
CADERNO DE SÃO PAULO

Belíssimo foi o show da guitarrista, Marta Pereira da 
Costa e seu convidado, o cantor Marco Rodrigues, na co-
memoração dos 84 anos de fundação da Casa de Portu-
gal de São Paulo. Confira essa reportagem e, ainda a noite 
dançante nos Poveiros, o Almoço das Quintas da Casa de 
Portugal, a Coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino 
Castro e demais assuntos de interesse.
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O Governo já começou 
reuniões com BE, PCP, PAN, 
PEV e Livre, para falar sobre 
o Orçamento de 2020, en-
contros onde o investimento 
público e o combate às altera-
ções climáticas estão em cima 
da mesa.

O primeiro-ministro e ele-
mentos do Governo vão re-
ceber comitivas dos partidos 
à sua esquerda e do PAN em 
São Bento. As reuniões come-
çaram com o  PAN, seguindo-
se reuniões com Os Verdes e 
com o BE, às. Ontem no final 
da tarde, foi a vez de o PCP , 
imediatamente a seguir ao pri-
meiro debate quinzenal desta 
legislatura. Finalmente, hoje, 
novamente a seguir à reunião 
plenária no parlamento, será 
o Livre a deslocar-se a São 
Bento para uma reunião com 
António Costa.

Desde as eleições legis-
lativas, o secretário-geral co-

Tradições portuguesas revividas na Casa de Trás-os-
Montese Alto Douro, com a encenação da Desfolhada. 

(detalhes pag. 18)

CASA DOS AÇORES

Casa de Espinho

CONCERTOS SANTO
ANTÔNIO DOS POBRES

Mais um belo domingo na Casa de Espinho, com o pre-
sidente Fábio Cruz e sua diretoria dando um show de 

competência e organização. (detalhes pag. 15)

Sucesso almoço Dançante

munista, Jerónimo de Sousa, 
tem vindo a defender algumas 
das medidas que faziam par-
te do programa eleitoral da 
CDU, como a criação de uma 
rede pública de creches gra-
tuitas para crianças até aos 
3 anos, a valorização geral 
dos salários e o aumento do 
salário mínimo para 850 eu-
ros. Reforço do investimento 
público nos diversos servi-
ços, no setor da saúde, com 

a contratação de mais pro-
fissionais, e nos transportes, 
com alargamento da redução 
das tarifas em todo o territó-
rio são outras ideias fortes.                                                                                             
O BE tem advertido que os 
serviços públicos e a escola 
têm que ser uma prioridade 
no próximo Orçamento e de-
vem estar no centro do de-
bate. Também a melhoria das 
condições de trabalho e dos 
salários, a descarbonização 

da economia e um maior in-
vestimento na saúde são pre-
ocupações dos bloquistas. Na 
educação, a contratação de 
mais funcionários e professo-
res em certas áreas, ou um 
programa de rejuvenescimen-
to do corpo docente são pro-
postas do partido.

Fonte oficial do PEV trans-
mitiu à agência Lusa que as 
prioridades do partido nesta 
reunião estarão centradas em 
dois grandes temas as altera-
ções climáticas e o combate à 
desertificação do interior.

Pelo Livre, a deputada  Jo-
acine Katar  tem defendido a 
necessidade do aumento do 
Salário Mínimo  e o investi-
mento no Serviço Nacional de 
Saúde. A redução das assi-
metrias sociais, o combate às 
alterações climáticas e a alte-
ração da Lei da Nacionalidade 
são outras das preocupações 
do partido.

O Produto Interno Bruto 
só tem de crescer 0,4% na 
segunda metade do ano, me-
nos de metade do registado 
no primeiro semestre, para 
que a meta de 1,9% do Go-
verno seja cumprida.

O INE divulga hoje a es-
timativa rápida das Contas 
Nacionais Trimestrais, rela-
tiva ao terceiro trimestre, e 
basta que a economia tenha 
crescido 0,3% entre julho 
e setembro, face aos três 
meses anteriores, e depois 
avance 0,1% nos últimos três 
meses do ano, para que seja 

alcançada a meta de cresci-
mento do Governo, de 1,9% 
do PIB, no conjunto do ano.

A conclusão resulta da 
análise dos dados trimestrais 
do PIB após a atualização das 
Contas Nacionais, da base 
2011 para a base 2016, divul-
gada em 23 de setembro.

Isto quer dizer que, na 
segunda metade do ano, a 
economia portuguesa pode 
acelerar menos de metade 
do registado nos primeiros 
seis meses para cumprir a 
previsão do ministro das Fi 
nanças, Mário Centeno.

PIB só tem
que crescer 

0,4% para 
alcançar meta 

do Governo
de 1,9%

CASA DE TRÁS-OS-MONTES

O edifício da futura incu-
badora terá cerca de 7 mil 
m/2 e a empreitada tem um 
preço base de cerca de 5,4 
milhões de euros, informou a 
Startup Lisboa. Os interessa-
dos têm até 22 de Novembro 
para apresentarem as suas 
candidaturas. As especialida-
des, o projeto de execução e 
os mapas de quantidades só 
serão disponibilizados na se-
gunda fase do processo.

Depois desta primeira 
fase, serão selecionadas dez 
empresas às quais será de-
pois pedida a apresentação 
de uma proposta, face ao 
caderno de encargos e às 
especificações técnicas do 
edifício a reabilitar”. A sele-
ção dos candidatos será pela 
análise da capacidade técni-
ca e financeira.

Segundo diz a Startup 
Lisboa, obras deverão ini-

Startup Lisboa abre concurso 
para o seu novo edifício
no Hub Criativo do Beato

ciar-se até ao final do pri-
meiro trimestre de 2020 e 
terminar “no prazo máximo 
de um ano”. A transformação 
da zona sul da antiga Manu-
tenção Militar no Hub Criativo 
do Beato foi anunciada em 
2016, depois de o Estado ter 
transferido para a câmara de 
Lisboa a gestão de 20 edifí-
cios da ala sul por 50 anos. 
O objetivo é tornar este es-
paço num dos maiores pólos 
de inovação e empreendedo-
rismo da Europa, reconver-
tendo os edifícios para que 
recebam empresas das áre-
as da tecnologia, inovação 
e indústrias criativas. Além 
da Startup Lisboa, que ficará 
com a gestão de todo o Hub, 
também a incubadora de em-
presas alemã Factory, o Su-
per Bock Group, a Mercedes 
e a Web Summit terão ali os 
seus espaços. 

Casa de Portugal - 84 Anos
Com show de Marta Pereira
da Costa e Marco Rodrigues

A FAmíliA de
domingos mArtins

realizar-se no dia 
15/11/2019 sexta 
feira às 19 horas 
local: igreja são

Francisco de Paula 
Barra da tijuca.

ConvidA à todos A PArtiCiPArem dA 
missA de 1 mês de seu FAleCimento.

O secretário de Estado 
Adjunto falou aos jornalistas 
na Câmara de Boticas, onde 
foi questionado sobre como 
tranquilizaria a população. 
João Galamba esclarece que 
a melhor maneira de o fazer 
é explicando às pessoas que 
muitas coisas que se dizem 
estão assentes em equívo-
cos. Por exemplo, o lítio, diz 
Galamba, não é altamente tó-
xico, assim como não há ne-
nhuma diferença entre uma 
mina de lítio, uma pedreira de 
granito ou mina de quartzo e 
feldspato.

O governante mostrou 
preocupação com o futuro 
da população de Covas do 

João Galamba enfrenta 
protestos em Boticas

Barroso, o local programado 
para eventual mina de explo-
ração de lítio, e fez questão 
de dar o exemplo de uma 
gigantesca mina em Pedras 
Salgadas ou Vidago, onde a 
água continua a ser saudável 
e a atrair turismo.

Depois de um encontro 
na Câmara Municipal de Bo-
ticas, o governante seguiu 
para uma visita ao Centro 
de Informação de Covas do 
Barroso, distrito de Vila Real, 
onde, no fim, se deparou com 
o protesto de dezenas de po-
pulares que, empunhando 
cartazes, gritavam “Não à 
Mina, Sim à Vida”.

“Receamos pela nossa 
saúde, pela água, pelo am-
biente, por tudo o que aqui 
temos”, admitiu uma local às 
estações de televisão no lo-
cal. “Nunca mais vamos ter 
descanso, não vamos desis-
tir nunca. Podemos morrer, 
mas para cá do Marão man-
dam os que cá estão e ele 
que não venha para aqui e 
que não traga a polícia atrás 
dele”, acrescentou.

Depois de o carro ter sido 
cercado pelos manifestantes, 
João Galamba voltou , tendo 
regressado mais tarde já com 
a presença da GNR no local.

65º Aniversário do Grupo
Folclórico Padre Tomáz Borba

Domingo mágico para família açoriana que comemorou 
65º aniversario do seu Grupo Folclórico Padre Tomáz 

Borba. (detalhes pag. 8)

Desfolhada Transmontana

Sucesso, mais um belíssimo concerto Santo Antônio dos 
Pobres, com apresentação Coro Câmera Pro-art, bela in-

ciativa do provedor José Queiroga . (Detalhes pag. 2)

Governo discute Orçamento 
com BE, PCP, PAN, PEV e Livre
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CASA VILA DA FEIRA E TERRAS DE SANTA MARIA

De conformidade com disposto nas alíneas “b dos arts. 22 e 23 dos 
estatutos sociais, ficam os senhores membros do conselho deliberati-
vo e todos os demais associados da Casa da Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria, convocados para a Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 29 de novembro de 2019 às 20 horas em sua sede 
social, na Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca, para homologar a reforma 
do novo estatuto social da referida entidade.

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

Vice-presidente do 
Conselho Deliberativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Concertos Santo 
Antônio dos Pobres

Doze secretarias muni-
cipais de turismo e quatro 
conventions bureax vão es-
tar no estande da Secreta-
ria de Estado de Turismo 
do Rio de Janeiro durante a 
realização da 31º edição da 
Festuris Gramado – Festival 
Internacional de Turismo. O 
evento, que acontece de 7 
a 10 de novembro, recebe, 
anulamente, mais de 10 mil 
profissionais do segmento do 
turismo.

Otavio Leite, secretário 
de estado de Turismo do Rio 
de Janeiro, destaca a impor-
tância da proximidade de 
Gramado com destinos rele-
vantes para o mercado turís-
tico do Rio de Janeiro.

- O Rio de Janeiro tem 
como objetivo se reposicionar 
nos mercados turísticos na-
cional e internacional. Nossa 
presença na Festuris é uma 
passo importante nessa dire-
ção. Afinal, trata-se um even-
to de relevância especial.

Estande da Setur-RJ na Festuris 
promove o turismo do Estado

A Feira é um 
referencial para 
atrair turistas 

do sul do país e 
países vizinhos

Agentes de viagens e 
operadores de turismo do 
Uruguai, Argentina e Chile 
estarão no evento. Em 2018, 
segundo o Ministério do Tu-
rismo, os três países foram 
responsáveis pela vinda de 
mais de 640 mil turistas.

O estande da Setur-RJ 
tem 32 m2. No local, será 
distribuído material produ-
zido em português, inglês e 
espanhol, que apresenta as 
12 regiões turísticas do Es-
tado. Os representantes das 
cidades do Estado que par-
ticiparão do Festival levarão, 
também, material específico 
de seus municípios.

O Festuris é o local ide-
al para a concretização de 
negócios e parcerias. Nesta 
edição será apresentado um 
espaço exclusivo para em-
presas e destinos que atu-
am no segmento de turismo 
de luxo e GLBT. Além disso, 
mais de duas mil marcas do 
setor estarão representadas. 
Em 2018, o evento alcançou 
resultado de R$ 300 milhões 
em geração de negócios, 
participação de 450 jorna-
listas e influenciadores e de 
65 destinos internacionais. O 
Festival ocupa uma área de 
25 mil m2 e será realizado no 
Serra Park, em Gramado.

A venerável Irmandade de 
Santo Antônio do Pobres, 
realizou no última dia 10 
de novembro, mais um 
belíssimo concerto nas 
dependências da Igreja 
Santo Antônio dos Pobres 
com o renomado Coro de 
Câmera Pro-art que em 
2019 completou 43 anos 
em atividades com 4 Cds 
gravados. O Coro de Câ-
mera Pro-art já apresen-
tou-se em todo o Brasil. 
Um trabalho belíssimo 
com  direção e regência 
de Carlos Alberto Figuei-
redo, preparação vocal 
fica com a Veruschka 
Mainhard e participação 
especial, tocando órgão, 
Benedito Rosa. Os temas 
do Coro foram executados 
em latim, francês e inglês . 
Uma belíssima inciativa 
do Provedor José Queiro-
ga que, na oportunidade 
agradeceu a todos que 
participaram do evento e 
antecipou o convite para o 

próximo concerto. O Con-
certo Natalino que será 
realizado no próximo dia 
8 de dezembro de 2019, 

a partir das 17 horas. Im-
perdível !  com muita mú-
sica boa, que faz bem a 
alma e ao coração. 

Interior da linda Igreja Santo Antônio dos Pobres.Podemos ver o Coro Câmera Pro-art, o Regente Carlos 
Alberto Figueiredo, Organista Benedito Rosa, o Provedor José Queiroga

Magnifica 
apresenta-
ção do Coro 
Câmera 
Pro-art, sob a 
regência do 
Carlos Alberto 
Figueiredo. È 
de apreciar-
mos esta foto 
onde vê-se 
o magnifico 
órgão no Côro 
desta secular 
Igreja de San-
to Antonio dos 
Pobres

Panorâmica do público no concerto do Coro Câmera Pro-art na linda 
Igreja Santo Antônio dos Pobres

A Pera Rocha do Oeste vai es-
tar representada na maior fei-
ra para exportadores interna-
cionais da China, em Xangai, 
para conquistar consumidores 
chineses, divulgou a associa-
ção do setor. “Vamos promover 
a pera neste mercado e come-
çar a fazer os primeiros con-
tatos comerciais para adiantar 
trabalho para quando for auto-
rizada” a sua abertura, afirmou 
Domingos dos Santos, presi-
dente da Associação Nacional 
de Produtores de Pera Rocha , 
à agência Lusa. Com a presen-
ça na China, a ANP pretende 
aumentar a visibilidade interna-
cional da Pera Rocha do Oes-
te e contribuir para o aumento 
das exportações, através do 
reforço da promoção externa. 
Temos de ter outros mercados 
alternativos para ultrapassar a 
crise econômica do Brasil, o 
Brexit na Inglaterra e o embar-
go da Rússia aos produtos eu-
ropeus e a China é um merca-
do muito populoso, com poder 
de compra e que consome pro-
dutos importados”, justificou o 
dirigente. A China importa 3,8 
milhões de toneladas de fru-
ta, com crescimentos médios 
anuais de 16% e uma classe 
média que procura produtos 

Pera Rocha do Oeste em feira na China

genuínos e de alta qualidade.
Pela primeira vez, a ANP vai 
estar representada no FHC – 
Food & Hotel China, o maior 
certame chinês para exporta-
dores internacionais, Na edi-
ção deste ano são esperados 
120 mil visitantes profissionais 
nos 180 mil metros quadrados 
de dimensão do evento, onde 
estão representadas 3.500 em-
presas de 43 países. Os gover-
nos de Portugal e da China têm 
vindo a negociar a abertura do 
mercado chinês à fruta portu-
guesa. Esta semana, a União 
Europeia e a China fecharam 
também um acordo histórico 
que tem como objetivo prote-

ger uma centena de Indicações 
Geográficas europeias, sendo 
uma delas a Pera Rocha do 
Oeste. Na campanha deste 
ano, foram colhidas 200 mil to-
neladas de pera rocha e 60% 
dessa produção é vendida nos 
mercados internacionais, com 
Marrocos a liderar, seguindo-
se o Brasil e a Inglaterra.A pera 
rocha é produzida (99%) nos 
concelhos entre Mafra e Leiria, 
sendo os de maior produção os 
do Cadaval e Bombarral, entre 
os distritos de Lisboa e Leiria. 
Esta fruta possui Denominação 
de Origem Protegida, um re-
conhecimento da qualidade do 
fruto.
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As muitas camadas da terra de Viriato

NotAs.. ...e mAis

A capital do Dão é uma terra cheia 
de camadas e dela se tira mais par-
tido se lá formos com a disposição 
de as desfrutar. Dentro e fora do cen-
tro histórico, há histórias e lugares a 
descobrir e pessoas que procuram 
criar ali uma experiência em jeito de 
degustação. Chega-se a Viseu e so-
bem-se as ruelas empredradas até à 
Praça Dom Duarte e ao Adro da Sé, 
dá-se ali um par de voltas e almoça-
se, porque se há algo que sabemos é 
que ali se come bem. É provável que 
deste modo descomprometido não al-
cance muito daquilo que se pode viver 
em Viseu. Ela merece ser saboreada 
em jeito de degustação, e é isso que 
pessoas como Pedro Sobral e Fáti-
ma Costa têm procurado demonstrar, 
criando outras formas de conhecer, 
sentir e estar na terra de Viriato.

