
CADERNO DE SÃO PAULO

O Trasmontano Saúde, grupo 
com mais de 87 anos de atua-
ção na área da saúde, participou, 
do Longevidade Fórum + Expo, 
evento internacional de produtos, 
serviços e inovação para a qua-
lidade de vida e bem-estar, que 
aconteceu no Pavilhão Azul do 
Expo Center Norte, em São Paulo, 

e contou com cerca de 10 mil visi-
tantes e 153 expositores. Confira 
essa reportagem e ainda a festa da 
Pizza e Bingo na Casa dos Açores, 
a mudança de local da Estatua de 
João Ramalho em Santo Andréa, 
a Coluna Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, e demais 
assuntos de interesse.

Trasmontano Saúde  Participou
do Longevidade Fórum + Expo
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O dirigente socialista 
e até agora secretário de 
Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Luís Car-
neiro, vai substituir Ana Ca-
tarina Mendes nas funções 
de secretário-geral adjunto 
do PS. A dirigente vai ser 
votada para liderar o grupo 
parlamentar.

Fonte oficial dos socialis-
tas adiantou à agência Lusa 
que José Luís Carneiro de-
verá ser votado para o cargo 
de secretário-geral adjunto 
na primeira reunião da Co-
missão Nacional do PS, ain-
da sem data marcada.

Com a indicação para nú-
mero dois da direção do PS, 
José Luís Carneiro não vai 
integrar o próximo Governo 

José Luís Carneiro será número 2 do PS e 
Ana Catarina Mendes a líder parlamentar

Uma tarde perfeita para os amantes do folclore português, 
com a realização de mais um festival de folclore, com os gru-
pos Eça de Queirós, Armando Leça, Almeida Garrett e Benvi-
da Maria, Padre Tomás Borba. (Detalhes pag.8)

Domingo especial no Solar Transmontano, onde foi comemo-
rado o 58º aniversário de fundação do Grupo Folclórico Guer-
ra Junqueiro. (Detalhes pag.15)

Casa Dos Poveiros

Juliana e Gabriel

Casa Do Minho

Casa De esPinho

Festival e aniversário de 
67 anos do Eça de Queirós

Chá de Casa Nova

Festa Portuguesa no Minho

Aniversário do G.F. Guerra Junqueiro

Casa De Trás-os-MonTes

Linda confraternização na semana passada com os jovens 
Juliana e Gabriel, reunidos com seu familiares para o chá de 
casa nova. (Detalhes pag.14)

Mais um belo convívio social, a tracional costelada gaúcha, 
na Casa do Minho, com uma linda homenagem ao dia das 
crianças. (Detalhes última pagina do tablóide)

Sucesso absoluto, um domingo maravilhoso na Casa de Espi-
nho, com seu tradicional churrasco. Na foto o presidente Fá-
bio Cruz entregando uma lembrança ao Sr. Paulo, do Rancho 
Folclórico Veteranos da Casa do Minho . (Detalhes pag.18)

Almoço churrasco espinhense

socialista liderado por Antó-
nio Costa, já que este lugar 
foi precisamente introduzido 
em dezembro de 2015 para 
separar as esferas governa-
tiva e de direção partidária.                                                                                                            
Ana Catarina Mendes vai 

ser proposta por António 
Costa para o cargo de presi-
dente do Grupo Parlamentar 
do PS, substituindo Carlos 
César. A dirigente, que in-
tegra o chamado núcleo 
duro da direção de António 

Costa desde novembro de 
2014, vai ser votada para 
a liderança parlamentar na 
primeira reunião da ban-
cada socialista da nova 
legislatura.

Ana Catarina Mendes 
assumiu desde dezembro 
de 2015 até agora as fun-
ções de secretária-geral 
adjunta do PS e nas últimas 
eleições legislativas foi ca-
beça de lista dos socialistas 
no círculo de Setúbal. Na 
última legislatura, enquanto 
número dois da direção do 
PS, coordenou as campa-
nhas do partido nas vitórias 
que obteve nas eleições 
autarquias (2017), nas eu-
ropeias (maio) e nas legisla-
tivas do passado dia 6.

Cerca de 200 enfermeiros 
estão a ser chamados pelas 
administrações hospitalares, 
por ordem do Ministério da 
Saúde, a devolver os au-
mentos salariais resultantes 
do descongelamento das 
progressões nas carreiras da 
Função Pública, iniciado em 
2018. Têm de devolver 1950 
euros em ano e meio.

A devolução pode abran-
ger um universo superior a 
20 mil enfermeiros, segundo 
fonte do Sindicato dos En-
fermeiros Portugueses , pois 
vários hospitais do país já 

notificaram os profissionais 
do entendimento do Gover-
no. Contudo, só quatro Cen-
tros Hospitalares começam 
este mês, ou já estão a des-
contar, o valor dos aumen-
tos entregues desde janeiro 
de 2018.

A devolução resulta de 
uma circular da Administra-
ção Central do Sistema de 
Saúde, datada de fevereiro 
deste ano, que só agora co-
meçou a ser aplicada pelos 
hospitais de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, Guimarães, Pe-
nafiel  e IPO do Porto.

Estado obriga enfermeiros a
devolver aumentos em  salários

Quatro dias depois de ter 
ligado ao Bloco de Esquer-
da, avisando que não iria 
renovar a geringonça e que 
preferia negociar caso a 
caso, o PS ainda não avan-
çou com uma proposta de 
data para o início das nego-
ciações com vista ao Orça-
mento do Estado para 2020.                                                                                                             

Os socialistas terão muda-
do de ideias e preferem ini-
ciar as negociações depois 
de o Governo tomar posse, 
isto apesar de o presidente 
da República, Marcelo Re-
belo de Sousa, já ter ad-
mitido ter pressa na apre-
sentação e aprovação do 
documento.

PS e BE só devem reunir sobre
Orçamento depois da posse

Um mês após o começo 
das aulas, há 2175 horários 
para professores por preen-
cher em contratação de es-
cola. A maioria incompletos 
(1775 inferiores a 20 horas ), 
mas também há 147 (85 só 
de Informática) completos que 
não foram aceites ou não tive-
ram candidatos nas reservas 

de recrutamento nacionais e, 
por isso, passaram para os 
concursos feitos pelos agru-
pamentos. Como cada vaga 
pode corresponder a dar au-
las a mais que uma turma, 
significa que mais de duas mil 
turmas estão sem professor a 
pelo menos uma disciplina.

Além de Informática, Geo-

grafia e Inglês são dos grupos 
mais deficitários. As contas 
são do professor Arlindo Fer-
reira, especialista em estatís-
ticas da educação e autor do 
blogue De Ar Lindo. O proble-
ma é mais grave nas regiões 
de Lisboa e Vale do Tejo e 
Algarve, onde estão por pre-
encher mais de metade dos 

horários ainda vagos (1213). 
O presidente da Associação 
Nacional de Diretores, Filinto 
Lima, defende como urgen-
te, nesta legislatura, a apro-
vação de um subsídio para 
alojamento  e a melhoria das 
condições de acesso e de 
trabalho para tornar a carrei-
ra mais atrativa.

Faltam professores em mais de duas mil turmas no país

A Associação Nacional 
de Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias 
chegou a acordo com os re-
presentantes do Sindicato 
Nacional de Motoristas de 
Matérias Perigosas sobre 
o novo contrato coletivo de 
trabalho que havia sido redi-
gido pela Antram e pela Fe-
deração Nacional dos Sindi-
catos dos Trabalhadores das 
Empresas de Transporte. O 
acordo será formalmente as-
sinado até ao final do mês.

Francisco São Bento, pre-
sidente do SNMMP, comentou 
que este é um acordo histó-
rico: “É um acordo que está 
dentro das expetativas. Os 
trabalhadores conseguiram 
com todo o mérito este acordo 
para 2020. Temos de salientar 
a persistência dos trabalhado-

Sindicato dos motoristas de matérias 
perigosas chega a acordo histórico

res em luta em nome da dire-
ção do sindicato. Fechamos o 
acordo acima de todas as con-
sequências desde que come-
çámos a greve. Deram frutos”.                                                                                                                   
Pedro Pardal Henriques, por-
ta-voz do Sindicato, já tinha 
revelado que os motoristas 
de matérias perigosas esta-
vam prontos para assinar o 
acordo: “O acordo que está 
ali e que foi assinado pela 
Fectrans é tudo aquilo que o 
Sindicato Nacional de Moto-
ristas de Matérias Perigosas 
tinha pedido”, confirmou Pe-
dro Pardal Henriques.

Partiu  esta semana o Sr Domingos Martins de-
sejamos a toda a  familia do nosso querido Flávio 
Martins a tranquilidade para superar este momen-
to dificil Um grande nome da Casa do Distrito de 
Viseu que estará em paz olhando por nós. Des-
cance em Paz. 

A Missa de sétimo dia será no dia 20 de outubro, domingo, 
17 horas, na Igreija de São Francisco de Paula, Barra da Tijuca

Missa de Sétimo Dia
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O presidente do Conselho Deliberativo do CLUBE SOCIAL CAMPONE-
SES DE PORTUGAL na forma estatutária CONVOCA dos senhores con-
selheiros para a reunião no próximo dia 01/12/2019 às 12:00 horas em 
primeira convocação e às 12:30 horas em segunda, com qualquer núme-
ro dos presentes para deliberar
em os seguintes assuntos da
 Ordem do Dia:

1- Eleição da Diretoria Administrativa, biênio 2019/2021;
2- Assuntos Gerais.  

Adriano da Costa Queiroz
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO

C.S CAMPONESES 
 DE PORTUGAL

Inauguração do Espaço Literário José da Paz (IN MEMORIAM)
Foi inaugurado no Clu-

be Recreativo Português de 
Jacarepaguá, um cantinho 
Literário, que teve como 
nome: Espaço Literário José 
Pereira da Paz (In Memo-
rian). Uma iniciativa do Lions 
Clube da Taquara, num belo 
trabalho desenvolvido por 
seus associados, com total 
apoio do presidente do Clu-
be Recreativo Português de 
Jacarepaguá, Sr.  Olivério 
Carvalho, criando esse es-
paço cultural.

Esta iniciativa será dedi-
cada a troca de livros, sem 
registro entre colaborado-
res, funcionários do Clube, 
terceirizados, prestadores 
de serviços, associados do 
Clube Recreativo Português 
de Jacarepaguá. Parabéns, 
Sra. Silvia Regina Dias Nu-
nes - Cal e o presidente do 
Lions Clube Taquara e o 
presidente do Clube Recre-
ativo Português de Jacare-
paguá, Sr. Olivério Carvalho 
por este trabalho! 

Inauguração do Espaço Literário José Pereira da Paz (in memorian) 
no Clube Recreativo Português de Jacarepaguá. Na foto presidente 
Olivério Carvalho e a senhora Ruth Queiroz da Paz,viúva do home-
nageado

Dois grandes 
baluartes do 
Lions Clube 

Taquara, o Sr. 
Adilson Manuel 

Vasconce-
los Silva e a  

presidente Cal  
Silvia Regina 

Dias Nunes

O Presidente Olivério Carvalho, exibindo a placa comemorativa que 
recebeu do Lions Clube Taquara, entregue pela diretora Sra. Roseni 
Moretti

Momento 
que os 
diretores do 
Lions Clube 
Taguara, 
prestavam 
homenagem 
ao presiden-
te Olivério 
Carvalho

Família Lions 
Clube Tagua-

ra, reunida 
neste dia 
festivo da 

inauguração 
do Espaço 

Literário 
José Pereira 

da Paz (in 
Merorian)

CASA DAS BEIRAS
SOCIEDADE REGIONALISTA CULTURAL E RECREATIVA

Fundada em 19/11/1953
Endereço: Rua Barão de Ubá nº 341 – Tijuca - Rio de Janeiro

Email: secretaria@casadasbeirasrj.com.br
Telefones: 2273-1897 / 99988-7945

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do item I do artigo 39 dos Estatutos da Casa das Beiras, 
convocam-se todos os associados que se encontrem em pleno gozo de 
todos os seus direitos sociais para comparecem à ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA que será realizada na sua sede social, situada à Rua Barão de 
Ubá nº 341 – Tijuca – nesta cidade, às 20 horas do dia 06 de novembro 
de 2019, em primeira convocação com a maioria dos seus membros ou às 
20h30min, em segunda convocação, com o número que permita a formação 
da mesa e mais 10 (dez) sócios, para deliberar sobre a seguinte Ordem do 
Dia:

1 - Eleição do Conselho Deliberativo eletivo para o biênio 2019/2021.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2019.

O que ganham e o que perdem os 
partidos que chegaram ao Parlamento

As nove forças políticas que 
elegeram deputados nas elei-
ções legislativas do último fim 
de semana vão receber um total 
de 64 milhões de euros em sub-
venções estatais ao longo dos 
próximos quatro anos, segundo 
contas feitas e publicadas pelo 
Jornal de Notícias.

Deste total, oito milhões são 
em subvenções relacionadas 
com a campanha eleitoral das le-
gislativas, atribuídas aos partidos 
consoante o número de votos 
obtido. O restante diz respeito às 
subvenções que serão atribuídas 
anualmente durante a legislatura 
para apoiar a atividade partidária 
e os deputados eleitos.

Mesmo com valores ainda pro-
visórios,  porque ainda falta finali-
zar a contagem dos votos e eleger 
os deputados pelos círculos da 
emigração,  pode perceber-se os 
partidos ganham e perdem com 
os resultados do último domingo.

