vejo um Politico como o Sr. 
Dr. Rui Moreira, receber um imigrante do Brasil. Ressalto, 
quando se trata deste casal, Sr. Manuel Branco e sua Se-
nhora, D. Berta, que, com qualquer idade,  nunca mediu 
esforços, para enaltecer e propagar a Cultura da Pátria 
Mãe. Parabéns para o distinto casal, D. Berta e Sr. Ma-
nuel  Branco, com o desejo de muita saúde para todos os 
familiares que envolvem este belo Trio. Felicidades

Linda a festa comemorativa aos 68 Anos do Grupo Folclórico  Armando Leça da Casa do Porto, que tiveram 
como convidados o lindo Folclore Açoriano. Mas, em pauta o dono da festa. Como vemos neste maravilhoso visual 
fotográfico, é motivo de muito emoção ao ver, o casal ao centro:  Primeira D., Berta e Sr. Manuel Branco, e estes 
dois “maninhos”, Joaquim Castelo e Augusto Castelo, que são pequenos no tamanho, mas já grandes no folclore. 
Só em ver o entusiasmo e a preocupação para não errar, para mim já são grandes, o futuro do folclore  Português 
no Brasil está garantido. Termino com um pedido, continuem assim para a alegria do Presidente e de toda a nossa 
gente, Parabéns.

Domingo passado, no belo almoço dançante na Casa 
do Porto, em homenagem ao aniversário do Rancho 
Folclórico  Armando Leça, que tiveram como convida-
dos o Rancho Folclórico, Tomás Borba, da Casa dos 
Açores. Foi realmente uma  tarde fantástica, mas na 
pista de dança, desta vez, o show ficou por conta dos 
dois casais amigos, que chegaram de Portugal, de 
umas merecidas férias. Lá encontraram-se algumas 
vezes para almoçar e de qualquer forma, marcaram 
encontro para mostrar suas qualidades, na Casa do 
Porto. Como vemos à esquerda, D. Florbela Roçado, 
seu marido, Comendador Afonso, na sequência da 
dança, D. Lurdes Paiva e seu marido Custódio Paiva. 
Para o quarteto, nossa admiração e muita saúde.

Depois de umas merecidas férias passadas 
Portugal, mais  precisamente nas Terras de 
Viriato, (Viseu) e tratando-se de um Casal 
muito amigo. Sempre perguntavam-me, 
quando chega o amigo Comendador Afon-
so e D. Florbela? Claro, é bom ser querido. 
Como vemos na foto, eles  no Aeroporto, 
sendo recebidos por familiares e amigos, e 
vemos, seus filhos, Dr. Sérgio, Dr. Roberto, 
a querida nora, D. Jô  e amiga Idália, todos 
mataram as saudades. Aqui fica o desejo 
de todas as felicidades do mundo e muita 
saúde, para toda a família.

parabéns, Dr. Rui moreira, 
presidente da câmera

da cidade do porto

parabéns ao grupo Armando leça, 68 anos no Ar

Sejam bem vindos 
Amigos,  Nossa 

comunidade Sentiu 
vossa falta 

Destaque da mesa
da Semana
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Mesa da diretoria, Presidente José Henrique, seu vice Luis Ramalhoto, e suas 
respectivas esposas, 1ª dama Verônica, Maria Helena, sr. Julio Robalo, dona 
Maria de Lourdes e uma amiga

Família Beirã homenageou seus aniversariantes
Esteve bem movimentado o domingo na Casa das Beiras 

com a realização de mais um almoço festivo em homenagem 
aos seus aniversariantes e o dia das crianças. Um domingo 
muito agradável, onde diversas famílias se reuniram para fes-
tejar com seus familiares queridos. A animação musical ficou 
com a Banda Típicos da Beira  Show,  onde foi oferecido um 
domingo Beirão cheio de animação. Contando também com 
o delicioso cardápio: churrasco, arroz de bacalhau, sardinha 
portuguesa na brasa, empadão, tudo preparado com muito 
bom gosto. A tarde foi reservada com uma belíssima apresen-
tação do R.F. Maria da Fonte da Casa do Minho, que abrilhan-
tou a tarde  festiva no Solar Beirão. Que lindo espetáculo de 
folclore minhoto! Na oportunidade, o presidente Agostinho dos 
Santos. Recebeu um Galhadente da Casa das Beiras, que foi 
entregue pelo presidente José Henrique. Realmente, um do-
mingo maravilhoso.