Ao fim de alguns anos a colecio-
nar histórias dos lugares de Viseu, o 
casal, ele arqueólogo e ela historiado-
ra, entendeu ser altura de criar uma 
oferta de turismo cultural à medida. E 
são eles mesmos, na empresa NEVE-
RENDING, que conduzem os visitan-
tes por seis city breaks cuja duração, 
duas horas, serve  bem num dia de 
passeio. Uma das visitas chama-se 
«De Vissaium a Viseu» e percorre 
quinze lugares, entre eles tesouros 
arqueológicos, que mostram como 
Viseu foi mudando desde o século III 
a.C. Mas há também uma ronda pe-
las igrejas e pela arte sacra, pela Sé 
Catedral e ainda uma viagem ao tem-
po dos muçulmanos. Fátima e Pedro 
abriram também uma loja de recorda-
ções e um apartamento turístico.

E se chegar ao centro para fazer 
estes passeios é fácil, já saber onde 
fica Silgueiros requer usar o GPS. Con-
tudo, o trânsito na estrada que serpen-
teia até àquela freguesia tem sido em 
grande parte feito de forasteiros que 
vão ali, de propósito, jantar ao MESA 
DE LEMOS. Trata-se de uma aposta 
do empresário Celso de Lemos, cria-
dor de uma marca têxtil de luxo e fama 
mundial, que investiu em vinhos e 
gas¬tronomia de alta gama na sua ter-
ra natal. Comanda a cozinha o jovem 
chef Diogo Rocha, natural de Canas 
de Senhorim, que escolheu construir 
carreira no lugar onde nasceu.

É um homem de sorriso aberto, 
que encara com humildade o suces-
so da sua cozinha de autor, na qual 

mistura as origens com algumas pai-
xões, como a horticultura tradicional 
da região e a gastronomia açoriana. 
«Sempre se disse que se comia muito 
bem em Viseu, mas havia alguma difi-
culdade em personalizar isso. Não se 
fala dos chefs de cozinha», declara, 
que há alguns meses começou tam-
bém a abrir o Mesa de Lemos de terça 
a sábado, quando antes servia ape-
nas ao fim de semana.

Para ele, a consagração é apenas 
consequência natural de se cuidar da-
quilo que já existe: «Sou um crente 
nesta região e nas suas pessoas.» É 
de esperar que com ele concordem Ar-
thur Ferreira, dono da TASQUINHA DA 
SÉ, e o casal que abriu o restaurante 
Dux Palace, o chef Luís Almeida e a 
mulher, chefe de sala, Vanessa San-
tos, juntamente com o escanção Luís 
Moura. Nestas casas, ambas ainda 
nos seus primeiros dois anos de exis-
tência, trata-se o vinho, com primazia 
para o Dão, com grande respeito.

Na primeira, no centro histórico, 
encontra-se um ambiente justo ao 
nome: sala pequena, onde ao almoço 
há pratos caseiros e, ao jantar, uma 
toada de petiscos, pela mão de uma 
cozinheira que se profissionalizou na 
melhor das experiências - preencher 
durante muitos anos a mesa de filhos 
e netos até o genro Arthur a resgatar 
para sócia.

A cada prato de Isilda Costa, Arthur 
faz corresponder um vinho, saben-
do, além de o casar com os sabores, 
contar a respetiva história, o que não 

é pouco, tratando-se de uma car-
ta com cerca de duzentas referên-
cias. E próximo do Rossio, o DUX 
PALACE, em estilo mais contem-
porâneo, assume-se como restau-
rante vínico. Da cozinha saem os 
imperdíveis petiscos de Luís que, 
na mesa, vão harmonizar com vi-
nhos de uma carta que, ao longo 
do ano, vai representando todos os 
produtores do Dão.

E, embora de copos de vinho 
ali não se possa esperar muito, 
dada a singeleza do bar, pode-
se contar no CARMO81 com algo 
que, até há pouco mais de um 
ano, não existia em Viseu. Assim 
como abrir-se a boca de espanto 
ao deparar, no pátio das traseiras, 
com uma das mais impressionan-
tes intervenções artísticas da ci-
dade: o focinho de um lince feito 
de peças de automóveis, obra do 
artista Bordalo II.

De resto, só é de esperar pas-
sar-se bem o tempo naquela anti-
ga oficina de motores de rega que 
passou a ser bar, galeria de artes 
invulgares, cinemateca alterna-
tiva, sala de concertos e espaço 
para conviver com gente de muitas 
origens, gostos e visões artísticas, 
como são os seus fundadores. O 
Carmo81 nasceu da cooperativa 
que organizou o festival de cine-
ma Shortcutz e passou a ser a 
sua sede, mas há sempre alguma 
coisa para fazer, ver ou apreciar 
naquele espaço que manteve os 

seus genes oficinais.
E quem ficar de barriga cheia de 

tudo isto, mas ainda lhe couber mais 
um bocadinho de Viseu na alma, não 
deve sair sem ir dar os parabéns ao 
MUSEU NACIONAL GRÃO VASCO, 
que está ainda a celebrar o seu cen-
tenário. Além de conhecer a obra e a 
história de Vasco Fernandes (1475-
1542), considerado o principal pin-
tor quinhentista português, pode-se 
apreciar uma exposição que revela a 
sua influência noutros artistas.

Chama-se Além de Grão Vasco. 
Do Douro ao Mondego: A Pintura en-
tre o Renascimento e a Contra-Refor-
ma. E ainda fica a saber, na visita a 
este imprescindível museu para todos 
os curiosos, como Viseu foi um autên-
tico caldeirão artístico renascentista. 
Mais uma faceta para degustar nesta 
cidade cheia de surpresas.

Esta guesthouse é um dos mais 
recentes lugares para ficar em Vi-
seu, tendo surgido para criar uma 
alternativa à hotelaria tradicional, 
como investimento do casal Maria 
João Melo e Joel Faria. Engenheiros 
civis ligados à decoração de interio-
res, viram na casa senhorial devolu-
ta, bem central, no Jardim das Mães, 
uma oportunidade de render as suas 
artes, mas o interior estava tão de-
gradado que a melhor opção seria 
demolir.

Diante do resultado, aprecia-se 
que tenham seguido o caminho mais 
difícil de aproveitar tudo quanto po-
diam, mesmo quando isso implicou 
muita luta. É por isso que se pode 

subir por uma bonita escadaria de 
madeira, ver paredes forradas com 
tijolo de burro e partes do antigos 
tabiques e alguma pedra. Neste 
prédio encantador, há agora 7 apar-
tamentos para turistas, decorados 
para agradar à vista e proporcionar 
conforto, com cozinhas modernas, 
aquecimento e muita luz natural.

É talvez um lado menos conheci-
do de Viseu, mas esta é uma exce-
lente região para andar de bicicleta, 
tendo sido mesmo ali, na freguesia 
de Santos Evos, que foi inaugurado 
em 2013 o primeiro circuito oficial de 
BTT - e esses Trilhos de Santo Ivo 
são uma espécie de Meca para os 
praticantes de BTT. São mais de 30 
Km de trilhos, em 6 rotas, mais de 
metade delas em floresta e com vis-
ta para a ribeira de Dornelas ou para 
o rio Sátão. O circuito está equipado 
com postos de lavagem, banheiros 
e parques de lazer. Ainda em Viseu, 
começam, ou acabam, os 49 Km da 
Ecopista do Dão, a mais comprida 
de Portugal, também bastante aces-
sível para caminhantes ou ciclistas. 
E no concelho vizinho, Vouzela, está 
instalado um dos 7 centros de BTT 
homologados pela Federação Portu-
guesa de Ciclismo. A partir da vila, 
que fica a cerca de 30 Km de Viseu, 
também se podem explorar 200 Km 
de trilhos sinalizados, em sete per-
cursos, numa zona de montanhas 
em redor do vale de Lafões.

Caro leitor Vizeu é sem duvidas 
um dos melhores lugares para co-
nhecer em nosso Portugal . 

Incentivo às filmagens em 
Portugal já atraiu 40 produções

O incentivo à produção e captação de filmagens em Por-
tugal, que oferece até 30% do valor dos projetos aos pro-
motores, já atraiu 40 produções, disse à Lusa o comissário 
da Portugal Film Commission, Manuel Claro. “Já tivemos 
40 projetos apoiados em pouco mais de um ano e meio”, 
explicou Manuel Claro, salientando que é quase unânime 
entre os produtores internacionais a qualidade das equipes 
técnicas e artísticas portuguesas neste tipo de obras.

Presidente da República em 
visita de Estado a Itália

O Presidente da República esteve na Itália para uma visita 
de Estado esta semana Durante a visita, que teve como ob-
jetivo reforçar as relações políticas bilaterais, Marcelo Re-
belo de Sousa foi a  Roma e Bolonha. Desde que assumiu 
funções na Presidência, esta é a terceira visita de Estado 
que Marcelo Rebelo de Sousa faz a Itália.

Residentes não habituais aumen-
taram 26% em menos de meio ano
Começou de forma tímida nos primeiros anos, mas foi 
ganhando relevância, sobretudo a partir de 2014 quando 
as novas adesões ao regime de residentes não habituais 
ultrapassaram, nesse ano, as 2 mil. De resto, entre 2014 

e 2018 o acréscimo superou os 1400%. E parece não es-
tancar, apesar de o ritmo estar a abrandar. Nos meses 
que separam setembro do ano passado e março deste 
ano, registou-se um aumento de 25,8% no número de re-
sidentes não habituais.

Portugal é o país da UE com 
maiores remessas de emigrantes

Os portugueses com residência fora do país fizeram re-
messas de 3,6 bilhões de euros no ano passado, o que 
representa o valor mais elevado entre todos os países da 
União Europeia. Os dados revelados pelo Eurostat, mos-
tram que Portugal também apresenta o valor mais elevado 
da União Europeia quando é analisado o valor líquido das 
remessas. Em segundo lugar surge a Roménia (2,7) e a 
Polónia (2,54), países que também têm um elevado núme-
ro de emigrantes.

Paulo Cafôfo filia-se no PS
O ex-presidente da Câmara do Funchal Paulo Cafôfo filiou-
se no PS. Cafôfo foi candidato como independente pelo PS 
às últimas regionais e no final da semana passada inscre-
veu-se como militante do partido. A sua filiação no PS foi 
proposta pelo secretário-geral, António Costa. Paulo Cafôfo 
diz que foi com total convicção que se inscreveu no PS, ter 
sido um processo natural e ter empenho e vontade de lide-
rar o PS/Madeira. 

Partidos acertam um 1,30 minutos 
para Chega, IL e Livre

Todos os partidos com assento parlamentar consensualiza-
ram intervenções de um minuto e meio para os deputados 
únicos de Chega, Iniciativa Liberal e Livre no debate quin-
zenal com o primeiro-ministro, André Ventura, Cotrim de Fi-
gueiredo e Joacine Katar  vão poder interpelar o chefe do 
Governo socialista, na discussão, faltando agora o presiden-
te da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, convocar 
uma conferência de líderes extraordinária para sancionar 
esta decisão provisória da comissão parlamentar de Assun-
tos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ou esti-
pular ele próprio esta solução.

Nova concessão de crédito 
para a casa supera 900 milhões 

pelo terceiro mês
Os bancos portugueses financiaram mais de 900 milhões de 
euros para a compra de casa, em setembro. Segundo os da-
dos divulgados pelo Banco de Portugal, trata-se do terceiro 
mês consecutivo em que as novas operações de crédito à 
habitação superaram este montante. As novas operações de 
crédito à habitação atingiram os 915 milhões de euros. Este 
valor ficou abaixo dos 975 milhões de euros no mês anterior. 
No acumulado dos primeiros nove meses de 2019, os ban-
cos emprestaram 7.788 milhões de euros para a aquisição 
de habitação.
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portimão

Na próxima segunda-feira, 11 de novembro, vai ter 
lugar, às 16:00, a cerimónia de bênção e de lançamento 
da primeira pedra da nova Unidade de Reabilitação, Cui-
dados Continuados e Paliativos do Instituto S. João de 
Deus (ISDJ), na Av. João Paulo II, em Carnaxide.

A cerimónia contará com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais e do Presi-
dente do ISJD, Vitor Lameiras.

Esta nova Unidade, que disponibilizará um total de 
126 camas, consistirá numa resposta na área dos Ser-
viços de Saúde no Concelho de Oeiras, integradas no 
âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados In-
tegrados (RNCCI), Reabilitação Física e Cuidados Pa-
liativos, disponibilizando as seguintes valências: Unida-
de de Convalescença; Centro de Reabilitação Física e 
Internamento Particular; Unidade de Média Duração e 
Reabilitação; Internamento em Demências; Unidade de 
Cuidados Paliativos; Serviço de Reabilitação Física em 
Ambulatório; e Serviços de Apoio.

O edifício, de cinco pisos, foi pensado de raiz para 
esta unidade, compondo uma área de mais de 9000m2 
de construção.

Este projeto é promovido pelo Instituto S. João de 
Deus numa parceria com o Município de Oeiras, o qual 
faz a cedência do terreno em direito de superfície.

oeiras vai ter uma nova
Unidade de Saúde

Hoje e amanhã, a Fun-
dação da Casa de Mateus 
acolhe a Conferência Interna-
cional da Associação Portu-
guesa dos Jardins Históricos.

Mais de setenta proprie-
tários e gestores de Jardins 
Históricos de Portugal, Es-

O Município de Oeiras vai inaugurar mais um edifício 
no âmbito do Programa Habitação Jovem nos Centros 
Históricos, no dia 11 de Novembro, às 11h00, na Rua 
Marquês de Pombal, números 3, 5 e 7, em plena vila de 
Oeiras. Aqui foram criados 11 fogos para arrendamento 
jovem, sendo três de tipologia T0, sete T1 e um T2. Até 
agora, a Câmara Municipal já investiu 13.590.000,00 € 
na compra de 24 edifícios e na reabilitação de 16 prédios 
para Habitação Jovem, tendo sido atribuídos 53 fogos a 
jovens do concelho.

A reabilitação deste conjunto edificado incluiu a re-
cuperação do edifício existente e a sua adaptação aos 
novos usos habitacionais e comerciais, mas também a 
construção de um novo edifício, tendo em conta o seu 
enquadramento na malha urbana do quarteirão e alinha-
mento com os adjacentes, o que resultou numa integra-
ção arquitetónica por contraste Antigo/Contemporâneo. 
Refira-se ainda que foi aproveitado o logradouro, com 
cerca de 500 m2, para zona de estadia.

No piso térreo deste edifício foram mantidos os dois 
espaços comerciais, incluindo um restaurante com espla-
nada no logradouro e no edifício novo foi criado um es-
paço de garagem com cinco lugares de estacionamento.

A obra, que representou um investimento municipal 
de €940.000,00, foi realizada pelo empreiteiro Constar-
te, S.A..