No que toca ao financiamen-
to da campanha eleitoral, três 
das nove forças políticas vão 
perder dinheiro, tendo gasto 
mais do que aquilo que vão rece-
ber em função dos votos obtidos: 
CDS (que gastou 700 mil euros 
e vai receber 490 mil); CDU (que 
gastou 1,2 milhões e vai receber 
644,1 mil) e Bloco de Esquerda 
(que gastou 983,7 mil e vai rece-
ber 867,9 mil).

Já partidos como o Livre, a 
Iniciativa Liberal, o Chega ou o 
PAN têm direito a valores muito 
superiores àqueles que gasta-
ram, particularmente o Livre, 
que gastou 11 mil euros e tem 
direito a receber 269,7 mil. Po-
rém, nestes casos, os partidos 
só recebem aquilo que gasta-
ram. No total, dos 8,7 milhões de 
euros que estavam disponíveis 
para distribuir pelos partidos que 
elegeram um deputado ou que 
reuniram mais de 50 mil votos, 
o Estado só deverá gastar cerca 
de 7,6 milhões.

Os partidos recebem ainda, 
além do financiamento respeitan-
te à campanha eleitoral, subven-
ções anuais para financiar a ati-
vidade partidária e uma valor de 
1.765 euros anuais por cada de-
putado eleito. O partido que me-
nos vai receber é o Livre, que re-
ceberá 161,7 mil euros por ano e 

ainda 1.765 euros anuais respei-
tantes à deputada Joacine Katar 
Moreira; o que mais leva é o PS, 
vencedor das eleições, com 5,4 
milhões de euros por ano e 187,1 
mil euros anuais respeitantes aos 
deputados socialistas eleitos.

Os valores recebidos pelos 
partidos vão obrigar a cortes na 
despesa no CDS e no PSD e vão 
permitir a outros, como o PAN, 
reforçar o investimento em recur-
sos humanos, como revelaram 
dirigentes partidários ouvidos 
pelo Jornal de Notícias. Em linha 
com o que já tinha prometido, a 
Iniciativa Liberal vai prescindir do 
financiamento da campanha elei-
toral (o partido gastou 50 mil eu-
ros e podia receber até 283,6 mil 
devido aos votos que recolheu), 
embora aceite as subvenções 
para apoio à atividade partidária 
e parlamentar, no total de 192,2 
mil euros por ano.

Criadas com impressão 3D espumas 
para isolamento a partir de cortiça

Uma equipe de investi-
gação da Universidade de 
Aveiro conseguiu produzir 
espumas para isolamento 
térmico, através de impres-
são 3D, com cortiça des-
perdiçada na produção de 
rolhas, revelou fonte acadê-
mica. Segundo os investiga-
dores, é possível produzir, 
de forma fácil e aproveitando 
a cortiça nacional, um ótimo 
isolante térmico, promoven-
do a economia circular.

Sendo a cortiça um mate-
rial isolante, a sua utilização 
na produção de espumas 3D 
de poliuretano, um polímero 
utilizado na produção de vá-
rios materiais plásticos, tem 
a vantagem de ajudar no iso-
lamento, obtendo-se valores 
de isolamento térmico idên-
ticos às espumas conven-
cionais”, afirma Nuno Gama, 
o investigador responsável 
pelo projeto.

Criado no Instituto de Ma-
teriais de Aveiro, uma das 
unidades de investigação 
daquela universidade, o ma-

terial produzido com o recur-
so à impressão 3D abre as 
portas à produção de espu-
mas com estrutura celular na 
exata medida das necessi-
dades. Outra das vantagens 
apontadas da utilização da 
cortiça, mais propriamente 
das sobras da produção de 
rolhas, é que aumenta a sus-
tentabilidade e a flexibilidade 
das espumas, o que pode 
aumentar a gama de aplica-
ções do material.

“Neste trabalho foi dado 
enfoque ao isolamento tér-
mico, mas o aumento da fle-
xibilidade que a cortiça pro-
porcionou pode aumentar a 
gama de aplicações do ma-
terial, como por exemplo na 
absorção de vibrações ou 
energia sonora”, esclarece 
Nuno Gama, cuja equipa de 
projeto integra também os 
investigadores do CICECO 
Artur Ferreira e Ana Barros-
Timmons.

Sede Campestre: Est. São Mateus, 25  
J. Primavera - Tel.:2776-3352/2453-2349

Rua Itatinga, 560 Paulicéia – Duque de Caxias
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Está cedo ainda, mas vamos pensar em Hotéis para o inverno

TORRE DE GOMARIZ WINE & SPA HOTEL
Uma obra de reabilita-

ção deu nova vida à ca-
pela, à torre e ao solar 
medievais da família Sil-
va Couto em Vila Verde 
e o resultado é um refú-
gio único inserido numa 
propriedade bucólica, do 
século XIII, com seis hec-
tares de vinha e uma fron-
dosa mata.

Com arquitetura e de-
sign de interiores de bom 
gosto, de Paulo Braga e 
Cristina Amaral e de Nini 
Andrade e Silva, respe-
tivamente, um spa que 
está nomeado para os 
World Luxury Spa Awards 
e uma interessante pro-
posta enogastronômica, o 

hotel convida a fazer uma 
escapadinha em qualquer 
altura do ano. Uma torre 
com oito gárgulas góti-
cas acolhe a recepção 
do hotel e duas suites 
e tem ligação ao solar, 
onde funcionam o res-
taurante Gomariz e uma 
acolhedora sala de estar, 
com lareira, um lindíssi-
mo teto de madeira cheio 
de livros de arquitetura, 
fotografia e arte. Temos 
também a  CASAS DO 
CÔRO, em Marialva, para 
comer é uma maravilha, 
um cabrito assado ou um 
empadão de perdiz comi-
dos à lareira que tal? Um 
quarto com lareira? Um 

spa com jacuzzi duplo, 
sauna panorâmica, banho 
turco panorâmico, piscina 
interior com quatro zonas 
de tratamento e um jar-
dim exterior de oliveiras? 
Tudo isto é possível nas 
Casas do Côro, um turis-
mo de aldeia localizado a 
poucos minutos de Mêda. 
É um clássico, afinal já 
com 17 anos. Uma aldeia 
história, à data em ruí-
nas, que Carmen e Paulo 
Romão recuperam e tor-
naram numa referência. 
Tem mais de uma dezena 
de casas diferentes e que 
podem ser alugadas na 
totalidade ou, em alguns 
casos, apenas uma suíte.

Esta é a época perfeita 
para quem gosta de um ho-
tel  com lareira.  Há sem-
pre um alojamento com 
spa e piscina interior para 
aqueles que preferem en-
ganar o frio e fingir que é 
verão. Porque o conforto e 
o bem-estar não têm época 
começamos pelo VIDAGO 
PALACE HOTEL.....

A poucos quilômetros 
de Chaves, o Vidago Pa-
lace é o exemplo prati-
camente perfeito de um 
cinco estrelas que conse-
guiu honrar a tradição de 
hotel-palácio de vocação 
termal, em comunhão com 
o parque e a floresta à vol-
ta, tornando-se ao mesmo 

tempo moderno, funcional 
e extremamente confortá-
vel - tão confortável que o 
inverno lhe assenta como 
uma luva. A recuperação fi-
cou a cargo da dupla José 
Pedro Vieira e Diogo Rosa 
Lã, que teve o máximo cui-
dado para preservar toda a 
memória Belle Époque do 
conjunto, cabendo a Siza 
Vieira a tarefa de construir 
a nova ala destinada ao 
spa e projetar o interior da 
clubhouse.

Ironia do destino, foi 
construído para os últi-
mos reis de Portugal, mas 
estes não viveram o sufi-
ciente para usufruir dele. 
Melhor sorte têm agora 

os seus hóspedes, pois 
o Vidago Palace adotou 
uma estratégia que passa, 
entre outras coisas, pela 
aposta contínua em paco-
tes temáticos que permi-
tem, consoante a época 
e o propósito de cada um, 
combinar diferentes ativi-
dades e desfrutar do má-
ximo possível ao melhor 
preço. É o caso do pacote 
Romance em Vidago para 
duas pessoas que nesta 
época baixa, durante os 
dias da semana, sai por 
618 euros com direito a 
uma noite em quarto clás-
sico com pequeno-almoço 
champanhe, flores, trata-
mento de spa e jantar.

CASA DAS PENHAS DOURADAS 

A imagem tornou-se fa-
mosa: do lado de dentro, 
a piscina, a água quente, 
o conforto; lá fora, as ár-
vores cobertas de neve 
num cenário que remete 
para locais como Cour-
chevel ou St. Moritz. Não 
é preciso ir tão longe. Fica 
nas Penhas Douradas, a 
1500 metros de altitude, 
em pleno Parque Natural 
da Serra da Estrela.

Estamos perante um 
design hotel de arquitetu-
ra contemporâneo e ins-
piração serrana, de onde 
quase não apetece sair, 
apesar da eterna e infantil 
vontade de brincar com a 
neve. Afinal não falta nada 
dentro de portas. 17 quar-
tos e uma suíte com aque-
cimento central, leitor de 
DVD com filmes à escolha, 
Wi-Fi, roupões e chinelos 
de banho, fruta fresca, bo-
los durante a tarde e ainda 
um restaurante a cargo do 
chef Jorge Guedes, o con-
sultor é o chef Luís Baena 
- que serve almoços e jan-
tares. Ao almoço reinam os 
sabores regionais e à noite 
a cozinha de autor. Falta o 

spa, é claro, com a famosa 
piscina interior, sauna e vá-
rias massagens à disposi-
ção. O frio é paisagem.

Ainda há mais por 
exemplo o SOLAR DOS 
CÁCERES em FORNOS 
DE ALGODRES: Os dias 
de nevoeiro, que não são 
raros por esta altura do 
ano na aldeia beirã Casal 
Vasco, a dois passos da 
Serra da Estrela, ajudam 
a entrar no espírito de 
tranquilidade, ideal para 
quem quer esquecer o 
quotidiano citadino.

Quando se entra do 
Solar dos Cáceres, edifí-
cio construído no século 
XV e que há quatro anos 
foi transformado num ele-
gante hotel rural de oito 
quartos, o aroma de um 
bolo acabado de sair do 

forno propaga-se da cozi-
nha à recepção. É o pre-
sente de boas-vindas aos 
hóspedes, que deve ser 
apreciado no calor da la-
reira da sala de estar. O 
proprietário do hotel é um 
filho da terra, de origens 
humildes, que não se 
conformou com o aban-
dono do importante solar. 
Comprou-o e recuperou-o, 
mantendo o seu traçado. 
Quis criar, diz o próprio, 
«um refúgio para os senti-
dos» e a aldeia, com pou-
cos habitantes e um am-
biente tipicamente beirão, 
a isso ajuda. Vale a pena 
olhar com atenção as par-
ticularidades do sítio, seja 
o cedro-do-buçaco de-
formado por um trovão, o 
castanheiro centenário ou 
o antigo lagar.

Notas.. ...E mais

Ps e Bloco cancelam reunião
A reunião entre PS e Bloco de Esquerda, prevista para 
amanhã, foi cancelada. A intenção do PS era discutir nessa 
reunião o Programa de Governo ao passo que os bloquis-
tas queriam iniciar já a discussão do Orçamento do Estado 
para 2020. Estando posta de parte a possibilidade de um 
acordo estrutural para a legislatura apoiado num programa 
de governo negociado em conjunto, o Bloco de Esquerda 
considera que é tempo agora de discutir as medidas con-
cretas do próximo orçamento. Os socialistas dizem que 
não estão preparados para iniciar esta discussão e assim a 
reunião entre os dois partidos ficou adiada sine die.

Portugal capta 610 trabalhadores 
estrangeiros altamente 

qualificados. Informáticos 
do Brasil dominam

O programa Tech Visa, que foi lançado pelo IAPMEI - 
Agência para a Competitividade e Inovação com o obje-
tivo de atrair trabalhadores estrangeiros qualificados para 
Portugal, conseguiu captar 610 trabalhadores estrangeiros 
desde janeiro. A larga maioria tem formação em Ciências 
Informáticas e vem do Brasil. As empresas que foram cer-
tificadas pelo programa já emitiram 610 termos de respon-
sabilidade para trabalhadores altamente qualificados, dos 
quais 92% têm formação em Ciências informáticas. 526 
desses colaboradores vêm do Brasil, mas também se re-
gista a vinda de 27 indianos e nove russos, informa o IAP-
MEI, num comunicado enviado às redações.Os contratos 
em causa não poderão ter uma duração inferior a um ano 
e o vencimento mínimo será de 2,5 vezes o Indexante de 
Apoios Sociais (IAS), ou seja, 1.089,40 euros, tendo em 
conta os valores em vigor em 2019. A anunciada força de 
trabalho foi captada por um conjunto de 163 empresas que 
foram certificadas para o efeito. As empresas em causa 

distribuem-se pelo território nacional, com maior concen-
tração na região de Lisboa, seguindo-se o Norte e Centro.

Portugal reembolsa 2 bilhões 
do empréstimo europeu 

Portugal vai reembolsar dois bilhões de euros aos credo-
res europeus hoje, após ter conseguido as aprovações ne-
cessárias dos países europeus e da Comissão Europeia. 
A data foi anunciada pela presidente do IGCP, Cristina Ca-
salinho, à margem do seminário “Mercados de dívida pú-
blica – Desafios num quadro de aprofundamento da UEM” 
organizado pelo IGCP, o CIRSF e a Comissão Europeia. 
“O pagamento que vai ser realizado no dia 17 resulta de 
um compromisso que foi assumido face aos credores euro-
peus aquando do último pagamento do reembolso anteci-
pado ao FMI”, afirmou Cristina Casalinho.

