
CADERNO DE SÃO PAULO

Magnífico foi o enlace dos jovens Priscila & Luiz Fernan-
do, que escolheram a Fazenda 7 Lagoas para tal, por sua 
exuberante natureza o lindo caminho cercado por palmeiras 
imperiais, originárias das Antilhas, e um dos lagos serviu de 
fundo para a cerimônia, com um pôr do sol único, que lhe 
confere um ar mágico e irresistível. Confira essa reportagem 
e ainda o “Outubro Rosa” na Delícia de Perdizes Pães e Do-
ces, o ultimo Wine Night da mega Adega Kanguru, o Almo-
ço Beneficente em prol das Obras do Padre Antonio Maria, 
a Coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, a 
coluna Portugal Desportivo de Martins Araujo e demais as-
suntos de interesse.

O Enlace Junto a Natureza dos
Jovens Priscila & Luiz Fernando
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Segundo a ministra  o ob-
jetivo da reunião é chegar a 
acordo para o valor do salário 
mínimo em 2020. “O nosso 
objetivo é de chegar aos 750 
euros em 2023 e até lá fare-
mos, ano a ano, a discussão 
e o debate daquilo que é o 
salário mínimo a cada ano. 
O objetivo da reunião de é o 
salário mínimo nacional para 
2020”, disse à margem da 
reunião com a UGT num dia 
dedicado a apresentar cum-
primentos às organizações 
sindicais e patronais com as-
sento na Comissão Perma-
nente de Concertação Social.

“Queremos rapidamente 
fixar e encerrar o salário mí-
nimo nacional para 2020 para 

Ministra do Trabalho confiante num 
acordo sobre salário para 2020

Domingo espetacular na Casa das Beiras, que comemorou 
seu 66º aniversário de fundação, com almoço festivo e show 
do cantor Márcio Gomes, que vemos na foto, ladeado pelo 
Presidente José Henrique e sua esposa, a 1ª dama Verônica 
Trindade. (Detalhes  pag. 8)

Casa das Beiras

Clube Recreativo Português 
de Jacarepaguá

Casa da  Vila  da Feira

Casa do Minho

Esta Casa da Vila da Feira é realmente uma grande famí-
lia, não importa o tempo, estão sempre juntos, recebendo os 
amigos. Na foto. vemos os “pés de valsa”. (Detalhes  última 
página do tablóide)

Esteve movimentada a festa portuguesa no Clube Recreativo 
Português de JPA. com Presidente Olivério Carvalho, rece-
bendo o Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, 
Sr. Alexandre Cruz e esposa, Cyntia Perrut. Na foto, Presi-
dente sendo entrevistado pelo jornalista da TV Imediações, 
que também entrevistou o Presidente do Clube Recreativo 
Português de JPA. (Detalhes  pag. 20)

É bom demais no domingo

Festa portuguesa e recepção à 
autoridades de Nova Friburgo

trabalhar em todas as outras 
matérias, desde a questão 
da conciliação da vida fami-
liar e profissional a questão 
da valorização da formação 

profissional e valorização dos 
jovens qualificados”, acres-
centou. A discussão sobre 
o salário mínimo nacional 
será assim para a nova mi-

nistra um primeiro passo de 
um acordo mais global so-
bre política de rendimentos.                                                                                                                                    
A ministra iniciou o programa 
de reuniões de apresentação 
de cumprimentos na sede da 
UGT, seguindo depois para a 
CAP, CCP, CIP, CTP e CGTP, 
fazendo-se acompanhar pe-
los secretários de Estado 
Miguel Cabrita, Gabriel Bas-
tos, Ana Sofia Antunes e Rita 
Cunha Mendes, que comple-
tam a equipe ministerial.

Em declarações aos jor-
nalistas no final da primeira 
reunião, Ana Godinho afir-
mou que com as reuniões 
quer dar sinal e valor à impor-
tância dos parceiros sociais e 
da concertação social.

Contas certas só no fim do 
ano, mas uma viagem ao fu-
turo permite antecipar novos 
recordes. Os dados publica-
dos pelo INE revelam um cres-
cimento  do turismo em todo 
o país desde o início do ano. 
Até agosto, recebeu cerca de 
18 milhões de visitantes, um 
milhão a mais face ao mesmo 
período do ano passado.

Números que levam o gover-
no a acreditar que, mantendo-se 
este ritmo de crescimento no 
que ainda resta de 2019, chega-
remos aos 26 milhões atéao final 
do ano, diz fonte da Secretaria 
de Estado do Turismo . Será um 
novo recorde para o turismo na-
cional, que no ano passado atin-
giu a marca dos 25 milhões. En-
tre o início de 2015 e o final de 
agosto, Portugal recebeu mais 
de cem milhões de visitantes. 
“Estamos a conseguir crescer a 
um ritmo superior às metas que 
estabelecemos na Estratégia 
Turismo 2027”, diz o executivo.

Apesar de o ritmo de cres-
cimento ter diminuído face aos 
anos anteriores, não perdemos 
o otimismo. “São números muito 
positivos e que mostram como 
a atividade turística continua a 
crescer ao longo de todo o ano. 
Mesmo com o aumento que tem 
havido da oferta de alojamento, 
estamos a crescer significativa-
mente em termos de proveitos. 
Se compararmos com 2015, te-
mos um aumento de 58% dos 

Portugal perto de fechar o ano com
recorde de 26 milhões de turistas

Almoço Festivo do 
66º aniversário e sua fundação

Quinta de Santoinho é sempre sucesso
No último sábado a diretoria, sob o comando do Presidente 
Agostinho do Santos realizou mais um Quinta de Santoinho -  
Arraial Minhoto, que teve mais um linda apresentação do R.F. 
de Veteranos da Casa do Minho. (Detalhes pag. 17)

A secretaria-geral do PSD 
vai propor ao Conselho Na-
cional que as diretas para 
eleger o presidente do partido 
se realizem em 11 de janeiro 
e o congresso em 7, 8 e 9 de 
fevereiro.

De acordo com o secre-
tário-geral do PSD, José Sil-
vano, um eventual segundo 
turno realizar-se-ia no sába-
do seguinte à primeira data 
das eleições diretas, em 18 
de janeiro.

O Conselho Nacional do 
PSD vai reunir-se na sexta-fei-
ra em Bragança e tem na or-
dem de trabalhos a análise da 
situação política, a marcação 
da data das eleições para o 
presidente da Comissão Políti-
ca Nacional e a aprovação do 
respetivo regulamento, bem 
como a convocação do 38.º 

Direção do PSD quer eleições
diretas a 11 de janeiro

A organização da Web 
Summit informou que estão 
registados 70.469 participan-
tes de 163 países, sendo que 
quase metade (46,3%) são 
mulheres, um novo recorde do 
evento que decorre em Lisboa 
até hoje. “O evento vai receber 
70.469 participantes de 163 
países, com um grande núme-
ro de visitantes vindos do Rei-
no Unido, Alemanha, Brasil, 
Estados Unidos, entre outros”.                                                                                              
“Este ano a paridade de gé-
nero também superou todas 
as edições da Web Summit, 
com 46,3% de participantes 
mulheres”. A quarta edição 
da Web Summit em Portugal 
vai contar com a participação 
de 1.206 oradores que vão 
intervir nos 22 palcos distri-

Web Summit conta
com 70.469 participantes

Congresso Nacional do PSD.
Até agora, há três candi-

datos à presidência do PSD: 
o atual líder, Rui Rio, o antigo 
líder parlamentar Luís Monte-
negro e o vice-presidente da 
Câmara de Cascais, Miguel 
Pinto Luz.

De acordo com os estatu-
tos do PSD, é eleito presidente 
da Comissão Política Nacional 
o candidato que obtenha a 
maioria absoluta dos votos va-
lidamente expressos.

“Não se verificando esta 
condição, haverá lugar a um 
segundo turno entre os dois 
candidatos mais votados que 
se realizará no prazo máximo 
de dez dias a contar do dia 
seguinte ao primeiro sufrá-
gio, mantendo-se os mesmos 
cadernos eleitorais”, dizem  
os estatutos.

proveitos nos meses de junho, 
julho e agosto”, destaca a Se-
cretaria de Estado chefiada por 
Ana Godinho. Desde o início 
do ano, os proveitos do setor 
totalizam perto de 3 bilhões de 
euros, mais 7% do que no ano 
passado.

O mês de agosto ficou mar-
cado por, pelo segundo ano 
consecutivo, ter sido ultrapas-
sada a marca de três milhões 
de visitantes em Portugal. Face 
ao mesmo mês do ano anterior, 
o alojamento turístico registou 
mais 200 mil hóspedes.

E quem nos visita já não 
são só os mesmos. Britânicos, 
espanhóis e franceses ainda 
concentraram mais de metade 
das dormidas de turistas es-
trangeiros em agosto, mas são 
os norte-americanos, brasilei-
ros e irlandeses os que mais 
crescem. A China também se 
destaca desde o início do ano 
como mercado emissor de tu-
ristas, com um crescimento 
15,5%. “Desde 2015, o mer-
cado americano para Portugal 
duplicou e as receitas turísticas 
do mercado chinês aumenta-
ram 148%”, revela a Secretaria 
de Estado do Turismo.

Há também cada vez mais 
turistas a optar pelas paisagens 
do norte nas férias de verão. 
Entre junho e agosto, a região 
recebeu 1,8 milhões de hóspe-
des, mais 11% do que no mes-
mo período de 2018.

buídos pelo recinto do evento.                                                                                                         
Fundada em 2010 por Pad-
dy Cosgrave, Daire Hickey e 
David Kelly, a Web Summit é 
considerada um dos maiores 
eventos de tecnologia, inova-
ção e empreendedorismo do 
mundo e evoluiu em menos 
de 6 anos de uma equipe de 
apenas 3 pessoas para uma 
empresa com mais de 150 co-
laboradores.

A cimeira tecnológica, que 
nasceu na Irlanda, passou a 
realizar-se em Lisboa desde 
2016, vai manter-se na capital 
até 2028, depois de, em no-
vembro do ano passado, ter 
ficado decidida a permanência 
da conferência em Portugal por 
mais 10 anos, após uma candi-
datura com sucesso. 
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A euroAtlantic airways 
(EAA) propriedade do seu 
fundador e atual Presidente 
do Conselho de Adminis-
tração | Chairman, Tomaz 
Metello, volta a procurar 
novas oportunidades de ne-
gócio ACMI (Aircraft, Crew, 
Maintenance, Insurance) no 
mercado do Brasil, em ou-
tros países da América do 
Sul e na zona das Caraíbas 
com um roadshow da área 
de Desenvolvimento de Ne-
gócios, em curso no Atlân-
tico Sul. A euroAtlantic de-
tida por capitais exclusivos 
da família Metello, ao longo 
de vinte e seis (26) anos de 
atividade, sempre apresen-
tou resultados positivos. As 
recentes portarias do gover-
no brasileiro, que vêm am-
pliando as liberdades para 
acordos de “céus abertos” 
no mercado internacional, 
incentivaram o empresário 
Tomaz Metello a ativar no-
vamente contactos com par-
ceiros no Brasil e, a partir do 
país de língua portuguesa 
no hemisfério Sul, avançar 
para outras economias do 
continente sul americano, 
onde a indústria da aviação 
está em crescimento, casos 
do Chile, Argentina, Bolívia, 
Perú e Venezuela, esten-
dendo ainda um braço à re-
gião das Caraíbas.

EuroAtlantic abertura dos céus no 
Brasil reposiciona companhia de 
Tomaz Metello na América do Sul

Prosseguindo estes 
objetivos, o CEO (Chief 
Executive Officer) da euro-
Atlantic airways, Eugénio 
Fernandes, visitou o Brasil 
por ocasião da Expo Inter-
nacional de Turismo, a 47ª 
ABAV da Associação Bra-
sileira de Agências de Via-
gens em São Paulo, entre 
os dias 25 a 27 de Setem-
bro, conjugando os interes-
ses da área da aviação com 
os do Operador Turístico 
Sonhando, líder na expor-
tação de turistas portugue-
ses para Cuba, também 
propriedade do Chairman 
da EAA, Tomaz Metello. 
Recorde-se, para memória 
futura, que a companhia 
privada portuguesa iniciou 
atividades no Brasil (20 de 
setembro 2000) por ocasião 
das “Comemorações dos 
200 Anos do Achamento do 
Brasil”, altura em que reali-
zou o primeiro voo turístico 
(charter intercontinental) 
entre os dois países.

Na relação histórica da 
euroAtlantic airways com 
o Brasil, além da questão 
da língua comum, há um 
episódio que poderia ter 
mudado o curso da história 
da aviação comercial brasi-
leira, não tivesse na altura 
o governo português solici-
tado ao empresário Tomaz 

Metello a sua retirada da 
corrida pela Viação Aérea 
Rio-Grandense, VARIG, por 
forma a abrir caminho à TAP 
Air Portugal para o símbolo 
da aviação brasileira. Ante-
riormente, na sua relação 
com a indústria brasileira, 
a EAA já tinha cooperado 
com a BRA Transportes Aé-
reos no iniciou da low-fare, 
tendo desenvolvido com a 
VARIG um acordo de con-
sórcio euroAtlantic - Varig 
Charter para a exploração 
de voos regulares e charter 
entre Portugal e o Nordeste 
brasileiro. Os equipamen-
tos da EAA, que integraram 
o consórcio, acabaram por 
servir na GOL Linhas Aéreas 
Inteligentes após esta ter ad-
quirido a VRG Linhas Aéreas, 
detentora da marca comer-
cial Nova VARIG, chegando 
Tomaz Metello a ter ao servi-
ço da GOL três equipamento 
Boeing 767-300ER para voos 
de longo curso.

A euroAtlantic airways, 
atualmente, além de forne-
cer capacidade adicional a 
outras companhias, detém 
a posição de gestão e de 
maior acionista na compa-
nhia STP AIRWAYS de São 
Tomé e Príncipe, ligando em 
voo regular o país à Europa 
e fazendo a ponte entre as 
duas ilhas do arquipélago – 

A feira recebe mais de 51 
mil profissionais e é uma das 
mais importantes do mundo 
para o setor turístico

As serras e praias do in-
terior do Rio de Janeiro es-
tarão representadas em Lon-
dres durante a realização da 
World Travel Market (WTM), 
uma das maiores feiras do 
mundo no segmento. De 4 a 
6/11 representantes da Se-
cretaria de Estado de Turis-
mo estarão, em um estande 
de 50m2, apresentando os 
atrativos turísticos e tirando 
dúvidas sobre a infraestrutu-
ra das cidades fluminenses.

A participação neste 
evento tem como objetivo 
principal estimular os ingle-
ses a conhecerem as regiões 
turísticas do Rio de Janeiro e 
atrair investimentos. Otavio 
Leite, secretário de estado 
de Turismo, destaca o tra-
balho promocional que vem 
sendo desenvolvido desde o 
início do ano pela Setur-RJ.

- Promover o potencial 
turístico do Estado é estraté-
gico para atrair mais visitan-
tes. Recebemos em 2018, 
segundo dados do Ministério 
do Turismo, 40 mil turistas 
vindos do Reino Unido (cer-

Turismo do estado do Rio de Janeiro 
participa da World Travel Market

ca de 26% do total dos que 
vêm  ao Brasil). Estamos tra-
balhando para aumentar esse 
número. O mercado interna-
cional é importantíssimo para 
o Rio de Janeiro que contará, 
durante a Feira, com um es-
tande próprio. É a primeira 
vez que um Governador do 
nosso Estado comparece. O 
RJ está virando o jogo.

A WTM movimenta, a 
cada edição, aproximada-
mente 2,8 bilhões de libras. 
São cerca de cinco mil ex-
positores de 182 países e 

mais de 51 mil participantes. 
A Setur-RJ terá em seu es-
tande grandes painéis com 
fotos de cidades do interior, 
buscando despertar a curio-
sidade e interesse dos pro-
fissionais do setor turístico. 
No telão será veiculado o 
vídeo institucional intitulado 
“Eu sou o Rio” que apresen-
ta as inúmeras particularida-
des do Estado. Os visitantes 
receberão, também, folhetos 
das 12 regiões turísticas e 
um z-card (material de divul-
gação).

São Tomé, onde se produz o 
melhor chocolate do Mundo, 
e a ilha do Príncipe, classi-
ficada como reserva natural 
da biosfera (2012). A EAA 
efetua também ligações re-
gulares com a Guiné-Bis-
sau, ponto de partida para 
um dos segredos mais bem 
guardados do Turismo mun-
dial, também classificado 
pela UNESCO (1996) como 
reserva mundial da biosfera.

Sobre a euroAtlantic ai-
rways;

A EAA foi fundada (1993) 
pelo atual Presidente | 
Chairman, Tomaz Metello, 
detida a 100% pelo próprio.

A EAA (2000) foi precur-
sora dos voos turísticos in-
tercontinentais para o Brasil, 
Nordeste.

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

A EAA já efetuou onze 
(11) Cruzeiros Aéreos à Vol-
ta do Mundo.

A EAA (2013) fruto da 
excelência de serviço foi no-
meada para os WTA – World 
Travel Awards na categoria 
‘Melhor Companhia Aérea 
Charter do Mundo’, tendo 
sido uma das três compa-
nhias finalistas.

A frota da EAA é de ori-
gem americana; um Boeing 
B777-200ER (Triple Seven), 
seis Boeing 767-300ER de 
passageiros e um Boeing 
737-800. 

A EAA é proprietária 
(100%) do Operador Turísti-
co Sonhando.

A EAA é a maior acionis-
ta da STP AIRWAYS, deten-
do a gestão da companhia 
aérea de bandeira de São 
Tomé e Príncipe.

Mais informações em 
www.euroatlantic.pt

O Carnaval, uma das fes-
tas que mais atrai turistas 
estrangeiros para o Rio tam-
bém será divulgado na WTM. 
Quem visitar o estande rece-
berá, ainda, um porta copos 
com o passo a passo para os 
visitantes aprenderem a pre-
parar o mais tradicional drink 
carioca: a caipirinha. No 
verso, está estampado uma 
imagem aérea do Rio de Ja-
neiro. Também participam do 
estande da Setur-RJ o Rio 
Convention & Vistors Bureau 
e o RioGaleão.
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Em Portugal onde dormir como um rei

Notas.. ...E mais

De sítios ligados a reis, rai-
nhas, imperadores e princesas, 
hoje transformados em cenários 
de evasão. Do hotel mais antigo 
do Porto, onde D. Pedro II chorou 
mágoas pela perda do império, 
ao palácio diante do mar onde a 
aristocracia europeia se refugiou 
da guerra, há séculos de histó-
rias para descobrir. Selecionámos 
alguns hotéis que já serviram de 
pouso a monarcas. 