Esta reabilitação irá complementar o Programa Habi-
tação Jovem no Centro Histórico de Oeiras, aliando-se 
aos três edifícios já aqui reabilitados na Rua Cândido dos 
Reis e na Rua da Costa e à obra em curso no Largo da 
Boavista, totalizando 22 fogos já concluídos e nove em 
obra ou seja, um total de 31.

Registe-se que, atualmente o Município de Oeiras já 
adquiriu 24 edifícios no âmbito do Programa Habitação 
Jovem dos Centros Históricos (Paço de Arcos, Oeiras, Al-
gés, Dafundo, Barcarena, Leião, Porto Salvo, Carnaxide 
e Queijas), sendo que 11 destes imóveis, após as obras 
de reabilitação, encontram-se concluídos, totalizando 
53 fogos. Outros três edifícios encontram-se em fase de 
conclusão, com 16 fogos, prevendo-se a sua atribuição 
até ao final do ano em curso.

Em fase de reabilitação encontram-se dois edifícios, 
com um total de 41 fogos, localizados em Oeiras e Paço 
de Arcos.

Em fase de projeto ou procedimento estão oito edifí-
cios, com 43 fogos, localizados em Algés, Dafundo, Paço 
de Arcos, Oeiras e Porto Salvo, tendo uma estimativa or-
çamentada em 5.240.00,00 €.

panha e França reunir-se-ão 
em torno de um programa 
complexo que se desdobra 
entre a 4ª Ação de Sensibi-
lização e Capacitação: Abrir 
um Jardim Histórico ao públi-
co: Dinamização e Rentabili-
zação e a II Conferência de 

município de oeiras inaugura novo 
edifício para Habitação Jovem

Participaram nesta ini-
ciativa 46 caçadores que se 
reuniram na sede da ACDR 
de Balteiro

Realizou-se, no sábado, 
uma montaria ao javali pro-
movida pelo Município de Ri-
beira de Pena, com apoio da 
Junta de Freguesia de Santa 
Marinha, da Junta de Fre-

montaria ao Javali juntou 
muitos participantes

partido aliança repudia 
demolição do palácio 

Vascencelos
Aliança diz que irá pro-

por um conjunto de medidas 
para a salvaguarda do pa-
trimónio material e imaterial 
portimonense.

O Partido Aliança emitiu 
um comunicado para «la-
mentar a destruição do Pa-
lácio de Vasconcelos consi-
derado um dos edifícios mais 
importantes do património 
edificado da Praia da Rocha 
e do concelho de Portimão».

Segundo a concelhia de 
Portimão do Aliança, «o licen-

ciamento do mesmo ocorreu 
em 2015, sem que o assunto 
tenha sido levado a reunião 
de câmara no mandato de 
2013-2017, estranhamos 
que tenha ocorrido tal facto, 
igualmente obscuro, é saber 
se há ou não licencia para 
demolição do edifício, visto 
que neste momento a demo-
lição está suspensa».

A suspensão do PDM para 
a zona da Praia da Rocha, se-
gundo o Aliança, «traduz-se 
numa grande prejuízo para 

Em pleno outono, a zona 
mais alta do Concelho de 
Boticas, nomeadamente a 
serra de Alturas do Barroso, 
foi brindada com o primeiro 
nevão da época.

As baixas temperaturas 
que se fizeram sentir duran-
te a madrugada desta sex-
ta-feira, dia 8 de novembro, 
proporcionaram um acordar 
diferente às gentes da fre-
guesia de Alturas do Barro-

so e Cerdedo. 
A Proteção Civil Munici-

pal respondeu prontamen-
te à situação, assegurando 
que as estradas do Con-
celho se mantinham transi-
táveis e com as condições 
necessárias para que a 
circulação rodoviária fosse 
feita em total segurança, 
continuando ainda atenta 
às alterações que possam 
vir a acontecer.

boticaS

neve pintou de branco zona 
mais alta do concelho

ponte da barca e arcoS de ValdeVez

Vila real

A Adega de Ponte da 
Barca e Arcos de Valdevez 
vai apresentou, no sábado, 
a nova coleção NA PERÃO 
no lançamento do seu vinho 
“mais emblemático”, o Adega 
Ponte da Barca Vinhão da 
colheita 2019. O evento rea-
liza-se entre as 16h00 e as 
18h00, no Solar do Vinhão, 
em Ponte da Barca.

Segundo a organização, 
o evento visa “dar a conhe-
cer a forma como irá continu-
ar a surpreender o mundo” e 
vai contar com a presença de 
“várias individualidades da 
vida política e empresarial do 
Norte de Portugal e dos seus 

apresenta nova imagem no
lançamento de novo vinho

casa de mateus recebe conferência
internacional sobre Jardins Históricos

distribuidores e parceiros”.
O programa contempla 

ainda uma prova do primeiro 
vinho da Adega com a nova 

imagem e uma degustação 
de Trufas de chocolate com o 
vinho Vinhão, dentro de uma 
linha de chocolates artesa-

nais que a Adega está a de-
senvolver com a Sim Choco-
lates de Vila Nova Famalicão.

“Os produtos e a nova 
imagem são um convite a 
fazer uma viagem no tem-
po, para reavivar as memó-
rias de infância e os sabores 
do chocolate e do vinho do 
tempo dos nossos avós”, ex-
plicou a organização, acres-
centando que “o vinho ocupa 
um lugar muito especial na 
história da humanidade”.

Uma percentagem das 
verbas angariadas no dia na 
venda do vinho serão doadas 
à Fundação AMA – Perturba-
ções do Espetro do Autismo.

todos agentes económicos e 
para imagem do nosso Con-
celho, terá o Município de Por-
timão capacidade financeira 
para indenizar os processos 
de licenciamento em curso?».

O Partido Aliança diz que 
vai «requerer audiência ao 
Município de Portimão para 

esclarecimento de tão estra-
nho processo, requerendo 
a respectiva documentação 
afeta ao mesmo processo».

Além disso, «irá propor 
um conjunto de medidas 
para a salvaguarda do pa-
trimónio material e imaterial 
portimonense».

guesia de Salvador e Santo 
Aleixo de Além Tâmega e da 
Associação Cultural, Despor-
tiva, Recreativa de Balteiro.

Participaram nesta ini-
ciativa 46 caçadores que se 
reuniram na sede da ACDR 
de Balteiro, onde formaliza-
ram a sua inscrição e toma-
ram o mata-bicho. 

Turismo Cultural: Património 
Paisagístico e Criatividade.

Organizado pela Associa-
ção Portuguesa dos jardins 
Históricos, fundada em Ja-
neiro de 2003, este encontro 
tem como objetivo sensibili-
zar os proprietários dos jar-

dins históricos, dispersos pelo 
território português e cuja 
conservação é complexa, 
dotando-os de ferramentas 
e soluções para valorizar um 
património único que exprime 
valores culturais, históricos e 
de sustentabilidade.
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aveiro

caminha

montijo

matosinhos

Numa política de continui-
dade, a Câmara Municipal de 
Caminha está a proporcionar, 
mais uma vez, aos alunos do 
pré-escolar e do 1.º ciclo do 
Agrupamentos de Escolas 
Sidónio Pais a participação, 
de forma gratuita, no projeto 
ConscienciArte.  Trata-se de 
uma iniciativa dirigida para 
os municípios fundadores da 
Fundação de Serralves, da re-
gião Norte, como é o caso de 
Caminha. A Câmara Munici-
pal garante ainda o transporte 
a todos os alunos. Esta sema-
na foram várias as turmas da 
EB1/JI de Caminha que usu-
fruíram desta atividade.

Pelo segundo ano con-
secutivo, os alunos do con-
celho de Caminha têm a 
oportunidade de participar 
nas atividades promovidas 
por Serralves, graças à ade-
são da Câmara de Caminha 
ao Estatuto de Fundador de 
Serralves. Prevê-se que, até 

As taxas de impostos mu-
nicipais (IMI, IRS e Derrama) 
para 2020 foram fixadas, na 
reunião da Câmara Municipal 
do Montijo de 30 de outubro, 
e revelam um benefício fiscal 
para munícipes e empresas 
do concelho 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 sendo assim apli-
cável a taxa máxima de 0,45 
por cento.

O IMI é o imposto direto 
com maior peso na receita 
municipal. A não aplicação 
da taxa máxima implica uma 
restituição de 1 581 853,62 
de euros aos munícipes. 

O hotel licenciado pela 
Câmara de Matosinhos na 
Praia da Memória foi hoje 
alvo de denúncia na Procu-
radoria-Geral da República, 
para avaliar a autorização da 
construção em cordão dunar, 
onde “vários documentos ofi-
ciais” sugerem impedimentos 
à edificação.

A queixa da ADERE - as-
sociação de defesa do am-
biente Década Reversível, a 
que a Lusa teve acesso, aler-
ta que a construção “pode 
sofrer de vícios de caráter 
administrativo, com eventu-
ais repercussões a nível civil 
ou até penal”, pedindo à PGR 
que sejam tomadas as “pro-
vidências que legalmente se 
impõem”.

“Questionamos se o pro-
cesso de licenciamento terá 
sido devidamente firmado, já 
que vários documentos for-
mais nos sugerem que na-
quela zona não deveria estar 

alunos de caminha vão a serralves

Câmara do Montijo beneficia munícipes
e empresas em termos fiscais

Hotel licenciado para praia de
Matosinhos alvo de denúncia à PGR

ao final ano letivo, mais de 
meio milhar de alunos do pré
-escolar e 1º ciclo do Agru-
pamentos de Escolas Sidó-
nio Pais participe no projeto 
ConscienciArte.

Este projeto, uma iniciativa 
de inovação social consubs-
tanciada numa metodologia 
de aprendizagem comple-
mentar ao ensino formal, de-
senvolve-se no domínio das 

ciências, ambiente e cidada-
nia abrange várias oficinas 
relacionadas com a biodiver-
sidade, paisagem, quinta pe-
dagógica e sustentabilidade e 
alterações climáticas.

Recorda-se que o Municí-
pio de Caminha aderiu Conse-
lho de Fundadores da Funda-
ção de Serralves, através da 
celebração de um protocolo, 
com vista a proporcionar aos 

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 
dependentes (20 euros-1 de-
pendente, 40 euros-2 depen-
dentes, 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 

a ser construído este nem 
nenhum outro edifício”, des-
taca a associação, citando, 
entre outros, o Plano de Or-
denamento da Orla Costeira 
(POOC) Caminha/Espinho, 
que “identifica o terreno” 
como estando “inserido numa 
faixa de proteção”.

A denúncia refere ainda o 
aviso de ser “proibida a alte-
ração da morfologia do solo”, 
dada pela Comissão de Coor-
denação e Desenvolvimento 
da Região Norte (CCDR-N).

De acordo com o docu-
mento, tal indicação data de 
2005 e diz respeito a “uma 
carta-resposta” da CCDR-N 
“a um morador que questio-
na sobre possível constru-
ção no local”.

A queixa descreve ainda 
que, em 2019, “Eduardo Pi-
nheiro, enquanto edil da Câ-
mara de Matosinhos, autoriza 
o projeto apesar de o PDM 
[Plano Diretor Municipal] mos-

caminhenses uma oportunida-
de de ampliar os seus hábitos 
culturais e um contacto mais 
próximo com as manifesta-
ções artísticas e os criadores 
portugueses e estrangeiros 
de maior relevância, de acor-
do com critérios de qualidade 
e rigor. De facto, enquanto 
Fundadora de Serralves, a 
Autarquia está a desenvolver 
um conjunto de iniciativas que 
promovem a cultura contem-
porânea e a sensibilização 
ambiental na área das suas 
atribuições institucionais, bem 
como está a beneficiar das 
competências especializadas 
da Fundação de Serralves. As 
exposições que têm estado 
patentes nos diversos espa-
ços culturais do Município, a 
participação do Município no 
Bioblitz e a participação dos 
alunos do concelho no projeto 
ConscienciArte, pelo segundo 
ano consecutivo, comprovam 
isso mesmo.

não aplicação da taxa máxi-
ma de 5 por cento, manten-
do a taxa aplicável este ano. 
Esta decisão representa uma 
devolução deste imposto aos 
munícipes na ordem dos 501 
457,00 euros.

Por último, no lançamen-
to da Derrama, o município 
dá prossecução à política de 
anos anteriores, com a apli-
cação 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 Der-
rama às empresas com um 
volume de negócios igual ou 
inferior ao referido montante. 
Esta isenção traduz-se numa 
devolução de 104 mil 404 eu-
ros. A proposta foi aprovada 
por unanimidade.

trar o terreno inserido numa 
zona denominada ‘Estrutura 
Ecológica Fundamental’”.

Questionado pela Lusa, o 
presidente da ADERE observa 
que, sendo “de conhecimento 
público que o empreendimen-
to está devidamente legaliza-
do”, a associação quer que 
o Ministério Público faça “um 
escrutínio ao processo admi-
nistrativo para apurar onde é 

que o processo falhou”.
“Compreendemos que 

todos os investimentos são 
importantes para o desen-
volvimento do concelho e da 
região, mas não se podem 
sobrepor às medidas de pro-
teção do ambiente e, ainda 
menos, alterar essas medidas 
de forma a permitir exceções, 
anulando o propósito para as 
quais foram criadas”, disse.

A Universidade da Bei-
ra Interior (UBI) recebe a 
quinta edição do Congresso 
Internacional sobre Cultu-
ras, que reunirá de quarta a 
sexta-feira duas dezenas de 
oradores portugueses e es-
trangeiros, anunciou aquela 
instituição sediada na Covi-
lhã, distrito de Castelo Bran-
co.

Em nota de imprensa, a 
UBI especifica que o con-
gresso estará centrado na 
análise sobre a questão: 
“Que cultura(s) para o sécu-
lo XXI?” e no grande objeti-
vo de identificar os desafios 
para a cultura neste século.

Segundo o referido, o 
evento contará com a pre-
sença de personalidades 
como Guilherme d’Olivei-
ra Martins (antigo ministro, 
que está ligado a entidades 
como o Centro Nacional de 
Cultura), Onésimo Teotónio 
Almeida (escritor e cate-
drático na Universidade de 
Brown), Moisés de Lemos 
Martins (catedrático da Uni-
versidade do Minho), e o rei-
tor da UBI, António Fidalgo.

Focado numa perspetiva 
lusófona, o congresso tam-
bém integra na lista de con-
vidados outros oradores de 
países como Portugal, Brasil 
e Moçambique.

“Ao longo do programa, 
a reflexão centra-se no futu-
ro da cultura e como ela se 
cruza com questões funda-

mentais da atualidade”, frisa 
a UBI.

Entre os temas a abordar 
estão a comunicação, a arte 
e as expressões artísticas, a 
moda e estilos de vida, o gé-
nero e sexualidades, as uni-
versidades e conhecimento, 
a democracia e cidadania, o 
ambiente, as redes digitais e 
a gestão cultural.

A sessão de abertura 
está marcada para quarta-
feira, às 09:00, no Anfiteatro 
da Parada, com a conferên-
cia inaugural subordinada 
ao tema “Futuro da(s) Cultu-
ra(s) em Discussão”.

Já a conferência de en-
cerramento, intitulada “Uni-
versidade e Lusofonia”, terá 
os contributos de Onésimo 
Teotónio Almeida, que abor-
dará “O mundo lusófono e a 
sua luta com a modernida-
de”. António Fidalgo falará 
de “Cooperação da Univer-
sidade da Beira Interior com 
as Universidades africanas 
de língua portuguesa” e Gui-
lherme d’Oliveira Martins 
encerra esta última sessão 
que decorre na sexta-feira, 
na Sala dos Conselhos da 
Faculdade de Artes e Letras, 
a partir das 18:15.

Este congresso é organi-
zado pela UBI, em parceria 
com a Universidade do Mi-
nho, a Universidade Federal 
da Bahia e da Universidade 
Federal do Recôncavo da 
Bahia, no Brasil.

A administração do Cen-
tro Hospitalar do Baixo 
Vouga (CHBV) anunciou 
hoje que entraram em fun-
cionamento novas instala-
ções para endoscopia do 
Serviço de Gastrenterolo-
gia do Hospital de Aveiro.