Fmi: Economia cresce 1,9% este 
ano e em 2020 cai para 1,6%

O FMI prevê que a economia portuguesa cresça 1,9% 
este ano, o que representa um freio face ao 2,4% de 2018 
mas fica em linha com a previsão do Governo. A proje-
ção foi atualizada no World Economic Outlook de outubro. 
Esta previsão do FMI fica acima dos 1,7% anteriormente 
projetados em julho deste ano. No entanto, estas previ-
sões não deverão ser comparáveis. Isso acontece por-
que esta projeção deverá ter em conta a nova base das 
contas nacionais atualizada pelo INE a 23 de setembro, 
que aumentou o nível do PIB. Comparando com a Zona 
Euro, Portugal continuará a crescer acima da média eu-
ropeia. A instituição agora liderada pela búlgara Kristalina 
Georgieva vê a economia europeia a crescer 1,2% este 
ano, abaixo dos 1,9% do ano passado. Entre os países 
da Zona Euro, o que menos cresce é Itália (0%), seguido 
da Alemanha (0,5%), mas ambas as economias deverão 
recuperar no ano seguinte.

iniciativa Liberal vai votar 
contra programa de Costa

O deputado eleito do Iniciativa Liberal vai votar contra o 
Programa de Governo, e revela que as suas primeiras pro-
postas serão de desagravamento fiscal perante um Par-
lamento onde se quer sentar ao meio, o mais longe dos 
extremos possível. “Já sabemos o que é que o Partido 
Socialista vai querer fazer, não vai divergir daquilo que 
foi o seu programa de campanha. A Iniciativa Liberal vai 
ser sempre uma oposição clara e firme ao socialismo em 
Portugal, e entenda-se socialismo por todas as medidas 
que aumentem o poder do Estado e diminuam o poder das 
pessoas. Como sabemos que o programa do PS vai nesse 
sentido, não me refugio na resposta protocolar, dou já a 
resposta: vamos votar contra o programa de Governo”, diz 
João Cotrim  Figueiredo.

Nuno melo exclui-se de corrida 
a líder do CDs e defende 
candidatura de deputado

O eurodeputado Nuno Melo excluiu-se hoje da corrida à 
sucessão de Assunção Cristas na liderança do CDS e su-
geriu que deve ser um dos 5 deputados eleitos no congres-
so.                                                                              Nuno 
Melo afirmou que, na atual conjuntura difícil do partido, sa-
ída das legislativas, o futuro líder terá de poder enfrentar o 
primeiro-ministro nos debates quinzenais e medir talentos 
no parlamento, que agora tem deputados de 2 partidos pró-
ximos do CDS, Iniciativa Liberal e Chega. O vice-presiden-
te não toma posição sobre os candidatos já em reflexão, 
incluindo o deputado João Almeida, embora admitindo que 
haverá, fora do parlamento, potenciais candidatos com ca-
pacidade política para liderar os centristas. Nuno Melo diz 
ser o caso de Nuno Magalhães, Lobo Xavier, Adolfo Mes-
quita Nunes, Diogo Feio e Filipe Lobo D’Ávila.
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A Câmara Municipal de 
Castro Marim vai avançar 
com o concurso da obra 
da ciclovia que ligará a 
vila de Castro Marim à 
Praia Verde, uma emprei-
tada estimada em cerca 
de 850.000,00+IVA. Lo-
calizada na EN 125-6, a 
via de acesso à freguesia 
de Altura e ao IC27, esta 
ciclovia deverá ter uma 
extensão de cerca de 
5km e a sua criação está 
integrada num projeto de 
valorização da rodovia, 
nomeadamente no alar-
gamento e repavimenta-
ção e na melhoria da dre-
nagem.

Esta obra está a ser 
candidatada a um qua-
dro comunitário de apoio 
à mobilidade sustentável, 
o PAMUS do Algarve (Pla-
no de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável), ten-
do já sido integrada no 
seu mapeamento.

Filomena Sintra, vere-
adora com o pelouro das 
Obras Municipais, lem-
brou que os trabalhos ine-

Castro MariM

oliveira de azeMéis

évora

Crianças visitaram o 
aqueduto da Água da Prata 

Ciclovia que vai ligar Castro Marim à Praia verde

Este ano letivo o Município de Oeiras vai investir quase 400 
mil euros no projeto Mochila Leve. Após ter definido a Educação 
como principal prioridade do mandato, com o objetivo ter em 
Oeiras uma Educação de excelência e os melhores alunos do 
país, o Município de Oeiras tem apostado em programas ino-
vadores.

O Mochila Leve é um dos novos projetos que foi lançado no 
ano letivo 2018/2019 e que este ano cresceu significativamente.

Se no seu arranque, enquanto projeto-piloto, o Mochila Leve 
foi implementado em 10 escolas do 1º ciclo, em 2019/2020 é 
alargado a 25 estabelecimentos e a mais ciclos de ensino bási-
co e ao ensino secundário. Isto quer dizer, que o projeto envolve 
este ano letivo mais 210 docentes (de 40 passa para 250), mais 
2342 alunos (de 716 para 3058) e mais 94 turmas (de 30 para 
124) de estabelecimentos de ensino pertencentes a 9 Agrupa-
mentos de Escolas da Rede Pública de Ensino, mais um do que 
no ano passado.

Para a realização do projeto Mochila Leve – trabalhar sem 
manuais escolares físicos, o Município comprometeu-se a 
apoiar a compra de material didático e tecnológico e a organizar 
a formação contínua dos docentes, dinamizada e realizada por 
entidades parceiras. Deste modo, este ano letivo, a Câmara Mu-
nicipal de Oeiras vai atribuir um apoio financeiro de 369.012,01€ 
ao projeto Mochila Leve. Deste montante, 305.322,01€ desti-
nam-se à aquisição de 1060 tablets, 1060 capas de tablets e 
110 armários de armazenamento e carregamento. Os restantes 
63.690,00€ são para aquisição de material didático.

Este montante será dividido pelos nove agrupamentos de 
escolas participantes (AE Aquilino Ribeiro, Carnaxide, Carnaxi-
de-Portela, Conde de Oeiras, Linda-a-Velha Queijas, Miraflores, 
Paço de Arcos, Santa Catarina e São Bruno), em função do nú-
mero de turmas envolvidas no ano letivo 2019/2020.

Recorde-se que o Município de Oeiras convidou os profes-
sores a arriscar novos modos de ensinar e de organizar o seu 
trabalho, colocando para isso à sua disposição os meios, recur-
sos e parceiros que forem necessários. Foi assim que nasceu o 
projeto Mochila Leve. Este criou uma rede concelhia de docen-
tes, pertencentes a diferentes níveis de ensino e agrupamentos 
de escolas, que reúne, periodicamente, para planificar, partilhar 
experiências pedagógicas e gerar uma comunidade de reflexão 
sobre a importância da utilização de recursos didáticos diversi-
ficados que promovam o envolvimento e a aprendizagem dos 
alunos, ao longo de todos os ciclos de ensino.

O projeto pretende, ainda, criar condições para o desenvolvi-
mento profissional dos docentes assente no trabalho colaborati-
vo e na utilização de recursos didáticos diversificados: materiais 
manipuláveis, plataformas digitais, materiais didáticos diferen-
ciados, criação de recursos próprios, entre outros, em substitui-
ção dos manuais escolares físicos, que deixam de ser o recurso 
principal para a aprendizagem em sala de aula.

Nota: No presente ano letivo (2019-2020) o Projeto Mochila 
Leve integrará de 82 turmas do 1º ciclo (1.º CEB), 26 turmas do 
5.º ano de escolaridade (2.º CEB), 1 turma do 7.º ano de esco-
laridade (3.º CEB), 15 turmas do ensino secundário (1 turma 
de um curso científico-humanístico e 14 turmas de cursos de 
ensino profissional) ou seja, 3058 alunos e 250 professores, de 
25 estabelecimentos de ensino pertencentes a 9 Agrupamentos 
de Escolas.

Oeiras investe cerca de 400 mil 
euros no projeto Mochila Leve

No primeiro dia de outu-
bro comemora-se o Dia Na-
cional da Água. Assinalando 
a data, a Câmara Municipal 
de Évora organizou uma vi-
sita ao Aqueduto da Água 
da Prata, que incluiu um pe-
queno percurso acessível a 
crianças entre os três e os 
cinco anos, ao longo do mo-
numento. Os pequenos tive-
ram uma aula especial sobre 
a importância vital da água 
e sobre o que os homens 
antigamente faziam para a 
transportar aos locais onde 

O documento assinado prevê a cedência de utilização de 
parte da ex-Estação Agronómica Nacional durante um período 
de 44 anos, permitindo assim ao Município de Oeiras avançar 
com o projeto de reabilitação do local, com vista à sua preserva-
ção e usufruto pela população.

 No total, o Município vai investir quase 10 milhões de euros 
na recuperação do conjunto monumental - onde se inclui a Casa 
da Pesca - e em intervenções no complexo que beneficiarão 
também o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veteriná-
ria (INIAV), ali sediado.

 A Quinta de Cima, ex-Estação Agronómica Nacional, integra 
um conjunto de património classificado como nacional. Enquan-
to o processo da sua transferência para a autarquia se arrasta-
va na Direção-Geral do Tesouro, devido à burocracia, o estado 
de degradação agravou-se e foi alvo de pilhagens e vandalis-
mo. Atualmente, encontra-se vedada ao público, abandonada, 
degradada e em risco de ruína. Vários painéis de azulejos do 
conjunto da Casa da Pesca foram roubados, bem como outras 
peças ornamentais de grande valor histórico e cultural.

Recorde-se que o estado de degradação do Património do 
Estado no concelho de Oeiras é uma grande preocupação para 
o Município, que há muito que reclama a transferência da gestão 
destes imóveis, no sentido de os reabilitar, preservar e colocar à 
disposição das pessoas.

Nesse sentido, o Município assinou também um protocolo, 
com o Ministério da Defesa, com vista à manutenção e dinami-
zação para fruição pública do Forte do Areeiro, onde será insta-
lado, em breve, o Centro de Interpretação da Barra.

 O Município tem ainda 4 milhões de euros para investir no 
Convento da Cartuxa, que também é património do Estado e se 
encontra degradado. Para avançar com a reabilitação deste pa-
trimónio basta a Direção-Geral do Tesouro autorizar a cedência 
das competências de gestão ou de utilização.

precisavam dela. Puderam 
também observar desenhos 
antigos no Aqueduto e tam-
bém observar e identificar 
plantas na zona envolvente. 
Hoje as crianças do Centro 
de Atividade Infantil de Évo-
ra divertiram-se aprenden-
do. Esta foi uma atividade 
organizada pela Unidade 
Museológica CEA – Central 
Elevatória de Água, que está 
disponível para organizar 
atividades semelhantes com 
outras escolas ou jardins-de
-infância interessados.

Município vai recuperar a Casa da 
Pesca e a ex-estação agronômica 

A Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis, em 
parceria com a autarquia 
de São João da Madeira, 
vai avançar com a edifica-
ção de uma nova travessia 
entre a Rua dos Moinhos 
em S. Roque (Oliveira de 
Azeméis) e a Rua Fonte do 
André (São João da Madei-
ra), obra há muito ambicio-
nada pela população e que 
permitirá resolver um gra-
ve problema de acessibili-

autarquia investe em duas pontes
dade entre os dois conce-
lhos. A obra com um custo 
estimado de 140 mil euros, 
será suportada em partes 
iguais, pelas duas autar-
quias. A Câmara Municipal 
de Oliveira de Azeméis, 
que será a dona da obra, 
prevê o seu lançamento a 
concurso, até final do ano. 
Para Joaquim Jorge, “esta 
importante obra só é pos-
sível graças à excelente 
cooperação institucional 

e sentido de responsabili-
dade de ambas as autar-
quias”

A Câmara Municipal de 
Oliveira de Azeméis, vai 
ainda investir na constru-
ção de uma nova traves-
sia na ponte da Rua Abel 
Silva Ribeiro, no Pinheiro 
da Bemposta, que custará 
cerca de 130 mil euros.

“Este é um investimen-

to financeiro substancial 
da autarquia oliveirense, 
para resolver um grave 
problema que se arras-
ta sem solução há vários 
anos, e que visa conferir 
mais segurança aos utili-
zadores desta via de liga-
ção entre as freguesias do 
Pinheiro da Bemposta e 
Palmaz”, afirma Joaquim 
Jorge.

rentes à valorização da 
EN 125-6 não estão inclu-
ídos neste financiamen-
to, por não se enquadra-
rem no plano de ação do 
mesmo, tendo a câmara 
municipal de Castro Ma-
rim que depender de um 
maior compromisso finan-
ceiro para a sua execu-
ção. Recordou ainda que 
este quadro comunitário 
de apoio vai terminar em 
2020/2021 e que é neces-
sário empreender todos 
os esforços para superar 

o atraso “decorrente das 
dificuldades de gestão 
que tivemos anteriormen-
te”.

Recorde-se que está 
em fase de conclusão a 
ciclovia que liga Castro 
Marim a Vila Real de St. 
António, localizada na 
EN122, uma obra compar-
ticipada pelo PO CRESC 
Algarve 2020, projeto PA-
DRE, apoiada por Portu-
gal e União Europeia e 
cofinanciada a 70% pelo 
FEDER.