A tocata do Rancho Folclórico Maria da Fonte deu show 
na Casa das Beiras, divulgando os cantares do Minho

O tradicional parabéns aos aniversariantes do mês, com 
direito a um delicioso bolo e toda a emoção de comemo-
rar a sua data festiva na Casa das Beiras

Que lindo 
este jovem 
componente 
da Tocata 
Minhota. 
Pelo seu 
olhar e 
disposição 
já se vê 
um grande 
músico 
folclórico 

O R.F. Maria da Fonte, da Casa do Minho no do-
mingo Beirão, mostrando toda beleza e garra do 
folclore da sua terra

Em cada apresentação, o Rancho Folclórico Maria da 
Fonte dá é um verdadeira espetáculo

A Casa das Beiras recebeu, no passado domingo, uma simpática família para comemo-
rar o aniversário de Catarina Moraes Moreira  que foi dia 7 de setembro  que fez questão 
de comemorar o aniversário, nesta Casa Regional. Vemos na foto, todos reunidos: Luiz 
Sérgio e Catarina, professora, neta de portugueses e sócia da Casa das Beiras, o filho 
do casal Fábio, que  também fez aniversário dia 11 de setembro, e esposa Mariana com 
sua filhinha Luisa, todos na maior alegria para parabenizar este casal tão querido e de-
sejar-lhe muitos anos de vida. Quem também estava lá era  a Isabela mas na barriga da 
Mariana  já já,estará presente.parabéns para todos
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Av. Ayrton Senna, 2150 Bl G 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!
Experimente! Você vai gostar!

Leila Monassa 

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

OUTUBRO – 11 – SEXTA-FEIRA – 20hs. Forró 
Pé de Serra com o Trio Massapê – Venham parti-
cipar do “Forró Pé de Serra” dançando e curtindo 
grandes músicas tocadas nos grandes arraias dos 
diversos estados do nordeste brasileiro. O Trio 
Massapê foi formado através das amizades no 
folclore português, Ivan Viana na voz e acordeon, 
Thiago Alemão na voz e no triângulo e Francisco 
Peres (Jacó) na voz e na zabumba.
OUTUBRO – 13 – DOMINGO – 12hs. Festa Gaú-
cha Costelada Conheça o Rio Grande do Sul sem 
sair do Rio de janeiro, Churrasco, prendas bonitas, 
folclore com o Rancho Gaúcho da Casa do Minho 
e música ao vivo para dançar animando a festa. 
Cardápio: Costelada de fogo de chão, drumet de 
frango, linguiça, arroz branco, arroz carreteiro e 
acompanhamentos. Venha comemorar aqui o dia 
da Criança. Sorteios de brindes para  todos. Pula
-pula grátis. Aniversariantes de outubro, o bolo é 
por nossa conta.
OUTUBRO – 17 – QUARTA-FEIRA – 20hs. Cantos 
do Rio com Sandra Serrado. A cantora explora um 
rico repertório, com nuances românticas, dançante, 
passando pela Bossa Nova, MPB, samba e outros 
gêneros musicais. Além de uma homenagem a 
Roberto Carlos, com a interpretação de alguns de 
seus sucessos. A cantora também recebe cantores 
convidados. Local Restaurante Costa Verde.
OUTUBRO – 18 – SEXTA-FEIRA – 20hs. Noi-
te de Fados com Bete Conde e Victor Lopez 
– Show de Fado com a Fadista Bete Conde e 
o Guitarrista Victor Lopez. Local: Restaurante 
Costa Verde.
OUTUBRO – 25 – SEXTA-FEIRA – 19hs. Fado 
Vadio com Victor Lopez. O guitarrista Victor Lopes 
apresentará no Restaurante Costa Verde grandes 
sucessos do Fado nas vozes de vários convida-
dos! Reserva antecipada. Lotação limitada.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542
OUTUBRO – 12 – SÁBADO – 20hs. Flashback no 
Castelo da Feira. Venha curtir uma Noite de Flashba-
ck! Tocando só as melhores dos Anos 70, 80 e 90. 
Ambiente Climatizado, com total conforto para você!
OUTUBRO – 20 – DOMINGO – 12hs. Arraial Feiren-
se. Quinta do Castelo. Cardápio típico: Sardinha Por-
tuguesa, Frango na brasa, batata cozida e frita, caldo 
verde. Doce e bebidas (à parte). Música por conta do 
Conjunto Cláudio Santos & Amigos. Apresentação Es-
pecial do Grupo Folclórico Armando Leça da Casa do 
Porto