As novas instalações 
contam com “duas salas de 
endoscopia, com sanitários 
e vestiários, uma sala de 
reprocessamento, com três 
máquinas de lavagem, com 
capacidade para desinfe-
ção de cinco endoscópicos 
em simultâneo, e com sis-
tema de traceabilidade da 
utilização dos endoscópios, 
e uma sala para armazena-
mento dos endoscópicos, 
dotada de dois armários, 
com um sistema de tracea-
bilidade integrado, que as-
seguram o controlo micro-
biológico”.

De acordo com uma 
nota de imprensa daquela 
entidade, foram também 
adquiridas duas torres de 
endoscopia “de última ge-
ração”, com endoscópios 
de alta definição, que, 
“além da melhor qualidade 
de imagem, permitem real-

çar imagens endoscópicas, 
através de um sistema de 
imagem avançado - NBI 
(“Narrow-Band Imaging”)”.

“A nova funcionalidade, 
que requer treino adequado 
e empenho de toda a equi-
pa, irá possibilitar maior de-
teção e melhor caracteriza-
ção das lesões, importante 
na tomada de decisões te-
rapêuticas, endoscópicas 
ou cirúrgicas) e orientação 
adequada dos doentes”, 
explica o texto.

As novas instalações da 
área endoscópica, cujas 
obras de adaptação demo-
raram cerca de três meses 
e meio, possibilitam ainda a 
realização de exames com 
insuflação de dióxido de 
carbono, em vez de ar am-
biente, “que proporcionará 
exames menos dolorosos e 
mais confortáveis”.

Segundo a administra-
ção do CHBV, a área da Pe-
quena Cirurgia também foi 
alvo de remodelação, com 
criação de uma sala de re-
cobro, capacitada para três 
macas e dois cadeirões, 
“que irá permitir um recobro 
mais confortável e seguro”.

Hospital de Aveiro com novas
instalações para endoscopia

covilhã

Congresso Internacional 
sobre culturas reúne

especialistas 
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Economia
Bruxelas mais otimista do que Governo

nas previsões de crescimento da economia 
A Comissão Europeia 

melhorou em três décimos 
a previsão de crescimen-
to econômico de Portugal 
para 2% este ano, um 
décimo acima do espera-
do pelo Governo, já para 
2020 mantém-se a an-
terior previsão de 1,7%.                                                                
A estimativa faz parte das 
previsões econômicas de 
outono, divulgadas,  nas 
quais a Comissão Euro-
peia coloca-se em linha 
com as previsões para o 
déficit este ano dadas pelo 
Executivo, que estimavam 
uma redução para 0,1% 
do PIB, face ao déficit de 
0,4% registado em 2018.

“Prevê-se que o déficit 
das administrações pú-
blicas diminua para 0,1% 
do PIB em 2019, apoiado 

A Caixa Geral de 
Depósitos reduziu 254 
trabalhadores desde o 
início do ano, segundo 
as contas dos primeiros 
9 meses do ano. Segun-
do as contas até setem-
bro, o grupo CGD tinha 
na atividade em Portu-
gal 7421 funcionários, 
o que compara com os 
7675 que tinha em final 
de 2018.

A CGD tem estado 
num processo de redu-
ção de trabalhadores 
desde que foi recapitali-
zada e negociou o plano 
de reestruturação com a 
Comissão Europeia.

Em maio, o presiden-

te executivo da CGD, 
Paulo Macedo, disse que 
em termos líquidos a ex-
pectativa para este ano é 
que saiam cerca de 570 
pessoas, entre pré-refor-
mas, rescisões por mú-
tuo acordo e não renova-
ção de contratos a termo.

Quanto a agências, 
a CGD tinha 510 em 
setembro em Portugal, 
menos 12 do que em de-
zembro passado.

A CGD divulgou que 
obteve lucros de 640,9 
milhões de euros nos pri-
meiros nove meses des-
te ano, mais 73,5% do 
que nos mesmos nove 
meses de 2018.

Caixa Geral de Depósitos 
reduziu 254 trabalhadores 
entre janeiro e setembro

por receitas cíclicas ainda 
dinâmicas, redução das 
despesas com juros e um 
investimento público abai-
xo do orçamentado”, lê-se 
no comunicado da Comis-
são Europeia.

“No entanto, o déficit 
é negativamente afetado 
por uma nova ativação 

do mecanismo de capital 
contingente do Novo Ban-
co (0,6% do PIB)”, é ain-
da referido pelo executivo 
comunitário, que acres-
centou: “excluindo esta e 
outras medidas extraordi-
nárias, o saldo orçamental 
deve atingir um excedente 
de 0,5% do PIB” este ano.

Mas se por um lado 
Portugal não só resiste, 
como indica um desem-
penho melhor do que o 
esperado, o mesmo pa-
rece não acontecer com o 
resto da Zona Euro. A Co-
missão Europeia reviu em 
baixa a sua previsão de 
crescimento da economia, 
e mostra-se preocupada 
com o impacto negativo 
dos conflitos comerciais 
na atividade econômica 
do bloco.

Nas previsões divul-
gadas, o crescimento es-
timado para este ano na 
Zona Euro baixa dos 1,2% 
antecipados em julho para 
1,1%, enquanto a previ-
são de crescimento para 
o próximo ano passa de 
1,4% para 1,2%.

O relatório CTT e-Com-
merce Report 2019 mos-
tra que há cada vez mais 
pessoas a optar por fa-
zer compras online: 46% 

dos portugueses fizeram 
pelo menos uma compra 
online durante o ano de 
2018, o que representa 
um aumento de 10% face 

O Governo não descar-
ta a hipótese de aumentar 
o salário mínimo nacional 
dos atuais 600 euros para 
650 euros já em janeiro de 
2020, disse o secretário-
geral da UGT, Carlos Silva. 
“A ministra do Trabalho, 
Ana Mendes Godinho, não 
fechou a porta à proposta 
da UGT”, afirmou o líder da 
central sindical.

Patrões e sindicatos co-
meçaram ontem as nego-
ciações com o Executivo 
socialista para definir o va-
lor do salário mínimo para 
o próximo ano.

A UGT já tinha propos-
to “uma atualização para 
os 660 euros”, mas “admi-
te baixar para os 650 eu-
ros, desde que em 2023 
o salário mínimo atinja os 
800 euros”, esclareceu 
Carlos Silva.                                                                                                                 

A proposta do Governo 
é mais modesta, estabe-
lecendo como objetivo os 
750 euros até ao final da 
legislatura, o que, fazendo 

Há cada vez mais portugueses
a optar pelo comercio eletrônico

Aumento de 50 euros no
salário mínimo em discussão

a 2017. Este valor dei-
xa Portugal equiparado à 
média do sul da Europa 
(47%).

“Por outro lado, au-
mentou também o número 
de compras de produtos 
(13,8 compras anuais, 
mais 14% que no ano an-
terior), associado quer ao 
aumento do número mé-
dio de produtos por com-
pra, quer ao aumento da 
sua frequência”, explica 
os CTT.

O relatório faz um perfil 
do ‘e-buyer’ português: a 
maioria (51,5%) é do sexo 
feminino, 66% tem entre 
25 e 44 anos, a maior par-

te vive nas zonas de Lis-
boa e Porto e são “oriun-
dos das classes sociais 
média alta e média (81% 
e 77% respetivamente 
destes segmentos popula-
cionais, compram online)”.

“Quanto à origem das 
compras, os e-buyers 
portugueses continuam a 
comprar maioritariamente 
em sites e/ou plataformas 
de e-commerce interna-
cionais. A China surge 
claramente como a ori-
gem mais referida (70%), 
seguindo-se a Espanha e 
o Reino Unido”, diz o co-
municado.

Os incentivos à assiduida-
de anunciados pela ministra 
da Administração Pública, Ale-
xandra Leitão, vão depender 
da avaliação dos serviços e do 
funcionamento pleno do novo 
sistema de informação do Es-
tado, que está em fase de im-
plementação.

Depois de Alexandra Lei-
tão ter revelado, em entrevista, 
que quer implementar meca-
nismos de incentivo aos funcio-
nários públicos mais assíduos, 
recuperando uma medida re-
vogada durante o programa 
de ajustamento, o que gerou 
algum debate.

Fonte oficial do ministério 
tutelado por Alexandra Leitão 
explicou que esses incentivos 
vão depender da avaliação 
de desempenho dos serviços, 
mas também da implementa-
ção plena do novo Sistema de 
Informação da Organização do 
Estado  que vai recolher infor-
mação muito mais detalhada 
sobre os funcionários públicos.

“Está prevista a avaliação 

Incentivos para 
funcionários assíduos 

dependem da avaliação
dos serviços com distinção 
de mérito associada aos me-
lhores níveis de desempenho 
e mecanismos que permitam 
refletir essa avaliação em be-
nefícios para os respetivos 
trabalhadores”, explica fonte 
oficial, referindo que a inten-
ção está em linha com o que 
está previsto no Programa do 
Governo.

“É neste contexto que a 
questão da assiduidade deve 
ser enquadrada, tal como a 
aposta na elevação dos níveis 
de motivação dos trabalhado-
res, através de incentivos à 
eficiência e à inovação, e em 
medidas que facilitem a conci-
liação entre a vida profissional 
e familiar, com recurso ao tele-
trabalho”, acrescenta.

O Governo não explica exa-
tamente quando é que o novo 
sistema de informação, apro-
vado no final da última sessão 
legislativa no Parlamento, es-
tará implementado, apesar de 
garantir que o trabalho segue 
em frente .

as contas, daria um valor 
de cerca de 635 euros em 
2020. Contudo, a ministra 
acredita que será possível 
chegar a acordo em sede 
de concertação social.

A CGTP considera que 
a meta do Governo é um 
bom ponto de partida ne-
gocial, mas exige que a 
curto prazo, no máximo 
até 2023, o salário suba 
para os 850 euros, disse 
o secretário-geral da inter-
sindical, Arménio Carlos. 
O dirigente não avança 
com valores para 2020, 
preferindo antes um com-
promisso para a legislatu-
ra, sublinhou.

Do lado das confede-
rações patronais, o pre-
sidente da CIP -Confe-
deração Empresarial de 
Portugal, António Saraiva,  
adiantou “ É perfeitamente 
razoável chegar aos 750 
euros em 2023, admitindo 
ir mais longe se a econo-
mia o permitir”.

João Vieira Lopes, que 

dirige a Confederação do 
Comércio e Serviços, tam-
bém já admitiu que está 
disponível para um aumen-
to faseado do salário míni-
mo nacional.

Na anterior legislatura, 
o Governo de António Cos-
ta aumentou em 95 euros 
o salário mínimo no setor 
privado, dos 505 €, em 
2015, para os 600 €, em 
2019. O aumento para os 
trabalhadores da Função 
Pública foi inferior, mas, 
no final, ficaram a ganhar 
mais. O salário subiu 55,07 

€ de 580 €, em 2015, para 
635,07 €, em 2019.

A Proposta da CGTP 
foi de mais 90 euros  para 
todos os trabalhadores no 
público e no privado . “Inde-
pendentemente do valor do 
salário mínimo, há uma ne-
cessidade de aumentar em 
90 euros todos os ordena-
dos já em janeiro de 2020”, 
afirmou o secretário-geral 
da CGTP, Arménio Carlos. 
“Só desta forma será pos-
sível evitar a aproximação 
dos salários mínimo e mé-
dio”, esclareceu.

A taxa de desemprego 
no terceiro trimestre do ano 
recuou para 6,1%, menos 
0,2 pontos percentuais do 
que no trimestre anterior e 
menos 0,6 pontos percen-
tuais em termos homólo-
gos, divulgou o INE.

De acordo com o Institu-
to Nacional de Estatística , 
trata-se do valor mais baixo 
da série iniciada em 2011.

A população desempre-
gada, de acordo com os 
dados divulgados foi es-
timada em 323,4 mil pes-
soas e diminuiu 1,5% (5,1 

Taxa de desemprego cai para 
6,1% no terceiro trimestre  

mil) em comparação com 
o trimestre anterior e 8,3% 
(29,3 mil) em relação ao 
terceiro trimestre de 2018.
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O PS já está a preparar 
as próximas eleições presi-
denciais e autárquicas. Com 
o novo Governo, António 
Costa preparou as suas hos-
tes para a exigência da acu-
mulação da atividade gover-
nativa  com a preparação e 
o exercício da presidência da 
Comissão Europeia. E, ago-
ra, é tempo de começar a re-
organizar o partido e a cerrar 
fileiras para as dificuldades 
do ciclo eleitoral que vai ter 
de enfrentar: com as presi-
denciais no final do próximo 

Costa prepara partido para
presidenciais e autárquicas

Luís Montenegro acusou 
Rui Rio de transformar o PSD 
numa cópia do PS e assegu-
rou que se vier a liderar os so-
cial-democratas devolverá ao 
partido a sua gênese: o “D”, 
de democrata. O candidato à 
presidência laranja assumiu 
que tem projeto para liderar o 
PSD nos próximos 12 anos e 
que a primeira proposta que 
apresentará se vencer as 
Diretas será uma diminuição 
de impostos em toda a linha, 
além de tomar as rédeas à 
preparação do processo au-
tárquico de 2021.

O ex-líder parlamentar do 
PSD apontou um novo ca-
minho para o PSD, onde não 
se disfarce derrotas e não se 
transforme a São Caetano à 
Lapa num outro Largo do Rato.

“Não somos outro Partido 
Socialista. O país já tem PS 
a mais e o Estado tem PS a 
mais. O país empobrece por 
ter um PS a mais e PSD a me-
nos”, disse Luís Montenegro.

“Não chega disfarçar der-
rotas”, disse, sobre a reação 
ao resultado nas legislativas 
que teve Rio, a quem acusou 
de afastar vozes que o parti-
do não pode dispensar.

“Comigo na liderança nun-
ca mais será preciso um anti-
go líder, como Cavaco Silva, 
vir exprimir a sua preocupa-
ção com a falta de unidade 
no PSD e o afastamento de 
pessoas de qualidade, ne-
cessárias à vida coletiva e ao 
futuro do nosso partido”.

Com Rui Machete, um dos 
fundadores do PSD, na fila 
da frente de uma plateia com 
algumas centenas de pesso-
as, Montenegro disse que “o 
PSD não pode ser a bengala 
suplente do PS”, quando os 
partidos da Esquerda não es-
tiverem disponíveis.

“Para que é que serve o 
PSD? Para caucionar mais 
ou menos discreta ou pon-
tualmente as habilidades 
deste Governo situacionista, 
quando BE e PCP não es-
tão de serviço?”, questionou, 
frisando que se predispõe a 
fazer diferente. “Mas isso im-
plica mudar de vida dentro do 
PSD; para de seguida Portu-

ano e as autárquicas daqui a 
dois anos.

Interna e externamente, o 
líder socialista já deixou cla-
ro que  independentemente 
dos resultados eleitorais, por 
piores que sejam, levará o 
mandato até ao fim. «Comi-
go não há pântanos», garan-
tiu aos deputados.

Os socialistas não esque-
cem o ano de 2001. António 
Guterres demitiu-se depois 
de um desaire eleitoral nas 
autárquicas. Ficou célebre o 
discurso do então primeiro-

se com a disputa interna pela 
liderança do partido.

Praticamente certa, é a 
candidatura de Pedro Nuno 
Santos, que, como já se viu 
no último congresso dos so-
cialistas, conta com o apoio 
da maioritária ala esquerda 
do partido.

Ao certo, e incluindo o lí-
der, ninguém sabe daqui a 
quanto tempo a questão da li-
derança se irá colocar. O que 
não impede os vários prota-
gonistas de tentarem ganhar 
peso dentro do aparelho.

Entretanto, Fernando Me-
dina obrigado a vir a público 
esclarecer que está de alma 
e coração na Câmara de Lis-
boa. A confusão foi lançada 
por Marques Mendes no seu 
comentário na SIC, garantiu 
que António Costa e Mário 
Centeno «estão em rota de 
colisão» e que o nome de 
Medina é falado, num círcu-
lo muito restrito do PS, para 
este cargo. «Costa pode 
querer surpreender», disse o 
comentarista .