A criação de novas 
infraestruturas cicláveis 
pretende interligar-se às 
políticas desportivas e 
culturais e de desenvol-
vimento do concelho de 
Castro Marim, numa pers-
petiva de valorização do 
património natural, mas 
também do cultural e edi-
ficado. Vão ainda ser ini-
ciados projetos que liga-
rão a vila de Castro Marim 
à Reserva Natural do Sa-
pal, a Monte Francisco e 
à Junqueira.

“Grande parte do nos-
so turismo é sénior, um 
tipo de público que apre-
cia a natureza, gosta de 
andar de bicicleta e de 
sair do conceito turístico 
de sol e praia, por isso 
temos de alargar a oferta, 
aproveitando outros re-
cursos do concelho”, ga-
rante o presidente da Câ-
mara Municipal de Castro 
Marim, Francisco Amaral, 
empenhado numa aposta 
turística mais diversifica-
da.
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Midões

PeNACOVA

CelOriCO de BAstO

Município diminui carga fiscal

Redução de carga fiscal 
foi proposta e aprovada pelo 
Município de Celorico de Bas-
to com o objetivo concreto de 
melhorar a qualidade de vida 
dos celoricenses, contribuindo 
de forma efetiva para o au-
mento do rendimento disponí-
vel das famílias.

Segundo o Presidente da 
Câmara Municipal de Celori-
co de Basto, Joaquim Mota 
e Silva, “continuaremos a re-

duzir os impostos no sentido 
de apoiar de forma efetiva e 
concreta as famílias e as em-
presas com políticas de desa-
gravamento fiscal constantes 
que permitam uma maior ca-
pacidade monetária nos orça-
mentos familiares e um maior 
incentivo à fixação de empre-
sas no concelho. São políticas 
centradas nos cidadãos e ao 
mesmo tempo no crescimento 
económico e social”. O autar-

Sandra Ralha, vereadora 
com os Pelouros da Ação So-
cial e Educação da Câmara 
Municipal de Penacova, pre-
sidiu no Salão Nobre dos Pa-
ços do Concelho à cerimónia 
de entrega  das 24 bolsas es-
colares destinadas a alunos 
penacovenses que frequen-
tam o ensino secundário e o 
ensino superior.

Dirigindo-se aos presen-
tes, Sandra Ralha, congra-
tulou os alunos pelos resul-
tados obtidos, fazendo votos 
para que, no próximo ano, 
possam continuar a ver o 
seu trabalho reconhecido 
nesta cerimónia, que enten-
de como um impulso para 
encarar o presente ano le-
tivo com a mesma força e 
determinação. Aos pais e 
encarregados de educação, 

Bolsas de estudo entregues em penacova

deixou uma palavra de agra-
decimento, pelo esforço que 
todos fazem, investindo na 
formação dos seus educan-
dos, salientou que esta me-
dida do município, tem como 
objetivo premiar os alunos 
pelo seu mérito mas, tam-
bém permitir algum alívio 

financeiro nos gastos que 
suportam com o intuito de os 
ver crescer em sociedade e, 
neste caso concreto, no seu 
percurso académico.

A Câmara Municipal de 
Penacova atribuiu 8 bolsas 
de estudo para alunos do 
ensino secundário, num va-

lor de 500€ por aluno, num 
total de 4.000€, e 16 bolsas 
de estudo para alunos do 
ensino superior, no valor de 
700€, num total investido de 
11.200€. A atribuição de bol-
sas de estudo visa a prosse-
cução e desenvolvimento dos 
munícipes, designadamente 
na área da educação, uma 
medida no âmbito da ação 
social escolar que tem como 
principal objetivo apoiar os 
estudantes do ensino secun-
dário e superior do concelho 
de Penacova, economica-
mente desfavorecidos e com 
comprovado mérito escolar 
(média igual ou superior a 
14), com o objetivo de mini-
mizar as dificuldades socioe-
conómicas e contribuir para o 
seu desenvolvimento educa-
cional e cultural.

Cerca de 400 colabora-
dores do Bankinter, fami-
liares e amigos, voltaram a 
Pomares, concelho de Ar-
ganil, no passado sábado, 
para limpar e cuidar dos ter-
renos onde foram plantadas 
10.000 árvores na sequên-
cia dos incêndios de 2017, 
que destruíram a floresta da 
região.

Luís Paulo Costa, presi-
dente da Câmara Municipal 
de Arganil, esteve presente 
neste even¬to, tendo desta-
cado a «persistência dos vo-
luntários Bankinter em cui-
dar daquilo que plantaram» 
no ano anterior, sublinhando 
a importância desta nova ac-
ção para o sucesso futuro da 
plantação.

POrtiMãO

PóVOA de lANhOsO

No final do primeiro semestre 
deste ano, Portimão lidera a ta-
bela dos 16 concelhos algarvios 
no que toca à recolha seletiva de 
lixo por habitante, segundo os 
quantitativos apurados pela Algar 
– Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos. Os indicadores 
recentemente divulgados pela em-
presa especificam que no período 
em análise, de janeiro a junho tran-
satos, cada residente em Portimão 
foi responsável em média pela re-
colha seletiva de 58 quilos, num 
total de 1141 toneladas de vidro, 

Continua a descer o número 
de Povoenses sem trabalho, ins-
critos/as no Instituto de Emprego 
e Formação Profissional (IEFP), 
tendo registado ininterruptamen-
te os valores mais baixos dos 
últimos 15 anos (de acordo com 
os dados disponíveis no IEFP).

“Estes números refletem 
para além de um bom desempe-
nho da economia, o resultado da 
aposta deste Executivo na cap-
tação de novas empresas para 
o concelho, que se prevê que 
venha a ter maiores reflexos nos 
próximos meses com as contra-
tações previstas para a Prozis”, 
adianta o Presidente da Câmara 
Municipal da Póvoa de Lanhoso, 

Avelino Silva.
Assim, em julho de 2019, o 

número de Povoenses sem tra-
balho, inscritos/as no Instituto de 
Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP), era de 694, ou seja, 
menos 70, em relação ao perí-
odo homólogo do ano anterior. 
Se compararmos com o mês de 
junho deste ano, o número de 
inscrições desceu, em julho, de 
754 para 694 (ou seja, menos 60 
pessoas).

Se recuarmos até 2013 – 
ano em que o número de Po-
voenses sem trabalho atingiu 
máximos, regista-se, em julho 
de 2019, uma redução de 750 
inscritos/as no Instituto de Em-

prego e Formação Profissional. 
Em 2013, esse número situava-
se nos 1444.

Em relação aos jovens Po-
voenses em situação de desem-
prego (< 25 anos), os números 
são ainda mais satisfatórios, na 
medida em que, em julho de 
2019, tínhamos 48 jovens ins-
critos no IEFP, o que representa 
menos 48 face ao período ho-
mólogo do ano anterior (96).

Comparativamente com o 
mês de junho deste ano, regis-
ta-se menos 24 jovens inscritos, 
em julho. Na comparação com 
junho de 2013, a redução é de 
menos 151 jovens em situação 
de desemprego (em junho de 

2013, eram 199).
Estes dados são do Ministé-

rio do Trabalho, tendo por base 
os dados do Instituto de Empre-
go e Formação Profissional, e 
dão conta ainda de que o núme-
ro de desempregados/as inscri-
tos/as nos centros de emprego 
do país recuou para o valor mais 
baixo em 27 anos. No Norte 
(124,9 mil desempregados), o 
desemprego recuou para o pata-
mar mais baixo em 17 anos. O 
desemprego jovem, por sua vez, 
baixou para as 27,7 mil pessoas, 
com uma redução homóloga de 
12,2% (-3,8 mil pessoas) e um 
decréscimo face ao mês anterior 
de 8% (-2,4 mil pessoas).

Portimão é o concelho que mais faz 
reciclagem na região algarvia

Desemprego cai na Póvoa de Lanhoso

O apelo veio do outro 
lado do mundo. De Xangai. 
«Temos de fazer qualquer 
coisa». Palavras do sr. Ying 
Jie Wen, fundador da Level 
Constellation, que, ao te-
lefone, questionava Pedro 
Vicente, representante da 
multinacional chinesa em 
Portugal, o que se estava a 
passar. «A televisão, aqui em 
Xangai, diz que Portugal está 
a arder!». E Portugal, mais 
propriamente a região Centro 
estava mesmo a arder. Acon-
teceu há dois anos, nos dias 
15 e 16 de Outubro.

Hugo Santos Ferreira, vi-

ce-presidente da Associação  
Portuguesa de Promotores 
e Investidores Imobiliários  
(APPII) recorda-nos esta ex-
periência, uma memória que 
marcou e marca. «Estáva-
mos no Salão Imobiliário de 
Portugal», diz, lembrando 
que, num mesmo espaço, 
estavam reunidos repre-
sentantes de empresas de 
construção e de fiscalização, 
arquitectos e engenheiros. 
«Porque é que não pega-
mos numa casa  e a recons-
truímos?» A questão surgiu 
depois de Pedro Vicente ter 
dado o “recado” do sr. Wen.

Solidariedade fez renascer 
Escola Primária de Midões

ArgANil

Voluntários do Bankinter 
recuperam floresta

ca esclarece que “aprovamos 
a redução do IRS cobrado 
pelo Município de 5% para 
4,5%, o que implica a redução 
de -10% do IRS cobrado, que 
consideramos ser bastante 
importante para as famílias, 
continuamos a manter a taxa 
de IMI nos 0,32% para prédios 
urbanos e continuamos com 
a redução especial de acordo 
com o número de dependen-
tes, taxas que contribuem fa-
voravelmente para a redução 
dos encargos de muitas famí-
lias e que contribuem também 
para um aumento substancial 
do rendimento disponível das 
pessoas de população no 
concelho. O apoio à fixação 
de empresas mantém-se com 
a taxa de derrama a zero um 
apoio direto, visível no aumen-
to substancial de empresas 

fixadas no concelho”.
Assim, o Município delibe-

rou uma redução na partici-
pação variável no IRS dos su-
jeitos passivos com domicílio 
fiscal no concelho, passando 
de uma taxa de 5%, no ano 
de 2019, para uma taxa de 
4,5%, no ano de 2020, o que 
se traduz num aumento de 
rendimentos para os Muníci-
pes. Ficou ainda deliberado 
que a taxa de IMI para prédios 
urbanos é fixada em 0,32%, 
tendo sido aprovada uma de-
dução fixa do valor a pagar 
considerando o número de 
dependentes que compõem o 
Agregado Familiar, fixando-se 
para 1 dependente a dedução 
de 20€, para 2 dependentes 
40€ e para 3 ou mais depen-
dentes 70€, a taxa de derrama 
mantém-se isenta.

óBidOs

‘Tempo e o Medo’ dá o 
mote para o Folio - Festival 
Literário Internacional de 
Óbidos, que arranca hoje, 
com os habituais cinco ca-
pítulos: Folia, Folio Autores, 
Folio Educa, Folio Ilustra e 
Folio Paralelo.Especialistas 
das mais diversas áreas do 
conhecimento foram desa-
fiados a contribuir para a re-
flexão sobre aquilo que já foi 
chamado, por alguns, como 
o “século do medo”. “Entre o 
medo generalizado de guer-
ras, de terrorismo e das ide-
ologias que presentemente 
ganham fôlego, torna-se ine-

vitável que vivamos momen-
tos de incerteza e de grande 
preocupação não só com o 
mundo, mas também com a 
Terra que nos acolhe”, expli-
ca o presidente da Câmara 
Municipal de Óbidos, Hum-
berto Marques.Na nota in-
trodutória do Folio, o autarca 
destaca uma programação 
que aborda assuntos ligados 
a vários medos, do presen-
te, futuro, fobias, violência, 
guerra e paz, inteligência ar-
tificial, alterações climáticas, 
“entre outros que constituem 
algumas das preocupações 
que nos consomem”.

Folio arranca hoje em Óbidos

1232 toneladas de papel/cartão 
e 851 toneladas de plástico/metal 
recolhidas na área do município. 
Aspetos da separação de materiais 
recicláveis no Aterro Sanitário do 
Barlavento da Algar.

No que toca a retomas, o PER-
SU 2020 – Plano Estratégico para 
os Resíduos Urbanos, que vigora 
desde 2014 e se prolongará até 
ao próximo ano, estabelece como 
projeção para 2019 os 88 kg/ha-
bitante/ano, enquanto a meta até 
dezembro próximo se situa em 71 
kg/habitante/ano.
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Novas regras para combater os 
falsos saldos já estão em vigor

A partir desta semana, 
há novas regras para com-
bater os “falsos” saldos e 
as alterações à lei lançadas 
pelo Governo terão impac-
to nos saldos que se reali-
zarem em Janeiro. O novo 
diploma vem tornar mais 
exigentes os procedimentos 
que as lojas devem cumprir 
sempre que comunicam à 
Autoridade de Segurança 
Alimentar e Econômica que 
pretendem realizar vendas 
em saldo ou em liquidação.