Começamos com o  GRANDE 
HOTEL DO PORTO, inaugurado 
em 1880, é considerado um dos 
mais antigos hotéis da cidade em 
funcionamento. É, portanto, natu-
ral que as paredes guardem mui-
tas histórias, não só das estadas 
de políticos, escritores, espiões, 
refugiados de guerra, mas tam-
bém da nobreza mundial. Algu-
mas dessas passagens ficaram 
registadas nos nomes dos espa-
ços do hotel. O restaurante D. Pe-
dro II homenageia D. Pedro II e D. 
Teresa Cristina, ex-imperadores 
do Brasil, que ali encontraram re-
fúgio, após a queda da monarquia 
no seu país. Em 1889, D. Teresa 
Cristina, que sofria de problemas 
cardíacos, acabou mesmo por 
morrer no quarto 16. Por sua vez, 

o The Windsor Bar é uma home-
nagem ao Príncipe de Gales, que 
viria a ser coroado como Eduardo 
VIII. Colunas de mármore, gran-
des candelabros e tetos trabalha-
dos são apenas alguns dos luxuo-
sos pormenores do Grande Hotel. 

A seguir a POUSADA MOSTEI-
RO DE GUIMARÃES, se há cidade 
rica em histórias de reis e rainhas 
é Guimarães, presumível berço de 
D. Afonso Henriques, primeiro rei 
de Portugal. Terá sido a sua mu-
lher, a rainha D. Mafalda, a man-
dar levantar o mosteiro, que assim 

o prometeu, caso o seu parto 
corresse bem. Como assim su-
cedeu, o mosteiro foi construí-
do no século XII e foi-lhe dado 
o nome da santa padroeira das 
mulheres em estado de graça, 
Santa Marinha. O edifício, que 
conta com interiores de pedra 
e bastante azulejaria, viu a 
zona das celas transformadas 
em quartos, os quais são pre-
enchidos por peças do estilo 
barroco. Os hóspedes podem 
deambular pelo Salão Nobre, 
pela antiga biblioteca, pelo jar-
dim interior ou pegar num dos 
guias botânicos e explorar o 
jardim, a mata e o pomar.

Ainda no norte vamos ao 
VIDAGO PALACE HOTEL. Foi 
graças às ágias com efei¬tos 
terapêuticos de Vidago que o 
rei D. Carlos I projetou o Pala-
ce Hotel, para que visitantes, 
turistas e a família real pudes-
sem desfrutar dos benefícios 
da água com todo o conforto. 
Apesar de nenhum rei portu-
guês ter usufruído do hotel, 
dado ter aberto no dia 6 de ou-
tubro de 1910,  um dia após a 
Implantação da República, a 
aristocracia portuguesa e euro-

peia acabou por se tornar clien-
tela assídua. Em 2006, ofusca-
do por uma oferta internacional 
mais luxuosa, acabou por fechar 
portas, reabrindo 4 anos depois, 
atualizado mas mantendo a sua 
arquitetura faustosa. O enorme 
edifício cor-de-rosa, localizado 
numa área arborizada, e com os 
seus interiores decorados com 
inspiração belle époque, aco-
lhe 70 quartos e suites, um spa, 
campo de golfe, jardim de inver-
no, adega e está rodeado por um 
parque centenário. Chegando 
a Coimbra temos o  Quinta das 
Lágrimas que foi cenário de uma 
das mais belas histórias de amor 
da história portuguesa, aquela 
entre o infante D. Pedro e Inês de 
Castro. Segundo a lenda, foi nes-
tes jardins que ambos se encon-
traram para namorar. Duas das 
suas fontes receberam nomes 
em memória do romance, a Fon-
te dos Amores, junto à qual os 
namorados se terão encontrado, 
e a Fonte das Lágrimas, ao pé da 
qual Inês de Castro chorou an-
tes de ser assassinada. Ambas 
podem ser vistas num passeio 
pelo jardim do hotel monumento, 
inserido num palácio do século 
XIX, que na primavera de 2016 

foi alvo de melhoramentos. Aos 
52 sumptuosos quartos junta-se 
uma biblioteca, o Salão Nobre, o 
restaurante Arcadas e uma pe-
quena sala de jantar para dois, 
sob o tema de Pedro e Inês. 

Em nossa opinião , o mais 
majestoso de todos e o Hotel do 
Buçaco em Plena Mata Nacio-
nal do Buçaco é um dos hotéis 
mais encantadores do país. O 
monumento nasceu como con-
vento dos carmelitas, depois de 
parcialmente destruído passou a 
residência do último rei de Por-
tugal, D. Manuel II, e foi tornado 
hotel de luxo em 1907, segundo 
um projeto do arquiteto italia-
no Luigi Manini. O Mosteiro dos 
Jerónimos, a Torre de Belém e 
o Mosteiro de Santa Cruz foram 
algumas das inspirações de Ma-
nini para o palácio, que está hoje 
decorado com diversas obras 
de arte, frescos, quadros e pai-
néis de azulejos da autoria dos 
grandes mestres portugueses do 
século XIX. Seja nos majestosos 
quartos, no imponente restauran-
te ou na escadaria com carpete 
vermelha, todos podem sentir-se 
como reis e rainhas. E de quebra 
uma das melhores adegas do 
Pais . 

ministro das infraestruturas 
lamenta décadas de atraso 

na ferrovia
O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, lamen-
tou esta segunda-feira o desinvestimento na ferrovia por 
parte dos sucessivos governos, sublinhando a aposta que 
tem sido feita nos últimos anos para recuperar de “décadas 
de atraso” nesta área. “Não tenhamos problemas em dizer 
as coisas como elas são, durante décadas os sucessivos 
governos desinvestiram na ferrovia e investiram no auto-
móvel. Felizmente nós temos agora um Governo que está 
novamente a investir na ferrovia, nós temos de assumir as 
coisas como elas são”, disse.

armazenamento de água em 
outubro só subiu na bacia do ave
A quantidade de água armazenada subiu em outubro ape-
nas na bacia hidrográfica do Ave e desceu nas outras 11 
em comparação com setembro. Das 59 albufeiras monito-

rizadas, 3 apresentam disponibilidades superiores a 80% 
do volume e 30 têm disponibilidades inferiores a 40% do 
volume. A bacia do Sado (25,6%) era a que apresentava a 
menor disponibilidade, seguida pelas do Barlavento (30,7%), 
do Lima (33,9%), do Arade (40,3%), do Oeste (40,4%), de 
Mira (46,9%). As bacias do Cávado (62,7%), do Guadiana 
(61,7%) e do Douro (60,9%) tinham os níveis mais altos 
de armazenamento no final de outubro. Acima dos 50 por 
cento de armazenamento estavam ainda as bacias do Ave 
(51,1%), do Tejo (54,3%) e do Mondego (58,0%).

Força aérea lança concurso de 
157 milhões para aeronaves de 

combate a incêndios
Portugal pretende alugar 26 aeronaves, das quais 10 heli-
cópteros e 16 aviões anfíbios (12 médios, 2 pesados e 2 
ligeiros), revelou a  Força Aérea . Os custos do concurso 
internacional chegam a 157 milhões de euros e de acordo 
com uma Resolução do Conselho de Ministros, os novos 
meios aéreos vão estar ao serviço do Estado entre 2020 e 

2024.Estas aeronaves vêm substituir as 22 que o Estado 
alugou no início de 2018 e que os contratos cessam a 31 de 
dezembro, e vão agora juntar-se aos 34 meios aéreos alu-
gados em janeiro de 2019 por 82,5 milhões de euros, neste 
caso até outubro de 2022. No próximo verão, Portugal vai 
ter, portanto, um total de 60 aeronaves para o combate de 
incêndios florestais.

Pousada Palácio de Queluz
É no edifício Torre do Relógio, que replica a estrutura do Pa-
lácio Nacional de Queluz, mesmo em frente, que se localiza 
a Pousada de Queluz. O edifício da torre funcionava como 
armazém e aposentos do pessoal ao serviço do palácio, que 
acolheu a família real portuguesa a partir de 1794, de forma 
permanente. Na pousada ainda é possível encontrar o Tea-
trinho, mandado construir por D. Maria I. Mas a sumptuosi-
dade está espalhada um pouco por toda a pousada e pelo 
palácio - na decoração quente dos 26 quartos, na arquitetu-
ra com influência do barroco e do rococó dos séculos XVIII 
e XIX, nos jardins, inspirados no estilo palaciano francês, 
e no restaurante Cozinha Velha, onde as chaminés foram 
conservadas e os cobres expostos ainda são os originais.

CASA DA VILA DA FEIRA  E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Fundada em 12 de julho de 1953
Rua Haddock Lobo, 195 20260-130 0 Rio de Janeiro - Brasil

Telefone: + 55 21 2293-1542 / 2293-1686
www.viladafeira.com.br / e-mail: secretaria@viladafeira.com.br

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria

Nos termos da Alínea “e” do art. 32 C/C os artigos 33 a 36 do seu 
estatuto, ficam os senhores membros do Conselho Deliberativo Con-
vocados para Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, a Re-
alizar-se no dia 26 de Novembro de 2019 às 19 horas na sua Sede 
Social, sito na Rua Haddock Lobok, 195 - Tijuca para apreciarem e 
aprovarem a nova redação dos Estatutos Sociais para, uma vez apro-
vado, encaminhá-lo à age para sua homolagação que se realizará no 
mesmo dia às 20 horas, no mesmo local.

Rio de Janeiro, 4 de novembro de 2019
Luiz Carlos martins Esperon

Vice-presidente do 
Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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santa maria da feira

góis

Carrazedo de montenegro

Castanha volta a ser 
rainha em Carrazedo 

de montenegro

O Município de Oeiras vendeu seis lotes de ter-
reno para construção sitos em Miraflores/Algés, no 
passado dia 30 de outubro, em hasta pública que 
decorreu no salão nobre dos Paços do Concelho. 
Os terrenos foram arrematados pela empresa Índi-
ce Plural, sediada em Oeiras, por 14,5 milhões de 
euros, mais meio milhão de euros do que o preço 
base estabelecido.

Depois de duas hastas públicas terem ficado de-
sertas, o Município decidiu manter o preço base de 
14 milhões de euros por entender ser o valor ade-
quado para aqueles lotes, em conformidade com o 
estudo realizado pela Comissão Municipal de Ava-
liações.

De acordo com o Presidente da Câmara Muni-
cipal de Oeiras, “os terrenos do Estado têm exata-
mente o mesmo valor dos terrenos privados. Como 
tal, defendemos sempre dois princípios: o primeiro 
era vender apenas pelo valor adequado, isto é, o 
valor de mercado; e o segundo era fazê-lo atra-
vés de hasta pública, de modo totalmente aberto 
e transparente. Estamos muito satisfeitos por ve-
rificarmos que, ao longo deste processo, tivemos 
sempre razão: era possível vender bem e de modo 
transparente.”

Recorde-se que o Município propôs a venda dos 
lotes ao mercado por entender que a vocação da-
queles terrenos é a que resulta do Plano de Porme-
nor aprovado e deve ser desenvolvida por privados 
(habitação, comércio e escritórios).

município de oeiras
encaixa 14,5 milhões de
euros em hasta pública

Vila prepara-se para re-
ceber a XXIII Feira da Cas-
tanha Judia, que decorre 
de 8 a 10 de novembro

Por estes dias, a azá-
fama é grande em Carra-
zedo de Montenegro, no 
concelho de Valpaços, que 
se prepara para mais uma 
edição da Feira da Casta-

O Município de Oeiras iniciou no dia 4 de novem-
bro, à montagem da Passagem Pedonal Superior 
que fará a ligação entre a parte Norte da Alameda 
dos Poetas e a Parte Sul do Parque dos Poetas, 
sobre a Rua Carlos Vieira Ramos, em Oeiras.

Será também concretizada a Passagem Superior 
Norte sobre a Rua São Salvador da Baía, possibili-
tando a fruição de toda a extensão do Parque dos 
Poetas.

A intervenção acima referida irá originar a ocor-
rência de constrangimentos de trânsito, estando 
estes devidamente sinalizados com informação dos 
respetivos desvios.

A segurança dos peões será acautelada com re-
curso a um corredor próprio, protegido lateralmente 
e devidamente sinalizado. Também está precavido 
o acesso às escolas e aos edifícios habitacionais.

De salientar ainda, o corte total da Rua Carlos 
Vieira Ramos no período compreendido entre 4 e 
18 de novembro. Durante este período será devida-
mente acautelado a sinalização do percurso alter-
nativo  a realizar pela Rua São Salvador da Baía, 
Rua João da Azambuja Proença e pela Rua A Ga-
zeta de Oeiras.

nha, um certame que tem 
como objetivo promover a 
rainha da economia local.  
“A castanha movimenta 
cerca de 50 milhões de 
euros e é a principal fonte 
de rendimento de muitas 
famílias”, referiu Amílcar 
Almeida, presidente da 
Câmara Municipal

Parque dos Poetas
Passagem superior

Emídio Sousa apresen-
tou, em conferência de im-
prensa, o Plano de Ativida-
des e Orçamento para 2020, 
que implica um aumento de 
cerca de 2%, relativamen-
te ao ano transato, para os 
71 milhões de euros. Além 
do Executivo, apenas os 
vereadores da Câmara do 
PS apresentaram propostas 
para o documento. O docu-
mento será hoje apresentado 
e aprovado em Reunião de 
Câmara Extraordinária.

orçamento global para 2020 
ascende aos 71 milhões

renova tradição da feira dos
santos, do mel e da Castanha
O dia de amanhã (01) vol-

ta a reunir, em Góis, uma das 
suas tradições mais espera-
das por toda a população: a 
Feira dos Santos, do Mel e 
da Castanha. Inicialmente, 
há mais de 60 anos, a Feira 
decorria na área envolvente 
da capela do castelo, uma 
iniciativa que permitia que 
as famílias se reunissem em 
torno de um mercado.

Os anos trouxeram no-
vas práticas e, também, um 
novo lugar para a realiza-
ção da feira, considerando a 
Câmara Municipal que esta 
continua a ser uma “oportu-
nidade ideal de associar a 
este feriado nacional a pro-
moção dos produtos endó-
genos e a produção agrícola 
sazonal, com destaque para 
a castanha e o mel”.

Assim, amanhã (01), con-

vidam-se todos os goienses 
e visitantes a passar pelo 
Parque de Lazer do Baião, 
onde além dos produtos en-
dógenos poderão encontrar 
actividades diversificadas, 
desde logo com a realização 
do 18.º torneio de malha in-
ter-colectividades, e, pela 
primeira vez, a parceria com 
VNCycles com a organiza-
ção de um passeio BTT.

Haverá, ainda, concur-
sos, gastronomia, animação 
infantil, bem como a apre-
sentação pública do modelo 
de protecção da vespa velu-
tina designado de “api Túnel 
Eléctrico” pela Terra de Ouro.

A actuação do Rancho 
Folclórico “Mensageiros da 
Alegria” será outro dos pon-
tos altos, a anteceder o tra-
dicional magusto de encerra-
mento da festa.

A garantia foi deixada 
pelo presidente da câmara 
de Vila Real, Rui Santos, 
há minutos. “A obra está 
em processo de adjudica-
ção e em breve vai entrar 
em obras”, disse.

Depois do temporal que 
aconteceu na madruga-
da de 26 de novembro de 
2018, volvido quase um 
ano o campo continua por 
reparar, provocando “leva-
dos prejuízos ao clube, aos 
atletas e às suas famílias”. 

Segundo o presidente 
da autarquia, a reparação 
“vai custar cerca de 300 mil 
euros” aos cofres munici-
pais, valor que pretendem 
reaver com o processo 
em tribunal que moveram 
contra a seguradora e os 
privados, a quem perten-
cia a grua que caiu sobre 
o campo e provocou danos 
consideráveis.  

Dentro de “dois meses e 
meio”, o campo deve estar 
disponível na sua totalidade.

vila real
obras no campo do Calvário 

arrancam “em breve”

Caminha

O Comando-local da Polí-
cia Marítima de Caminha e a 
Comandância Naval del Miño 
apreenderam “duas artes de 
pesca, designadas por bo-
tirão, detetadas em área de 
domínio público marítimo, no 
concelho de Melgaço, que se 
destinavam ao exercício da 
pesca nas pesqueiras, que 
se encontram no período de 
defeso”, informou a Autorida-
de Marítima Nacional.

Esta apreensão, sobre a 
qual foi levantado o respetivo 
auto de notícia, aconteceu no 
âmbito de uma ação de fisca-
lização combinada do Troço 
Internacional do Rio Minho 
(TIRM) dirigida à pesca ile-
gal nas pesqueiras, às obras 
autorizadas em algumas pes-
queiras e outras intervenções 
em área de domínio público 
marítimo e à prática de nave-

Polícia marítima e comandância naval
fiscalizaram pesqueiras do rio minho

gação em zonas considera-
das de maior risco.

Durante o percurso, fo-
ram também detectados 10 
ninhos de vespa asiática na 
margem espanhola do TIRM, 
tendo a Comandância Naval 
del Miño tomado conta da 
ocorrência.

A fiscalização começou 
em Cevide, no concelho de 

Melgaço, até à rampa existen-
te em Salvaterra del Miño, jun-
to da ponte internacional entre 
Portugal e Espanha. Nesta 
ação estiveram presentes o 
Comandante-local da Polícia 
Marítima de Caminha e o Co-
mandante Naval del Miño com 
as suas respetivas equipas, 
num total de 21 operacionais, 
tendo sido utilizados quatro 

botes e quatro viaturas das 
duas Autoridades.

O troço do rio Minho entre 
a foz do rio Trancoso e a foz 
do rio Minho é partilhado por 
Portugal e Espanha, cons-
tituindo zona de fronteira, 
tendo a Polícia Marítima de 
Caminha e a Comandância 
Naval del Miño competências 
de fiscalização nesta área, 
nomeadamente em matérias 
como as atividades de pes-
ca, de caça, da segurança 
da navegação, da proteção 
ambiental, entre outras. Para 
o exercício destas compe-
tências partilhadas, é funda-
mental a existência de uma 
forte cooperação e entrosa-
mento entre as duas Auto-
ridades designadas para o 
TIRM, num troço maioritaria-
mente utilizado por cidadãos 
portugueses e espanhóis.
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integra projeto da europa Criativa
Nos passados dias 24 

e 25 de Outubro, decorreu, 
em Bruxelas, a primeira reu-
nião de trabalho do projeto 
– CELA – Connecting Emer-
ging Literary Artists, sendo 
a Câmara Municipal de Óbi-
dos um dos 9 parceiros que 
integra projeto do Programa 
Europa Criativa.