Nem a família de Marcelo 
Rebelo de Sousa consegue 
quebrar o tabu sobre a sua 
recandidatura à Presidência. 
Depois do filho Nuno Rebe-
lo de Sousa ter dito que dá 
como certo o segundo man-
dato do pai, Francisco, de 16 
anos, afilhado e neto preferi-
do de Marcelo afirmou o con-
trário. “O palpite de filho vale 
tanto como o de milhões de 
portugueses, logo a começar 
pelo do meu neto mais velho 
que é exatamente o oposto”, 
revelou Marcelo.

“Cada cabeça a sua sen-
tença e a política não se se 
faz de palpites, faz-se de 
decisões e quem as vai to-
mar não é ninguém, não é a 
família”, mas o próprio Mar-
celo. “Em outubro de 2020 

Filho e neto de Marcelo divergem
sobre recandidatura de Marcelo 

O secretário-geral do 
PCP homenageou  o legado 
de Álvaro Cunhal, que faria 
106 anos, afirmando que a 
sua visão sobre a integra-
ção de Portugal na União 
Europeia continua a ser 
um instrumento importante. 
“Bastaria olhar com alguma 
atenção para os seus últi-
mos escritos para verificar 
como permanecem atuais as 
grandes linhas do seu pen-
samento e como continuam 
a ser um instrumento impor-
tante e base de partida para 
a análise de novos fenôme-
nos e novos acontecimentos 
da vida nacional e internacio-
nal dos últimos anos”, disse 
Jerónimo de Sousa.

O líder comunista discur-
sava na sessão comemora-
tiva do 106.º aniversário de 
Álvaro Cunhal, onde lem-
brou a atualidade do legado 
do histórico militante, sobre-

Jerónimo lembra Álvaro Cunhal e as
consequências da adesão à União Europeia

ministro de que batia com a 
porta para evitar que o país 
caísse num «pântano políti-
co».

Na tomada de posse do 
seu novo Governo, o primei-
ro-ministro deixou bem vin-
cado aquilo que já dito aos 
deputados: os resultados 
das autárquicas e das presi-
denciais não irão «condicio-
nar a ação governativa».

Nas últimas autárquicas, 
o PS conseguiu o melhor 
resultado, com 158 câma-
ras. Um resultado difícil de 
manter numa altura em que 
o Governo já dará sinais de 
desgaste ao fim de 6 anos. 
Lisboa é uma das preocupa-
ções. Fernando Medina per-
deu a maioria absoluta nas 
últimas autárquicas, com o 
PSD muito fragilizado, e vá-
rios socialistas admitem que 
se a direita recuperar poderá 
ser uma batalha difícil. «Vai 
ter grandes dificuldades se 
for novamente candidato», 
diz um dirigente . A luta pela 
Câmara de Lisboa mistura-

gal mudar de vida”.
“Não basta ganhar às pes-

quisas ou às expectativas. O 
que precisamos mesmo é de 
ganhar eleições. Não chega 
disfarçar derrotas”, aludindo 
à declaração de Rio na noite 
do resultado, em que se deu 
por satisfeito por ter tido um 
resultado superior ao que 
as sondagens davam como 
garantida. “Alguns gostam 
de um partido pequeno, sem 
alma, sem ambição, feita de 
gente acomodada, servil do 
chefe condenado a perder”.

“Comigo na liderança, o 
PSD vai voltar a ser o que 
sempre foi: um partido abran-
gente, em que a unidade 
se constrói na ação”, disse, 
garantindo quer vencer as 
autárquicas de 2021. “Nes-
te novo circulo que se vai 
abrir, vamos lutar para ga-
nhar a maioria das câmaras, 
a começar pela Câmara de 
Lisboa”, disse. “Sei bem o 
que quero para voltarmos a 
vencer em Lisboa. Tenho de 
forma muito clara a estratégia 
para garantirmos essa vitória 
“, adiantando que se vier a 
ganhar as Diretas será o pró-
prio a assumir a coordenação 
do processo autárquico.

“Quero um PSD com vida 
própria. Comigo na lideran-
ça não haverá princípios de 
acordos com o PS. Eles só 
servem para simular a mo-
deração e o recentramento 
do PS. Não haverá aprova-
ção dos Orçamentos do PS, 
porque como se percebeu o 
PS continua ligado ao PCP 
e ao BE, e estes são os par-
ceiros que o PS escolheu 
há quatro para governar, 
mesmo não tendo vencido 
as eleições legislativas”, 
disse, acusando o toque de 
que 2015 ainda não foi ul-
trapassado.

“Os objetivos são claros” 
quanto a tal medida, disse. 
“Impulsionar a economia, de-
safogar a classe media, au-
mentar os rendimentos das 
famílias. Esta não é apenas 
uma proposta econômica mas 
uma visão diferente e uma es-
tratégia política e social dife-
rente”, disse o candidato.

tudo a sua visão sobre as 
consequências da adesão 
de Portugal à União Euro-
peia. “Ponto importante e 
significativo dessa reflexão 
foi o encontro de 1990 do 
PCP sobre a independência 
nacional, que Álvaro Cunhal 
encerrou, identificando não 
apenas os reais perigos para 
a independência e soberania 
nacionais que resultavam de 
tais processos e tal evolução, 
como nessa reflexão estava 
inscrita uma orientação para 
os esconjurar”, indicou.

Aliás, o secretário-ge-
ral do PCP foi mais longe e 
classificou o legado de Álva-
ro Cunhal como “premonitó-
rio”, porque as suas análises 
confirmaram-se inteiramente 
nestas três décadas de inte-
gração capitalista, resultando 
na destruição do aparelho 
produtivo nacional, de sacrífi-
co dos interesses nacionais e 

tomo a decisão e comunico 
aos portugueses”. “No he-
misfério em que vivemos, 
as decisões dos candidatos 
não são comunicadas pelos 
filhos nem pelos tios nem pe-
los primos nem pelos avós”, 
acrescentou. Apesar disso, 
vai ouvir as várias opiniões, 
incluindo a do seu neto pre-
ferido, o Francisco, como já 
admitiu Marcelo.

Depois de ter sido sub-
metido a um cateterismo, o 
Presidente disse que a recu-
peração é um fator positivo 
para ponderar a recandidatu-
ra. “Tendo corrido bem esta 
cirurgia e sendo a evolução 
seguinte positiva, isso é um 
fator positivo na ponderação 
do que irei fazer daqui por 
um ano”, acrescentou.

de submissão aos interesses 
dos mais ricos e poderosos.

“A vida deu-lhe razão”, 
afirmou o líder comunista, 
lembrando que Portugal, 
desde a adesão ao euro, “é 
um dos países que menos 
cresce e que mais recuou na 
produção de riqueza e dos 
que mais perderam no plano 
econômico, mas também no 

plano social”.
Em dia de aniversário de 

um coerente patriota e inter-
nacionalista, defensor dos 
interesses do povo, o líder 
do PCP terminou o seu dis-
curso reafirmando o sonho 
de construção de uma socie-
dade nova liberta da explora-
ção e de todas as formas de 
opressão.

Montenegro 
quer devolver o 
D de democrata  

ao PSD

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina Mar-
tins, considerou inaceitável a 
proposta dos patrões de au-
mentarem os salários mínimo 
e médio através dos fundos 
de Compensação de Traba-
lho, que garantem o paga-
mento de indemnizações aos 
trabalhadores.

“Não podemos pagar o au-
mento do salário mínimo com 
o dinheiro que é dos traba-
lhadores. Essa proposta dos 
patrões é inaceitável”, afirmou 
Catarina Martins.

A coordenadora do BE re-
agia a uma notícia que dava 
conta de que os patrões que-
rem mexer num fundo de 370 
milhões de euros, para com-

pensar o aumento de salários.
Para Catarina Martins, os 

patrões não têm interesse 
em aumentar salários e as 
empresas estão a propor au-
mentá-los com o dinheiro dos 
trabalhadores.

“O que as empresas estão 
a propor é aumentar o salário 
com o dinheiro que é dos tra-
balhadores, quando a razão, 
porque que os salários têm 
que subir em Portugal, é para 
termos uma economia mais 
justa e mais bem distribuída”, 
observou. A líder do BE defen-
deu que o aumento do salário 
mínimo deve ser uma “medida 
de justiça” e que “os salários 
não pesam demais na econo-
mia”, mas sim de menos.

BE considera inaceitável aumentar 
salários através de fundos que 

pagam indemnizações
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Aniversário de Fundação
G.F. Padre Tomáz Borba

Foi realizada, no domin-
go passado, uma bonita 
festa pela Diretoria da Casa 
dos Açores onde, com a 
presença de diretores, as-
sociados e amigos come-
moraram o 65º aniversário 
de fundação do seu Grupo 
Folclórico Padre Tomáz 
Borba.

Um dia perfeito, ensola-
rado. A Casa esteve, como 
sempre, lotada e foi ofere-
cido um delicioso almoço 
comemorativo, cardápio 
de primeira qualidade com: 
churrasco completo, fran-
go, lombinho, linguiça e 
demais assados na brasa, 
acompanhando saladas e 
vinhos portugueses. A ani-
mação musical ficou com 
Conjunto Amigos do Alto 
Minho. Mas, o ponto alto da 
tarde, sem duvida alguma, 
foi o folclore. Dando inicio 
à festa, belíssima apre-
sentação do Grupo Folcló-
rico Padre Tomáz Borba, 
aniversariante do dia que 
adentrou no Salão Açoriano 
com muita garra e esponta-
neidade, marca registrada 
desta moçada que divulga 
as tradições açorianas no 
Brasil. Uma data especial 

A Vereadora Teresa Bergher entregou uma Moção Festiva do 65º 
aniversário do G.F. Padre Tomaz Borba, ao Presidente Açoriano Le-
onardo Soares e sua esposa Patrícia

65º

O Presidente 
Leonardo 
entregou 
uma placa 
comemorati-
va aos com-
ponentes e 
ex-compo-
nentes do 
G.F. Padre 
Tomáz 
Borba

para todos os amantes do 
folclore português.

Na oportunidade, o 
presidente e diretores da 
Casa dos  Açores, presta-
ram uma bela homenagem 
aos componentes e ex-
componentes do Grupo, 
entregando uma placa alu-
siva ao evento. A vereado-
ra Teresa Bergher, também 
fez a entrega de uma Mo-
ção de Congratulações e 
Louvor aos 65 anos de fun-
dação do G. F. Padre To-
máz Borba. Finalizando a 
tarde, com chave de ouro, 
diretores e componentes 
reuniram-se diante do bolo 
comemorativo para o tradi-
cional parabéns. 

O ex-presidente Fernando Pires recebeu uma placa comemorativa 
do aniversário G.F. Padre Tomaz Borba, das mãos do Presidente 
Leonardo Soares, destacando-se a participação dos dois, no grupo 
aniversariante

Apresentação maravilhosa do G.F. Padre Tomaz Borba, neste do-
mingo festivo Açoriano, onde a alegria tomou conta da festa

Uma data especial para os componentes G.F. Padre Tomaz Borba, 65 anos de história, continuando 
brilhantemente o trabalho de seus fundadores

Uma exibição 
com muita 
emoção do 
G.F. Padre 
Tomáz Borba, 
onde todos os 
componentes 
“vestiram” 
a alegria de 
poder come-
morar o seu 
aniversário

Um show à parte, a dedicação e amor ao folclore Açoriano, dos com-
ponentes G.F. Padre Tomaz Borba. Parabéns Os componentes do G.F Padre Tomaz Borba, na festa de 65º anos de fundação, vibraram durante toda festa demonstrando o orgulho em 

participarem deste Grupo

Mesa de destaque no almoço festivo Açoriano: Dr. Flávio Martins e sua esposa Luciane Marquezan, 
vereadora Teresa Bergher. Felipe Mendes e  o presidente da Casa dos Açores, Leonardo Soares

O diretor açoriano, Antonio Andrade, cumprimentando os amigos, 
Anna Beatriz, Cristiane, Sr. Ventura e Deise que compareceram à 
esta data festiva

O conjunto amigos do Alto Minho abrilhantou a festa de 65 anos do 
G.F. Padre Tomaz Borba

Presença marcante, no domingo festivo Açoriano onde vemos, o ex
-presidente Antonio Toste com familiares e amigos

Mesa do 
ex-presidente 
da Casa dos 
Açores, Fer-
nado Pires e 

esposa Sônia, 
seu filho João 

Marcos, seu 
irmão Alexan-
dre Fagundes 

e um amigo
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Marta Pereira da Costa e Marco Rodrigues
Nos 84 anos da Casa de Portugal

A Casa de Portugal de São Paulo, 
fundada em 1.935, e presidida já 
por varias gestões pelo conhecido 
Comendador Antonio dos Ramos, 
esteve em festa no ultimo dia 25 
de outubro de 2.019, para come-
morar em grande estilo, os seus 
84 anos de fundação, numa reali-
zação da Kafka Produções e Even-
tos. A Casa de Portugal tem sido 
pioneira na realização de grandes 
e inesquecíveis noites de shows 
da musica portuguesa e também 
brasileira nestes seus 84 anos de 

vida. O evento esta inserido no pro-
jeto “Casa de Fado em São Paulo 
– Festival de Fados e MPB”, uma 
atividade organizada a partir da Lei 
Rouanet do Ministério da Cultura, 
por meio da empresa Kafka produ-
ções e eventos, com promoção da 
Casa de Portugal que conta com o 
patrocínio das empresas: Ecourbis 
e EDP apoio da TAP, Hotel Tryp, o 
Marquês Buffet, Tasca da Esquina 
e apoio institucional do Consulado 
Geral de Portugal em São Paulo. 
Seu objetivo é a difusão dos princi-

pais gêneros musicais entre Portu-
gal e Brasil, o Fado e a MPB. Nesta 
noite tivemos pela primeira vez no 
Brasil a guitarrista Marta Pereira 
da Costa, a única guitarrista pro-
fissional de fado a nível mundial. 
Iniciou a sua formação musical no 
piano, aos quatro anos de idade. 
É conhecida por sua personalida-
de musical, e tem apresentado um 
projeto que rompe com o paradig-
ma de que a guitarra portuguesa 
esteja sempre associada ao ho-
mem, enfatizando com a sua sen-

Sra. Selene Ramos, o esposo e presidente da entidade 
Com. Antonio dos Ramos, o Cônsul Geral de Portugal em 
São Paulo Dr. Paulo Nascimento e o Dr. Antonio de Almei-
da e Silva Presidente do Conselho Deliberativo da casa.

Juntos os artistas, a guitarrista Marta Pereira da Costa e 
o cantor Marco Rodrigues.

sibilidade uma sonoridade muito 
feminina, que aliada à sua entrega 
na interpretação, cria em palco um 
ambiente e cenário únicos, pro-
porcionando ao público um espe-
táculo singular e muito emotivo. O 
seu tema “Terra” serviu de banda 
sonora, ao filme de lançamento 
da nova imagem, da Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa. 
Marta Pereira da Costa, foi distin-
guida recentemente pela Fundação 
Amália Rodrigues, com o Prêmio 
Instrumentista e tem sido elogia-
da por todo o universo do fado, e 
também fora dele. Depois de apre-
sentar alguns dos seus sucessos 
contou com a participação de seu 
convidado, Marco Rodrigues, um 
grande fadista da nova geração. 
O artista possui uma grande traje-
tória na música portuguesa, onde 
se destacam as atuações ao lado 
de fadistas já reconhecidos como: 
Mariza, Carminho, Carlos do Car-
mo e outros. Em 2016 foi nomeado 
a uma das categorias do Grammy 
Latino, pelo álbum Fados do Fado. 
Nesta noite um dos sucessos muito 
aplaudidos, foi a musica “Carinho-
so” de Pixinguinha e João de Bar-
ros. Foi sem duvida, um emocio-
nante recital de fados portugueses 
e outras canções, onde o publico 
presente soube reconhecer o in-
questionável talento dos artistas e 
contou com a presença de perso-
nalidades ilustres da Comunidade, 
Luso-Paulista. A guitarrista Marta 
Pereira, já tem agendados shows 
para este mês de novembro em 
São Paulo, na Praça das Artes, e 
no Teatro Municipal (Salão Nobre), 
e no Rio de Janeiro no Museu da 
República e no Parque das Ruínas. 
Confira mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br ou pelo fa-
cebook/Portugal em Foco.Ilustres personalidades entre os presentes.