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897.
OUTUBRO – 16 – QUARTA-FEIRA – 12hs. Almo-
ço das Quarta. Bacalhau a lagareiro ou Portuguesa, 
Alheira. Almoço por adeção e bebidas não inclusa
OUTUBRO – 20 – DOMINGO – 12:30hs. 7ª Festa 
Popular Portuguesa. Cardápio: Churrasco variado 
destaque para: bifana de picanha, salada de ba-
calhau, arroz de chouriço, febras de porco e caldo 
verde, sardinhas assadas, empadão de frango, 
lingua estufadas e de sobremesas banana assada 
com sorvete.

 CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – V. Alegre - Tel: 3253-1244
OUTUBRO – 13 – Domingo – 12:30hs –  Almo-
ço Dançante. Cardápio: Churrasco com diversos 
acompanhamentos e sardinha na brasa. Atra-
ção: Claudio Santos & Amigos. Apresentação: 
Rancho Folclórico Veteranos da Casa do Minho. 
Desconto para maiores de 60 anos e folclorista 
apresentando carteirinha com foto paga meia 
entrada. Bebidas e doces cobrados a parte.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –Tels.: 3391-6730
OUTUBRO – 11 – SEXTA-FEIRA – 19hs. Ve-
nha dançar e se divertir no Baile da Casa de 
Viseu. O tema será Baile do Halloween. Você 
poderá vir caracterizado ou não, fica a seu cri-
tério. A Banda Estação Rio estará conosco para 
animar o Baile, Salão Social com ar refigedado.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - Tel: 2284-9190
OUTUBRO – 13 – Domingo – 12:30hs –  Fol-
clore – Festival. Cardápio: Sardinha assada na 
brasa, filé de peito de frango a milanesa, sa-
ladas e guarnições. Conjunto Trio Josevaldo. 
Folclore – Festival: 1 – Armando Leça (Casa 
do Porto); 2 – Padre Tomáz Borba (Casa dos 
Açores); 3 – Almeida Garrett (Casa da Vila da 
Feira); 4 – Benvinda Maria (Casa das Bairas); 
5 – Eça de Queirós (Casa dos Poveiros). Valor 
da entrada R$ 40,00. Doces e bebidas a parte. A 
partir das 14:30h, será sistema de petiscos. Os 
valores estarão descriminados nos cardápios 
das mesas. Faça já a sua reserva.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
OUTUBRO – 13 – Domingo – 12hs. Aniversário 
de 58 anos do G. F. Guerra Junqueiro e Aniver-
sariante do mês de ourubro. Cardápio: Churrasco 
completo, acompanhamentos, saladas diversas, 
febras frutas e bolo. Atração: Amigos do Alto Mi-
nho, G.F. Guerra Junqueiro,. Dançarinos para da-
mas. Valor da entrada: R$ 60,00.
OUTUBRO – 20 – Domingo – 12hs. Serões das 
Aldeias - Vindimas. Cardápio: Churrasco comple-
to, acompanhamentos, saladas diversas, sardinha 
na brasa, costelinha suína, frutas. Atração Amigo 
do Alto Minho, Grupo Folclórico Serões das Al-
deias. Dançarinos para damas. Valor da entrada 
R$ 60,00.
OUTUBRO – 27 – Domingo – 12hs. Arraial 
Trasmontano. Cardápio: Churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, Tripa à 
moda transmontana, sardinha na brasa, cal-
do verde e futas. Atrações: Grupo Folclórico 
Guerra Junqueiro. Dançarinos para damas. 
Valor da entrada R$ 60,00.