A partir de agora, se um 
comerciante quiser saldar 
stocks ou fazer promoções, 
terá de o fazer a preços 
mais baixos do que nos an-
teriores 90 dias. O decreto
-lei determina que incumbe 
ao operador econômico a 
prova documental do preço 
anteriormente praticado e, 
no caso de serem utilizadas 
condições mais vantajosas 
do que as utilizadas nos 

O diretor-executivo da 
GS1 Portugal, João Gui-
marães, disse à Lusa que 
o consumo está a mudar 
e que o digital permite a 
compra racional em detri-
mento da por impulso, já 
que o consumidor é mais 
exigente. “Sem dúvida que 
o consumo está a mudar”, 
afirmou o responsável, 
quando questionado so-
bre o aumento de compras 
online. Salientando que se 
nota um crescimento das 
compras na internet, João  
Guimarães salientou que 
o digital permite um ato de 
compra diferente relativa-
mente às físicas. “O digital 
permite um ato de compra 
racional”, em detrimento 
da “compra por impulso”.                                                                                                                                     
Isto porque “o consumidor 
é mais inteligente, exige 
mais informação”, pelo que 

isso reflete-se na descida 
“da compra por impulso 
face à racional”, explicou o 
diretor-executivo da GS1 
Portugal, associação em-
presarial de identificação 
e codificação de produtos.                                                                                                                                       
Sobre como vê o mercado 
de consumo nos próximos 
12 meses, o responsável 
disse que este vai “conti-
nuar a ser muito compe-
titivo”, esperando que o 
digital “venha a crescer 
os dois dígitos”. Apesar 
de não ter “varinha mági-
ca”, João Guimarães con-
siderou que no contexto 
de 12/24 meses não há 
grandes razões para ser 
demasiado otimista ou de-
masiado pessimista, ad-
mitindo eventuais crises 
que a economia possa tra-
zer, o que terá impacto no 
mercado de consumo.

Consumo está a mudar e a 
compra online é mais racional

períodos de vendas sem 
redução de preço, a prova 
de que a vantagem é real e 
concretizável”.

Para garantir maior 
transparência nas relações 
entre os consumidores e 
as empresas, o Governo 

introduziu neste diploma 2 
conceitos, o de preço mais 
baixo anteriormente pratica-
do e o de percentagem de 
redução, para os consumi-
dores terem uma informa-
ção mais precisa que lhe 
permite comparar os pre-

ços, avaliar o desconto pra-
ticado, o montante da sua 
poupança e o custo-benefí-
cio da decisão de compra.                                                                                                                   
Como a lei entra agora em 
vigor, a meio de Outubro, 
a novas regras já vão ter 
influência no período a se-
guir ao Natal, porque estes 
90 dias colocam em Outu-
bro de 2019 o momento em 
que terão de ser fixados os 
preços comparáveis para 
efeitos de definição dos 
preços de saldo de Janeiro.                                                                                                                                         
                     Embora os saldos 
já não tenham datas fixas, é 
comum existirem depois do 
Natal. E, na prática, se uma 
loja quiser vender um pro-
duto em meados de Janeiro, 
o patamar abaixo de preços 
será aquele que agora esti-
ver a ser praticado por estes 
dias em Outubro. Os saldos 
não podem ultrapassar no 
seu conjunto, a duração de 
124 dias por ano.                   

O Governo anunciou o 
lançamento de um concur-
so público internacional 
para a concessão do novo 
terminal de conteiners do 
Porto de Sines, uma obra 
orçada em 642 milhões 
de euros, que deverá es-
tar concluída em 2024. O 
anúncio foi feito pela mi-
nistra do Mar, Ana Paula 
Vitorino, que adiantou que 
o concurso será lançado 
formalmente esta sema-
na, para um prazo de con-
cessão de 50 anos.

O caderno de encargos 
contempla o projeto de 
construção e exploração, 
existindo um prazo de 9 
meses para apresentação 
de propostas. O Governo 
prevê que a adjudicação 
desta obra seja feita no 
último trimestre de 2020 e 
que esta possa ter início 
em 2021, com uma dura-
ção aproximada de 3 anos.                                                                                                                                            
A construção do novo ter-

minal de Sines representa 
um investimento total de 
cerca de 642 milhões de 
euros e terá uma capaci-
dade de movimentação 
anual de 3,5 milhões de 
TEU (medida padrão para 
calcular o volume dos con-
teiners). Do valor total de 
investimento, que será fei-
to por fundos privados pela 
futura entidade concessio-
nária, estima-se que 225 
milhões de euros sejam 
para equipamentos e os 
restantes 417 milhões para 
infraestruturas. A tutela es-
tima que o novo terminal 
de Sines gere um impacto 
econômico total de 524 mi-
lhões de euros, represen-
tando 0,28% do PIB e 0,33 
% do Valor Acrescentado 
Bruto português. Já a nível 
do emprego, o Governo 
acredita que possam ser 
criados 1.350 postos de 
trabalho diretos na fase de 
exploração.

Novo terminal de Sines vai 
custar mais de 600 milhões e 

estará pronto em 2024

Desde sábado, a pesca 
da sardinha vai voltar a ser 
interditada. A restrição foi pu-
blicada em Diário da Repú-
blica e, mais uma vez, com o 
argumento de que é preciso 
de assegurar a gradual recu-
peração do recurso, com os 
objetivos da Política Comum 
das Pescas. É a pensar 
nesse cenário que tem sido 
implementadas várias medi-
das. É o caso das paradas 
anuais do setor e, ao mesmo 
tempo, tem havido proteção 
dos juvenis e impostos limi-
tes anuais às possibilidades 
de captura.

Uma interdição que não 
agrada ao setor, com as 

organizações ibéricas da 
sardinha a considerarem 
insuficientes os limites de 
captura definidos para este 
ano, que rondam as 10 mil 
toneladas, repartidas en-
tre Portugal e Espanha.                                                                                                                    
Apesar deste descontenta-
mento, o foco está agora vi-
rado para o próximo ano. As 
associações acreditam que 
a quota possa ser aumenta-
da face ao atual stock dispo-
nível, essa expectativa não 
é nova. As entidades têm 
vindo a defender uma quota 
anual de 15.425 toneladas 
a dividir pelos dois países, 
tendo em conta os bons re-
sultados científicos obtidos 

Pescadores já pensam nas sardinhas de 2020
em 2018 pelos cruzeiros 
de investigação científica e 
apontam para um aumento 
de 70% da biomassa de sar-
dinha com mais de um ano, 
entre 2017 e 2018.

«Houve um aumento 
significativo na nossa cos-
ta, que tem sido confirmado 
não só pelos nossos profis-
sionais, que estão no dia-a-
dia no mar, mas também 
pelos cientistas, do Instituto 
Português do Mar e da At-
mosfera que, no último cru-
zeiro científico de dezembro, 
confirmou que a biomassa 
aumentou significativamen-
te, salientou Humberto Jor-
ge, Associação Nacional das 
Organizações de Produtores 
de Pesca. O responsável 
tem vindo a chamar a aten-
ção para o fato de não fazer 
sentido continuarem a exigir 
sacrifícios numa altura em 
que a abundância da sardi-
nha é por demais evidente 
na costa portuguesa.

O que é certo é que, ape-
sar destes argumentos, a 
ministra do Mar não se quer 
comprometer com possíveis 
aumentos de números para 
o próximo ano. No entanto, 
em julho, Ana Paula Vitorino 
chegou a admitir que have-
ria condições para aumen-

tar a quota de sardinha. De 
acordo com a governante, 
os dados que têm sido di-
vulgados apontam para um 
ligeiro aumento, e não uma 
redução, considerando as-
sim haver condições para 
se começar a pensar numa 
prudente retoma do setor, 
e defendeu mesmo que o 
país está no bom caminho 
para cumprir a meta definida 
pelo Governo de duplicar até 
2020 o peso da economia do 
mar na economia nacional, 
que no início da legislatura 
era de cerca de 2,5%. “Tudo 
indica que em 2019 e 2020 
iremos chegar  aos 5%. Não 
nos acomodamos e não ire-
mos ficar por aí, mas é um 
bom caminho”, garantiu.                                                                                               
A verdade é que, de ano 
para ano, Portugal tem vindo 
a perder quota e tem vindo 
a atingir mínimos. Por exem-
plo, em 2008 foram captu-
radas 101 464 toneladas de 
sardinhas. Ainda assim, Por-
tugal continua a ser o quar-
to país fornecedor de sar-
dinhas, atrás de Espanha, 
Marrocos e França. Para 
combater a falta de sardinha 
tem vindo a ser necessário 
recorrer à importação, mais 
de 60% da sardinha consu-
mida em Portugal.

Pelo segundo ano conse-
cutivo, o número de turistas 
que visitaram Portugal em 
agosto ultrapassou os 3 mi-
lhões. O setor do alojamento 
turístico registou mais 200 
mil hóspedes. Portugal fe-
chou o mês de agosto com 
3,3 milhões de hóspedes e 
9,5 milhões de dormidas. No 
total, o país já recebeu des-
de o início do ano mais de 18 
milhões de turistas, mais 1,2 
milhões face ao mesmo perí-
odo do ano passado.

Apesar do aumento 
do número de visitantes, 
a estada média caiu para 
2,88 noites e a taxa líqui-
da de ocupação também 
recuou, 1,9%, para 68,3%.                                                                                                                                           
Em compensação, os pro-
veitos totais do setor cres-
ceram, atingindo a marca de 
630 milhões de euros, mais 

Portugal recebeu mais de 
18 milhões de turistas até agosto

6,4% face a 2018. O rendi-
mento médio por quarto dis-
ponível também aumentou, 
situando-se em 84,4 euros.                                                                                                                                           
Das 9,5 milhões de dormi-
das registadas, 6,1 milhões 
foram provenientes do mer-
cado externo. Britânicos, es-

panhóis e franceses repre-
sentaram mais de metade 
das dormidas de turistas es-
trangeiros em agosto, mas 
em termos de crescimento 
homólogo, o destaque vai 
para os norte-americanos, 
brasileiros e irlandeses. Ape-

sar de representarem cerca 
de 13% das dormidas totais, 
registaram crescimentos na 
ordem dos 20%. A China 
também se destaca desde o 
início do ano como mercado 
emissor de turistas, com um 
crescimento 15,5%.

 Agosto continua a ser 
o mês mais quente para 
o Algarve, que concen-
trou 36% das dormidas 
totais. A Área Metropolita-
na de Lisboa reuniu 21% 
das dormidas do mês que 
marca o pico do verão.                                                                                                                                           
Entre janeiro e agosto as 
dormidas na hotelaria au-
mentaram 2,2%, sendo 
o segmento do setor que 
menos cresce. Em compa-
ração, o alojamento local 
disparou quase 15% e o tu-
rismo rural e de habitação 
aumentou 6,6%.
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Duarte Cordeiro do PS 
veio responder ao Bloco 
de Esquerda, que lamen-
tou  a decisão do Partido 
Socialista de não elabo-
rar um acordo escrito e 
de optar por governar so-
zinho.   “O PS deu toda a 
atenção às propostas do 
BE”, respondeu o dirigente 
socialista e secretário de 
Estado dos Assuntos Par-
lamentares Duarte Cordei-
ro, que esteve à mesa das 
negociações com António 
Costa, Ana Catarina Men-
des e Carlos César. Duar-
te Cordeiro garantiu ainda 
que a “gerigonça não mor-

PS responde a Bloco de Esquerda: 
“A geringonça não morreu”

Dos 230 deputados que 
vão tomar posse para a 
nova legislatura, sete são 
presidentes de Câmara 
que tiveram de suspender 
funções para se sentarem 
no Parlamento.

Dois  de Rio Maior e 
Valença  são do PSD; os 
outros cinco são do PS e 
presidiam às câmaras de 
Leiria, Tavira, Mangualde, 
Campo Maior e Lagos. 
Esta última, Joaquina Ma-
tos, é a única que não está 
no terceiro dos três man-
datos possíveis e que, por 
isso, ainda podia recandi-
datar-se em 2021.

“Ainda poderia pôr essa 
hipótese, embora a idade 
já seja alguma., tem 67 
anos. Senti-me honrada e 
feliz, não estava à espera. 
Não foi uma decisão difícil, 
demorei dois ou três dias 
a tomá-la. As pessoas, na 
generalidade, reagiram 
bem, até porque não vou 
deixar ninguém. Aos fins 
de semana estarei sem-
pre cá”, afirma Joaquina 
Matos.

Todos os autarcas que 
aceitaram falar fazem 
questão de lembrar que já 
não se poderiam recandi-
datar ao posto.

reu” e os dois partidos vão 
continuar a colaborar na 
legislatura. A inexistência 
de um acordo escrito foi 
justificada pelos “pressu-
postos” e divergências que 
o partido encontrou junto 
do Bloco de Esquerda.

Esta posição foi trans-
mitida aos jornalistas duas 
horas depois de a coorde-
nadora do Bloco de Es-
querda, Catarina Martins, 
também em conferência 
de imprensa, ter lamenta-
do a decisão do PS de não 
continuar com o modelo 
da ‘geringonça’. António 
Costa afirmou que os so-

“Mantendo o PCP a sua 
iniciativa e intervenção, tal 
como aconteceu nos últimos 
quatro anos, será em função 
das opções do PS, dos ins-
trumentos orçamentais que 
apresentar e do conteúdo 
do que legislar que o PCP 
determinará  com inteira in-
dependência política, o seu 
posicionamento, vinculado 
que está aos compromissos 
que assumiu com os traba-
lhadores e o povo”, afirmou 
o líder comunista num comí-
cio em Lisboa.

De acordo com Jeróni-
mo de Sousa, “todo o cami-
nho de avanço e de adoção 
de medidas que corres-
pondam a direitos e aspi-
rações dos trabalhadores 
e do povo contará sempre 
com a intervenção decisiva 
do PCP, assim como todas 
e quaisquer medidas con-
trárias aos seus interesses 
terão a firme oposição do 
PCP”.