Foi na noite do dia 26 de outubro de 2.019 que a diretoria da 
Associação dos Poveiros programou e realizou uma maravi-
lhosa noite dançante. No cardápio o sensacional Bacalhau 
à Moda Poveira e bebidas à vontade, inclusas no convite. O 
Presidente Sr. Isaias dos Santos e sua diretoria recepciona-
ram a todos os presentes. A animação desta noite esteve a 
cargo do Show Man Guilherme Silva, que lá esteve com ami-
gos e animou e muito a esta noite, colocando a todos para 
dançar e se divertir. Confira mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.br ou no facebook/Portugal em Foco

Dentre os presentes vemos o Sr. José Augusto de Freitas da Numatur Turismo, o 
ex-presidente Sr. Lino Lage, o vereador Toninho Paiva, o presidente Sr. Isaias dos 
Santos, o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade, o Sr. Raul Ne-
ves Pereira e o Assessor do vereador Adilson Ferro.

O Show Man Guilherme Silva e amigos.

Dia 24.11.2019
Festa dos 21 anos do Rancho Raízes de Portugal
O Rancho Folclórico Raízes de Portugal estará em festa neste dia para comemorar 
seus 21 anos de fundação. Teremos o habitual bacalhau do Raízes além de outros 
pratos e acompanhamentos. A animação estará a cargo da tocata do aniversariante e 
que se apresentará em sua totalidade. Convites e informações com Sra. Soledade (11) 
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190
Festa de São Martinho na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará comemorando o Dia de São Martinho com seu tradicio-
nal Arraial Madeirense a partir das 13 horas em sua sede. Teremos as comidas típi-
cas madeirenses e do continente como atração exibição dos Grupos da casa e como 
convidados o Cantor do Rio de Janeiro Roberto Gomes e o Grupo Folclórico Típico 
Madeirense do Morro de São Bento de Santos. Informações e convites: Rua Casa Ilha 
da Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922
28.o Festival de Folclore, 39 anos do Rancho Arouca e  29 anos de filiação a 
Federação do Folclore
Vai ser um dia de grande festa no Arouca São Paulo Clube. Teremos às 12 horas o al-
moço Bacalhoada a Moda de Arouca além de outras opções e acompanhamentos. Às 
15 horas desfile e apresentação do Rancho Aldeias da Nossa Terra do Arouca; Grupo 
Apolo de Danças Gregas; Grupo de Folclore e Cultura Lituana Rambynas; Rancho 
Folc. Da Casa de Brunhosinho e o anfitrião Rancho Arouca São Paulo Clube. Informa-
ções convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tu-
curuvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196   

Guilherme Silva & Amigos
Animaram Jantar Dançante nos Poveiros
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Cristão Novo nas caravelas de Cabral
O ano de 1492 marca profun-

damente os albores da Ida-
de Moderna. Três episódios ocorri-
dos na Espanha, sob a dinastia dos 
Reis Católicos, Isabel de Castela 
(1451 – 1504) e Fernando de Ara-
gão (1452 – 1516), condicionariam 
os próximos séculos em todos os 
continentes. O primeiro, seguindo a 
ordem cronológica das datas, foi a 
vitória dos soberanos de Sevilha, no 
dia dois de janeiro, contra o último 
califado muçulmano na Península 
Ibérica, instalado por 700 anos na 
andaluza Granada, no monumental 
Palácio de Alhambra – palavra ori-
ginária do árabe al-Hamra, isto é, 
A Colorada. Já o segundo, em 31 
de março, o decreto de expulsão 
dos judeus do território espanhol, 
com o Édito de Granada – chamado 
ainda de Édito de Alhambra. Eram 
acusados de terem se aliado aos 
maometanos durante o domínio so-
bre os cristãos. Os que desejassem 
permanecer na pátria de Doña Isa-
bel e Don Fernando deveriam se 
converter ao Catolicismo. Inúmeras 
famílias conseguiram atravessar as 
fronteiras do Reino de Portugal e lá 
se refugiariam em quase todas as 
regiões da nação de Afonso Henri-
ques (1109 – 1185) – dos contrafor-
tes setentrionais minhotos e trans-
montanos às meridionais planícies 
ensolaradas algarvias. E a terceira, 
a descoberta das Américas, em 12 
de outubro, pelo genovês Cristóvão 
Colombo (1451 – 1506). Duraria 
apenas quatro anos, entretanto, o 
exílio português dos judeus prove-
nientes da Espanha – chamados 
em hebraico de Sefarditas, isto é, 
ibéricos. O que determinaria a ex-
clusão seria o matrimônio do Bem
-Aventurado Rei Dom Manuel I 
(1469 – 1521) com a filha primo-
gênita de Doña Isabel de Aragón 
(1470 – 1498), cognominada Dona 
Isabel de Portugal. Um retrato a 
óleo dela ilustra a coluna.

Os Reis Católicos condicio-
naram a permissão ao ca-

samento de sua filha, herdeira do 
trono de Sevilha, à expulsão dos 
judeus do país vizinho – ou a ado-
ção da fé católica. Provavelmente, 
por ambicionar o trono espanhol, 

Dom Manuel I, denominado, ade-
mais, de O Venturoso, cedeu à 
imposição e, em 1497, contraiu 
matrimônio. Um ano depois, no en-
tanto, Isabel de Portugal morreria 
em Zaragoza, porém, o édito não 
seria revogado. Muitos se recusa-
riam a trocar de religião e, mais 
uma vez, tiveram que retomar a 
peregrinação de nova diáspora. 
Espalharam-se, novamente, por 
vários pontos da Europa, fixando-
se. sobretudo, na Holanda, Itália e 
áreas do Leste europeu, inclusive 
na Rússia, para além do Orien-
te Médio, então debaixo da tutela 

dos turcos-otomanos, e Norte de 
África. Inúmeras famílias, contudo, 
optaram pelo Batismo e passaram 
a ser chamados de ‘Cristãos No-
vos’. Alguns, conforme registra a 
historiografia judaica, teriam em-
barcado, inclusive, nas caravelas 
do fidalgo da Beira Baixa, Pedro 
Álvares Cabral (1467 – 1520), que, 
em 1500, a caminho da Índia, des-
cobriria o Brasil. Como assinala o 
advogado José Carlos Rodrigues 
Pereira do Vale, meu amigo e cole-
ga de diretoria na querida Casa de 
Portugal, em São Paulo, admirador 
da saborosa obra da pesquisado-
ra carioca judia, Márcia Algranti, 
filha de pai romeno e mãe ucra-
niana,  “Cozinha Judaica – 5.000 
anos de Histórias e Gastronomia”, 
lançado em 2001. O livro faz refe-
rências a hebreus convertidos que 

teriam participado da expedição de 
Cabral e das viagens seguintes, 
dentre eles, o polonês Gaspar da 
Gama (1444 – 1510 ou 1520), Fer-
nando de Noronha (1470 – 1540), 
lisboeta de ancestrais judeus, um 
dos exploradores do comércio de 
pau-brasil, o minhoto Caramuru, 
como era chamado Diogo Álvares 
Correia (1475 – 1557), originário da 
diáspora judaica espanhola na Ga-
lícia, povoador de Salvador, tendo 
fundado, no Recôncavo Baiano, a 
histórica cidade de Cachoeira, e 
ainda João Ramalho (1493 – 1580), 
outro ‘Cristão Novo’, nascido em 
Vouzela, distrito de Viseu, na Bei-
ra Alta, considerado o Patriarca 
dos Bandeirantes. “Você deveria 
dedicar uma coluna aos antigos 
judeus que chegaram ao Brasil pra-
ticamente com Cabral”, sugeriu-me 
Rodrigues Pereira do Vale – o que 
agora faço com grande prazer.

Mas, comprovadamente, o 
único dos ‘Cristãos Novos’ 

das embarcações comandadas por 
Cabral era Gaspar da Gama, co-
nhecido como Gaspar das Índias, 
nascido na localidade polonesa 
de Poznan, morto, não se sabe ao 
certo, se em Calecute, na Índia, 
ou em Lisboa. O posnaniense de 
raiz hebreia atuou como intérprete 
do Almirante-Mor Vasco da Gama 
(1469 – 1524), na Índia, e também 
para Cabral. E, no Brasil, a pedido 
do fidalgo beirão, tentou, segundo 
historiadores, se comunicar, sem 
sucesso, usando o árabe e o india-
no sânscrito com os tupiniquins, tri-
bo que habitava a costa do Estado 
da Bahia. Ele acreditava que, por 
causa da cor bronzeada da pele e 
pelos olhos ligeiramente puxados, 
como os asiáticos, tivessem como 
ancestrais povos vindos do Oceano 
Índico. Poderiam, quiçá, entender o 
árabe, língua sagrada dos islami-
tas, construtores da capital Nova 
Déli, ou mesmo o sânscrito, idioma 
predominante entre os hinduís-
tas. A Idade Moderna, iniciada em 
1453, com a queda de Constantino-
pla, estendendo-se até 1789, com 
a Revolução Francesa, foi, inega-
velmente, um período de grandes 
surpresas.   

O Sempre Concorrido
“Almoço das Quintas”

Estivemos mais uma vez presen-
tes, ao tradicional almoço da Co-
munidade Luso Paulista, no ultimo 
dia 31 de Outubro de 2.019, o co-
nhecido e inigualável “Almoço das 
Quintas” na Casa de Portugal. O 
presidente da Casa de Com. An-
tonio dos Ramos lá estava para 
recepcionar a todos os presentes. 
Um almoço com mais de 70 anos, 
que reúne semanalmente amigos, 
empresários, dirigentes associa-
tivos, e quem quiser apreciar o 
melhor bacalhau acompanhado 
de um bom vinho, ou seja, para 
saborear as delícias da culinária 
portuguesa ali preparada e servida 
pelo Buffet “O Marquês” tem de ir 
conhecer. Apareça você também 
por lá, Avenida da Liberdade, 602 
bairro da Liberdade, sua participa-
ção é por adesão. Informações e 
reservas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.

Neste dia vemos o Sr. Ricardo Magalhães, o jornalista e colunista 
deste semanário Sr. Albino Castro, a Dra. Maria de Lurdes, o espo-
so Dr. Antonio Manuel Lopes, e o Dr. Fernando Ramalho.
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O FC Porto venceu o dér-
bi portuense no terreno do 
Boavista, por 1-0, com um 
gol do brasileiro Alex Telles, 
aos nove minutos do jogo da 
11.ª jornada da Liga portu-
guesa de futebol.

Os ‘dragões’ conseguiram 
a segunda vitória consecuti-

Alex Telles oferece
ao FC Porto vitória

va e o 10.º jogo sem perder 
na competição, mantendo o 
segundo lugar, a dois pontos 
do líder e campeão Benfica.

O Boavista somou a se-
gunda derrota seguida, de-
pois de nove jornadas sem 
perder, e ocupa o sétimo 
posto, com 15.

O Sporting de Braga ven-
ceu no terreno do rival Vitória 
de Guimarães, por 2-0, para 
a 11.ª jornada da I Liga por-
tuguesa de futebol, após dois 
jogos sem vencer na compe-
tição.

Paulinho, aos 24 minutos, 
e o brasileiro Galeno, aos 71, 

Sporting de Braga vence o 
rival Vitória de Guimarães

marcaram os gols dos braca-
renses, que subiram ao nono 
lugar, com 15 pontos.

O Vitória de Guimarães, 
que somou o segundo en-
contro sem vencer, depois do 
empate no recinto do vizinho 
Moreirense (1-1), permanece 
no quinto lugar, com 16

Dois gols do argentino Lu-
ciano Vietto deram a vitória ao 
Sporting na receção ao Bele-
nenses SAD, por 2-0, em jogo 
da 11.ª jornada da I Liga portu-
guesa de futebol.

 Depois da derrota em Ton-
dela (1-0), os ‘leões’ regressa-
ram aos triunfos no campeona-

to, graças ao ‘bis’ de Vieto, aos 
74 e 81 minutos.

Com esta vitória, o Spor-
ting segura o quarto lugar da 
I Liga, com 20 pontos, menos 
10 do que o líder e campeão 
Benfica, enquanto o Belenen-
ses SAD permanece no 15.º 
posto, com 11.

Sporting volta às vitórias frente ao Belenenses

Gols de Vinicius e de Pizzi na segunda 
parte permitiram ao Benfica virar o resultado 
e vencer em casa do Santa Clara por 2-1, em 
jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

A equipe açoriana adiantou-se aos 17 
minutos, através de Carlos Júnior, mas os 
campeões nacionais viraram o resultado na 
segunda metade, através de tentos de Car-
los Vinicius, aos 54, e de Pizzi, aos 78, que 
assim se mantém como o melhor marcador 
da prova, agora com oito golS))s.

A vitória permite ao Benfica atingir os 30 
pontos e alargar para cinco a sua vantagem 
na liderança do campeonato, mas agora com 
mais um jogo do que o FC Porto, segundo e 
que atua no domingo em casa do Boavista, 
enquanto o Santa Clara é 10.º com 13.

Benfica vence nos Açores com reviravolta
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A seleção portuguesa de 
futebol concentra-se com o 
estreante Domingos Duarte 
e com Cristiano Ronaldo em 
dúvida para os dois últimos 
jogos do Grupo B, que po-
dem garantir o apuramento 
direto para o Euro2020 de 
futebol.

Pepe, do FC Porto, e 
Nélson Semedo, do FC Bar-
celona, integraram a lista 
inicial de ‘eleitos’ do selecio-
nador português, Fernando 
Santos, mas, ambos devido 
a lesão, foram substituídos 
pelo estreante Domingos 
Duarte, do Granada, e por 
João Cancelo do Manchester 
City, para os embates com a 
Lituânia, no Estádio Algarve, 
na quinta-feira, e no Luxem-
burgo, no domingo.

O avançado Éder, ‘herói’ 
da conquista portuguesa no 

Portugal concentra-se com estreante Domingos

Euro2016, está de regres-
so aos convocados, assim 
como Daniel Podence, Diogo 
Jota e Gonçalo Paciência.

Portugal está obrigado a 
vencer os dois jogos para as-
segurar o segundo lugar do 
Grupo B e o apuramento dire-
to para o Euro2020, indepen-
dentemente dos resultados 
obtidos pela Sérvia nos dois 
últimos jogos de apuramento.

Segunda classificada do 

grupo, atrás da Ucrânia - que 
já garantiu o primeiro lugar -, 
a equipa campeã europeia 
até pode qualificar-se para a 
fase final já na próxima quin-
ta-feira, caso se imponha à 
lanterna-vermelha e a Sér-
via, terceira colocada, com 
menos um ponto, não vencer 
na receção ao Luxemburgo.

A equipe das ‘quinas’ 
concentrou-se na segunda-
feira, num hotel na zona de 
Cascais, e iniciou os treinos 
na terça-feira, na Cidade do 
Futebol, em Oeiras.
Lista dos 25 convocados:

goleiros: Beto (Gozte-
pe, Tur), José Sá (Olympia-
cos, Gre) e Rui Patrício (Wol-
verhampton, Ing).

Defesas: Domingos Du-
arte (Granada, Esp), Ricardo 
Pereira (Leicester, Ing), José 
Fonte (Lille, Fra), João Can-

celo (Manchester City, Ing), 
Rúben Dias (Benfica), Ruben 
Semedo (Olympiacos, Gre), 
Mário Rui (Nápoles, Ita) e 
Raphael Guerreiro (Borussia 
Dortmund, Ale).