Este programa, que vai 
na sua segunda edição, 
decorrerá até 2023. O seu 
objetivo é o de aumentar a 
capacidade de uma nova 
geração de criadores lite-
rários para trabalhar numa 
escala internacional e para 
o público europeu. Permite 

uma cooperação transna-
cional intensiva entre escri-
tores, tradutores e profissio-
nais literários em início de 
carreira.

O projeto proporciona 
um percurso de quatro anos 
(2019-2023) com formação, 
instrumentos e uma rede 
que visa tornar possível uma 
carreira internacional e esta-
belecer uma prática profis-
sional integrada.

Ao longo do projeto, 
as organizações literárias 
orientam os escritores, tra-
dutores e profissionais lite-
rários e proporcionam-lhes 
um programa multinacio-

A Câmara de Ourique 
está a proceder a uma série 
de intervenções nos cami-
nhos rurais da freguesia de 
Ourique, no sentido de “asse-
gurar melhores condições de 
mobilidade” em espaço rural 
para residentes e para as ac-
tividades rurais.

A intervenção será depois 
alargada a outros pontos do 
concelho, uma vez que, expli-
ca o presidente da autarquia, 
“estas vias rurais destinadas 
a permitir a acessibilidade ao 
espaço rural e às explora-
ções agrícolas, pecuárias e 
silvícolas são fundamentais 
para o tráfego, a entrada dos 
factores de produção e o es-

intervenções de caminhos rurais

coamento dos produtos”.
“Sem prejuízo das inter-

venções possibilitadas pelas 
disponibilidades orçamentais 
municipais, o Município de 
Ourique continua a susten-

tar a defesa da existência 
de financiamentos nacionais 
e comunitários que permi-
tam a sustentação e reforço 
dos pressupostos do Mundo 
Rural, em linhas com as ca-

racterísticas regionais, o per-
fil da ocupação do solo e as 
expressões das alterações 
climáticas”, garante Marcelo 
Guerreiro.

O jovem edil sublinha ain-
da que “os caminhos rurais, 
como a electrificação rural, 
são pressupostos modernos 
do aproveitamento do poten-
cial destes territórios como 
espaços de presente e de 
futuro”, implicando, por isso 
mesmo, “uma intervenção 
sustentada no território, no 
sentido de assegurar as con-
dições essenciais para que 
as pessoas, as empresas e 
as comunidades desenvol-
vam as suas dinâmicas”

Penacova prepara-se 
para receber um dos certa-
mes mais emblemáticos do 
concelho, entre os dias 08 e 
10 de Novembro: a Feira do 
Mel e do Campo.

João Azadinho, vice-presi-
dente da Câmara Municipal de 
Penacova, apresentou, hoje 
(30), o programa da Feira, que 
tem abertura marcada para as 
18h00 de dia 08 de Novembro.

O vice-presidente assu-
miu que a organização volta 
a fazer “uma aposta bastante 
arrojada, tendo em conta o 
sucesso dos anos anteriores”.

A Feira, que vai decor-
rer no Parque Verde António 
Marques, realizar-se-á dentro 
de um pavilhão criado para 
o efeito, onde estará toda a 
zona expositiva, de espectá-
culos e, ainda, um pequeno 
auditório onde serão apre-
sentados projectos e debates 
relevantes para o concelho.

No total estão previstos 
cerca de 30 expositores onde 
estarão, também, represen-
tados dois restaurantes e 
dois cafés/bares.

Os sabores do campo e o 
mel estarão, claro, em des-
taque nestes expositores, 
podendo os visitantes ficar a 
conhecer o que de melhor o 
concelho tem para oferecer.

A animação musical tam-
bém não pode faltar neste 
certame, havendo uma apos-
ta num cartaz diversificado, 
onde nem os mais novos 
foram esquecidos podendo, 
no último dia (10), assistir ao 
espectáculo do Ruca.

Ao palco subirão nomes 
como o Grupo FBI (08); Dj 
Oskar (08); As Band (09); Ma-
tay (09); Dj Nuka (09); Grupo 
de Cavaquinhos da Rebordo-
sa (10); Pauta Dourada (09); 
e o já referido Ruca (10).

Durante a tarde de sába-
do (09) decorrerão, ainda, 
algumas apresentações de 
projectos e iniciativas criadas 
no concelho, como “A míti-
ca EN2, uma estrada única 
na Europa”, da Associação 
de Municípios da Rota da 
Estrada Nacional 2; “Turis-
mo militar – O pisar história 
nos caminhos da batalha do 
Bussaco”; e “Os Pé Na Cova 
– um projecto que une duas 
paixões: Penacova e Trilhos 
da Natureza”.

Outra das actividades sa-
lientadas por João Azadinho 
durante a apresentação foi a 
acção de sensibilização so-
bre “A problemática da Ves-
pa Velutina”, que decorrerá, 
também, no dia 09 de No-
vembro, pelas 18h30.montijo

As taxas de impostos 
municipais (IMI, IRS e Der-
rama) para 2020 foram fixa-
das, na reunião da Câmara 
Municipal do Montijo de 30 
de outubro, e revelam um 
benefício fiscal para muní-
cipes e empresas do con-
celho na ordem dos 2 332 
664,62 euros.

Indo ao detalhe, o Muni-

cípio do Montijo volta a re-
duzir a taxa do IMI-Imposto 
Municipal sobre Imóveis. 
Em 2020, a taxa será de 
0,38 por cento (este ano é 
de 0,40 por cento), não sen-
do assim aplicável a taxa 
máxima de 0,45 por cento.

O IMI é o imposto direto 
com maior peso na receita 
municipal. A não aplicação 

Câmara beneficia munícipes
e empresas em termos fiscais

penaCova

Feira do mel e do Campo
de volta a animar concelho

nal de residências, forma-
ção e master classes para 
os preparar para trabalhar 
no mercado europeu. Os 
participantes são ainda 

inseridos, por via de uma 
campanha de marketing 
internacional, numa digres-
são que passa por vários 
festivais europeus.

maFra, reguengos
de monsaraz

ribeira de pena

Dezenas de viaturas 
4×4 e SUV (Sports Utili-
ty Vehicles) vão fazer um 
passeio todo-o-terreno de 
Reguengos de Monsaraz 
até Mafra. Este vai ser o 
segundo passeio entre 
as duas localidades, terá 
como tema “O Pão”, e de-
corre de novembro com 
as viaturas a percorrerem 
mais de 300 quilómetros 
em troços de terra batida.

No primeiro dia, o pon-
to de encontro será às 15h 
na Destilaria Sharish Gin, 
seguindo-se pelas 21h um 
percurso de todo-o-ter-
reno até ao Observatório 
do Lago Alqueva. Depois 
da visita ao observatório, 
os participantes passam 
pela vila medieval de 
Monsaraz e terminam à 
meia-noite na cidade para 
provarem o pão quente e 
beberem um vinho licoro-
so da CARMIM.

No segundo dia, a ca-
ravana parte às 8h da 
Praça da Liberdade, em 
Reguengos de Monsaraz, 
iniciando um percurso de 
cerca de 260 quilómetros 
até Mafra, em que se des-
tacam as passagens pelo 

Cromeleque dos Almen-
dres, Castelo de Montemor
-o-Novo e pelas estradas 
de terra batida nas regiões 
de Lavre, Benavente, Vila 
Franca de Xira, Arruda dos 
Vinhos e Sobral de Monte 
Agraço.

No último dia haverá 
um passeio de 45 qui-
lómetros com início às 
8h30 junto ao Convento 
de Mafra. Os participan-
tes vão passar pela Al-
deia da Mata Pequena, 
provar o pão de Mafra e 
os vinhos das encostas 
de Cheleiros da Manzwi-
ne e visitar a Tapada Na-
cional de Mafra.

Este passeio todo-o-
terreno é organizado pelo 
Município de Reguengos 
de Monsaraz, pelo Muni-
cípio de Mafra e pela Pro-
lama. A marca Reguengos 
de Monsaraz – Capital dos 
Vinhos de Portugal patro-
cina a equipa da Prolama 
constituída por Georgino 
Pedroso e Carlos Silva, 
que ao volante de uma 
Isuzu D-Max sagrou-se no 
passado fim-de-semana 
campeã nacional na cate-
goria T2.

O Roteiro das Minas e Pontos de Inte-
resse Mineiro e Geológico de Portugal tem 
uma nova rota disponível para usufruto dos 
visitantes.

A Rota do Volfrâmio é composta por de-
zasseis sítios nas regiões Norte e Centro 
de Portugal, diretamente ligados à explora-
ção ou interpretação deste mineral. Um dos 
locais que integram esta rota é o Museu 
do Volfrâmio em Cerva, espaço dedicado à 

história da exploração mineira no concelho 
de Ribeira de Pena e em particular no Cou-
to Mineiro de Adoria, que chegou a ser um 
dos principais locais de extração de volfrâ-
mio no país.

Além do concelho de Ribeira de Pena, 
a rota inclui locais dos concelhos de Vi-
mioso, Macedo de Cavaleiros, Vila Real, 
Montalegre, Matosinhos, Arouca, Covilhã e 
Idanha-a-Nova.

passeio todo-o-terreno vai ligar 
reguengos de monsaraz a mafra

roteiro das minas apresenta rota do volfrâmio

da taxa máxima implica 
uma restituição de 1 581 
853,62 de euros aos muní-
cipes. A este valor acresce 
mais um benefício global 
de 144 950,00 euros às 
famílias com filhos, pois a 
proposta inclui a redução 
da taxa para os agregados 
familiares com dependen-
tes (20 euros-1 dependen-
te, 40 euros-2 dependen-
tes, 70 euros-3 ou mais 
dependentes).

A proposta de 0,38 por 
cento de taxa de IMI foi 
aprovada com os votos a fa-
vor do PS e do PSD e o voto 
contra da CDU.

Passando ao IRS, e tam-
bém com os votos a favor do 
PS e do PSD e o voto contra 
da CDU, foi estabelecida a 
participação municipal vari-
ável no IRS em 4 por cento. 

O município opta assim pela 
não aplicação da taxa má-
xima de 5 por cento, man-
tendo a taxa aplicável este 
ano. Esta decisão represen-
ta uma devolução deste im-
posto aos munícipes na or-
dem dos 501 457,00 euros.

Por último, no lançamen-
to da Derrama, o município 
dá prossecução à política 
de anos anteriores, com a 
aplicação de uma taxa de 
1,5 por cento sobre o lucro 
tributável às empresas com 
um volume de negócios 
superior a 150 mil euros e 
a isenção de Derrama às 
empresas com um volume 
de negócios igual ou inferior 
ao referido montante. Esta 
isenção traduz-se numa de-
volução de 104 mil 404 eu-
ros. A proposta foi aprovada 
por unanimidade.
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Economia
Agência do Ambiente aprova aeroporto

no Montijo  mas com condições
“A Declaração de Im-

pacte Ambiental é favorável 
condicionada, viabilizando 
assim o projeto na vertente 
ambiental. A DIA inclui um 
pacote de medidas de mi-
nimização e compensação 
ambiental que ascende a 
cerca de 48 milhões de eu-
ros”, refere a Agência Portu-
guesa do Ambiente.

Ao nível da avifauna, a 
APA refere que foi estimado 
pelo Instituto de Conserva-
ção da Natureza e das Flo-
restas a afetação pelo novo 
aeroporto de cerca de 2500 
hectares utilizados para ni-
dificação e alimentação das 
diferentes espécies de avi-
fauna que ocorrem no estu-
ário do Tejo.

“Para compensar esta 
afetação significativa, são 
impostas medidas como áre-
as de compensação física 
com a extensão de 1,600 
hectares e a constituição de 
um mecanismo financeiro 
para a gestão da área afe-

Em Portugal, as mu-
lheres continuam a ga-
nhar menos em média 
que os homens. Segundo 
dados de 2017, enviados 
pelas empresas à Comis-
são para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego, 
a remuneração mensal 
base das mulheres era 
naquele ano 859,1 euros 
e a dos homens 949, 2 
euros, o que correspon-
dia a uma disparidade de 
14,8%. Apesar de signifi-
cativo, o valor de 14,8% 
é o mais baixo na última 
década. Em 2011, esta-
va nos 18%; no ano se-
guinte, subiu até 18,5%. 
Desde então, tem vindo 
a descer.

De acordo com a pre-
sidente da CITE, Joana 
Gíria, a redução na dis-
paridade salarial pode ser 
justificada por vários mo-
tivos. Nos últimos anos, 
por exemplo, houve uma 
desvalorização dos sa-
lários mais altos. E isso 

afetou quem ganha mais, 
isto é, sobretudo os ho-
mens. Ao mesmo tempo, 
houve aumentos no sa-
lário mínimo , honorários 
auferidos maioritariamen-
te por mulheres.

Apesar da redução das 
diferenças salariais, Jo-
ana Gíria defende que a 
disparidade continua a ser 
demasiado grande. “O ca-
minho não se pode fazer 
de um momento para o 
outro, isto tem o seu tem-
po, mas nesta altura do 
século XXI, julgo que não 
nos resta muito mais tem-
po para puxar por esse 
equilíbrio”, afirma.

Segundo dados do 
CITE, o fosso salarial 
entre homens e mulhe-
res seria ainda maior se 
atendesse ao rendimento 
médio mensal, que in-
clui outras componentes 
– caso das horas extra, 
dos prêmios e de outros 
ganhos regulares, como 
o subsídio de função.

Mulheres ainda ganham menos 
14,8% que homens em Portugal

tada, a gerir pelo ICNF e 
pago pelo proponente, com 
um montante inicial de cer-
ca de 7,2 milhões de euros 
e uma contribuição anual na 
casa dos 200 mil euros”, diz 
o documento.

Já sobre o ruído, a DIA 
salienta que o fato de o aero-
porto do Montijo passar a ser 
um aeroporto comercial vai 
aumentar significativamente 
o nível de exposição ao ruí-
do das populações afetadas, 
o que obriga a medidas de 

minimização através de estu-
dos técnicos a apresentar na 
fase de projeto de execução. 
“Essa compensação assumi-
rá a forma de apoio financei-
ro a medidas de isolamento 
acústico, num valor estimado 
entre 15-20 milhões de euros 
em edifícios públicos e priva-
dos”, explica.

Quanto à mobilidade, o 
documento refere que a nova 
estrutura aeroportuária irá afe-
tar os padrões de mobilidade 
local e mesmo regional, pelo 

que o projeto inclui também a 
construção de novas acessibi-
lidades rodoviárias até à pon-
te Vasco da Gama. “Para este 
projeto irá igualmente ser fo-
mentada a mobilidade fluvial, 
pelo que o promotor deverá 
assegurar a aquisição de dois 
barcos a entregar à empresa 
pública Transtejo, num va-
lor até 10 milhões de euros”, 
acrescenta.

A APA refere que estas 
medidas vão permitir minimi-
zar e compensar os impac-
tos ambientais negativos do 
projeto, as quais serão deta-
lhadas na fase de projeto de 
execução.

Em 8 de janeiro, a ANA - 
Aeroportos de Portugal e o 
Estado assinaram o acordo 
para a expansão da capaci-
dade aeroportuária de Lis-
boa, com um investimento 
de 1,15 bilhões de euros até 
2028 para aumentar o atual 
de Lisboa e transformar a 
base aérea do Montijo num 
novo aeroporto.

“É certo que será em 
Portugal, é praticamente 
certo que o plenário de-
correrá no Porto”, afirmou 
Paulo Rangel, que está em 
Bogotá, na Colômbia, para 
participar na XX edição do 
Fórum Iberoamerica.

O Fórum Iberoamerica 
foi criado em 2000 e junta, 
em reuniões anuais, antigos 
chefes de Estado e de Go-
verno, bem como empresá-
rios, políticos, investigadores 
e representantes de meios 
de comunicação social de 
países da América Latina, 
Portugal, Espanha e Andor-
ra, para promover a reflexão 
sobre desafios comuns.

Segundo o eurodeputado 
do Partido Popular Europeu, 
os temas da edição do pró-
ximo ano do Fórum Iberoa-
merica serão definidos pos-
teriormente.

A edição deste ano, que 

teve como temas centrais o 
Desenvolvimento e a Edu-
cação, em Bogotá e reuniu  
participantes em 8 painéis, 
sobre assuntos que foram 
desde a energia à cultura, 
passando pela economia e 
ambiente.

A comitiva portuguesa 
que se deslocou a Bogotá foi 
liderada por Artur Santos Sil-
va, ex-presidente do Conse-
lho de Administração do BPI, 
e contou com 2 palestrantes: 
Paulo Rangel e Arlindo Oli-
veira, presidente do Instituto 
Superior Técnico.

Arlindo Oliveira abordou a 
questão das migrações e dos 
refugiados, levando para a 
reflexão a vertente do impac-
to das tecnologias digitais, 
numa altura em que muita da 
população migrante recorre 
a ‘smartphones’ como instru-
mentos de sobrevivência.

Paulo Rangel falou no 

O investimento em imobiliário nos 
grandes centros urbanos pode deixar 
de dar direito a visto gold, para não infla-
cionar os preços das casas. O Governo 
está a ponderar novas alterações nas 
regras dos vistos gold, no sentido de 
contrariar o peso excessivo que o in-
vestimento em imobiliário ganhou neste 
programa, contribuindo com isso para 
inflacionar ainda mais o mercado imobi-
liário, que já está sobreaquecido, sobre-
tudo nas grandes cidades.

Questionado no debate do programa 
de Governo sobre o impacto que os vis-
tos gold têm tido sobre o mercado imobi-

liário, ajudando a puxar ainda mais para 
cima preços que já estão empolados, o 
ministro da Economia admitiu que pode-
rá haver ajustes nessa matéria. “O regi-
me dos vistos gold foi revisto durante a 
legislatura anterior, no sentido de procu-
rar outro tipo de razões que levam ao in-
vestimento e habilitam a autorização de 
residência para o investimento. É verda-
de que a maior parte das decisões têm 
que ver com o imobiliário, e isso eventu-
almente levar-nos-á a equacionar uma 
revisão do regime para perceber de que 
forma o podemos utilizar melhor”, admi-
tiu Pedro Siza Vieira.

Edição de 2020 do Fórum Iberoamerica será em
Portugal. Porto deverá ser a cidade escolhida

Governo admite limitar os vistos
gold na compra de casas

painel intitulado “Governabi-
lidade e populismos”, procu-
rando pontos de contato en-
tre os fenômenos populistas 
que vigoraram na América 
Latina, nas décadas de 1960 
e 1970, e os movimentos 
que hoje suportam figuras 
como o ex-ministro do Inte-
rior italiano, Matteo Salvini, 
ou o primeiro-ministro hún-
garo, Viktor Orbán.