Assim, é com base no 

seu projeto e no programa 
eleitoral que apresentou às 
legislativas que se dispu-
taram no domingo que “o 
PCP desenvolverá a sua 
ação, iniciativa e proposta, 
e se posicionará para ava-
liar as opções e objetivos 
que o PS e o seu governo 
venham a inscrever na sua 
ação”, adiantou o líder. Na 
ótica do líder do PCP, o fato 
de o PS não ter consegui-
do maioria absoluta não é, 
por isso só, condição su-
ficiente para garantir um 
percurso de novos e mais 
decisivos avanços. Jeró-
nimo de Sousa avisa que 
não há nenhum problema 
de estabilidade colocada 
na resposta aos problemas 
nacionais, o que se impõe 
é que o governo não deses-
tabilize e, por isso, é a partir 
da política que executa, da 
resposta que dá ou não às 
aspirações e anseios dos 
trabalhadores e do povo, 
que resulta a estabilidade.

Jerónimo de Sousa: “Nunca houve 
nenhum Governo das esquerdas”

Martins disse que soube 
de antemão que o PS não 
iria assinar qualquer acor-
do escrito com o BE, de-
pois de António Costa se 
ter reunido com as confe-
derações patronais e ter 
logo aí afastado mudanças 
na legislação laboral. 

Duarte Cordeiro classi-
ficou como “exagerada” a 
reação de Catarina Martins 
à decisão de os socialistas 
não assinarem para a nova 
legislatura um acordo es-
crito de legislatura com ne-
nhum dos parceiros (Bloco 
de Esquerda, PCP, PEV, 
Livre e PAN).

Notando que a conjuntu-
ra atual é distinta das elei-
ções de há quatro anos, 
o secretário-geral do PCP 
criticou que a situação atual 
seja motivo de grandes es-
peculações e deturpações 
cujo objetivo é procurar 
atacar o PCP e atribuir-lhe 
posicionamentos que não 
tem. Agora, entende o líder 
comunista, propagandeia-
se a ideia de que alguém 
quer acabar com o que de 

fato nunca houve, insistindo 
que “nunca houve, por mais 
que essa mentira tenha sido 
repetida ao longo de quatro 
anos, nenhum governo das 
esquerdas ou da esquerda, 
nenhuma maioria parlamen-
tar de esquerda, mas ape-
nas e tão-só uma solução 
para a criação das condi-
ções mínimas e bastantes 
para afastar” o anterior go-
verno liderado por Pedro 
Passos Coelho.

Luís Montenegro ga-
rantiu que, com ele na 
liderança do PSD, não 
haverá acordos com PS 
nem negociações dos or-
çamentos. Prometeu des-
te modo que o “PSD terá 
vida própria” criticando 
Rui Rio por estar sempre 
“à espera” de fazer enten-
dimentos com os socialis-
tas. Disse ainda que só 
uma situação muito grave 
no partido levaria Cavaco 
Silva a quebrar silêncio. 
“Comigo não haverá ne-
nhum acordo com o PS”, 

Luís Montenegro promete: “Comigo 
não haverá acordos com o PS”

Miguel Relvas, antigo 
ministro dos Assuntos Par-
lamentares e conhecido mili-
tante do PSD, voltou a atacar 
Rui Rio e os seus resultados 
nas legislativas, e aproveitou 
ainda para falar sobre o futuro 
do seu partido, elogiando Mi-
guel Pinto Luz e sublinhando 
que Luís Montenegro parte 
na frente desta corrida à su-
cessão. Mas a principal ideia 
da entrevista, concedida pelo 
social-democrata à Teledifu-
são de Macau, foi o seu claro 
pedido de união entre a di-
reita, dizendo que, caso esta 
nova geração falhe nesse in-
tento, há sempre gente que 
pode regressar. “Não vejo 
que Passos Coelho e Paulo 
Portas estejam afastados da 
vida política”, concretizou.

Miguel Relvas já tinha 
sido um dos primeiros mili-
tantes do PSD a criticar fe-
rozmente o resultado do líder 
Rui Rio nas eleições. Depois 
das eleições, disse mesmo 
em declarações à Rádio Ob-
servador que este resultado 
é “uma das maiores derrotas” 
de sempre do partido, num 
contraste claro com o discur-
so da noite eleitoral do líder 
social-democrata, e que é 
tempo de pensar na suces-
são a Rio. Agora Relvas fala 
abertamente sobre aqueles 
que já demonstraram vonta-
de de desafiar o atual líder 
do PSD: “Gosto muito da 
visão que Miguel Pinto Luz 
tem da vida. O trabalho que 
tem sido feito em Cascais 
é de alguém que está a ver 
além do seu tempo”, afirma, 
reconhecendo, no entanto, 
que é Luís Montenegro quem 
“parte claramente à frente”. 
“Depois a seguir precisam 
de se entender para que se 
criem condições para que o 
PSD volte a ser alternativa”.                                                                                                                        
“Se esta nova geração não 
for capaz de agregar, não 
for capaz de somar, eu não 

Miguel Relvas: “Em caso de 
emergência para a direita, venham 

Passos Coelho e Paulo Portas”

vejo que Passos Coelho e 
Paulo Portas estejam afas-
tados da vida política”, de-
clara. “Há sempre gente 
que pode regressar”, afir-
ma na mesma entrevista, 
dizendo que “em caso de 
emergência, aí estarão”.                                                                                                                   
Sobre o resultado do PSD 
nestas eleições e a liderança 
de Rui Rio, Relvas é taxativo: 
“Ele desuniu o PSD” e “não 
gosta do PSD”. “É líder de um 
partido de que ele não gosta 
e criou uma conflitualidade 
interna”, acrescentou, refe-
rindo-se aos candidatos que 
ficaram de fora das listas de 
deputados e que eram pró-
ximos da direção anterior de 
Passos Coelho, como Maria 
Luís Albuquerque. “Afastar 
sem razão aparente, quando 
eles tinham sido indicados 
pelas estruturas locais…”, la-
mentou-se o antigo dirigente 
do partido. “Todo o esforço 
inútil só pode levar à melan-
colia política em que eles 
hoje vivem.” Miguel Relvas 
considera que Rui Rio deve 
candidatar-se à reeleição 
como líder, mas acha que 
não tem condições para ven-
cer esse combate: “Se não 
teve ideias e força para mo-
bilizar os portugueses nesta 
eleição, vai ter quatro anos 
depois?”, questiona.

repetiu aos jornalistas em 
Espinho, que assinalou 
os 10 anos de chegada 
do PSD ao poder no con-
celho, reunindo cerca de 
600 pessoas. Montene-
gro elegeu ainda como 
primeiro grande objetivo 
do partido ganhar as elei-
ções autárquicas.

Além disso, ao elen-
car as diferenças entre si 
e Rui Rio, que, segundo 
fontes próximas, ponde-
rava uma candidatura, 
Luís Montenegro acusou 
o atual líder de não ter 

conseguido unir o partido. 
E prometeu, da sua parte, 
ser um agregador mesmo 
daqueles que não se re-
vejam na sua candidatura. 
Questionado sobre aquilo 
em que é melhor, respon-
deu aos jornalistas que 
nesta corrida interna há 
“sobretudo duas grandes 
diferenças” relativamente 
à candidatura de Rio que 
aguarda “que venha a tor-
nar-se realidade”. “Em pri-
meiro lugar, uma candida-
tura de unidade”. Apesar 
de esperar um combate 
vivo entre todos que de-
cidam avançar, diz ter a 
certeza que, uma vez elei-
to, terá capacidade para 
poder congregar todas as 
vozes independentemen-
te de estarem mais próxi-
mas ou mais distantes do 
seu pensamento.                                                                                                                                     

“Em segundo lugar, te-
nho uma estratégia com-
pletamente diferente” por-
que “Rui Rio e o PSD nos 
últimos dois anos têm an-
dado permanentemente à 
espera do PS”, prosseguiu.                                                                                                                                      

“Só uma situação muito 
grave e muito importan-
te para o futuro do PSD 
poderia ter obrigado o 
professor Aníbal Cavaco 
Silva, que foi 10 anos pri-
meiro-ministro e 10 anos 
Presidente da República,  
e não é propriamente uma 
personalidade que tenha 
intervenção partidária,  a 
tomar a posição que to-
mou. Respeito muito e 
concordo com o que ele 
disse”, afirmou Luís Mon-
tenegro.

O candidato assumido 
à liderança do PSD co-
mentou ainda o possível 
regresso de Maria Luís 
Albuquerque ao partido. 
“O professor Cavaco Sil-
va disse que era preciso 
chamar ao partido várias 
pessoas que tinham sido 
afastadas ou que se ti-
nham afastado da vida 
partidária. Estou de acor-
do com ele. Também acho 
que a doutora Maria Luís 
Albuquerque faz muita fal-
ta ao combate político do 
PSD”, referiu.

Sete políticos deixam 
autarquias para 

serem deputados

cialistas, para a nova legis-
latura, não fariam nenhum 
acordo escrito de legisla-
tura. No entanto, Catarina 
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Um belo aniversário de 
67 anos e um  lindo  fes-
tival de folclore, só das 
casas regionais da Tiju-
ca , Armando Leça (Casa 
do Porto) , Padre Tomás 
Borba(Casa dos Açores), 
Almeida Garrett (Casa da 
Vila da Feira), Benvinda 
Maria (Casa das Beiras) 
e finalizando com o Eça 
de Queirós (Casa dos Po-
veiros), só faltou o Guer-
ra Junqueiro que fazia 58 
anos nesse dia ... festa na 
Casa.E tivemos também 
o Trio Josevaldo  para o 
baile.  

Como quase sempre 
dizemos , quando se as-
siste a um espetáculo as-
sim é que podemos ver o 
quanto e grande e bela a 
cultura popular portugue-
sa, tipos de danças dife-
rentes, mas quem assistiu 
pode ver coisas lindas, 
a vontade com que cada 
um dança de uma forma 
que notamos busca a per-
feição nos detalhes é im-
pressionante. Ver estes 
cinco grupos se apresen-
tando é realmente maravi-
lhoso.

A Casa dos Poveiros 
mais uma vez recebeu 

3º Festival de Folclore dos Grupos da Tijuca 
67º aniversário do Eça de Queirós da Casa dos Poveiros

o público de uma forma 
simpática, como sempre, 
todos a trabalhar , de uma 
forma dinâmica e eficien-
te.

O Presidente Renato 
Figueiredo , dando sua 
última festa no cargo esta 
realmente de parabéns 
, alias ele e sua diretoria 
que não esmorecia no 
atendimento e na atenção 
aos grupos convidados . 

Tivemos a impressão 
que os presidentes esta-
vam realmente satisfei-
tos, O Sr Manuel Branco 
, o dos Açores o Leonar-
do estava viajando seu 
vice o representou , o 
Ernesto Boaventura , o 
Jose Henrique, com cer-
teza gostaram de mais 
um festival tijucano e fi-
cou a promessa de que 
anos que vem teremos 
mais. 

Pois então ficamos 
com  os nossos parabéns 
aos 67 anos do Rancho  
Folclórico  Eça de Queirós 
e a Casa dos Poveiros ,ao 
seu Presidente Renato Fi-
gueiredo, a Glorinha e a 
todo o pessoal do rancho 
que recebeu á todos com 
muito carinho .        

Momento de muita alegria dos componentes do Rancho Fol-
clórico Eça de Queiroz comemorando mais um ano de fun-
dação

Apresentação magnifica do Rancho Folclórico Eça de Quei-
roz na dança do barco

Participação brilhante do Rancho Folclórico Eça de Queirós 
no seu festival do folclore

Emoção dos componentes do Rancho Folclórico Eça de 
Queirós era nítida

Presidente da Casa do Porto, Manoel Branco ao lado dos 
componentes do Grupo Folclórico Armando Leça, recebendo 
uma lembrança do Festival, das mãos do presidente da Casa 
dos Poveiros, Reinaldo Figueiredo

Belíssima apresentação do Grupo Folclórico Armando Leça 
na Casa dos Poveiros

Rosa Boaventura, agora é nova atração da Tocata do Grupo 
Folclórico Almeida Garrett

Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura 
agradecendo a lembrança do Festival, recebida do presiden-
te Renato Figueiredo

Mais um verdadeiro espetáculo a participação do Grupo Fol-
clórico Padre Tomás Borba no festival

Um Show fantástico do Grupo Folclórico Tomás Borba no fes-
tival

Presidente da Casa das Beiras, José Henrique 
que é representante do Rancho Folclórico Ben-
vida Maria, exibindo a lembrança do festival re-
cebida pela participação no festival

Dando ritmo musical a Tocata, o Rancho 
Folclórico Benvida Maria, vemos Sra. Ve-
rônica 1ª dama da Casa das Beiras

Belissima 
apresenta-
ção do Ran-
cho Folclóri-
co Benvida 
Maria
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Trasmontano Saúde 
Participou do Longevidade Fórum + Expo com atividades para o público acima dos 50 anos

O Trasmontano Saúde, grupo com 
mais de 87 anos de atuação na área 
da saúde, participou, entre os dias 
29 de setembro a 1º de outubro, do 
Longevidade Fórum + Expo, evento 
internacional de produtos, serviços 
e inovação para a qualidade de vida 
e bem-estar, que aconteceu no Pa-
vilhão Azul do Expo Center Norte, 
em São Paulo. Seguindo a temáti-
ca do evento, o Trasmontano levou 
interatividade aos seus associados 
e visitantes, por meio de atividades 
que testaram as habilidades em 
três pilares: memória, alimentação 

e equilíbrio. Além disso, o grupo 
levou ao Fórum uma palestra sobre 
“O que podemos fazer para viver 
mais”, ministrada pelo Clínico Geral 
do Trasmontano Saúde, Prof. Dr. 
Marco AurelioJanaudis, Secretário 
Geral da SOBRAMFA - Educação 
Médica e Humanismo e Prof. Ad-
junto na Faculdade de Medicina 
de Jundiaí. A apresentação acon-
teceu no dia 30. No último dia do 
evento, o radialista e parceiro do 
grupo, Eli Correa, esteve presente 
para sessão de fotos no estande. 
“O evento foi acima da expectativa 

A diretora de Marketing do Grupo Trasmontano Patrícia D´Alessandro e o 
vice presidente do Grupo Trasmontano Dr. Alcides Felix Terrível.