Médios: Danilo Pereira 
(FC Porto), Rúben Neves 
(Wolverhampton, Ing), Bruno 
Fernandes (Sporting), João 
Mário (Lokomotiv Moscovo, 
Rus), João Moutinho (Wol-
verhampton, Ing) e Pizzi 
(Benfica).

Avançados: Bernardo 
Silva (Manchester City, Ing), 
Bruma (PSV Eindhoven, 
Hol), Podence (Olympiacos, 
Gre), André Silva (Eintracht 
Frankfurt, Ale), Cristiano Ro-
naldo (Juventus, Ita), Diogo 
Jota (Wolverhampton, Ing), 
Éder (Lokomotiv Moscovo, 
Rus) e Gonçalo Paciência 
(Eintracht Frankfurt, Ale).

O 
R e a l 
M a -
d r i d 
e s t á 
c o m 
falta

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

Internacional português 
não gostou nada de ser 
substituído na partida com 
o Milan.

Maurizio Sarri voltou a 
substituir Cristiano Ronaldo 
- já o tinha feito diante do 
Lokomotiv, para a Liga dos 
Campeões, e voltou a fazê
-lo com o Milan, em jogo do 
campeonato italiano - e o 
caldo pode estar entornado 
em TurimO avançado por-
tuguês da Juventus foi ren-

Ronaldo está 
“furioso”: Em 
Itália já falam 

num ‘Caso CR7’

dido por Paulo Dybala, tal e 
qual como já havia ocorrido 
na Champions, à passa-
gem do minuto 55. De acor-
do com a La Gazzetta dello 
Sport, CR7 foi direto para 
os balneários, aprontou-se 
e deixou o estádio antes 
do apito final do árbitro 
da partida, não assistindo 
ao resto do encontro, que 
a sua equipa acabou por 
vencer por 1-0.

A atitude não está a 
cair nada bem em Itália. 
O referido jornal italiano 
escreve que Ronaldo ficou 
“furioso” com a substitui-
ção, pretendendo agora 
aproveitar a paragem para 
as seleções para ‘limpar 
a cabeça’ e voltar a Turim 
com outra motivação.

A relação de CR7 com 
o treinador Sarri, contudo, 
aparenta não viver a sua 
melhor nesta fase. Veremos 
se, nas próximas semanas, 
teremos ‘divórcio’ ou uma 
reaproximação entre os dois

A imprensa brasileira 
está a associar o nome do 
médio do Sporting, Wendel, 
ao Flamengo, orientado pelo 
técnico português Jorge Je-
sus.

O clube do Rio de Ja-
neiro quer reforçar o setor 
intermédio do terreno para 
a próxima época e o interna-
cional pela seleção olímpica 
“canarinha”, que já foi orien-
tado por Jorge Jesus, é um 
dos alvos.

O Sporting já admitiu a 
possibilidade de negociar 
o jogador, que foi recente-
mente integrado na equipa, 
depois da despromoção aos 
sub-23, por ter infringido o 
regulamento do clube.

Wendel tem contrato até 
2023 com os «leões» e está 
blindado com uma cláusula 
de rescisão no valor de 60 
milhões de euros

José Mourinho analisou 
partida da equipe de Guar-
diola com o Liverpool.

No domingo, o Liverpo-
ol recebeu e venceu (3-1) 
o Manchester City e cimen-
tou a liderança da Premier 
League. Uma partida que 
mereceu a análise de José 
Mourinho.

Na qualidade de co-
mentador da Sky Sports, o 
técnico português analisou 
a partida, enaltecendo as 
qualidades dos reds e dei-
xando um conselho à equi-

O internacional portu-
guês Jordan Santos conquis-
tou hoje o prémio de melhor 
jogador do mundo de futebol 
de praia, na Gala Beach Soc-
cer Stars 2019, que decorreu 
no Dubai.

O ala do Sporting de Bra-
ga e da seleção nacional, de 
28 anos, bateu o italiano Ga-
briele Gori e o brasileiro Ro-
drigo e tornou-se no segundo 
jogador português a alcan-
çar este galardão, depois de 
Madjer em 2015 e 2016.

“Quero dar os parabéns 
ao Gori e ao Rodrigo pela ca-
minhada e trabalho que têm 
desenvolvido. Se este prémio 
vos tivesse sido entregue, 
seria igualmente justo. Agra-
deço também à organização 
desta gala. É um momento 
marcante para a vida de atle-
tas, treinadores e apaixona-
dos da modalidade”, afirmou 
Jordan durante a entrega do 
troféu. O galardão de melhor 
treinador foi para Gilberto, se-
lecionador do Brasil, que ba-
teu, entre outros, o seleciona-
dor português, Mário Narciso.

Wendel na órbita 
do Flamengo

Jordan Santos 
conquista prémio de 
melhor jogador de 

futebol de praia

“O City é 
demasiado 
bom para 
ficar uma 
semana a 
chorar”

pa de Pep Guardiola.
“O City é demasiado 

bom para ficar a chorar du-
rante uma semana. Devem 
focar-se também no jogo, na-
quilo que poderiam ter feito 
melhor”, declarou Mourinho.

“Toda a gente sabe que 
o Liverpool é muito forte, a 
forma como deixam o Salah 
e o Mané em posições pri-
vilegiadas para fazer essas 
transições. Basta ver a forma 
como marcaram o segundo e 
o terceiro gols”, prosseguiu o 
treinador luso.
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SAMBÓDROMO

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

É verdade: nunca fui muito de samba e car-
naval. Mas reconheço a sua importância cultu-
ral e econômica. Gera empregos, movimenta o 
turismo e promove a cidade. Afinal, é o maior e 
mais importante  evento não só do Rio, mas do 
Brasil; responsável pela circulação de mais de 
R$ 3 bilhões na economia do município... Bem, 
motivos não faltam para que qualquer prefeito, 
minimamente interessado no desenvolvimento de 
sua cidade, aplaudisse de pé este bem-sucedido 
evento. Infelizmente, não  é o que acontece com 
o prefeito Crivella. Por razões religiosas, o alcaide 
tem aversão ao maior espetáculo da Terra. Esta 
posição intransigente vem gerando grave descon-
forto, não só com o segmento do carnaval, mas 
com todas as questões que envolvem a cidade. É 
o prefeito que joga contra. Quando se candidatou, 
Crivella sabia que o Estado é laico, que o Rio de 
Janeiro depende deste  evento e que não poderia 
demonizar o carnaval. Mas mantém sua posição 
em total desacordo com o povo carioca e com o 
que reza a Constituição brasileira. 

Curioso é que o governador Wilson Witzel, 
atento a essas posições do prefeito, se colocou à 
disposição para ajudar na realização do carnaval 
carioca e sugeriu a encampação do sambódromo 
pelo governo estadual. Inicialmente, Crivella viu 
vantagem na proposta: iria se livrar da maldição 
do carnaval. Mas voltou atrás. Lei de 1998 deter-
mina que a administração do carnaval é de com-
petência do município. 

Mais triste ainda é constatar que não há por 
parte do governador nem do prefeito  a mesma 
disputa pelo bom atendimento na rede pública de 
saúde, onde o caos é total! Falta tudo, de medi-
camentos a material para curativos e higiene dos 
pacientes. 

Enquanto prefeito e governador discutem 
quem banca o carnaval, a sociedade deveria se 
manifestar para que o evento seja patrocinado 
pela iniciativa privada, e não com verbas públicas. 
Que o dinheiro público seja utilizado para salvar 
vidas e que  nossos administradores priorizem as 
suas disputas!

PORTUGAL  EM FOCO

Sábado Maravilhoso no Cadeg
No passado sábado 

o Cantinho das Concer-
tinas no Cadeg esteve 
bem movimentado. Os 
seus restaurantes, re-
cebendo um excelente 
público para saborear a 
deliciosa gastronomia re-
gional que é proporciona-
da pelos mestres da culi-
nária, tendo como ponto 
alto a famosa Aldeia Por-
tuguesa, no restaurante 
Cantinho das Concer-
tinas. Muito folclore e 
muita música boa além 

Sábado à tarde, no Cadeg, é sempre muito agradável. Num momento de des-
contração podemos ver, o Humberto Mendonça, Presidente da Casa Unidos de 
Portugal, Tuninho Mendes e sua esposa Márcia e também Nelson Correia, da 
empresa Flaviense do Brasil e um grupo de amigos

Linda família luso-brasileira, curtindo o “Polo Gastronômico do Cadeg”, o casal 
Orlando Pereira e sua esposa, Ana Maria Lima Pereira,filho André Lima Pereira 
o neto Arthur Rodrigues Pereira, Monica Ribeiro, Ricardo Ribeiro e Elaine Fer-
nandes

de uma grande variedade 
no seu cardápio, formam 
um maravilhoso convívio 
entre amigos. Tudo sob 
a atenção do Carlinhos e 
D. Ilda. Podemos ver tam-
bém, grande movimenta-
ção nos demais restau-
rantes e empórios: Gruta 
São Sebastião e N.S. de 
Fátima, os restaurantes 
Barsa, Costelão do Ca-
deg, La Parrilla, um show 
de culinária em todos. Ve-
nham nos fazer uma visi-
ta no próximo sábado..
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Casa do Minho- Última costelada do ano 
A Casa do Minho 

realizou neste final de 
semana a sua última 
Festa Gaúcha do ano.  
A dupla de jovens mú-
sicos Karol Coelho e 
Rafael Siqueira, ela 
de Bom Jesus e ele 
de Caxias do Sul, ga-
rantiram o sucesso 
da festa. Reeditando 
grandes clássicos dos 
Irmãos Bertussi ar-
rancaram sucessivos 
aplausos do público. 
O que mais chama a 
atenção destes músi-
cos é que se dedica-
ram a obra imortal dos 
Irmãos Bertussi que 
foram os pioneiros no 

uso do acordeon no 
Rio Grande do Sul. 
Ferrenhos dedicados 
a tradição gaúcha 
naturalmente fizeram 
uma jogada de mes-
tre, haja vista que os 
músicos veteranos 
estão querendo sem-
pre enovar e acabam, 
alguns, estragando 
a pureza da nossa 
música gaúcha. No 
restante foi tudo mui-
to bom: na culinária a 
tradicional costela de 
fogo de chão e para 
encerrar apresen-
tação impecável do 
Rancho Gaúcho da 
Casa.

Karol Coelho e Rafael Siqueira, brilharam na última 
festa Gaúcha!

Participação magnificado Rancho Gaúcho da Casa 
do Minho do Rio de Janeiro

Marisa Canaparro sempre atuante em todas edi-
ções da festa Gaúcha na casa do Minho

O es-presidente minhoto Joaquim Fernandes pre-
sença marcante em toda quinta de Santoinho

Um close especial para o Portugal em Foco, as belissi-
mas componentes do Rancho Gaúcho da Casa do Minho 

Num close para o Portugal em Foco os Componen-
tes do Rancho da Casa do Minho
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O ex-presiden-
te  e folclorista 
do Arouca 
Barra Clube, 
Claudio Ribeiro 
recebendo uma 
lembrança do 
presidente da 
Casa de Espi-
nho, Fábio Cruz 
pela presença 
na linda festa 
espinhense

Num “close” para o Jornal Portugal em Foco, o presiden-
te da Casa de Espinho, Fábio Cruz e o amigo Fernando

Agitando 
o domingo 
Espinhense, 
o Conjunto 
Cláudio 
Santos e 
Amigos com 
seu bailari-
co onde nin-
guém ficou 
parado

Um quarteto de 
“responsabili-
dade” presti-
giando o almo-
ço dançante 
Espinhense.os 
casais os em-
presários José 
da Mota,Orlan-
do Pereira e 
suas respecti-
vas esposasn 
Fatima. Ana 
Maria 

Panorâ-
mica do 
público 

presente 
no almoço 
dançante, 

domingo 
passado, 
na Casa 
de Espi-

nho

Belíssima 
participa-

ção do R.F. 
Arouca Bar-

ra Clube, 
no almoço 
churrasco 
espinhen-

se, colorin-
do a tarde 

festiva

Linda 
imagem 
dos compo-
nentes do 
R.F. Arouca 
Barra Clube, 
no almoço 
churrasco na 
Casa de Es-
pinho onde 
proporciona-
ram grandes 
momentos 
Regionais

Esteve bem mo-
vimentado o do-
mingo passado, na 
Casa de Espinho, 
no bairro de Vista 
Alegre. Com certe-
za, cada edição do 
Almoço Dançante é 
muito melhor. Com 
o presidente Fábio 

Almoço dançante Espinhense

Cruz e toda diretoria 
empenhada em re-
ceber a comunidade 
luso-brasileira com 
muita fidalguia. Todo o 
almoço dançante tem 
uma atração especial. 
Nesta edição a Casa 

recebeu o R.F. Arouca 
Barra Clube que, com 
seus belíssimos trajes 
e dançares, encantou 
a todos que lá esti-
veram. Um domingo 
perfeito com o Con-
junto Cláudio Santos 

e Amigos, agitando 
o salão e, ainda sa-
boreou um delicioso 
churrasco e sardinha 
na brasa. Sempre um 
sucesso o Almoço 
Dançante Espinhen-
se. Parabéns 
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Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
O PODER CRIATIVO DO UNIVERSO

ESTÁ FLUINDO ATRAVÉS DE MIM AGORA.
 O NOVO SE CONSTRÓI QUANDO ABRIMOS
MENTE E CORAÇÃO AO PODER DA ALMA

CONSCIENTEMENTE.

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

“Pés de Valsa” da 
Semana em alto Astral 

Sonhando em 
Buenos Aires

Festa portuguesa no Clube 
Recreativo de Jacarepaguá

Abraços Emília e Toninho Vieira

Márcio Gomes, grande 
sucesso na Casa das Beiras

Casa superlotada, gente bonita e elegante, show 
maravilhoso do meu cantor iluminado. Tive pena de 
não estar presente, estava fazendo show em Buenos 
Aires. Parabéns para a diretoria da Casa das Beiras 
pela feliz escolha  desse artista maravilhoso. Na foto: 
Neumara e Fernando  com sua mesa lotada de ami-
gas “ gente bonita”. Muitas Bênçãos.

Homenagem a Jorge Jesus 
no Consulado de Portugal

O famoso técnico português, atualmente no Flamengo,  
foi homenageado com um  majestoso jantar, oferecido 
pelo querido casal, Sr. Embaixador Jaime Leitão e Sra. 
Embaixatriz Maria Eduarda. Que esbanjaram simpatia e 
orgulho pelo técnico, Jorge Jesus e sua comissão técni-
ca. Na foto: o Sr. Embaixador Jaime Leitão Dra. Maria 
Eduarda recebendo a camisa do Flamengo, das mãos de 
Jorge Jesus. Abraços fadistas.

Nos festejos dos 80 anos da querida Dina, no requin-
te do Hotel Palácio Duhau. Park hyatt Buenos Aires, 
na foto, ao fundo o belíssimo hotel em estilo Francês,  
do século passado. Eu, muito feliz cantando para a 
querida Dina e seus convidados. Descendo a esca-
da  majestosa, protegida por 2 elegantes cavalheiros, 
proprietários da Maison Meyer Beleza e Estética, Ed. 
Fernandes e Willian Fontes, interpretando o Fado, be-
líssima canção  Portuguesa. Recepção, coktail, jantar 
e decoração lindíssima tal qual um roseiral. Gente lin-
da e feliz. Por algumas horas senti-me uma rainha, 
rodeada de carinho e valorizando o fado, Canção de 
Portugal. Muita luz para a aniversariante, que perante 
a surpresa da minha presença emocionou-se profun-
damente. ABRAÇOS FADISTAS.

As minhas amigas 
do coração, Rosa 
Martins e Fer-
nanda Serapico, 
muito felizes  na 
Festa Portuguesa 
no Clube Recrea-
tivo Português de 
Jacarepaguá, na 
Taquara. O sem-
blante das duas 
amigas irradiavam 
felicidade. ABRA-
ÇOS FADISTAS.