No Fórum, nas reflexões 
feitas nos 8 painéis, junta-

ram-se figuras como o Nobel 
da Física Johannes Geore 
Bednorz ou o Nobel da Paz 
Muhammad Yunnus.

Na comitiva portuguesa 
seguiram ainda Ana Pinho, 
presidente do Conselho de 
Administração da Funda-
ção de Serralves, Diogo 
Salvi, CEO da empresa de 
tecnologias de informação 
Timwetech, e Rui Vieira 
Nery, diretor do Programa 
Gulbenkian Cultura.

O número de licenças 
para habitações em cons-
truções novas entre Janei-
ro e Agosto de 2019 foi de 
15.318, o que significa um 
crescimento de 15,3%, face 
a 2018. Os dados foram 
apresentados pela Síntese 
Estatística da Habitação 
da Associação dos Indus-
triais da Construção Civil e 
Obras Públicas.

Até ao final de Agosto 
deste ano, foram, ainda, li-
cenciadas 10.836 obras de 
construção e reabilitação 
de edifícios habitacionais 
pelas câmaras municipais. 
Este número corresponde 
a um crescimento de 8,6% 
(mais 862 obras).

Também o consumo de 
cimento no mercado na-
cional teve um grande au-
mento em 2019, 16,1% nos 

Mais de 15 mil habitações 
licenciadas em construções 

novas até Agosto

primeiros 8 meses do ano. 
Em Agosto de 2019, o valor 
chega quase às 2,2 milhões 
de toneladas, sendo que o 
valor total em 2018 foi de 
2,8 milhões.

No que se refere ao cré-
dito à habitação, concedido 
pelas diversas instituições 
financeiras, registou-se um 
aumento de 5,7%, em ter-
mos homólogos acumula-
dos até ao final de Agosto, 
chegando aos 6873 milhões 
de euros. Porém, apesar 
deste crescimento, o valor 
global do crédito acumula-
do concedido pelos bancos 
para habitação cresceu ape-
nas 0,2%. Já o crédito con-
cedido a empresas continua 
a decrescer, tendo regista-
do, em Agosto deste ano, 
menos 9,1% em relação ao 
mesmo mês do ano anterior.

Portugal é o 8º país da União
Europeia onde a carga fiscal mais subiu

Portugal é o oitavo país 
comunitário com maior cres-
cimento do peso das receitas 
fiscais no PIB. mostram os 
números do Eurostat divul-
gados . Em 2018, a taxa do 

país atingiu os 37,2%, mais 
0,7 % do que um ano antes.

O ritmo médio de cres-
cimento na UE foi de 0,1 
%, para os 40,3%, enquan-
to a Zona Euro subiu 0,2 % 

(41,7%), diz o gabinete de es-
tatística da União Europeia.

Na estrutura das recei-
tas fiscais por categorias, o 
quadro nacional apresenta 
15,4% nos impostos sobre a 

produção e as importações, 
8,8% dos quais relativos ao 
IVA, 10,1% nos impostos so-
bre o rendimento, patrimônio 
e outros e 11,5% nas contri-
buições sociais.
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O regresso de Rui Rio 
ao Parlamento, 18 anos 
depois, ficou marcado pela 
troca de acusações com 
António Costa. Líder da 
oposição e primeiro-minis-
tro não pouparam nas ‘bo-
cas’ durante o debate de 
apresentação do programa 
do Governo.

O presidente do PSD co-
meçou por criticar a dimen-
são do Executivo liderado 
por António Costa, que con-
ta com 70 membros.

“Tem o Governo mais 
caro da história de Portu-
gal. O seu Governo custa 
mais dinheiro e é pior”, ati-
rou Rui Rio, dirigindo-se ao 
primeiro-ministro. O líder da 
bancada laranja sublinhou 
que seriam mais 50 milhões 
de euros a sair dos bolsos 
dos contribuintes, devido ao 
número de governantes, e 
fez ainda a piada da even-
tualidade de um carpinteiro 

Costa acusa Rio de estar na AR a fazer
estágio para ser comentarista televisivo

A coordenadora do BE 
acusou o Governo de não 
ter ainda cumprido o reforço 
previsto no Orçamento do 
Estado de assistentes técni-
cos e operacionais nas esco-
las, defendendo ser urgente 
a contratação de três mil fun-
cionários para este setor.

No final de uma visita à 
Escola Básica Francisco de 
Arruda, em Lisboa, Catari-
na Martins recordou que há 
um ano tinha visitado este 
estabelecimento de ensino, 
precisamente durante as 
negociações orçamentais 
para 2019 e o partido com-
prometeu-se a incluir no do-
cumento verbas para a con-
tratação do pessoal em falta 
nas escolas.

“O Orçamento do Esta-
do previu essa contratação, 
mas a contratação não foi 
feita, o Governo empurrou 
com a barriga a concre-
tização do OE e começa 
um novo ano letivo sem se 
contratarem os funcioná-
rios necessários”, criticou, 
acrescentando que o pro-
blema num ano agravou-
se, quer por reformas de 
pessoal, quer por alguns 
terem entrado de baixa ou 
pedido para sair das esco-
las através do regime da 

ter de alterar a bancada do 
Governo na Assembleia , 
para caberem todos os ele-
mentos do Executivo.

Costa pareceu ter acu-
sado o toque e respondeu 
no mesmo tom sarcástico 
dizendo que Rio, que este-
ve afastado durante quase 
2 décadas,  não queria ser 
deputado.

“Percebo porque dizia 
que era um lugar que não 

“Todos vimos as notí-
cias sobre a exploração de 
lítio no Norte de Portugal 
e a concessão a uma em-
presa que tinha três dias, 
tinha sede numa freguesia 
do PS, constituída com 50 
mil euros para um negócio 
de 350 milhões de euros, 
e concessionou sem estu-
do de impacto ambiental. A 
minha questão em relação 
a esta promoção de João 
Galamba é se está em 
condições de dizer a esta 
câmara e ao país, que no 
plano legal político e ético 
o Secretário de Estado agiu 
bem? Sem qualquer mácu-
la?”, questionou Rui Rio.

A resposta de António 
Costa não se fez esperar, 
e desafiou o líder do PSD 
para não fazer do Parla-
mento um palco para “julga-
mentos de tabacaria”, uma 
expressão a que Rio recor-
reu várias vezes.

Luís Montenegro, candi-
dato à presidência do PSD, 
não acredita que Rui Rio te-
nha mudado de estratégia, 
apesar das promessas do 
líder de que fará uma opo-
sição implacável a António 
Costa. Sobre a Esquerda, 
denunciou que o casamen-
to continua apesar das cri-
ses artificiais e atacou o 
programa do Governo.

A prestação de Rui Rio no 
debate do programa de Go-
verno, já elogiada pelo can-
didato Miguel Pinto Luz, não 
convence Luís Montenegro. 
O ex-líder parlamentar, que 
também está na corrida ao 
PSD, disse que a ausência 
no programa de respostas 
aos principais problemas e o 
casamento que persiste entre 
esquerdas evidenciam a ne-
cessidade de uma alternativa 
consistente.

“Não creio que Rui Rio 
tenha mudado de estraté-
gia”, declarou Montene-
gro. De sua parte, conti-

Montenegro crê que Rio não mudou oposição
e ataca crises artificiais da Esquerda

O candidato à liderança 
do PSD Miguel Pinto Luz 
defendeu que os candida-
tos à presidência deveriam 
poder usar da palavra no 
Conselho Nacional do par-
tido, marcado para sexta-
feira, e apontou que espera 
um convite.

“Seria absolutamente 
natural e desejável que to-
dos aqueles que já mani-
festaram a firme intenção 
de se candidatarem à pre-
sidência do partido pudes-
sem falar aos conselheiros 
nacionais na próxima reu-
nião de dia 08, em Bragan-
ça”, escreveu o vice-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Cascais na rede social 
Facebook.

Miguel Pinto Luz defende que candidatos
à liderança devem falar no Conselho Nacional

nua a defender uma clara 
diferenciação face ao PS. 
Se Rio vai mudar a estra-
tégia dele, é um problema 
de coerência que lhe cabe 
resolver. Mas parece man-
ter a coerência nesse as-
peto, reforçou.

O ex-líder parlamentar 
insiste que não cabe ao 
PSD estar à espera do PS 
que não quer fazer refor-
mas, como acusa Rio de 
sempre ter feito. E, no de-
bate, ficou muito evidente 
que o país precisa de uma 
alternativa política forte, 
séria e consistente ao blo-
co político que assegura a 

estabilidade governativa. 
E não vale a pena alimen-
tar guerras artificiais na 
Esquerda.

Luís Montenegro des-
taca dois fatores. Primeiro, 
crê que ficou “muito clara 
a garantia de apoio parla-
mentar” ao PS dos parcei-
ros BE, PCP, Verdes, PAN 
e Livre. E “não há crise na 
Esquerda nem na geringon-
ça, quando muito há um ca-
samento sui generis porque 
discutem muito em público 
e resolvem as questões em 
privado”.

Perante isto, a alter-
nativa só pode ser pro-

lhe agrada: está aqui a fa-
zer um estágio para ser 
comentarista  televisivo”, 
gracejou.

“Eu preocupo-me com 
a composição do Governo, 
o senhor que se preocupe 
com a redução do tamanho 
do seu grupo parlamentar”, 
devolveu o primeiro-minis-
tro, recebendo de volta um 
sorriso irónico do líder da 
oposição.

As críticas de Rio não se 
ficaram pelo número de go-
vernantes, chegou mesmo 
a destacar um dos mem-
bros do Governo para dirigir 
mais acusações.

O líder do PSD apontou o 
dedo ao secretário de Esta-
do da Energia, João Galam-
ba, e confrontou Costa com 
o fato de este ter sido recon-
duzido no cargo já depois 
de estalar a polêmica com 
a concessão da exploração 
de lítio em Montalegre.

mobilidade.
Questionada se o BE se 

sente enganado pelo Go-
verno quanto a este com-
promisso, a líder bloquista 
respondeu indiretamente.

“O problema não é sa-
ber se não foi cumprido 
com o BE, claramente não 
foi. O problema é para o 
país”, atacou.

Catarina Martins con-
siderou absolutamente 
inaceitável que, para fazer 
um número com o déficit, 
o Governo deixe que o 
primeiro período seja per-
dido e exigiu mecanismos 
expeditos para dotar as 
escolas dos três mil fun-
cionários que faltam.

“O que dizemos às 
crianças que estão a co-
meçar a sua escola, que 
não deu jeito para fazer 
um brilharete de déficit que 
existissem os funcionários 
que faltam na sua escola? 
O que dizemos aos profes-
sores que estão a traba-
lhar tantas horas que não 
aguentam mais, aos fun-
cionários que estão a fazer 
a vez de dois e três?”. “Dá 
ideia que está toda a gente 
parada a ver se em janeiro 
o problema já é de outros”, 
lamentou.

Miguel Pinto Luz salien-
tou que “o PSD, desde a 
sua fundação, sempre se 
pautou por regras demo-
cráticas”, e apontou que 
“nunca a divergência de 
opiniões abalou os proce-
dimentos abertos, trans-
parentes e plurais ao nível 
da organização interna do 
partido”.

“Esta participação, que 
espero ver concretizada em 
convite, decorre da melhor 
tradição democrática de 
que todos nos orgulhamos 
no PSD”, assinala o candi-
dato.

O Conselho Nacional 
do PSD é composto por 
70 membros efetivos e 15 
suplentes, eleitos em Con-

BE acusa 
Governo de não 

cumprir e diz 
que faltam três 

mil funcionários 
nas escolas

tagonizada pelo PSD de 
forma muito vincada, sem 
qualquer confusão com o 
PS, defende. E aponta a 
segunda razão. Ao criticar 
a falta de solução para os 
principais problemas, enu-
merou o caos na Saúde, 
acusando o PS de, fruto 
da aliança com as esquer-
das, ter passado no debate 
a ideia de que tudo se re-
solve no âmbito do Estado, 
sem apoio dos setores so-
cial e privado.

Da mesma forma, Luís 
Montenegro nota que o 
discurso do Governo cen-
tra-se no aumento do sa-
lário mínimo nacional, es-
quecendo o salário médio, 
que também deveria subir. 
Mas a política salarial está 
cada vez mais nivelada 
por baixo, lamentou. E “ o 
que está projetado em ter-
mos de crescimento eco-
nômico é medíocre, sen-
do que a tendência pode 
agravar-se”.

gresso, pelos membros da 
Mesa do Congresso Na-
cional, os presidentes das 
Comissões Políticas Dis-
tritais, dois representantes 
de cada Comissão Política 
Regional, dois representan-
tes dos círculos eleitorais 
da emigração, 10 represen-
tantes da Juventude Social 
Democrata, cinco represen-
tantes dos Trabalhadores 
Social Democratas e cinco 
representantes dos Autar-
cas Social Democratas, re-
fere o regulamento interno 
daquele órgão. Têm tam-
bém assento no Conselho 
Nacional os antigos presi-
dentes da Comissão Políti-
ca Nacional, antigos e atual 
Presidente da República, 

presidentes da Assembleia 
da República, primeiros-mi-
nistros e presidentes dos 
Governos regionais dos 
Açores e Madeira.

As eleições diretas para 
escolher o novo presidente 
do PSD realizam-se em ja-
neiro e o Congresso em fe-
vereiro, com as datas con-
cretas a serem marcadas 
neste Conselho Nacional.

O fosso alarga-se ain-
da mais entre PS e PSD, 
apesar de tanto num caso 
como no outro as intenções 
de voto terem caído no pós
-eleições. A pesquisa da In-
tercampus para o Negócios 
e o Correio da Manhã, feita 
depois de ser conhecida a 
composição do novo Go-
verno, indica que o PS teria 
a preferência de 35,6% dos 
eleitores (face aos 36,3% 
de 6 de outubro), mas que 
o PSD perderia ainda mais, 
caindo para 24,8% (teve 
uma votação de 27,8%).

A pesquisa mostra ain-
da que os partidos à es-
querda têm hoje mais in-
tenções de voto,  o Bloco 
de Esquerda subiria para 
10,7% (face aos 9,5% das 

PS cai mas aumenta fosso 
para PSD e pequenos 
crescem ainda mais

eleições), e a CDU para 
6,9% (face a 6,3%).

No entanto, quem lidera 
as subidas face ao escru-
tínio do mês passado é o 
PAN, que atinge 5,3% das 
intenções de voto (mais 
2%). Neste cenário, o parti-
do de André Silva ultrapas-
saria o CDS, que, apesar 
de tudo, teria uma ligeira 
subida para 4,4% (depois 
dos 4,2% das eleições).

Nos partidos que obti-
veram pela primeira vez 
representação parlamen-
tar, o Livre mais do que du-
plica, de 1,1% para 2,7%, 
e o Chega também tem 
uma subida expressiva, de 
1,3% para 2,5%. O Inicia-
tiva Liberal desce de 1,3% 
para 0,8%.
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Um domingo maravi-
lhoso na Casa das Beiras 
que reuniu associados e 
amigos Beirões, da Co-
munidade luso-brasileira 
para um almoço festivo 
os 66 anos de existên-
cia desta Casa Regio-
nal no Rio de Janeiro; 
um dia muito especial 
para o Presidente  José 
Henrique e a 1ª dama 
Verônica Trindade, de-

mais diretores que, jun-
tos trabalham cada vez 
mais para o crescimen-
to desta querida Casa 
Regional Portuguesa. 
Tudo perfeito, cardápio 
delicioso com  uma vas-
ta variedade, preparada 
pelo mestre João e sua 
equipe de colaborado-
res. Apesar do forte de 
calor que  tem feito, a 
comunidade lotou as 

dependências da Casa 
das Beiras. Mas, a dire-
toria Beirã presenteou 
seus convidados com 
um show espetacular do 
cantor Márcio Gomes 
que, com sua  linda voz, 
encantou o público que 
lá esteve, envolvendo o 
artista de carinho e retri-
buindo este carinho com 
um lindo show, onde en-
toou belíssimas canções 

e foi ovacionado por to-
dos. O Presidente José 
Henrique, era só alegria 
pelo sucesso da festa e 
o apoio da família Beirã. 
Muito mais alegria foi no 
momento do tradicional 
parabéns, com direito 
a um lindo e delicioso 
bolo. Enfim, um dia per-
feito, muito especial e o 
Jornal Portugal em Foco, 
esteve presente e regis-
trou em suas páginas 
esta linda festa. 

O belíssimo bolo festivo, em homenagem aos 66 anos de fundação 
da Casa das Beiras

Vereadora Teresa Bergher esteve presente na Casa das Beiras, pa-
rabenizando o Presidente José Henrique e esposa, 1ª dama Verôni-
ca Trindade pela linda data festiva

Diretoria da Casa das Beiras, Presidente José Henrique, Vice-pre-
sidente Luís Ramalhoto, Presidente do Conselho José Henrique, 1ª 
dama Verônica Trindade, secretária Cris

Panorâmica do 
almoço festivo 
do 66º aniver-
sário de funda-
ção das Casas 
das Beiras, 
onde destaca-
mos a mesa do 
Antonio Ribeiro 
e esposa, 
Maria  Antonia 
Rodriques

Banda Típicos da Beira Show agitou o salão Beirão e, como sem-
pre belissimo repertório entusiasmou o público presente

Num close para o Jornal  Por-
tugal em Foco, a  Vereadora 
da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro, Teresa Bergher, sua 
querida Assessora, Luciane 
Marquesan e a cantadeira e fol-
clorista, Neumara Coelho

O Presidente da Casa das Beiras, 
Sr. José Henrique, num breve dis-
curso festivo do 66º aniversário 
desta querida Casa

Presença marcante do Departamento Feminino, a 1ª dama Verônica 
Trindade,  D. Lourdes Ramalhoto e Maria Helena Ramalhoto

O cantor Márcio Gomes foi a atração da Festa do 66º aniversário da Casa das Beiras acompanhado pelo 
conjunto Tipicos da Beira Show

Casa das Beiras comemorou
 seus  66 anos de fundação
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Malaca kristang é Babel de religiões

Faleceu no ultimo dia 23 de outubro a Sra. Alice Augusta da 
Fonte no Hospital São Camilo, mãe do amigo da comunida-
de Dr. David da Fonte. Seu corpo foi velado no Velório Salete 
e sepultado no dia 24.10.2019 no Cemitério do Horto Flores-
tal.  A Sra. Alice deixou os filhos: David Augusto; Olivia de 
Fátima; Carlos Augusto; Célia Augusta e Ademar Augusto. 
O genro Constantino Condez, as noras Maria Eunice; Irene 
Blasques; Jussara Azevedo, os netos Adriano; Renata Cam-

pos; Claudia da Fonte; Vera Lucia; Regina da Rodrigues; Alessandra Con-
dez; Fabiano; Alexandre da fonte. Os bisnetos; Maria Eduarda; Bruno; Alice; 
Tito; Martin e Catarina. O jornal PORTUGAL EM FOCO, bem como toda a 
comunidade, deixam aqui registrados os votos de pesar à família enlutada. 