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Professora Lara Villela, 176 – Ingá – 
Niterói – Tel: 2717-4225

OUTUBRO – 13 – Domingo – 12hs –  Dia das 
crianças. Diversas atrações, brincadeiras e gu-
loseimas.

Ingredientes:
• 2 postas de bacalhau altas 

e demolhadas
• Sal q.b.

• Pimenta q.b.
• 150g de farinha
• 3 dl de farinha

• Azeite q.b

1. Em primeira lugar, corte as pos-
tas de bacalhau em palitos grossos.

2. Depois, numa tigela, deite a fari-
nha, uma pitada de sala e uma pimenta 
e adicione o leite em fio. Vá mexendo 
sempre, até conseguir obter uma mis-
tura lisa. 

3. Em seguida, mergulhe os peda-
ços de bacalhau no polme anterior e 
frite-os em azeite quente.

4. Quando estiverem douradinhos, 
retire-os, deixe-os escorrer e sirva-os 
com acompanhamento a gosto. (ex: ar-
roz de tomate).



O Futuro dos Idosos no Brasil
Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, 

a população brasileira ultrapassou a marca de 200 
milhões de pessoas, sendo que o grupo de mais 
de 65 anos representa 7,4%. Segundo projeções, 
no ano de 2060 seremos cerca de 218 milhões de 
brasileiros, sendo que mais de um quarto (26,7%) 
serão idosos. Esse envelhecimento da população 
deveria levar a uma atualização dos projetos de po-
líticas publicas na área da saúde.

Atualmente, já não damos conta da expansão 
das doenças crônicas. Diabetes, câncer e doenças 
cardiovasculares já são os principais responsáveis 
pela superlotação de nossas emergências, ocupan-
do a maioria dos leitos e macas dos nossos hospi-
tais públicos e privados. Para mudar esse quadro, 
precisamos conscientizar nossos jovens a muda-
rem práticas na alimentação, mobilidade e no uso 
excessivo de substâncias químicas, incentivando a 
prevenção. Tudo isso, é claro, deve estar contem-
plado em políticas públicas de bem estar social.

Não adianta oferecer apenas novas máquinas 
para diagnóstico, ou ampliar os efeitos da terapia 
intensiva. Precisamos diagnosticar precocemente o 
hipertenso para evitar que ele acabe tendo um aci-
dente vascular cerebral. É necessário procurar os 
cidadãos com alta taxa de glicose no sangue para 
evitar que eles acabem com seus membros ampu-
tados. Temos que incentivar os brasileiros a fazer 
exames preventivos dos cânceres de mama, seios, 
útero e próstata.

Afinal, como diz o ditado, é melhor prevenir do 
que remediar.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Clube Recreativo Português de J.P.A
A cada edição, o Almoço Português fica 

melhor com a comunidade sempre presti-
giando este convívio social. Todos os me-
ses este evento deixa o Clube fica lotado. O 
presidente Olivério Carvalho e sua equipe 
de colaboradores mostram a competência e 

Conjunto 
Cláudio 
Santos e 
Amigos 
animando 
o almoço 
português 
em Jaca-
repaguá

Está 
cada 
vez 
melhor 
a festa 
portu-
guesa, 
no 
Clube 
Portu-
guês 
de 
Jacare-
paguá

Só delicias, preparadas com pro-
dutos da melhor qualidade para 
apreciadores do bom paladar

Um show de gastronomia e va-
riedade de sabores enchiam os 
olhos do público. Bela mesa!

Presidente 
Olivério 

Carvalho, 
sempre 

muito 
simpático 

ao receber 
amigos 

para estes 
encontros

Comunidade portuguesa sabo-
reando os deliciosos petiscos 
que antecediam o almoço

Num close, vemos a Graça da Agência 
Ponte de Lima com a amiga Ana Maria, 
sempre presente nos eventos regionais

bom gosto com um cardápio especial, tudo 
de primeira qualidade, além dos deliciosos 
vinhos, aperitivos, etc.

Música muito boa com Claudio Santos e 
Amigos, é só chegar!  Todo 1º domingo do 
mês à partir das 12 horas. Imperdível!!