Parabéns D. Maria Au-
xiliadora, pelos seus próxi-
mos 96 Anos de vida. Re-
ceba o carinho da Idália e 
meus também. Que Deus 
lhe dê muito mais e para-
béns ao seu filho, Alexan-
dre, sua nora: D. Fátima 
Azevedo, netinho José, que 
demostravam tanto carinho  
pela senhora. Que Deus 
lhe abençoe sempre. Um 
beijão para toda a família 
e prestigiem sempre uma 
Casa Luso-Brasileira.

Domingo passado, no Almoço da Casa do Porto, 
como vemos, Josevaldo Francisco e Cantora, Ana, (Trio 
Josevaldo), como sempre, deram o bem recado. Mas, 
na pista de dança, o “despique” foi acirrado, como ve-
mos entre os casais amigos: D. Lurdes e seu marido, 
Custódio Paiva, Vice Presidente,  Sr. Joaquim Castelo e 
sua esposa. Para os distintos casais,  parabéns e sau-
dações  da família Jornal Portugal em Foco.

Como vemos, um simpático casal, D. Conceição, na-
tural de Viseu e seu marido, Sr. Joaquim, grande Minho-
to de ( Barcelos ). O casal gosta de curtir as tradições 
da Pátria Mãe e neste domingo escolheram a Casa do 
Porto. Gostei de saber que o casal acompanha o nos-
so trabalho e ficamos muito grato pela atenção e carinho 
dispensados. Quero vê-los mais vezes e com o desejo 
de muita saúde

Emoção e Carinho Nesta linda Mesa

Gostei de ver este simpático 
casal na Casa do Porto 

Clube sempre lotado, quando se festeja Portugal e 
suas tradições. Culinária da melhor qualidade, muito 
variada e farta. Bailaricos, alegria geral. Vale a pena 
visitar esse  maravilhoso Clube. Na foto: Sr. João da 
“Dirija”, Toninho Serapico, meu parceiro na desgarra-
da, o meu galã, João Batista, e Rodrigo componente 
do Rancho do Arouca. MUITAS BENÇÃOS.

Senhoras Encantadas

Alegria musical nas nossas vidas

O meu querido amigo, Cláudio Santos, do Con-
junto “ Claudio Santos e amigos”, muito feliz pelo  
grande sucesso na Comunidade Luso Brasileira, 
Na foto: Cláudio Santos e a minha querida canto-
ra Fátima “Fafá”, curtindo uma sincera amizade. 
Muitas bênçãos

Domingo passado a Casa do Porto realizou mais um almoço dançante. Como podemos ver, uma linda 
mesa de amigos, que tem orgulho das suas origens e tudo tem feito em prol das mesmas: à esquerda, D. 
Rosa Loureiro, D. Idália, casal amigo, Custódio Paiva, sua esposa,  D. Lurdes Paiva, a simpatia de Pindelo 
dos Milagres. A seguir, D. Florbela e seu marido, Comendador Afonso Bernardo Fernandes. Na sequência, 
Comendador Henrique Loureiro, a seu lado, a Primeira Dama, D. Berta com seu marido, Sr. Presidente, Ma-
nuel Branco, um homem que dedicou toda a sua vida à Casa do Porto. Este grande baluarte, convida a todos,  
para o almoço Natalino, que será realizado dia 15 de dezembro 2019. Vamos todos prestigiar e passar uma 
linda tarde, se Deus quiser. Muita saúde, amigos e até  lá.

Gente da nossa gente,  que faz a diferença Casal iluminado e feliz
O Dr. Carlos 
Bartha , vice  
Presidente do 
Clube Portu-
guês de Niterói, 
e sua elegante 
esposa D. Zenir 
Melo, vice-pre-
sidente social, 
abençoados 
por Nossa 
Senhora de 
Fátima. Alegria 
para esses co-
rações apaixo-
nados. Abraços 
fadistas.

Num carinho  em 
que publiquei uma 

homenagem à neta, 
muito linda, do que-

rido casal, ‘errata’, 
mencionei a Maria 

Clara a querida 
como sobrinha, 

peço perdão. Na 
foto:  Emília e Toni-

nho Vieira, com sua 
neta muito amada, 
e feliz aniversário. 
Muitas bênçãos.

Feliz Aniversário, querida amiga Idália! São
os votos da famlia do Jornal Portugal em Foco

Amizade não é algo que está escrito em um papel, pois o papel pode ser rasgado. Também não é algo que 
pode ser escrito em uma pedra, pois mesmo uma pedra pode quebrar. Mas, quando escrito no coração de 
uma pessoa, ela fica lá para sempre. Desejamos um feliz aniversário e muitas bênçãos em sua vida, a nossa 
querida amiga Idália,uma grande guerreira que, ao lado do seu amor, nosso Maneca, construiu uma linda 
família. Nesta foto vemos, diante do bolo festivo a “anfitriã” envolvida pelo carinho dos familiares e amigos. 
Um grande beijo que Deus lhe ilumine. Muita saúde e feliz aniversário 
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Desfolhada revivida na Casa de Trás-os-Montes
Foi realizado, no do-

mingo passado, uma 
das mais bonitas festas 
culturais portuguesas, a 
“Desfolhada”. É um tra-
balho agrícola em que é 
retirado o milho da es-
piga. É uma belíssima 
festa, com muita comi-
da bebida, Concertinas 

e um dos momentos 
mais esperados, em 
que o aparecimento das 
espigas com o  milho 
vermelho, se transfor-
mam com muito entu-
siasmo. Todos aguar-
dam o “felizardo” que 
a encontrar, pois  tem 
o obrigação de  gritar!  

“milho rei, milho rei” e 
abraçar os participan-
tes. Que festa linda! A 
casa lotada, oferecen-
do ainda um delicioso 
cardápio, tudo isso ao 
som do Conjunto Tí-

picos da Beira Show. 
Também não poderia 
faltar, para completar 
a festa o tradicional 
“parabéns” aos aniver-
sariantes com direito a 
um delicioso bolo.

Momento da homenagem aos aniversariantes do mês, com o diretor social Joaquim 
Bernardo, saudando a todos, ao som da Banda Típicos da Beira Show

Imagem 
bonita 

com os 
compo-
nentes 
do R.F. 
Guerra, 
“meren-
dando” 
depois 

da Des-
folhada

Num close para nosso Jornal, o Presidente Isamael Lou-
reiro e Paulo um dos homens de confiança do presidenteOlha os 

felizar-
dos que 
encon-
traram 
o milho 
rei!

Tradições 
portu-

guesas, 
“desfolha-
da” ence-

nada na 
Casa de 
Trás-os-
Montes

O vice-presidente Transmontano, José Brites, com os 
amigos, o casal Eduardo Rocha e sua esposa Vanda 
com amigos

Momento de descontração, o ex-presidente Antônio Pai-
va, sua esposa Fátima e os amigos, Antônio Cardão e 
Luzia Coimbra

Presente na sua querida Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, a transmontana Lucia Granito e seu esposo Or-
lando Gonçalves e uma amiga

Grupo de senhoras prestigiando a “ Desfolhada” trans-
montana, Iolanda Bernardo e amigas  Geralda.Ivani,Ana,-
Celeste Correia  todas do grupo do Bernardo
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Leila Monassa 

Biscoitinhos para o café

CASA DO MINHO
rua cosme Velho, 60 –  tel.: 2225-1820

noVEMBro – 14 – QUinta-fEira – 19:30hs. 
JoÃo Branco E Encantos Do saMBa. Show 
Sambas de Todos os Tempos. O melhor do samba de 
raiz. Músicas de Cartola, Nelson Cavaquinho, João 
Nogueira, Paulinho da Viola, Wilson Moreira, Benito di 
Paula, Toninho Gerais, Martinho da Vila e  João Bran-
co e Encantos do Samba.
noVEMBro – 20 – QUarta-fEira – 20hs. can-
tos Do rio coM sanDra sErraDo. A cantora 
explora um rico repertório, com nuances românticas, 
dançante, passando pela Bossa Nova, MPB, Sam-
bas e outros gêneros musicais. Além de uma home-
nagem a Roberto Carlos, com a interpretação de 
alguns de seus sucessos. A cantora também recebe 
cantores convidados.
noVEMBro – 29 – sEXta-fEira – 20hs. faDo 
VaDio coM Victor LopEZ. O guitarrista Victor Lo-
pez apresentará no Restaurante Costa Verde gran-
des sucessos do Fado nas vozes de vários convida-
dos! Reserva antecipada. Lotação limitada

CASA DO PORTO
rua afonso pena,   39 -   tijuca - tel: 2568-2018

noVEMBro – 24 – Domingo – 12:30hs. – al-
moço social Entrada: linguiça calabresa, bati-
das tropicais. Prato Principal: Churrasco comple-
to c/lombinho suíno, frango, linguiça. Sardinhas 
portuguesas na brasa. Tripas à moda do Porto, 
saladas diversas, mesa de frutas e doces por-
tugueses. Atração musical. Conjunto Lisboa Rio 
Show

CASA DE VISEU
rua carlos chamberland, 40/50 –tels.: 3391-6730 

DEZEMBro  – 8 – Domingo – 10hs. – ALMOÇO 
CHURRASCO em homenagem a nossa PADRO-
EIRA N. S. CONCEIÇÃO. Teremos procissão e 
Missa. Churrasco com Picanha, Sardinha Portu-
guesa na Brasa, Febras, Filé de Peixe à dorê, Purê 
de Batata, Filé de Frango a Milanesa, uma maravi-
lhosa mesa de Frutas e outros pratos variados da 
culinária Visiense, tipo Self-service e no final um 
delicioso Caldo Verde. Baile animado pelo Conjun-
to AMIGOS DO ALTO MINHO. Ambiente com ar 
refrigerado. Aceitamos cartões de Crédito e Débito.

CASA DOS AÇORES
av. Melo Matos, 21/25 – tijuca  – tel.: 2568-9535
noVEMBro – 29 – sEXta-fEira – 19hs. GoodTi-
mes 98. Os bons tempos estão de volta! VJ Robson 
Castrol

CASA DAS BEIRAS
rua Barão de Ubá, 341 – tijuca – tel: 2273-1897.
noVEMBro – 22 – sEXta-fEira – 20hs. Show 
de flashback com ricardo Dias
noVEMBro – 27 – QUarta-fEira – 12hs. al-
moço 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 fei-
rense na Quinta do castelo Cardápio: Sardinha por-
tuguesa, frango na brasa, batata cozida e frita, caldo 
verde. doce e bebidas (à parte). Música por conta do 
Conjunto Cláudio Santos & Amigos. Apresentação 
especial do Rancho Folclórico Casa de Viseu.
noVEMBro – 23 – sÁBaDo – 13hs. tarde de fa-
dos no castelo da feira. Show das novas vozes do 
Fado no Brasil, Ana Paula e Camilo Leitão acompa-
nhados 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 Ce-
cília Conde. Música ao vivo com a Banda Kariocante. 
Convite: R$ 50,00

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

av. Melo Matos, 15-19 – tijuca -  tel: 2284-7346
noVEMBro – 24 – Domingo – 12hs. almoço ar-
raial trasmontano. Atração Musical: Josevaldo e 
apresentação do Rancho Folclorico Veteranos da 
Casa do Minho

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 
Aniversário e Festival de Folclore. Cardápio: Fei-
jão a lavrador, arroz malandrinho com vitela, do-
brada a lombeira e espetada mista a componesa. 
Programa 12hs almoço, 14hs. Leilões, 15hs Fes-
tival de folclore 1º Grupo Etnográfico João Ra-
malho, 2º R.F. Camponeses 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:bolinho 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

• 1 xícara (chá) de Amido de Milho 
• 1 ¼ xícara (chá) de farinha de trigo 
• ¾ de xícara (chá) de açúcar 
• 1 colher (chá) de fermento em pó 
• ½ tablete mais 1 colher (sopa) de manteiga sem 
sal em cubos (120 g) 
• 2  gemas 
• 1 colher (chá) de essência de baunilha 
• 1 pote de geleia de morangos ou frutas vermelhas 

prEparaÇÃo
• Numa taça grande, coloque o amido de milho, 
a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e 
a manteiga. 
• Amasse essa mistura com os dedos até formar 
uma bola. acrescente as gemas e a baunilha e 
mexa até formar uma massa homogênea. Cubra 
com película aderente e leve à geladeira por cer-
ca de 30 minutos. 
• Abra pequenas porções da massa, na espessu-
ra de 0,5 cm, numa superfície enfarinhada com a 
ajuda de um rolo. corte os biscoitos com um aro 
arredondado. Depois, corte metade deles com 
um cortador menor em formato de estrela. 
• Coloque-os num pirex untado e enfarinhado e 
asse em forno médio (180°C), por cerca de 15 mi-
nutos, ou até dourar a base dos biscoitos. retire
-os do forno e deixe esfriarem numa grade. 
• Una a base e a tampa de cada biscoitinho com 
a geleia e sirva-os acompanhados de chá ou café
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

O duplo problema da hansenía-
Antigamente, diversas doenças de pele caiam na de-

signação de “lepra”, entre elas a hanseníase - uma das 
enfermidades mais antigas citadas na literatura. A bíblia já 
falava em casos com sintomas típicos da doença e acre-
dita-se que o principal responsável pela disseminação da 
mesma pelo continente Europeu foi o exercito de Alexan-
dre, o Grande.

Apesar de ser uma doença cutânea, ela pode afetar os 
olhos, nervos e até mesmo órgãos internos. O principal 
sintoma é o surgimento de manchas pardas, pouco visí-
veis e com limites imprecisos na pele. As áreas afetadas 
costumam apresentar dormência e insensibilidade térmi-
ca. Podem aparecer caroços nas partes mais frias do cor-
po, como orelhas e mãos. Dependendo da agressividade 
do bacilo, o paciente pode apresentar feridas, lesões e até 
mesmo perder dedos. Felizmente, hoje em dia a hansení-
ase tem cura. Portanto, em caso de suspeitas ou dúvidas, 
procure um dermatologista e comece o tratamento o mais 
rápido possível. Como sempre, o tratamento precoce cos-
tuma ser mais eficiente.

No entanto, pacientes com hanseníase ainda sofrem 
com outro problema: o estigma do “leproso”. Por ser uma 
doença infectocontagiosa tão antiga, de uma época com 
pouca informação científica, criou-se a ideia exagerada 
da sua transmissão e, até hoje, muitos pacientes sofrem 
um isolamento extremo. Como a transmissão depende do 
sistema imunológico de cada indivíduo, a doença acaba 
sendo mais comum em populações de baixa renda. La-
mentavelmente, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking 
mundial de prevalência da hanseníase.

É preciso ressaltar que não existe a possibilidade de 
contágio por parte de pacientes em tratamento, tomando 
antibióticos receitados pelo seu médico. Com isso, podem 
conviver normalmente com a família e amigos, mas não 
podem abandonar o tratamento antes do fim. Por mais lon-
go que seja, ele é a garantia de uma vida saudável.

Tradicional Almoço
na Casa do Porto

Domingo portuense esteve 
bem movimentado, com o Pre-
sidente Manoel Branco e a 1ª 
dama sua esposa Berta Branco, 
juntos aos demais diretores, re-
cebendo os associados e ami-
gos para um bate papo informal 
e saborearem as deliciosas 
iguarias portuenses. Alegrando 
o almoço portuense o Conjunto 
Claudio Santos e seu trio sem-
pre com um repertório de muito 
bom gosto,  qualidade e ritmo. 
Parabéns ao presidente Manoel 
Branco por mais um belíssimo 
Almoço Social.

Mesa do presidente da Casa do Porto, Manoel Branco com o asa de amigos , o presidente do conselho 
Comendador Henrique Loureiro e sua esposa Rosa Loureiro

Um time da 
melhor quali-

dade presente 
no convívio 

social portuen-
se, os casais, 
os radialistas 

Maneca e Idália 
, Comendador 

Afonso Bernardo 
Fernandes e sua 

esposa Flobela 
, Claudio Duarte 

e sua esposa 
Lurdes

Josevaldo e Trio marcaram o ritmo musical do almoço social 
portuense