FALECEU

A Sra. Alice Augusta da Fonte

Contas do Benfica: Caio Lucas
Quando, em 1453, a magní-

fica Constantinopla, ber-
ço da Cristandade, caiu em poder 
dos sultões otomanos, os portu-
gueses, defensores da fé Católica 
no mais ocidental dos reinos euro-
peus, já dominavam há quase 40 
anos, como sabemos, as águas do 
Mediterrâneo que separam a Penín-
sula Ibérica das Áfricas. A dinastia 
da ilustríssima Casa de Avis havia 
reconquistado para o Cristianismo, 
em 1415, a estratégica cidade de 
Ceuta, ao Norte do Marrocos, e con-
trolava o acesso ao Estreito de Gi-
braltar, na costa da vizinha Castela. 
Mas os últimos invasores maome-
tanos ainda detinham o Califado de 
Granada, encurralados na Alham-
bra – corruptela castelhana da ex-
pressão árabe al-Hamra, ou seja, 
a colorada, com referência à cor 
do palácio, preservada até os nos-
sos dias. Os Reis Ca-
tólicos, Doña Isabel de 
Castela (1451 – 1504) e 
Don Fernando de Ara-
gão (1452 – 1516), só 
conseguiriam arreba-
tar a colossal fortaleza 
granadina em 1492, en-
cerrando os 700 anos 
de ocupação islâmica. 
O ano de 1492 marca 
também a Descoberta 
das Américas pelo as-
tuto genovês Cristóvão 
Colombo (1451 – 1506). 
Os lusitanos, após a vi-
tória em Ceuta, come-
çaram a navegar pelo 
Atlântico, oceano abai-
xo, e, assim, chegaram a Porto San-
to, Madeira, Açores, Canárias, Cabo 
Verde, São Tomé, Príncipe, Mina, 
Santa Helena... Exploraram no mes-
mo século a margem Oeste africa-
na e atingiram a asiática Índia, em 
1498, dois anos antes da Descober-
ta do Brasil. A Coroa de Lisboa da-
ria mundos ao mundo – conforme 
a obra épica “Os Lusíadas” do po-
eta Luis de Camões (1524 – 1580). 
Nascia, dessa maneira, o fascinante 
universo da lusofonia, como vatici-
nou em “O Mundo que o Português 
Criou”, publicado em 1940, o maior 
dos sociólogos da língua camonia-
na, o pernambucano Gilberto Freyre 

(1900 -  1987), autor de um dos clás-
sicos nacionais, “Casa Grande & 
Senzala”, lançado em 1933. Mais 
que um mundo miscigenado lusita-
no, presente em todos os continen-
tes, com seus modos brandos e há-
beis na diplomacia, ressaltam-se, 
igualmente, as conversões ao Ca-
tolicismo feitas por incontáveis mis-
sionários enviados pelo Padroado 
de Lisboa. Inclusive à Ásia, onde fo-
ram pioneiros o espanhol basco São 
Francisco Xavier (1506 – 1552), na-
tural do antigo Reino de Navarra, e o 
italiano Matteo Ricci (1552 – 1610), 
nascido na província adriática de 
Macerata – ambos jesuítas.   

Foi justamente São Francis-
co Xavier o grande evangeli-

zador da Ásia. Da Índia, Malásia e 
Coreia à China, Japão e Indonésia 
– sobretudo no Timor Português, 
hoje, Timor Leste. Já Matteo Ricci, 

embora fosse missio-
nário, exerceu na então 
capital da China Impe-
rial, na célebre Cidade 
Proibida, em Pequim, 
o papel de destacado 
conselheiro dos man-
darins e perorador das 
causas do Santo Padre 
e do Reino de Portu-
gal. São Francisco Xa-
vier é venerado pelos 
milhões de descenden-
tes dos convertidos na-
quele continente a par-
tir do século XVI. E não 
só na Índia, China ou 
Japão, porém, também 
na Malásia – conquis-

tada para a dinastia dos Avis, em 
1511, pelo indomável Leão dos Ma-
res, Afonso de Albuquerque (1453 
– 1515). O mítico César do Oriente 
era à época Vice-Rei da Ásia lusita-
na, que compreendia ainda territó-
rios africanos, como Moçambique, 
na costa do Oceano Índico. Até 
hoje, a propósito, se fala nas ruas 
da querida Malaca um dialeto lo-
cal de raiz portuguesa, o kristang, 
isto é, cristão, que passou a inte-
grar o currículo escolar no país em 
2017 – mesmo na atual capital, Kua-
la Lumpur, cuja população, majori-
tariamente, é adepta do Islã. Con-
siderada desde  2008 Patrimônio 

Mundial pela UNESCO, a velha Ma-
laca do Leão dos Mares é uma Tor-
re de Babel de religiões. Existe, nes-
se sentido, uma rua emblemática. É 
a Jalan Tukang Emas – jalan em ma-
laio é rua. Surpreenderia até um ta-
rimbado enviado especial do pres-
tigioso diário francês, Le Monde, 
Olivier Barrot, de 71 anos, quando 
constatou, em 1989, que, na Jalan 
Tukang Emas, conviviam, quase 
lado a lado, uma mesquita, monu-
mentos hindus, uma igreja católica 
dos kristangs e lugares de cultos 
budistas e taoistas. Ali existem, ali-
ás, vários restaurantes de cozinha 
chinesa, especializados em chur-
rasco de carne de  porco – animal 
proibido para alimentação dos mu-
çulmanos. As marcas da presença 
portuguesa, no centro de Malaca, 
estão na preciosa Porta de Santia-
go, que ilustra a coluna, relíquia da 
monumental Fortaleza A Famosa, e 
na Igreja de São Paulo. A constru-
ção de A Famosa, foi ordenada por 
Albuquerque para se proteger das 
incursões islâmicas que tentavam 
retomar a metrópole.

Os portugueses seriam desa-
lojados somente 130 anos 

depois pelos holandeses, em 1641, 
quando estes lutavam, na defesa 
do Recife batavo, no Nordeste bra-
sileiro. Em 1795 Malaca passaria 
aos britânicos e só em 1957 se tor-
naria independente com a Malásia. 
A primeira capital foi Malaca, en-
tretanto, seis anos mais tarde, se-
ria transferida para Kuala Lumpur. O 
Bairro Português malaquês, Kam-
pung Portugis, assim denominado 
em kristang, conhecido como Bair-
ro de São Pedro, devido a existência 
no local de uma igreja dedicada ao 
Apóstolo, foi retirado do centro, em 
1931, por determinação dos britâni-
cos. Os luso-malaios se instalaram 
a três quilômetros de seus casarios, 
junto ao Rio Malaca, mas se manti-
veram próximos ao Estreito que leva 
o nome da cidade e separa o país da 
Indonésia. É um bairro encantador 
e muito bem cuidado pelos morado-
res. Onde se encontram ruas como 
a dos Portugueses e a de Afonso de 
Albuquerque. Uma atmosfera que 
remete ao esplendor dos Descobri-
mentos.         

Caio Lucas chegou ao Benfica a cus-
to zero, mas no Relatório de Contas 
da SAD dos encarnados relativo à 
época 2018-19, enviado nesta sex-
ta-feira à Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, os encarnados 
informam que a contratação do joga-
dor brasileiro custou afinal 4.085 mi-
lhões de euros (por 75% do passe), 
valor que engloba os encargos com 
serviços de intermediação. O médio 
brasileiro foi anunciado como reforço 
do Benfica em junho, e na altura era 
um jogador livre, pois tinha termina-
do o contrato com o Al Ain, dos Emi-
rados Árabes Unidos. Mas afinal a 
transferência ainda implicou um con-
siderável investimento financeiro ten-
do em conta que o clube da Luz só 
adquiriu 75% do passe do jogador. 

No mesmo documento, a SAD do 
Benfica informou ainda sobre outros 
negócios. O médio Gabriel implicou 
um investimento de 9.670 milhões 
de euros; a renovação do contrato 
de trabalho com Salvio (entretanto 
vendido ao Boca Juniors) teve um 
investimento total de 2.936 milhões 
de euros; a aquisição dos direitos de 
inscrição desportiva e económicos 
do jogador Cádiz (cedido ao Dijon) foi 
de 2.750 milhões de euros e a reno-
vação de Samaris implicou um inves-
timento de 1.180 milhões de euros. 
Os 120 milhões de euros relativos 
à transferência de João Félix para o 
Atlético Madrid ainda não entraram 
neste exercício (já ocorreu no exercí-
cio 2019/20), assim com o montante 
das vendas de Carrillo para o Al-Hilal 

Saudi e de Salvio e Lisandro Lopez 
para o Boca Juniors, por um montan-
te global de 18,1 milhões de euros. 
Eis os principais destaques dos re-
sultados económicos e financeiros 
apresentados pela Benfica SAD no 
exercício de 2018/19. O ativo ascen-
de a um valor de 500,8 milhões de 
euros à data de 30 de junho de 2019, 
voltando a ultrapassar a fasquia dos 
500 milhões de euros, verificando-se 
um crescimento de 3,2% face ao final 
do exercício anterior, principalmente 
justificado pelo aumento das rubri-
cas de clientes e outros devedores 
e de caixa e equivalentes de caixa. 
O passivo da Benfica SAD diminuiu 
13,7 milhões de euros no decorrer do 
exercício 2018/19, mantendo a sua 
tendência de redução progressiva.

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.

afinal custou quatro milhões
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A primavera de 2019, trouxe a 
continuação de uma fascinante his-
toria de amor, a grandeza de dois 
corações jovens, que munidos de 
todo sentimento de bem querer e de 
realizar seus sonhos, celebraram o 
maior de todos os seus desejos; a 
união pelos sagrados laços do ma-
trimonio. O ultimo dia 26 de Outubro 
de 2.019, foi um dia muito especial na 
vida de dois jovens, que conheceram 
o amor puro e verdadeiro, falamos de 
Priscila & Luiz Fernando. Também 
foi um dia muito especial na vida de 
seus pais, familiares e amigos, pois 
o jovem casal escolheu aquela data, 
para celebrarem sua união, reunin-
do muitos familiares e amigos, numa 
tarde acalentada pela suavidade da 
estação do ano. O maravilhoso local 
escolhido, foi a Fazenda 7 Lagoas em 
Santa Isabel, que se destaca pela na-
tureza exuberante e exótica devido a 
Mata Atlântica da região. A recepção 
ficou por conta do caminho cercado 
pelas palmeiras imperiais, originária 
das Antilhas. Durante o trajeto uma 
paisagem encantadora envolvendo o 
tão aclamado lago da cerimônia, lo-
cal com um pôr do sol único, que lhe 
confere um ar mágico e irresistível. 
Esse foi o cenário da união de Pris-
cila & Luiz Fernando, que perante 
o pastor Tiago Ferreira, da Igreja de 
Jesus Cristo, receberam as graças 
do senhor. Os jovens nubentes vi-
ram concretizar o grande sonho de 
suas vidas, uma conquista, marcada 
por sonhos e desejos de um futuro 
cristalino, e envolvido por grandes 
realizações. O espaço da cerimônia 
magistralmente decorado pela de-
coradora Juliana Valim, totalmente 
tomado pelos convidados, testemu-
nhou a chegada em cortejo, do jovem 
Luiz Fernando, conduzido pela mão 
de seus adorados pais, a Sra. Claudia 

O enlace de
Priscila & Luiz Fernando

Na Essência da Primavera e do Campo...

Sr. Luis Reis, o Sr. Orlando F. Vieira, a Sra. Minervina F. Reis Valério, o Sr. 
Marcos V. Valério, a Silvia e o Afonso.

Os irmãos Sr. José Reis e o Sr. Luis Reis com os amigos Sr. Manuel M. 
Teixeira, Sr. Eduardo S. Dias, Sr. Francisco R. Filho e o Sr. Renato Reis. Sr. Luis Reis a esposa Sra. Maria Albertina Reis e a filha Andrea Reis.

Aqui o cortejo para receber os noivos já casados. Priscila & Luiz Fernando com seus pais e os pares de padrinhos.
Os pais do noivo Sra. Claudia Reis e o Sr. José Reis e os tios do noivo a Sra. 
Maria Albertina e o Sr. Luis Reis.

O celebrante pastor Tiago Ferreira abençoando os noivos Priscila & Luiz 
Fernando.

Os noivos Priscila & Luiz Fernando com os pais do noivo Sra. Claudia V. R. 
Reis e o Sr. José  M. F. Reis.

Os noivos Priscila & Luiz Fernando com a mãe da noiva Sra. Sonia Maria 
Rodrigues e o amigo Danilo R. Lopes.

Os padrinhos e irmãos do noivo Rafael e Ana Carolina.
Seguindo pelo magistral caminho de palmeiras vemos o Calhambeque Ford 
conduzindo a noiva Priscila.

A radiante e feliz noiva Priscila sendo conduzida por sua querida mãe Sra. 
Sonia Maria Rodrigues.

Sr. José Maria de Freitas Reis, pai do noivo, o seu irmão e tio do noivo Sr. 
Luis Freitas Reis.

O noivo Luiz Fernando sendo conduzido por seus pais Sra. Claudia Viana 
Rosa Reis e o Sr. José Maria de Freitas Reis.

Viana Rosa Reis, e o Sr. José Maria 
de Freitas Reis. Adentraram também 
em cortejo, todos os demais pares de 
padrinhos, o pajem Eduardo e as da-
minhas de honra Aline com as alian-
ças, a Gisele, a Lívia e a Natalia. 

Foram padrinhos dos noivos os 
casais: Célia e Carlos; Ana Carolina 
e Rafael (irmãos do noivo) Carine e 
Douglas; Albertina e Luis (Tios do 
noivo); Lia e Bruno; Raquel e André; 
Ligia e Robson; Andressa e Ciro; Ma-
riana e Rodrigo; Berenice e Carlos; 
Talita e Tiago; Nally e Tiago. 

Uma atmosfera de grande expec-
tativa girava em torno de todos os 
presentes, que veio a explodir, numa 
felicidade geral, anunciada pelos Mú-
sicos da Amber produções, quando 
despontou a noiva, adentrando pelo 
caminho de palmeiras, num reluzente 
Ford 1.932. Na seqüencia abriram-se 
as portas, e ao som da Marcha Nup-
cial, adentrou a radiante noiva Prisci-
la, que foi conduzida por sua mãe Sra. 
Sonia Maria Rodrigues, até o altar. Os 
presentes, todos com os olhos fixos, 
na bela noiva, cuja emoção irradiava 
pura felicidade, deixaram-se dominar, 
pelo sorriso e lágrimas de felicidade, 
para admirar a passagem de Priscila, 
que foi conduzida, ao encontro de seu 
amado Luiz Fernando, para juntos 
entregarem seus corações e almas, 
à divina graça de Deus, perante o 
celebrante. Momento de muita emo-
ção durante o enlace foi a declaração 
de amor, dita a viva voz pelos noivos 
Priscila & Luiz Fernando, firmando 
perante o celebrante, o compromisso 
matrimonial. Encerrada a cerimônia 
religiosa, rápidos cumprimentos no 
altar, e os noivos seguiram para o be-
líssimo e luxuoso salão de festas, de-
tentor de uma arquitetura sofisticada 
e clean, cercado por varandas com 
vista para o lago e bosque, onde foi 

servido coquetel, seguido de almoço/
jantar. Na pista de dança, a animação 
ficou por conta da Banda Amber Vi-
sion e DJ. Destaque para a empresa 
Ceci Marie Assessoria e Cerimonial 
em Eventos, que cuidou de todos os 
detalhes deste magnífico enlace. Não 
faltou o brinde a champanhe, o corte 
do bolo matrimonial, quando se pode 
ter a certeza de que o noivo Luiz Fer-
nando, tinha muito bom gosto, em ter 
escolhido Priscila, como noiva, e ain-
da tivemos a valsa matrimonial que 

dançaram juntinhos. Cenas de um 
límpido amor, que aqui recordamos, 
com os mais sinceros cumprimentos, 
de um mundo de felicidades aos jo-
vens, Priscila & Luiz Fernando, que 
rumaram em núpcias para Cancun 
no México. O jornal PORTUGAL EM 
FOCO, lá esteve a convite do pai da 
noiva Sr. José Reis e do tio Sr. Luis 
Reis, que oferecem esta reportagem 
aos noivos. Confira mais detalhes no 
site www.portugalemfoco.com.br ou 
no facebook/Portugal em Foco.
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Isso mesmo a Padaria Delicia de 
Perdizes, que é sem duvida al-
guma a padaria mais tradicional 
do Bairro de Perdizes, abraçou a 
Campanha “Outubro Rosa”. Rea-
lizou no ultimo dia 30 de outubro, 
o 1.o Chá da Tarde em apoio ao 
movimento de conscientização e 
prevenção ao câncer de mama. A 
Delicia de Perdizes é freqüenta-
da por clientes fiéis diariamente, 
alguns desde a sua inauguração, 
oferecendo em todos os momen-
tos alimentos fresquinhos, feitos 
com carinho e qualidade. Na De-
lícia de Perdizes, você encontra 
deliciosos bolos confeitados es-
peciais, com belas decorações, 
variedade em doces e tudo para 
você realizar suas festas. Desta-
que para tábuas de frios, cestas 
e salgados. Oferece aos seus 
clientes todos os dias um mag-
nífico Buffet de Café de Manhã, 
Buffet de almoço com comidas 
monitoradas por nutricionistas, 
sopas, além de lanches tradicio-
nais e variados com destaque 
para os lanches naturais, beiru-
tes e pizzas. Agora para melhor 
atender aos seus clientes, foi fei-
ta uma ampliação de suas insta-
lações, conta com dois espaços 
para restaurante, um para café 
da manhã e outro para almoço, 
e o melhor, estacionamento para 
mais de 50 carros com manobris-
tas grátis. Outra novidade agora 
é o espaço de massas frescas e 
comida japonesa. A Delícia de 
Perdizes conta ainda com fral-
dário, brinquedoteca, sanitários 
para deficientes, masculino e fe-
minino e sanitário infantil. Você 
ainda pode realizar ali, seu even-
to corporativo, reunião, pales-
tras, festas, e tudo com cardápio 
personalizado e decoração. O 
evento teve inicio as 16,30 ho-
ras num dos espaços da Delicia 
de Perdizes, que se revestiu de 

Sra. Lucinda, Sra. Maria da Natividade, o diretor da Delicia de Perdizes Sr. 
Luis Reis, a esposa Sra. Maria Albertina, a Marta Matos e a Claudia.   