Diretoria e amigos no estande do Grupo Trasmontano.

Eli Correa e o Presidente do Grupo 
Trasmontano Saúde Dr. José Fer-
nando Moredo.

principalmente pelos momentos de 
interação com nossos associados. 
O setor de produtos e serviços para 
pessoas acima dos 50 anos vem 
crescendo a cada dia e sentimos or-
gulho em fazer parte desse merca-
do, a partir de tudo que ofertamos 
a esse público”, declara Dr. Júlio 
Cesar de Machado Lobato, CEO 
do Grupo Trasmontano. O Longe-
vidade Fórum + Expo contou com 

uma série de palestras, seminários, 
workshops e muitas experiências 
em diversos segmentos como em-
preendedorismo, comportamento, 
finanças pessoais, acessibilidade, 
beleza, moda, tecnologia e muito 
mais.O evento foi gratuito para cre-
denciamentos feitos com antece-
dência pelo site https://longevidade.
com.br/ e contou com cerca de 10 
mil visitantes e 153 expositores.

Bingo e Pizza na Casa dos Açores
Em prol das Festas do Divino Espirito Santo - 2020

Em festa esteve a Casa dos Açores de São Paulo no ultimo dia 05 
de outubro de 2.019, uma autentica Noite da Pizza e bingo também. 

A entidade, épresidida pelo Dr. Marcelo S. Guerra, e ofereceu a todos os 
muitos presentes nesta noitedeliciosas pizzas e de vários tipos e sabores. 
A Casa dos Açores ganhou para as rodadas do bingo diversas prendas co-
mo:Jogo de panelas, liquidificador, panela de arroz de ferro, batedeira,ede-
dron, jogo xicaras e muitas outras prendas tudo em prol das festas do Divino 
Espirito Santo 2020.

Dentre os muitos presentes a sempre atuante na Casa dos Açores Sra. Ma-
ria Jose Viveiros e amigos.

Muitas das prendas sorteadas nesta noite.

Detalhe do salão lotado de amigos.

Sempre prestigiando a Casa dos Açores vemos a Sra. Maria Otilia de Lima 
Godinho Brígido, o esposo Sr. Laércio Brígido e os filhos Lexandro, Lairton, 
Lierson e o Luis Fernando. Vemos a equipe da cozinha, trabalhando em prol do sucesso desta noite.
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Desaparece líder moderado do 25 de Abril
Sabemos bem que são san-

grentas, quase inexoravel-
mente, as ‘idealizadas’ revoluções 
- à direita e, também, à esquerda. 
Ou mesmo as quarteladas e golpes 
militares, freqüentemente denomi-
nadas de ‘revoluções’, que marca-
ram, sobretudo, as novas nações 
da América Latina, Áfricas e Ásia. A 
mais legendária foi a Francesa, de 
1789, que, cumprindo os desígnios 
da franc-maçonnerie, ou seja, da 
Maçonaria, guilhotinou o ancient 
regime absolutista do Rei Luís 
XVI (1754 – 1793), da dinastia dos 
Bourbon, apregoando, bien sûr, o 
festejado slogan Liberté, Egalité, 
Fraternité. Famosos pela violência 
foram, ainda, os levantes comunis-
tas em todo o planeta, no século XX. 
O pioneiro deles foi o da Rússia, em 
1917, comandado por Vladimir Lenin 
(1870 - 1924), chefe dos sovietes, 
um ‘exército popular’ formado de 
camponeses, operários e militares, 
responsável pelo massacre, inicial-
mente, dos soberanos czaristas, e, 
em seguida, alijando do Kremlin os 
próprios ‘companheiros de viagem’ 
moderados, como ex-Primeiro Mi-
nistro social-democrata Alexander 
Kerensky (1881 – 1970), resistentes 
à idéia do partido único. Acontece-
ria na antiga China Imperial, há 70 
anos, a segunda, com a ascensão 
do camarada Mao Tsé-Tung (1893 - 
1976), em outubro de 1949, após 15 
anos à frente de sua Longa Marcha, 
uma insurreição bélica constituída 
majoritariamente por campesinos. 
O protagonista da terceira foi Fidel 
Castro (1926 - 2016), há 60 anos, 
conquistando o poder em Cuba, em 
1° de janeiro de 1959, ao descer 
com seus guerrilheiros barbudos a 
celebrada Sierra Maestra, manten-
do até hoje em La Habana o chama-
do regime castrista. Houve algumas 
exceções às brutais mudanças de 
sistema. A principal foi, sem dúvida, 
a Revolução dos Cravos, deflagrada 
nas ruas de Lisboa, na memorável 
manhã de 25 de abril de 1974, quan-
do as Forças Armadas portuguesas 

depuseram os herdeiros do salaza-
rismo e puderam implantar a demo-
cracia, finalmente, no mais ociden-
tal dos países do Velho Mundo.

Emergiriam com os míticos 
Capitães de Abril quatro li-

deranças civis – cada uma a repre-
sentar uma das agremiações predo-
minantes na vida política lusitana: o 
lisboeta Mário Soares (1924 - 2017), 
do Partido Socialista (PSP), o por-
tuense Francisco Sá Carneiro (1934 
– 1980), do Partido Social-Demo-
crata (PSD), morto em um acidente 
aéreo em Lisboa, o coimbrão  Álva-

ro Cunhal (1913 - 2005), do Partido 
Comunista (PCP), e o poveiro Diogo 
Freitas do Amaral, do Centro Demo-
crático Social (CDS), falecido, aos 
78 anos, no último dia 3 de outubro. 
Cunhal foi o único a bater-se para 
que Portugal desse uma radical 
guinada esquerdista - como havia 
ocorrido em suas colônias africanas 
e na asiática Timor Leste. O pleito 
cunhalista era bem visto à época 
por diversos setores militares, en-
tre as quais, estavam o Presidente 
da República, General Francisco 
da Costa Gomes (1914 – 2001), e 
o Primeiro Ministro, General, Vas-
co Gonçalves (1921 – 2005), assim 
como grande parte dos membros 
do Conselho da Revolução, orga-
nismo da oficialidade, criado em 
1975 e extinto sete anos depois. Os 
outros três líderes defenderam am-
plamente a instauração do Estado 
de Direito, para além de apoiar o 
ingresso na União Européia. Foram 
decisivos. Principalmente Soares, 
por seus laços de amizade com o 
alemão Willy Brandt (1913 – 1992), 

da histórica SPD, a Social Demo-
cracia germânica, os socialistas 
franceses de François Mitterrand 
(1916 – 1996) e espanhóis do PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español), 
do sevilhano Felipe González, hoje, 
com 77 anos. Mas, igualmente, o 
moderado Freitas do Amaral, a mais 
hostilizada das três lideranças políti-
cas, embora Soares e Sá Carneiro, 
nessa ordem, fossem também ‘mal 
vistos’ pelos que planejavam trans-
formar Portugal numa nova Bulgá-
ria. Desejo que me confessou, no 
outono de 1977, o então diretor do 
semanário Avante!, órgão oficial 
do PCP, o sonhador Miguel Urbano 
Rodrigues (1925 – 2017), na reda-
ção de O Diário, outro jornal dos 
comunistas, dirigido por ele mesmo, 
com sede na Amadora, na área me-
tropolitana da capital lusa. Curioso é 
que, durante o exílio em São Paulo, 
Urbano Rodrigues foi o coordenador 
dos editorialistas do conservador 
Estadão.         

Freitas do Amaral empenhou-
se sempre em preservar o pa-

pel conciliador de seu CDS – apesar 
de não alcançar uma trajetória de 
êxitos eleitorais como os socialis-
tas e os social-democratas. Muito 
se deve, no entanto, ao moderado 
político o louvável desfecho demo-
crático da Revolução dos Cravos, 
pacífica nas primeiras horas, po-
rém, nos dois anos seguintes, quase 
converteu-se numa sombria ditadu-
ra alla bulgara. Freitas do Amaral, 
Soares e Sá Carneiro mobilizaram, 
nos quartéis, os que preferiam o ca-
minho da Democracia. Um dos me-
lhores exemplos é o ex-Presidente, 
General António Ramalho Eanes, 
atualmente com 84 anos. Ele não 
se curvou diante do extremismo es-
querdista. A Revolução dos Cravos 
e, conseqüentemente, a Democracia 
à Portuguesa são exceção, à luz da 
História, se comparada às demais 
revoluções, quarteladas ou golpes 
militares. E, por isso, é tão exaltada 
pelas nações civilizadas que inte-
gram a democrática União Européia.

Dia 17.10.2019
Aniversario do Grupo Folclórico da Casa Ilha da Madeira; Aurélio dos San-
tos Filho (Genro do amigo Deferial Caldeira); Aniversário de casamento do 
casal Rui Domingues e Maria Helena; Daniel (filho Fernando Costa Oliveira); 
Sra. Eulália Gil (esposa Sr. Gil); a jovem Carol Abreu (filha do falecido Amé-
rico Abreu e a Sra. Alzira Abreu).
Dia 18.10.2019
Dia do médico; Com. Artur Andrade Pinto (Vice Presidente do Arouca São 
Paulo Clube); Nosso amigo de Longa data o Candido Branco; Vanessa Vieira 
(Integrante do Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo do Clube Português). 
Dia 19.10.2019
Maria Aparecida Ambrosio; Jorge Rosmaninho (diretor da Associação dos 

Poveiros); Armando Lopes Baptista (vice presidente da Casa de Portugal de 
São Paulo); Ana Julia (filha da Adriana e Adalberto Pantaleão); Marli Gon-
çalves (fadista). 
Dia 20.10.2019
Fernando de Carvalho (ex-sanfoneiro do Grupo Folc. da Portuguesa de 
Desportos e colaborador dos Veteranos); Sra. Adélia Assunção (esposa 
José Augusto Assunção o conhecido Zé Boleiro); Sra. Rosa Ferreira.
Dia 21.10.2019
Kátia Regina; Sra. Helena dos Santos Pereira (esposa Sr. Vitor Pereira de 
Santos); Aniversario de Casamento do casal amigo Eduardo Melo e Maria 
Luiza; Pisheng Fortunato (integrante do Grupo Folc. da Casa de Portugal de 
São Paulo).
Dia 22.10.2019
Sueli F. Veríssimo (filha do falecido José de Freitas Veríssimo do Carvão 
São José).

Dia 20.10.2019 Arraial Madeirense na 
Casa Ilha da Madeira e aniversario do 
seu grupo folclórico
A Casa Ilha da Madeira com o apoio de Nu-
matur Turismo, Grupo Bettencourt e Fran-
cisfer, estará em festa neste dia a partir das 
13 horas em sua sede. Teremos mais um au-
tentico Arraial Madeirense com comidas tí-
picas da Madeira e do continente e exibição 
do seu grupo aniversariante, como convida-
do o Grupo Folc. da Associação Portugue-
sa de Desportos além de outras atrações. 
Informações e convites: Rua Casa Ilha da 
Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922

Bacalhoada do Raízes Dançante
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará 
neste dia realizando o seu tradicional almoço 
a partir das 12,30 horas tendo no cardápio 
o Bacalhau à Raízes além de outros pratos 
e acompanhamentos na sede da Associação 
dos Poveiros. A animação estará a cargo do 
anfitrião que se exibirá. Convites e informa-
ções com Sra. Soledade (11) 2263.1535 - 
2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
Dia 24.10.2019 Jantar anual em prol do 
Lar da Provedoria
Como em anos anteriores o Buffet Torres 
oferece um jantar com a renda toda voltada 

para a manutenção do Lar da Provedoria. 
Você não pode perder este jantar que é a 
coqueluche da comunidade luso-brasileira 
pela causa a que se destina. A animação 
estará a cargo da Banda SP3. Local Buffet 
Torres Alameda dos Jurupis, 1718 Bairro 
de Moema. Informações e reservas Lar 
da Provedoria Av. Coronel Sezefredo Fa-
gundes, 6170 Bairro do Tremembé – São 
Paulo - fones (11) 2995.3166 – 2995.5451
Dia 25.10.2019 Festival de Fados e 
MPB na Casa de Portugal
A casa de Portugal de São Paulo esta-
rá realizando nesta noite a partir das 20 
horas um grandioso festival de Fados e 
MPB com Marta Pereira da Costa que 
convida Marco Rodrigues. Local do show 
Casa de Portugal na Avenida da Liberda-
de, 602 e venda de ingressos no APP ou 
no site www.sympla.com.br 