A gerente nutricionista Claudia dos Santos, a Sra. Claudia Viana, a Sra. Ma-
ria Albertina, da EUROFARMA a Fernanda, a Daniele, o Rafael e o Marcio, 
e da Droga Raia o Henrique.

Reunidas vemos as amigas Sra. Claudia Viana R. Reis, Sra. Antera M. de 
Amaral, Sra. Lucinda da C. Silva Mendes, Sra. Maria Albertina Dias Reis, 
Sra. Maria da Natividade S. Cordeiro e a Sra. Cecília Uchoa.

Os dois baluartes na organização do evento, Sra. Maria Albertina Dias Reis e a Claudia Cristiane dos Santos. Sra. Ângela Maria Bossi durante seu depoimento. Dra. Maria Fernanda de Luca durante sua palestra.

Padaria Delícia de Perdizes
Engajou-se na Campanha “Outubro Rosa”

rosa para a ocasião. A organi-
zação do evento esteve a cargo 
da diretora Sra. Maria Albertina 
Dias Reis e a gerente nutricionis-
ta Claudia Cristiane dos Santos, 
com total apoio dos diretores e 
irmãos Sr. Luis Freitas Reis e o 
Sr. José Maria de Freitas Reis, e 
ainda gerentes e funcionários da 
casa. Contou ainda com o apoio 
da EUROFARMA com o Marcio 
Magalhães, Fernanda Montini, a 
Daniele Lopes e o Rafael Masko-
vic. A Droga Raia também lá 
esteve com o Henrique Luis. A 
abertura do evento esteve a car-
go da Claudia e a Sra. Betina que 
saudaram a todos os presentes 
e agradeceram pela presença. 
Tivemos o depoimento da Sra. 
Ângela Maria Bossi, que emo-
cionada disse aos presentes da 
surpresa que teve ao saber que 
estava com câncer de mama 
no ano de 2.004. Foram 5 anos 
de tratamento, e nesse período 
sempre trabalhou, fez radiotera-
pia e hoje tem uma vida normal. 
Salientou que a campanha não 
pode ser só em outubro, tem de 
ser em todos os meses. Recor-
da que no inicio os exames eram 
a cada 3 meses, depois a cada 
6 meses e agora somente exa-
mes anuais. Hoje é voluntaria 
numa associação que trabalha 
com jovens com paralisia cere-
bral, divulga a Revista Sorria do 
GRAAC de crianças com câncer 
e trouxe nesse dia uma amiga 
do voluntariado. Foi a Sra. Tânia 
que perdeu um filho há 2 anos na 
flor da idade de 14 anos por sui-
cídio. Hoje trabalha numa ONG 
que trata de crianças de até anos 
que já falam em suicídio. Falou 
da importância da prevenção do 
Setembro Amarelo, e que o fator 
emocional por vezes, nos leva 
ao Outubro Rosa, e que a vitoria 
esta dentro de você, com a forma 

que você mulher reage a noticia... 
acreditar que é possível a cura. 
Também tivemos uma breve pa-
lestra, com a Dra. Maria Fernan-
da de Luca, formada há cerca de 
30 anos, e falou aos presentes do 
seu conhecimento, e das épocas 
por que a medicina já passou no 
câncer de mama. Disse: ”Anos 
atrás tudo era mais difícil, o diag-
nostico, cirurgias radicais, a qui-
mioterapia era pesada. Hoje tudo 
mudou, houve uma evolução em 
todo o diagnostico, em todo o tra-
tamento. Hoje a mulher não tira 
mais a mama toda, não existe 
mais a retirada de musculatura. 

FACHADA

Quando é descoberto o câncer 
no período inicial, o índice de 
cura é superior a 90%, quando 
descoberto posteriormente a 
cura chega a 50%. A químio hoje 
é mais suave, todas as pacientes 
acabam fazendo radioterapia, e 
nem todas precisam fazer a quí-
mio. As mulheres não têm de ter 
medo de fazer o seu diagnostico, 
tem de fazer a mamografia, isso 
é fundamental. Antigamente o 
câncer de mama, era mais tardio 
nas mulheres. Hoje já atinge mu-
lheres, ainda em fase de repro-
dução e acima dos 35 anos, por 
isso façam a mamografia uma 
vez ao ano”. Tivemos ainda o de-
poimento da Sra. Betina diretora 
da Delicia de Perdizes que há 
20 anos teve câncer de pele, do 
mesmo tipo que nos tirou recen-
temente o cantor Roberto Leal 
e ela ali estava para contar sua 
historia. Na continuidade, a Sra. 
Olga Figueiredo declamou al-
guns versos e tivemos a palavra 

do cliente, amigo e ator Milhem 
Cortáz, que disse amar aquela 
padaria e que agora depois deste 
maravilhoso evento, amava ain-
da mais. A seguir, foi oferecido 
a todos os muitos presentes um 
completíssimo chá da tarde com 
saborosos bolos, docinhos, sal-
gados, sucos, café e chá. Sem 
duvida alguma foi um belíssimo 
evento em apoio ao movimento 
de conscientização e prevenção 
ao câncer de mama, oferecido 
pela Padaria Delicia de Perdizes, 
para amigos e clientes, e foi mui-
to parabenizado pelos presentes. 
Vá você também conhecer a Pa-
daria Delícia de Perdizes que fica 
na Rua Piracuama, 197 Bairro 
de Perdizes, e acompanhe suas 
redes sociais facebook.com/
deliciadeperdizes -- instagram.
com/padariadeliciadeperdizes 
Telefone: (11) 3868-3034. Con-
fira mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br ou pelo 
facebook/Portugal em foco
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receberam uma linda taça de cristal 
personalizada. Nesta noite tivemos 
presentes cerca de 16 grandes for-
necedores e importadores como:
Miolo (trouxe os vinhos Lote 43, 
Vinhas Velhas, Quinta do Seival, 
Single Vineyard tinto e branco, e o 
Millésime Brut)
Rota do Azeite e Vinhos (Trouxe 
os vinhos Quinta dos Castelares-
rosé e tinto, Flor do Côa branco e 
tinto, Fronteira, Flor do Tua 17).
Tahaa (trouxe os vinhos Ontañón 
reserva tinto, Clarete, Reserva da 
Família, Il Vispo, Granbuno, Corde-
rodi Montezemolo)
Cantu (trouxe os vinhos Grey bran-

co e tinto, Herú, BenMarco, Herda-
de de São Miguel).
Qualimpor (trouxe os vinhos Cras-
to, Quinta dos Murças, Esporão, 
Assobio, Bico Amarelo, Kaiken).
Casa Flora (trouxe os vinhos Old-
Vines, Marquês de Tomares, Mon-
te do Zambujeiro, Criado em Roble, 
Partida Limitada).
Orion (trouxe os vinhos Toro de 
Piedra 2 tipos, Casa Ermelinda 2 
tipos, Suolo Rosso).
PPS Vinhos (trouxe os vinhos 
Dona Maria, Lenda,  Valladorosé e 
tinto, Quadrifolia).
Grand Cru (trouxe os vinhos  Es-
pritMéditerranée, ErrazurizEstate, 

PulentaEstate, Il Pumo, Marquês 
de Cáceres).
Devinum (trouxe os vinhos Viña 
Esmeralda, Narbona, La Causa, 
GranCoranas, Celeste).
Adega Alentejana (trouxe os vi-
nhos Cartuxa Colheita, Puglia, Iza-
di, Cedro do Noval, Labrador, Tiago 
Cabaço).
Domno (trouxe os vinhos Casas Del 
Bosque tinto e branco em 5 tipos).
Decanter (trouxe os vinhos Lírica, 
Bossa n.o 6 Bellini, Ripanço, José 
de Sousa, Marquês de Montemor, 
Brunel de La Gardine, Calicanto).
Tivemos ainda a Importadora 
Kanguru, e produtos da Anne 

salgados e nhoques, Primor char-
cutaria e da Casaponsa salames 
espanhóis, oferecidos para de-
gustação na farta mesa de frios, 
patês, pães variados e azeites, 
tudo com muita fartura e quali-
dade. Não perca a próxima Wine 
Night. Vá você também conhecer 
o Supermercado Kanguru e sua 
Mega Adega, que é referência 
no mercado de bebidas nacio-
nais e importadas. Além das con-
ceituadas marcas disponíveis, 
está sempre investindo em sua 
infraestrutura para lhe oferecer 
conforto e comodidade ao rea-
lizar suas compras. O Kanguru, 

esta aberto sempre de segunda 
a sábado, das 8,30 às 20 horas, 
e agora aberto aos domingos e 
está localizado à Rua António de 
Barros, 285 no Tatuapé. Em bre-
ve um novo site com mais opções 
de compra, mais variedade e 
comodidade. Para sua maior co-
modidade possui estacionamen-
to próprio com capacidade para 
até 100 automóveis com serviço 
de manobrista. Fones 2296.6111 
- 2296.4569 - 2942.8877 e pelo 
WhatsApp 97483.6126 Vendas 
online pelos sites 
www.kangurusupermercado.com.br 
www.megaadega.com.br
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20º Almoço da Solidariedade no ABC
Em prol da “Casa Lar São João Menino”

A Casa de Portugal do Grande ABC, 
localizada em Santo André, presi-
dida pelo Sr. Carlos J. Rodrigues, 
esteve mais uma vez em festa, no 
ultimo 27 deOutubro de 2.019, para 
mais uma grande realização. Foi o 
dia da benemerência em prol das 
obras sociais do Padre Antonio Ma-
ria, especificamente a “Casa Lar São 
João Menino”. O Dpto. Feminino da 
Casa de Portugal do Grande ABC, 
bem como sua atuante diretoria, 
não mediram esforços, para mais 
esta grande realização que ali acon-

tece pelo 20.o ano consecutivo. Foi 
oferecida aos presentes, uma deli-
ciosa bacalhoada à moda do clube, 
além de outros pratos e variedades 
de saladas e acompanhamentos. A 
“Casa Lar São João Menino” está 
localizada na Cidade de Extrema - 
Minas Gerais e oferecem à crianças 
carentes, maltratadas, ou em risco 
social, a oportunidade de trilhar um 
novo caminho.Este é sem duvida 
um dos trabalhos sociais mais bo-
nitos que Extrema está recebendo, 
graças ao incessante trabalho vo-

luntário do padre Antonio Maria, e 
toda sua equipe de colaboradores, 
benfeitores e voluntários. Neste dia 
tivemos a palavra do vice presiden-
te da entidade Sr. Paulo Freitas que 
agradeceu a presença de todos e 
aos patrocinadores da entidade. A 
condução desta agradável tarde 
esteve a cargo da voluntaria Dra. 
Fatima Braz.O Padre António Ma-
ria depois de abençoar a todos e 
em companhia da irmã Greici Maria 
interpretaram algumas canções. Ti-
vemos também a exibição do Gru-

po Vocal Esperançar com algumas 
canções e uma homenagem ao 
falecido diretor Sr. Manuel Simões 
dos Santos. Tivemos também uma 
breve apresentação da dupla Pe-
dro Henrique e Matheus, o Elvis 
Cover, a fadista Gloria de Lurdes, 
o guitarrista e cantor Vinicius com 
o musico Igor.Tivemos a realização 
de um bingo repleto de prêmios, 
todos doados por amigos em sua 
maioria anônimos. Destaque para 
o leilão de um violão e chapéu Do 
cantor Daniel, uma camisa do São 

Paulo Futebol Clube com o autogra-
fo de todos os jogadores e também 
do  Daniel Alves, uma semi-jóia, um 
lindo colar doado por FabrizioGian-
none.Como atração desta tarde, 
tivemos os “Demônios da Garoa” 
um dos maiores grupos musicais 
paulistano, grande intérprete de 
Adoniran Barbosa, e com mais de 
70 anos de existência. Apresen-
taram seus conhecidos sucessos 
como “Trem Das Onze”, “Saudosa 
Maloca”, “Eu Sou O Samba”, “Ai, 
Que Saudade da Amélia”, “As Mari-

posa”, “Oi Nóis Aqui”, e outras mais.
Ao final, o Padre Antonio Maria, 
coroou a imagem de Nossa Sra. de 
Fatima, a qual foi sorteada entre os 
presentes.Segundo, o principio do 
Padre Antonio Maria: “Casa é uma 
construção de cimento e tijolos...
Lar é uma construção de valores 
e princípios”. O jornal PORTUGAL 
EM FOCO parabeniza a todos pelo 
trabalho e empenho nesta gran-
de festa. Confira mais detalhes no 
site www.portugalemfoco.com.br ou 
pelo facebook/Portugal em foco

Reunidos vemos a Sra. Maria X. da Paz, a Sra. Lucinda 
Mendes, a Sra. Maria da Natividade, a Sra. Lourdes Braz 
e a Sra. Maria do S. Herculano. A Fadista Maria de Lourdes, o Vinícius e o Igor.

Na recepção dos muitos convidados vemos o presidente 
Sr. Carlos José Rodrigues e os diretores Sr. David Gloria, 
o Fernando Santos, o Luís Fudori e a secretaria Cristiane.   Grupo Demônios da Garôa animando a esta tarde.

Sr. Paulo Castro, a Sra. Fernanda Diniz, a Sra. Rosa 
Gloria integrantes do Grupo Vocal Esperançar e a volun-
taria Sra. Lourdes Braz.

Aqui a equipe da cozinha da Casa de Portugal do Grande 
ABC responsáveis pelo sucesso do almoço. Grupo Vocal Esperançar atuando.

Prestigiando este evento beneficente vemos o Alexandre 
Augusto e a Mariana, o Luís Eduardo e a Renata.

Junto ao padre António Maria, a Madre Rosane, e as benfeitoras Dra. Fati-
ma Braz e sua mãe a Sra. Lourdes Braz.

Aqui os voluntários Sr. João Siacca, a Sra. Mara Silva, a Dra. Fatima Braz, 
a Sra. Cristiane A. Balogui.

Aqui o casal benfeitor das Obras do Padre António Maria, Sr. Delfim Braz, a 
esposa Sra. Lourdes Braz, os netos Alexandre Augusto e Luís Eduardo e as 
namoradas Mariana e Renata.

Mega Adega Kanguru realizou + 1  Wine Night 
A Mega Adega Kanguru, realizou 
no último dia 23 de Outubro de 
2.019, mais um concorrido Wine 
Night, trazendo os melhores vi-
nhos das melhores importadoras. 
Como de costume, os presentes 

DEVINUM – Mara, Marcele e a Erika GRAND CRU -  Nayara P.P.S. VINHOS - Eduardo Carriço ORION VINHOS – Case
CASA FLORA - o Renato a Jôse e o 
Mario Caetano CANTU - Valeria

DOMNO - Vani
DECANTER - Juliana e o sommelier 
Gustavo Cunha Adega Alentejana - Luciene e Adriana MIOLO - Lourenço TAHAA - Vanice

ROTA DO AZEITE E VINHOS - José 
Castilho e a Andressa.

QUALIMPOR  -  Cesar Servone e 
a Vanice

Os diretores da Mega Adega Kanguru Sr. Francisco Jeronimo, o Sr. Adriano Je-
ronimo e a Sra. Carolina Araujo do Consulado Geral de Portugal em São Paulo

Os diretores da Mega Adega Kanguru Sr. Adriano, a filha Liliam, o filho Fer-
nando Jerônimo e a amiga Rita de Cássia.

Presentes vemos a Sra. Carolina Araujo do Consulado Geral de Portugal 
em São Paulo, o Prefeito de Joanópolis Sr. Mauro Garcia, o Sr. Antonio V. 
Serralha e o Armando Torrão do jornal PORTUGAL EM FOCO.
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Benfica vence 
rio ave com 

gols de Rúben 
dias e Pizzi
O Benfica venceu o 

Rio Ave, por 2-0, no Está-
dio da Luz, em partida da 
10.ª jornada da Liga. Rú-
ben Dias, aos 32 minutos, 
e Pizzi, aos 51, construí-
ram a sétima vitória con-
secutiva das águias para 
o campeonato.

O Famalicão empatou com o SC 
Braga a 2-2 em jogo da 10.ª jornada 
da Liga.

 Um encontro que fica marcado 
pela expulsão de Roderick Miranda 
aos 34 minutos.

 Os gols vieram na segunda parte, 
com Toni Martinez a fazer o primeiro 
para o Famalicão aos 47 minutos, o 
SC Braga respondeu por intermédio 
de Galeno que fez um bis num espa-
ço de um minuto aos 77 e 78. Ander-
son Silva restabeleceu a igualdade e 
o resultado final aos 89 minutos.

 Com este resultado, o Famalicão 
somou 23 pontos, enquanto o SC 
Braga tem 12.

Empate entre sc Braga e Famalicão

O FC Porto ven-
ceu o Aves, por 1-0, 
no Estádio do Dragão, 
partida relativa à 10.ª 
jornada da Liga. Gol 
de Iván Marcano, aos 
13 minutos, fez a dife-
rença no marcador.

O Tondela con-
quistou a primeira 
vitória em casa na 
edição 2019/20 da 
I Liga de futebol, 
ao vencer o Spor-
ting, por 1-0, com 
um gol de Bruno 
Wilson, em jogo da 
10.ª jornada.

O Sporting per-
deu pela primeira 
vez sob o coman-

do de Silas, depois de três triunfos seguidos, 
graças ao gol do defesa central Bruno Wil-
son, aos 88 minutos.

Com este triunfo, o Tondela subiu ao séti-
mo lugar, com os mesmos 15 pontos do Bo-
avista, sexto com menos um jogo, enquanto 
o Sporting permanece no quarto lugar, com 
17, a 10 do líder e campeão nacional Benfica.

Tondela impõe
primeira derrota

ao Sporting de Silas

B a n -
queiro diz 
que esta 
d i r e ç ã o 
“vai levar o 
Sporting à 
decadência”

 A derrota do Sporting 
em Tondela foi a gota de 
água: José Maria Ricciardi 
desafia Frederico Varan-
das e os restantes órgãos 
sociais a abandonarem 
o clube pelo próprio pé. 
Demissão ou... destituição 
são as alternativas em 
cima da mesa e o ban-
queiro esclarece que, num 
cenário de eleições ante-
cipadas, poderá concorrer 
à presidência.

Ricciardi: “Se 
tiverem alguma 

vergonha na cara 
que se demitam”

Moreirense e Vitória de 
Guimarães empataram hoje 
1-1, no dérbi do concelho 
de Guimarães da 10.ª jorna-
da da I Liga portuguesa de 
futebol.

 O burquinês Tapsoba, 
aos 49 minutos, na con-
versão de uma grande pe-
nalidade, deu vantagem ao 
Vitória de Guimarães, mas 
Steven Vitória, sete minu-

O Rio Ave e o Moreirense empataram 
hoje 1-1, em encontro da nona jornada da I 
Liga de futebol, resultado que permitiu aos 
vila-condenses subirem provisoriamwente ao 
quinto posto.

A formação de Moreira de Cónegos foi a 
primeira a marcar, através de Luther Singh, 
aos 32 minutos, tendo o Rio Ave restabeleci-
do a igualdade já na segunda parte, por inter-
médio de Mehdi Taremi, aos 57.

O empate permitiu ao Rio Ave subir pro-
visoriamente ao quinto lugar, com 12 pontos, 
enquanto o Moreirense subiu para já um pos-
to, sendo 11.º com nove.

Rio Ave e 
Moreirense 
empatam 

em Vila do 
Conde

Fc Porto vence aves com
gol solitário de marcano

Moreirense e Vitória de 
Guimarães empatam em dérbi

tos depois, selou o empa-
te para o Moreirense, que 
somou o quarto jogo sem 
perder e o terceiro empate 
consecutivo.

O Vitória de Guimarães 
permanece no quinto posto, 
com 16 pontos, menos um 
do que o Sporting, quarto, 
que visita o Tondela, no do-
mingo, e o Moreirense subiu 
ao 11.º posto, com 10.
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Fonte oficial da secre-
taria de Estado do Turismo 
confirmou que a “possibi-
lidade de realização em 
Portugal do campeonato 
do mundo de motociclismo 
de velocidade tem sido tra-
balhada pelo Autódromo 
Internacional do Algarve, 

em parceria com a secre-
tária de Estado do Turis-
mo, por via do Turismo de 
Portugal

O Mundial de MotoGP 
pode regressar a Portugal, 
em 2022, como avançou o 
presidente da Federação 
Internacional de Motociclis-

mo (FIM), disse esta se-
gunda-feira à Lusa fonte do 
Governo, que assumiu dis-
ponibilidade para encontrar 
uma “solução conjunta”.

Fonte oficial da se-
cretaria de Estado do Tu-
rismo confirmou à Lusa 
que a “possibilidade de 

realização em Portugal do 
campeonato do mundo de 
motociclismo de velocida-
de (...) tem sido trabalhada 
pelo Autódromo Internacio-
nal do Algarve, em parceria 
com a secretária de Estado 
do Turismo, por via do Tu-
rismo de Portugal”.

O Sporting quer trans-
ferir o médio Wendel já no 
mercado de janeiro, na 
sequência dos problemas 
disciplinares de que este 
tem sido alvo.

Segundo o jornal O 
JOGO, a direção do em-
blema de Alvalade aceita 
vender o jogador de 22 
anos por um valor entre os 
15 a 20 milhões de euros.

Importa recordar que 
Wendel custou 8,6 mi-
lhões de euros em 2018 
aos cofres dos «leões» e, 
muito recentemente de-
monstrou interesse em re-
gressar ao Brasil.

Veja quanto está a pedir o
Sporting pelo passe de Wendel

O clube «leonino», que 
já rejeitou uma proposta do 
CSKA Moscovo, também 
admite ceder o jovem por 
empréstimo, mediante o 
pagamento de uma verba a 
rondar um milhão de euros.

O Real Madrid está 
com falta de gols. Uma 
análise publicada esta se-
gunda-feira pela impren-
sa faz um antes e depois 
na capacidade goleadora 
dos merengues, sendo 
que a diferença se chama 
Cristiano Ronaldo.

Cristiano saiu há dois 
anos, no verão de 2017 e 
não foi contratado um go-
leador para compensar os 
tentos que o português le-
vava consigo para Turim. 
Não aconteceu e a tem-
porada foi modesta. Esta 
época chegou Hazard, 
mas, concede a Marca,  
o belga não tem consigo 
uma chancela de 50 gols 

A falta que Ronaldo faz ao Real Madrid

por época; tão pouco Jovic, 
suplente de Benzema.

Analisando dados 
recolhidos pela Opta 
desde 2008-09, esta é a 
temporada em que mais 
custa ao Real marcar go-
los - marcou 24 em 209 

remates  - dá 11,4 por 
cento. No ano passado 
a taxa de conversão era 
de mais de 14 por cento. 
Na presença de Ronal-
do, este dado rondava os 
20%: um em cada cinco 
concluisen a gol.

 Falar da ausência de 
Ronaldo «dois anos de-
pois pode ser excessivo, 
mas a sua sombra conti-
nua a pairar sobre o Ber-
nabéu», refere o artigo, 
que não deixa de referir 
que o jogador português 
não está a atingir os mes-
mos números em Itália 
com a Juventus.

Olhando para as prin-
cipais equipas da Euro-
pa, a falta de gols faz com 
que o Real apareça ape-
nas na posição 22 das 
equipas com mais gols. 
Com 24 em 14 jogos (21 
na Liga), a equipa de Zi-
dane está longe de Man-
chester City, que tem 44.

O despedimento de 
Niko Kovac do comando 
técnico do Bayern Muni-
que, este domingo, tem 
sido tópico por toda a eu-
ropa, com vários nomes a 
serem cogitados pela im-

Mourinho entre os primeiros 
nomes para suceder a kovac

prensa internacional.
Em Itália, o La Re-

pubblica adianta José 
Mourinho, Massimiliano 
Allegri e Erik Ten Hag, do 
Ajax, como os principais 
candidatos.

Ralf Rangnick, antigo 
treinador do Leipzig, é ou-
tro dos nomes cogitados, 
com a possibilidade de 
manter o treinador interino, 
Hans-Dieter Flick, a ser 
também hipótese.

Portugal fechou esta 
segunda-feira a Open da 
Oceânia de judo, em Perth 
(austrália), com a conquis-
ta de mais duas medalhas. 
Patrícia Sampaio ganhou a 
de ouro na categoria de -78 
kg e Rochele Nunes a de 
prata em +78 kg. No domin-
go, havia sido Maria Siderot 
a chegar à prata em -48 kg.

Das três judocas portu-
gueses em ação no último 
dia, só Yahima Ramirez 
não conseguiu chegar ao 

Patrícia Sampaio de ouro e Rochele
Nunes de prata na Austrália

pódio, ao terminar em séti-
ma na categoria de  78 kg, 
que teve como vencedora 
Patrícia Sampaio. A judo-
ca de Tomar, atual 18.ª no 
ranking mundial, venceu 
os quatro combates, todos 
por “ippon”, conquistan-
do o ouro ao bater a ale-
mã Luise Malzahn (9.ª do 
Mundo). Rochele Nunes 
chegou à final de +78 kg, 
mas teve de se contentar 
com a medalha de prata, 
ao ser derrotada pela turca 

Kayra Sayit, por “ippon”.
Neste momento, Por-

tugal tem atletas em lugar 
qualificação para os Jogos 
de Tóquio em quase todas 
as categorias femininas 
(Catarina Costa em -48 kg, 
Joana Ramos em -52 kg, 
Telma Monteiro em -57kg, 
Bárbara Timo em -70kg, Pa-
trícia Sampaio em -78kg e 
Rochele Nunes em +78kg), 
enquanto nos masculinos 
só Anri Egutidze (-81 kg) e 
o campeão do Mundo Jor-

A judoca portuguesa 
Maria Siderot conquistou 
a medalha de prata na ca-
tegoria de -48 kg no Open 
da Oceânia, que está a 
decorrer em Perth, na 
Austrália.

A jovem judoca portu-
guesa apenas perdeu na 
final, para a russa Irina 
Dolgova, por ‘ippon’, no 
ponto de ouro, depois de 

Judoca Maria Siderot
conquista medalha de 

prata no Open da Oceânia

ge Fonseca (-100 kg) ocu-
pam posições que garan-
tem a presença no Japão. 
O apuramento olímpico ter-
mina em maio de 2020.

ter afastado Priscilla Mo-
rand, das Maurícias, a es-
panhola Julia Figueroa e a 
alemã Katharina Menz.

Isenta da primeira 
ronda, a medalhada olím-
pica Telma Monteiro foi 
eliminada no seu primei-
ro combate nos -57 kg 
pela alemã Ines Beisch-
midt, que viria a conquis-
tar o bronze.

Mundial de MotoGP pode regressar a Portugal em 2022

Conheça nossas propostas profissionais
de desempenho e conforto

Serviços
Desenvolvemos projetos para climatizar casas, escritórios, indústrias e 

muito mais. Somos capazes de desenvolver projetos de acordo com suas 
necessidades, oferecendo também manutenção preventiva e corretiva.

Nosso objetivo não é só fornecer e instalar o ar condicionado, nos preocupamos 
com o pós-venda, que realiza serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva.

Estamos inteiramente à sua disposição em todos os momentos.

Vendas
prontoar@gmail.com

Contato@prontoar.com.br
www.prontoar.com.br

(21) 97024-3952

Desenvolvendo
Soluções
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LINHA AMARELA

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

Não era difícil prever o que todos já espera-
vam: a Lamsa mais uma vez conseguiu liminar 
na justiça, e desta vez proibindo a sua encam-
pação. Isto aconteceu  poucas horas após a 
Câmara Municipal aprovar,  por unanimidade 
dos vereadores presentes à sessão,  a men-
sagem  encaminhada pelo prefeito. Votei a fa-
vor da encampação  por ser a maneira de me 
manifestar contra o imoral e extorsivo pedágio 
cobrado pela Lamsa, mas com restrições ao 
projeto,  que não prevê como funcionará a via 
no dia seguinte à sua encampação. Entretan-
to, no início da semana,  o prefeito publicou 
um decreto criando uma comissão que ficará 
responsável pela elaboração de uma proposta, 
a ser colocada em prática, após  a segunda 
votação da encampação, inclusive na questão 
do preço da tarifa do pedágio. Com esta deci-
são,  ficou claro,  que Crivella  agiu mais uma 
vez de forma atabalhoada e sem nenhum pla-
nejamento à proposta de encampação da via.  
Acho curioso que boa parte dos vereadores 
transfira para a Lamsa toda a responsabilidade 
pelo valor do imoral pedágio. Ora, empresário 
é empresário e defende os seus interesses! A 
responsabilidade real é dos gestores, que co-
mandaram a prefeitura, assinaram contrato e 
11 aditivos, que vão totalmente contra o inte-
resse do cidadão. Quanto ao atual prefeito, co-
braremos na justiça que pague do próprio bol-
so os prejuízos  praticados contra o município,  
após o surto de vandalismo que destruiu as 
instalações onde funcionava o pedágio. Além 
desse prejuízo vem outro muito maior, a inse-
gurança jurídica que afastará o empresariado 
de investir na nossa cidade.

PORTUGAL  EM FOCO

Almoço Churrasco Visiense
Domingo bem 

movimentado na 
Casa de Viseu com 
seu tradicional Al-
moço Churrasco 
Visiense. Uma de-
liciosa picanha e 
demais pratos va-
riados incluindo a 
Culinária Visiense.  
Finalizando estas 
iguarias, um deli-
cioso caldo verde. 

Dando ritmo musi-
cal à tarde, o Con-
junto amigos do Alto 
Minho, sempre com 
belíssimo repertório, 
agitando o salão vi-
siense. Um domingo 
perfeito. Parabéns 
ao presidente Vi-
siense Alcídio Mor-
gado e sua diretoria. 

Num destaque 
para nos-
so Portugal 
em Foco, o 
Presidente do 
Conselho Vi-
siense Antônio 
Lopes, esposa, 
Virginia Juliana 
Morgado e o 
diretor Nicolau 
Domingos

Marcando 
presença, 
no almoço 
Churrasco 

Visiense, 
Dario dos 

Santos, 
José Brites, 

o Russo e 
a Diretora 

Noêmia
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Aldeia Portuguesa do Cadeg Feliz com 
a presença do amigo Carlinhos Cadavez

Uma dupla de 
respeito no Polo 
Gastronômico do 
Cadeg, o empre-
sário Ceará, da Art 
dos Vinhos e o 
André, do Restau-
rante Barsa, num 
close especial para 
o Jornal Portugal 
em Foco

Que bom ver nosso amigo Carlinhos, em plena recuperação. Firme e forte, demonstran-
do sua fé o nosso Senhor Jesus Cristo, num registro com um grupo de amigos

Sempre com 
aquela simpa-
tia, dando seu 

show de bailari-
co na Aldeia 
Portuguesa 
do Cadeg, 
o dinâmico 
empresário 

Nelson Correia 
da  empresa 
Flaviense do 

Brasil. Como é 
habitual, com 

uma excelente 
dama

Mas um fim de 
semana tranquilo e 
bem frequentado na 
Aldeia Portuguesa do 
Cadeg. Com amigos 
muito felizes e, com 
presença do seu ide-
alizador Carlinhos que 
teve um problema de 

saúde, mas com a 
graça de Deus, está 
se recuperando cada 
dia mais. E, sua pre-
sença foi motivo de 
muita alegria para to-
dos que lá estavam. 
Como sempre, um 
ambiente muito sa-

dio, com muita har-
monia, onde não há 
distinção em nada, 
é só alegria. Toda 
essa alegria sendo 
motivada pelo som 
do Conjunto Cláudio 
Santos e Amigos, im-
perdível !
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Quinta de Santoinho é no Minho
E a tradição foi man-

tida. A Casa do Minho 
realizou a sua Quinta de 
Santoinho, na noite do 
último sábado, o mais 
tradicional Arraial Típico, 
animado e concorrido. 
Assim foi a Quinta de 
Santoinho que o pre-
sidente  Agostinho do 

O diretor 
da Casa do 
Minho, J. Ma-
ciel, durante 
apresentação 
da Arraial 
Minhoto 
Quinta de 
Santoinho. 
Ao fundo, 
o Conjunto 
Amigos do 
Alto Minho

Santos e sua atuante 
diretoria promoveram no 
ginásio da Rua Cosme 
Velho, em Laranjeiras. 

Com a primeira boa 
impressão, verifica-se 
que, quando se entra 
no Minho, a acolhida é 
das melhores com os 
diretores na portaria, 

simpáticos e atencio-
sos a recepcionar os 
visitantes e associa-
dos amigos. Antes de 
tomar o elevador, há 
sempre alguém que 
se detém à olhar esca-
darias a cima, o cami-
nho que vai dar numa 
pequena gruta com a 
imagem iluminada de 
N.Sra. do Sameiro, pa-
droeira da Casa. 

A Quinta de San-
toinho é um baile tradi-
cional português, onde 
não pode faltar um bom 
vinho. São três tipos, à 
vontade, tomados em ca-
necas para acompanhar 
um saboroso cardápio, 
que oferece a sardinha 
portuguesa e galetos as-
sados na brasa, cerveja 

bem gelada para ameni-
zar o calor desta época. 
No final, aquele caldo 
verde, caprichado, com 
broa de milho. O Con-
junto Musical Amigos do 
Alto Minho, levou para o 
salão muitos casais para 
dançar.

A grande atração da 
noite, na Quinta de San-

toinho foi a apresenta-
ção do Grupo Folclórico 
de Veteranos, da Casa 
do Minho, exibindo uma 
bela coreografia, com um 
bailado perfeito em seus 
elegantes e vistosos tra-
jes folclóricos, evocando 
os antigos lavradores e 
lavradeiras portugueses. 
Acompanhados pela To-

cada da Casa, que puxou 
os foles das concertinas 
e marcaram os tempos e 
os passos deste Rancho 
Minhoto.

Após exibição do 
Rancho, os Gigantones, 
ao som dos Zés Perei-
ras, brincaram com todo 
o público, seguindo-se as 
Marchinhas Luminosas.

Aspecto do salão da Casa do Minho com o público atento 
ao show Minhoto

Apresentação magistral do R.F. de Veteranos da Casa do 
Minho, que Show!!  Parabéns a todos!! Panorâmica aérea do Arraial Minhoto da Casa do Minho

Gente boa 
e amiga, 
festejando 
aniversário, 
na Quinta de 
Santoinho 
-  Arraial 
Minhoto

Paulo Soa-
res, emsaia-
dor do R. F. 
de Veteranos 
ao lado dos 
componen-
tes, para mas 
uma linda 
apresentação 
no Arraial 
Minhoto

Mais um show de folclore do R.F. de Veteranos da Casa 
do Minho, como sempre, mostrando o seu entusiasmo pe-
las tradições de nossa terra
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Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
O MEU SER ESTÁ RADIANTE

 DE ENTUSIASMO 
O ENTUSIASMO É A 

INSPIRAÇÃO QUE VEM DE DEUS.

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

Feliz aniversário Toninho Aires

Saudades do meu 
afilhado Américo Saraiva

Lúcia Granito a Fada 
Protetora da Caridade 

em prol dos Pobres

A  minha  querida amiga, da qual muito me orgulho, 
Lucia Granito, Diretora  da Casa de Trás os Montes, 
e colaboradora  de muitas obras sociais, sempre sor-
ridente e feliz pela caridade que pratica. Nesta foto, 
exibindo as belas e apetitosas comidas da Casa de 
Trás os Montes. Muitas bençãos

Parabéns Claudia 
Ferreira

No mês de Outubro,  foi mês de grandes comemorações.
A minha amiga irmã, Claudia Ferreira, completou com 
muito jubilo, os 52 anos , ininterruptos do seu programa 
radiofônico, Rapsódia Portuguesa, atualmente na Rádio 
Metropolitana, aos domingos ás 10 horas da manhã. 
Programa variado, imperdível, dirigido por uma grande 
guerreira da Comunidade, Radialista, fadista. Irmã, nos-
so carinho e votos de muitas vitórias. Abraços fadistas.

O  nosso ami-
go, Toninho, 
festejando, 
alegremente, o 
seu aniversário, 
num convívio 
familiar muito 
animado. Será 
que está em 
Portugal ou no 
Brasil? Só sei 
que está esban-
jando felicidade. 
Muitas bençãos.

Na nossa querida Casa de Viseu, festejou-se com 
muita pompa, os 52 anos do Programa Portugal 
em Festa. Casa lotada, público maravilhoso, linda 
apresentação do Rancho da Casa, exibição mag-
nífica do nosso folclore. Na foto: eu, recebendo o 
abraço amigo do excelente cantor, João Mossoró, 
grande amigo da  comunidade portuguesa. Muitas 
bênçãos.

Domingo passado, dei 
uma chegadinha à Casa 
das Beiras. Valeu à pena 
recordar, quando nossas 
Casas, andavam sempre 
lotadas. Como é bom re-
viver, olhando este cenário 
fotográfico: à frente a mesa 
da Diretoria, no seguimen-
to, Casa cheia, um belo co-
lírio  para nossos olhos e 
uma sugestão, continuem 
frequentando, uma Casa 
Regional. Sempre é bom 
e vale, com alegria viver a 
vida. Abraços à Casa Ani-
versariante.

Domingo passado, no tradicional almoço dançante 
da Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, uma tar-
de muito  gostosa. O público presente dançou ao toque 
do Conjunto Som e Vozes. Mas, o destaque da semana, 
como vemos, foi o casal, D. Norma Bezerra de Oliveira, 
neta de portugueses e seu marido, Sr. José Carlos de 
Oliveira, também neto de português. Assim sendo, com 
certeza, relembraram as tradições de seus antepassa-
dos e deram um Show na pista de dança. Para o distinto 
casal, nossos parabéns.

Quando você estiver no centro do Rio de Janeiro, na 
Praça Mauá, numa sexta-feira e quiser saborear uma de-
liciosa feijoada e degustar deliciosos vinhos portugueses 
e aquela cervejinha original e só chegar no famoso Res-
taurante Glória na Praça Mauá, na Rua do Acre, 6. Basta 
aparecer que o nosso amigo Domingos Cunha, recebe 
á todos com muito carinho e aquela simpatia que lhe é 
peculiar e quem passou por lá e pode confirmar isso, foi 
o Cantor Mário Simões e Fernando Morais. Na foto, um 
brinde especial com este grande amigo da Comunidade 
Luso-Brasileira Domingos Cunha.

Lindo Visual em Homenagem aos 66 Anos do Solar Beirão 

Restaurante Glória na Mauá
Ponto de Encontro dos amigos

Américo Saraiva, grande folclorista e ser humano, 
exemplar, Sempre muito  simpático, amigo  de todos 
que o cercam. Na foto: Saraiva com a cantora ma-
ravilhosa, Fátima (fafá), e amigas. Abraços fadistas.

Felicidades ao 
Manuel Cardoso e Graça

Parabenizando o presidente vascaíno
O grande Vas-

caíno, Luis Pires 
(Pézinho), muito 

feliz com seu 
filho Brenno, 
parabenizan-

do  o nosso 
Presidente do 

Vasco da Gama, 
Alexandre 

Campelo, pelo 
seu aniversário 
e pelas vitórias 

vascaínas. Mui-
tas bençãos.

Sempre Existiu um espaço aberto, 
para uma palavra de Carinho

Exponho à minha maneira de pensar. Acho que é muito 
bom, depois de passar algum tempo dos acontecimentos, 
as pessoas continuarem a frequentar os lugares que os 
nossos, gostavam de frequentar. Deve fazer muito bem, 
a quem partiu, por isso, meus parabéns. Como vemos na 
foto, à esquerda, D. Olga, em pé, e D. Albertina, com o 
competente Diretor Social da Casa Vila da Feira e grande 
Feirense, Sr. Fernando Alves, dando sempre atenção às 
Senhoras e a todos. À direita, vemos D. Rosa, mãe do Sr. 
Presidente, Ernesto Boaventura, com a bela idade que tem 
e uma cabeça maravilhosa, dá gosto ver. Nós, e todos do 
Jornal Portugal em Foco, desejamos todas as felicidades 
do mundo, extensivo a todo este quarteto em causa. 

Gostei de ver no domingo passado,  no Solar Fei-
rense, D. Berta, Primeira Dama da Casa do Porto, seu 
marido, Sr. Manuel Branco, prestigiando a co-irmã, 
Casa da Vila da Feira. Como vemos neste lindo ce-
nário fotográfico, entre o querido casal, o Padre Pedro 
Fernandes, da Igreja Lusitana da Cidade do Porto. 
Para que não hajam dúvidas, com o nome Igreja Lusi-
tana, existem outras, por alguns lugares em Portugal. 
Faço este registro com muito gosto, e fico feliz, em ver 
um belo sorriso, demostrando a alegria de estar  com 
amigos, no Rio de Janeiro. Sr. Manuel Branco, que 
é bastante religioso e  tem um irmão Padre,  estava 
muito feliz também, o  que é natural. Para o lindo trio, 
o nosso carinho e muita saúde. 

Parabéns à Diretoria 
da Casa das Beiras, onde 
no domingo passado, em 
homenagem aos 66 anos 
da Casa,  proporciona-
ram a todos os presentes  
um domingo por excelên-
cia. Como vemos na foto, 
o fantástico Cantor: Mar-
cio Gomes, que abriu a 
festa, cantando um lindo 
fado de Coimbra, acom-
panhado, pelo competen-
te Conjunto: Típicos da 
Beira Show. Linda festa 
e lindo cenário. Saúde e 
boa sorte.

Marcio Gomes, Cantou e encantou a todos

Mesa Destaque, com Louvor
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Festa Portuguesa com presenças Ilustres

O Presidente do Clube Recreativo Português de JPA, Sr. 
Olivério Carvalho recepcionando os convidados, Presi-
dente da Campesina Friburguense, Sr. Carlos Magno, 
Presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo, Ale-
xandre Cruz e sua esposa Sra.Cyntia Perrut

O Presidente do Clube Recreativo Olivério Carvalho, en-
tregou presentes aos convidados, Alexandre Cruz, Pre-
sidente da Câmara  Municipal de Nova Friburgo e sua 
esposa, Sra. Cyntia Perrut, felizes com acolhida da Co-
munidade Portuguesa

Olivério Carvalho, Presidente do  Clube Recreativo JPA, 
apresentando o Cantinho Literário do Clube, ao Presiden-
te da Câmara de Nova Friburgo, Alexandre Cruz, também 
o Presidente do Campesina Friburguense, Carlos Magno

Um domingo, para 
lá de especial no Clube 
Recreativo Português 
de JPA com o seu Presi-
dente, Olivério Carvalho,  

recebendo o Presidente 
da Câmara Municipal de 
Nova Friburgo, Sr. Ale-
xandre Cruz, que vem 
realizando um belíssimo 

Atração folclorista da Festa Portuguesa foi o Grupo Fo-
clórico Coração Gaúcho do Arouca Barra Clube

Um show de gastronomia, marca registrada da Festa 
Portuguesa

Tuninho Será-
pico deu seu 
show particu-
lar, encantan-
do o público 
presente com 
sua disposição 
em apresentar 
seu repertório Gente amiga, presente na festa portuguesa: Sra. Luz, 

(esposa do sanfoneiro Carga Pesada), Sra. Emília Perei-
ra (esposa do Carlos) e a Sra. Margarida, mãe do Carlos, 
ex-componente do Rancho Tricanas de Coimbra, Rancho  
que fazia parte do histórico que havia neste Clube

Presente na festa portuguesa, em Jacarepaguá, o Tuni-
nho Serápico, o radialista Araújo Borges, e João Martins

trabalho de intercâmbio 
cultural, entre a cidade 
de Nova Friburgo e Fre-
guesias Portuguesas, 
como, por exemplo, Lor-
vão. Também presente, 
sua esposa Cyntia Perrut. 
O presidente da Cam-
pesina Friburguense de 
Nova Friburgo, Sr. Carlos 
Magno, com a presença 
marcante da Comunida-
de Portuguesa, amigos 
que foram recebidos com 
muito carinho pelo Presi-
dente Olivério Carvalho. 
Um dia perfeito, com o 
Clube lotado, recebendo 
um excelente público, 
que lá saboreou delicio-
sas iguarias, aperitivos 

e um suculento churras-
co completo. Tudo isso 
teve a animação musi-
cal do Conjunto Cláudio 
Santos e Amigos. Um 
show de folclore com o 
Grupo Foclórico Coração 
Gaúcho do Arouca Barra 
Clube que abrilhantou a 
festa portuguesa. Foram 
momentos de descontra-
ção, um dia muitíssimo 
agradável em que o Pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Nova Friburgo, 
o Sr. Alexandre Cruz e 
sua esposa Cyntia fica-
ram maravilhados com a 
acolhida da Comunidade 
Portuguesa. O Presiden-
te Sr. Olivério Carvalho, 

fez questão de entregar 
uma lembrança ao dis-
tinto casal. Sem dúvida 
uma festa portuguesa 
perfeita, marca da dire-
toria e do Presidente do 
Clube Recreativo JPA, 

Sr. Olivério Carvalho.
Parabéns a todos que 

colaboraram com a organi-
zação e sucesso do even-
to. A festa Portuguesa já 
virou ponto turístico cultural 
da Cidade Rio de Janeiro. 
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Leila Monassa 

Bolo de maçã, 
passas e nozesCASA DO MINHO

Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820
noVemBRo – 10 – domInGo – 12hs. Festa Gaúcha 
- Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do 
Rio de Janeiro, churrasco, prendas bonitas, folclore com 
o Rancho Gaúcho da Casa do Casa doMinho e música 
ao vivo para dançar animando a festa. Show artistico mu-
sical com a dupla Gaúcha Karol e Rafael Siqueira que re-
vivem grandes sucessos dos Irmãos Bertussi. Cardápio 
Costelada de fogo de chão, coxa e sobrecoxa, linguiça, 
arroz branco, arroz carreteiro e acompanhamentos. Ho-
menagens aos aniversariantes do mês.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –Tels.: 3391-6730 

noVemBRo  – 8 – sexta Feira – 19hs. – Venha dançar e 
se divertir no Baile da Casa de Viseu. O tema será BaIle 
do VeRmelHo. Você poderá vir caracterizado ou não, 
fica a seu critério. A Banda PARATODOS estará conosco 
para animar o Baile, Salão Social com ar refrigerado.

CASA DO PORTO
Rua afonso pena,   39 -   Tijuca - Tel: 2568-2018

noVemBRo – 10 – domingo – 12:30hs. – almoço 
social Entrada: linguiça calabresa, batidas tropicais. 
Prato Principal: Churrasco completo c/lombinho suíno, 
frango, linguiça. Sardinhas portuguesas na brasa. Tri-
pas à moda do Porto, saladas diversas, mesa de frutas 
e doces portugueses. Atração musical. Trio Josevaldo.

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

noVemBRo – 9 – sÁBado – 20hs. show de 
Flashback com Robson Castro
noVemBRo – 22 – seXTa-FeIRa – 20hs. Show de 
Flashback com Ricardo dias
noVemBRo – 27 – QUaRTa-FeIRa – 12hs. almoço 
do Bacalhau na Casa das Beiras

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA
Rua Haddock lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542

noVemBRo – 17 – domInGo – 12hs. arraial Feiren-
se na Quinta do Castelo Cardápio: Sardinha portugue-
sa, frango na brasa, batata cozida e frita, caldo verde. 
doce e bebidas (à parte). Música por conta do Conjun-
to Cláudio Santos & Amigos. Apresentação especial do 
Rancho Folclórico Casa de Viseu.
noVemBRo – 23 – sÁBado – 13hs. Tarde de fados 
no Castelo da Feira. Shaow das novas vozes do Fado 
no Brasil, Ana Paula e Camilo Leitão acompanhados por 
Wallace Oliveira na guitarra portuguesa e Sérgio Borges 
no violão de 7 cordas. e Trio Cláudio Santos

noVemBRo – 24 – domInGo – 13hs. Fazer o bem é 
delicioso. Feijoada Beneficente. Em prol do Natal das 
crianças do Projeto Social do Centro Cultural Cecília 
Conde. Música ao vivo com a Banda Kariocante. Con-
vite: R$ 50,00

CASA DE ESPINHO
av. Braz de pina, 1988 – V. alegre - Tel: 3253-1244

noVemBRo – 10 – domingo – 12:30hs –  almoço 
dançante. Cardápio: Churrasco com diversos acom-
panhamentos e sardinha na brasa. Atração: Cládio 
Santos & Amigos. Apresentação: Rancho Folclórico 
Arouca Barra Clube. Desconto para maiores de 60 
anos e folclorista apresentando carteirinha com foto 
paga meia entrada. Bebidas e doces cobrados a parte. 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

av. melo matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
noVemBRo – 10 – domingo – 12hs. aniversarian-
tes do mês e novembro “desfolhada”. Cardápio: 
Churrasco completo, acompanhamentos, saladas di-
versas, carne assada. Frutas e bolo. Atração: Conjun-
to Típicos da Beira. Encenação da Desfolhada Dança-
rinos para damas. Valor da entrada R$ 60,00.

CASA DOS AÇORES
av. melo matos, 21/25 – Tijuca  – Tel.: 2568-9535
noVemBRo – 10 – domInGo – 13hs. 65º Aniversá-
rio do grupo Folclórico Padre Tomaz Borba. O melhor e 
mais completo churrascona brasa, com frango, lombinho 
& linguiça! sladas e acompanhamentos variados. Para 
comer a vontade, servindo no estilo Self-Service em nos-
so Salão Nobre. Música do Grupo: Amigos do Alto Mi-
nho. Apresentação especial do nosso Grupo Folclórico 
Aniversariante! Ex-componentes do Padre Tomaz Borba 
acompanhados não pagam entrada no almoço.

C.S CAMPONESES 
DE PORTUGAL

sede Campestre: est. são mateus, 25 – 
J. primavera - Tel.:2776-3352/2453-2349

Rua Itatinga, 560 paulicéia – duque de Caxias 
NOVEMBRO – 24 – domInGo – 12hs – 46º Ani-
versário e Festival de Folclore. Cardápio: Feijão a la-
vrador, arroz malandrinho com vitela, dobrada a lom-
beira e espetada mista a componesa. Programa 12hs 
almoço, 14hs. Leilões, 15hs Festival de folclore 1º 
Grupo Etnográfico João Ramalho, 2º R.F. Campone-
ses de Portugal, 3º R.F. Arauca Barra Clube, 4 º R.F. 
Casa de Viseu, 5º Rancho Gaucho da Casa do Minho. 
espetacular buffet. Adesão R$ 45,00 - Petiscas:boli-
nho de bacalhau, batata frita e outros. Bailarico. com 
o Rei do Forró Edvaldo Mineiro.

Iremos ao Show do cantor Romântico  Por-
tuguês  Mário Simões dia 24/11 no Clu-
be Português de Niterói  acompanhado 
da Banda Tipicos da Beira Show. Último show 
do ano.

Saída do Andaraí, Saens Pena e  da rua 
Mariz e Barros. Preco 165.00 p/pessoa incluso 
ônibus de luxo e almoço.

Faca sua reserva na BeRnaRdo  eVenTos.
Tels. 972734306 / 25656271

Bernardo Eventos 
Venham  passar um maravilhoso 

Domingo  com nosso   grupo

preparo:
numa tigela, coloque a maçã ralada, as 

passas, as nozes, misture os açúcares, o 
ovo, o óleo, a baunilha. Vá adicionando os 
demais ingredientes secos, canela, fari-
nha, bicarbonato e fermento. A massa fica 
bem encorpada. leve ao forno preaqueci-
do a 180° , em assadeira untada, por apro-
ximadamente 35-40 minutos.

nota: Reservei algumas nozes e passas 
para a decoração e aferventei a casca da 
maçã para amolecer e moldar.

2 maçãs pequenas ou 1 grande
1/2 xícara (chá) de passas
1/4 xícara (chá) de nozes picadinhas
1/2 xícara (chá) de açúcar mascavo
1/4 xícara (chá) de açúcar refinado
1 ovo grande
1/4 xícara (chá) de óleo
1 colher (chá) de essência de baunilha
1 colher (chá) de canela
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1/2 colher (chá) de bicarbonato
1/2 colher (chá) de fermento em pó
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acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Convivendo com o Alzheimer
Com cerca de 25 milhões de portadores de Alzheimer 

no mundo, sendo um milhão no Brasil e cem mil em Por-
tugal, essa doença merece nossa atenção, especialmen-
te pelo seu elevado custo social. Conforme os sintomas 
avançam, o que eram algumas dificuldades cognitivas e 
problemas de memória evolui para a perda completa da 
independência, com a incapacidade de realizar até as roti-
nas mais básicas do cotidiano. Todo esse processo é mui-
to desgastante, não só para quem possui a doença, mas 
também seus familiares.

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

Para os cuidadores, algumas dicas são: Fazer o porta-
dor de Alzheimer usar uma pulseira com dados de identifi-
cação (nome, endereço, telefone); estabelecer uma rotina 
diária e ajudar o doente a cumpri-la; encorajar a pessoa 
a vestir-se, comer, ir ao banheiro, tomar banho por sua 
própria conta enquanto for possível; organizar a casa afas-
tando objetos e situações que possam representar peri-
go e simplificar a rotina do dia-a-dia de tal maneira que 
o paciente possa continuar envolvido com ela, mantendo 
interações sociais. Caso esses cuidados estejam sobre-
carregando sua vida, não tenha vergonha de pedir ajuda 
para familiares e/ou amigos, ou até mesmo providenciar 
ajuda profissional, se necessário.

Vila da Feira em Movimento

Falar do almoço dos do-
mingos feirense é o “chover 
no molhado”. A comunidade 
luso-brasileira já sabe que, 
quando chegam à casa re-
cebem um tratamento de 
primeira qualidade. Como 
sempre, o Presidente Ernes-
to Boaventura e seus dire-
tores, Antônio Silva e o De-
partamento Feminino fazem 
questão de receber a todos 
com muito prazer e satisfa-
ção, deixando-os como se 
estivessem na sala das suas 
casas. E, mais uma vez esta 
semana, a turma de colabo-
radores da cozinha arreben-

taram com  um cardápio 
super variado, iguarias da 
gastronomia feirense, mar-
ca registrada da Casa, além 
de deliciosos vinhos nacio-
nais e português de ótima 
procedência e a nossa de-
liciosa cervejinha gelada. A 
animação musical foi com o 
Conjunto Cláudio e Amigos 
que colocou os nossos fa-
mosos “pés de valsa” para 
bailarem no salão. Duran-
te o evento foi realizado o 
tradicional bingo e sorteios. 
Realmente, a Casa da Vila 
da Feira é a extensão do lar 
dos seu diretores, associa-
dos e amigos. 

Um família Portuguesa com certeza, comendador Afonso Bernar-
do  Fernandes, com sua esposa Florbela e sua linda família, neto 
Vinicius, bisneto Bernardo, Roberta, João, a mamãe Elaine e ami-
gos radialistas Idália e Maneca

Mesa de destaque no almoço da Casa da Vila da Feira e sempre 
prestigiando a vida  associativa, o casal nota 20, empresário Domin-
gos, diretor do famoso restaurante Glória com a sua amada esposa 
Perci e amigos Daniel Abreu, Heloisa, Marilia

O Presidente Ernesto Boaventura estreou nova idade, no sábado passado e festejou com sua mãe-
zinha, a matriarca D. Rosa Boaventura, demais familiares e o amigo Fernando Alves. O Portugal em 
foco parabeniza o amigo Ernesto pela data natalicia