Dia 26.10.2019 Jantar Dançante nos 
Poveiros com o Show Man Guilherme 
Silva
Isso mesmo, você não pode perder esta 
maravilhosa Noite Dançante na Associa-
ção dos Poveiros, onde teremos como 
atração o Show Man Guilherme Silva 
a partir das 20 horas. Como prato prin-
cipal o delicioso Bacalhau à Moda Po-
veira e no convite está incluído vinho e 
demais bebidas. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 – 993717755 - 
985945146 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria - São Paulo
Noite Trasmontana e aniversario da 
Casa de Brunhosinho 
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, 
estará em festa nesta noite, para come-
morar seus 28 anos de fundação. E para 
tanto estará realizando a partir das 19 ho-

ras em sua sede, a sua tradicional Noite 
Trasmontana, com apoio do Leite Gêge 
e do hotel Portu Cálem. Teremos a exibi-
ção dos grupos anfitriões adulto e mirim. 
Comidas típicas, e muita animação com 
a tocata do Grupo Folc. da entidade ani-
versariante e muita musica para dançar. 
Local Rua Georgina Diniz Braghiroli, 30 
na Vila Curuçá – São Miguel Paulista. 
Reservas de mesas até as 20,00 horas 
pelos fones (11) 96188.9293 com Lidiane 
ou 96923.4989 com Fabiana.
Dia 27.10.2019 Bacalhoada no Arouca
Você não pode perder mais um almoço 
no Arouca São Paulo Clube neste dia a 
partir das 12 horas. Teremos a tradicional 
bacalhoada a moda de Arouca além de 
outras opções. A animação estará a car-
go do Rancho Folc. Português Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca São Paulo 

Clube. Informações convites e reservas 
a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fer-
não Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones 
(11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196
20.o Almoço Beneficente em Prol das 
Obras Assistenciais do Padre António 
Maria no ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC esta-
rá abrindo suas portas, a partir das 12,30 
horas para mais um almoço em prol das 
Obras da Casa Lar São João Menino do 
Padre António Maria. Teremos a tradicio-
nal Bacalhoada a Moda da Casa e show 
com Demônios da Garoa, bingo e coroa-
ção de Nossa Sra. de Fatima  e benção 
do Padre António Maria. Convites e infor-
mações R. Nossa Senhora de Fátima 55 
- Santo André – São Paulo - fones (011) 
4436.0223 – 4438.0188  

Estatua do Fundador de Santo Andre
Agora em Local de Maior Visibilidade
O Monumento de João Rama-
lho, que é sem duvida um dos 
símbolos da Cidade de Santo 
André, foi inaugurado no ano de 
1953 junto à passarela de aces-
so ao Paço Municipal. Agora de-
pois de restaurado pelo artista 
José Bernardo Salazar Sancho, 
escultor renomado com impor-
tante repercussão artística na-
cional na confecção e restauro 

de monumentos e esculturas ao 
ar livre, ganhou um novo espa-
ço. Foi instalada no ultimo dia 29 
de Setembro de 2.019, no mar-
co zero do município de Santo 
Andre na Praça dos Correios. 
Como disse em seu discurso o 
Presidente da Casa de Portugal 
do Grande ABC Sr. Carlos Ro-
drigues: “A comunidade Portu-
guesa do ABC esta muito satis-

feita com o Prefeito Paulo Serra, 
em atender nosso antigo pedido 
da mudança de local”. Com o 
passar dos anos a estatua de 
João Ramalho sofreu a ação do 
tempo e surgiram manchas e 
deteriorações de partes da es-
cultura, apesar de ser construí-
da em bronze, considerado me-
tal nobre com grande resistência 
à corrosão atmosférica.
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Paulo Madeira aplaude a 
intenção de Luís Filipe Vieira 
de renovar os contratos de 
Rúben Dias e Ferro. Porém, 
reconhece que será “muito 
difícil” segurar o primeiro na 
Luz por muito mais tempo.

“Se vier a acontecer é 
uma boa medida, porque têm 
sido os titulares nos últimos 
tempos. São os dois jovens. 
Do Rúben Dias sempre disse 
que iria ser um jogador com 
um potencial enorme, que 
iria atingir um grande grau 
de qualidade e liderança e 
poderia jogar, eventualmen-
te, ao mais alto nível. Apa-

O Sporting é detentor da 
Taça de Portugal, por isso 
Tiago Ilori reconhece respon-
sabilidade extra quando o 
clube inicia a defesa do título 
na quinta-feira (20.45 horas) 
frente ao Alverca.

“A responsabilidade exis-
te porque temos a responsa-
bilidade de ganhar todos os 
jogos, em todas as compe-
tições e é isso que vamos 
fazer”, disse em antevisão à 
Sporting TV.

Curiosamente, também 
no ano passado a primei-
ra eliminatória em que en-
trou na Taça, a terceira, foi 
em Alverca, com o Loures. 

Agustín Marchesín, do 
FC Porto, foi eleito o melhor 
guarda-redes da Liga no mês 
de setembro, repetindo a dis-
tinção alcançada em agosto.

O guardião argentino, 31 
anos, reuniu 33,30 por cen-

Corona (ao serviço da se-
leção do México apesar de 
não poder ser utilizado, devi-
do a problemas físicos) não 
será o único dos internacio-
nais azuis e brancos ausente 
dos trabalhos do plantel do 
FC Porto. Há mais seis dra-
gões envolvidos nos compro-
missos das seleções.

O que mais próximo se 
encontra da Invicta até é o 
jovem Fábio Silva, autor de 
um hat trick nos 4x1 dos sub-
19 portugueses à Itália, na 
sexta-feira. Esta tarde, em 
Macedo de Cavaleiros, dá-
se a reedição desse duelo e 
do dragãozinho aguarda-se 

De acordo com informa-
ções avançadas Rui Pinto, 
hacker que terá ‘atacado’ o 
Benfica, também fez mira a 
Cristiano Ronaldo.

Como o jogador, na al-
tura no Real Madrid, não 
usava o email, Rui Pinto 
terá feito sabotagem infor-
mática aos endereços do 
sobrinho de Jorge Mendes, 
ao gestor da conta bancá-
ria de CR7 e ainda a diri-

“Acho que não pensamos 
muito nisso, olhamos para a 
equipe, analisamos a equipe 
contra quem vamos jogar, 
tentamos identificar pontos 
fracos deles ou pontos que 
podemos aproveitar e depois 
vamos fazer o nosso traba-
lho, tentar ganhar o jogo. 
Com a análise que já fize-
mos o Alverca é uma equipa 
muito boa, portanto sabemos 
as dificuldades que nos vão 
criar. Temos de estar no nos-
so melhor.”

O jogador falou também 
sobre os últimos dias a tra-
balhar com Silas:

“Tem tentado passar as 
ideias que ao longo dos pró-
ximos meses vai querer con-
tinuar a passar. O grupo todo 
não está aqui, mas a quem 
está tem conseguido mostrar 
o que pretende que façamos 
dentro de campo. Entende-
mos todos bem a forma de 
jogar, temos vindo a treinar e 
trabalhar, vamos estar prepa-
rados para o próximo jogo.”

“Temos de estar
no nosso melhor
frente ao Alverca”

“Será muito difícil
segurar Rúbens Dias” 

receu depois o Ferro, num 
período em que o Jardel se 
lesionou. Agarrou o lugar 
e têm sido os dois centrais 
que dão mais garantias ao 
Bruno Lage”, começou por 
realçar o antigo central das 
águias, em declarações à 
Rádio Renascença.

Porém, ressalva Paulo 
Madeira que será “muito di-
fícil ao Benfica segurar no 
futuro Rúben Dias”, visto 
tratar-se, aos 22 anos, de 
um central “preparadíssimo 
para jogar num clube como 
o PSG, Manchester United 
ou Real Madrid.”

Marchesín repete 
distinção de melhor 

goleiro do mês
to dos votos dos treinadores 
principais, superando Bracali 
(18,25 por cento), do Boavis-
ta, e Defendi (12,70 por cen-
to), do Famalicão, segundo e 
terceiro classificados, respe-
tivamente.

Mais de meia equipe ainda longe do Olival

sempre algo de mágico.
A representar Portugal 

ao mais alto nível continu-
am Pepe e Danilo: a Sele-
ção Nacional, após vencer o 
Luxemburgo (3x0), defronta 
esta segunda-feira a Ucrânia 
e a dupla portista deve ser 

aposta inicial.
Nakajima (Japão), Luis 

Díaz e Uribe (Colômbia) é 
que só jogam terça-feira. O 
japonês, que atuou os 90 
minutos nos 6x0 à Mongólia 
(quinta-feira, 10), estará no 
Tajiquistão, para um con-
fronto com a seleção local, 
referente à fase de apura-
mento para o Mundial do 
Catar (2022). Já os colom-
bianos defrontam a Argélia 
em Amiens (França), após 
terem empatado com o Chi-
le, sábado, num amigável 
em que Luis Díaz só atuou 
15 minutos e Uribe nem se-
quer foi utilizado.

Ronaldo era alvo de Rui Pinto:
como o hacker tentou contornar
o fato de CR7 não usar o email

gentes do Real Madrid.
O jornal da Cofina refe-

re que “através da consulta 
do processo, que deve se-
guir agora para instrução, 
percebe-se que dois dos 
emails alvos de sabotagem 
informática foram os do 
sobrinho de Jorge Mendes 
- que fazia os contratos de 
imagem de Ronaldo - e o 
do gestor da conta bancá-
ria do atleta”.



PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 17 a 23 de outubro de 2019

Podia ter sido uma noi-
te para Portugal e Ronaldo 
sorrirem, todavia apenas o 
maior astro da Seleção Na-
cional ‘beijou’ o 700.º gol da 
sua carreira, porque o cam-
peão europeu não fez jus à 
sua condição.

A Seleção das Quinas 
perdeu, por 1x2, na Ucrânia 
e assinou em Kiev a primeira 
derrota na qualificação para o 
Europeu de 2020.

Fernando Santos aplicou 
duas alterações no onze, com-
parativamente ao que alinhou 
diante do Luxemburgo, entran-
do Gonçalo Guedes e João 
Mário para os lugares de João 
Félix e Bruno Fernandes.

Ambos viriam a entrar no 
início da segunda parte para 

O Paris Saint-Germain 
confirmou que Neymar vai fi-
car quatro semanas afastado 
dos relvados devido à lesão 
contraída durante o jogo par-
ticular da seleção do Brasil 
com a Nigéria, no domingo, 
em Singapura.

Já em Paris, o avançado 
brasileiro foi esta segunda-
feira submetido a uma resso-
nância magnética que confir-
mou “uma lesão de grau 2 nos 
isquiotibiais da perna esquer-
da”. “O prazo de recuperação 

O antigo presidente do 
Sporting Sousa Cintra criti-
cou a gestão e atitudes do 
atual líder ‘leonino’, Frede-
rico Varandas, consideran-
do que este “não tem jeito” 
para o cargo.

“Varandas já mostrou 
que não tem jeito para isto. 
Ele faz o que quer, não dá 
satisfações. Não deu nem 
uma palavra de agradeci-
mento à comissão de ges-
tão (pelo seu trabalho). É 
lamentável. E toma deci-
sões…”, desabafou, após 
abandonar a assembleia-
geral (AG) dos ‘leões’, quei-
xando-se de não ter conse-
guido falar.

Sousa Cintra disse que 
se inscreveu para intervir 
na AG, contudo, o “ruído” 
fez com que não o deixas-
sem falar, quando preten-
dia dizer “cara a cara” a 
Varandas o que pensa da 
sua gestão e do “chorrilho 
de disparates” que entende 
serem as suas interven-
ções públicas.

 “Não respeita minima-
mente os sócios. Não tem 
jeito para ser presidente 
do clube. Parece o dono 
da quinta. A grandeza do 
Sporting está entregue a 

Rui Gomes da Silva, 
antigo vice-presidente do 
Benfica, mostrou-se pre-
ocupado com a ausência 
de uma tomada de posição 
por parte do clube da Luz 
perante as recentes notí-
cias em torno da reestru-
turação financeira levada a 
cabo no Sporting.

“O que me preocupa 
é o silêncio do Benfica! O 
Sporting, com esse perdão, 
ganhou quase tanto quan-

O grupo Quantum Paci-
fic, liderado pelo milionário 
israelita Idan Ofer, fortale-
ceu recentemente a posi-
ção na SAD do Famalicão, 
passando a deter 85% do 
capital social. A sociedade 
desportiva dos minhotos é 
presidida por Miguel Ribeiro, 
mas para muitos é indiscu-
tível a influência do supera-
gente Jorge Mendes.

Patrick William diz que 
não fica nada incomodado ao 
ler ou ouvir que o Famalicão 
é o clube do Jorge Mendes. 
“Não nos incomoda, até por-
que o clube não é do Jorge 
Mendes. Ele tem uma partici-
pação, tem diversos jogado-
res... Nós queremos apenas 
jogar, independentemente de 
quem está na gestão ou não, 
de quem é o dono do clube 
ou não. O que importa para 
nós é o que se passa dentro 
de campo. O que ouvimos de 
fora não nos incomoda nada.”

O Vitória de Guimarães 
vai contar com uma enorme 
falange de apoio no jogo 
do próximo dia 24, em Lon-
dres, na terceira ronda do 
Grupo F da Liga Europa, 
frente ao Arsenal.

A avaliar pela procura de 
bilhetes, que obrigou o em-
blema minhoto a solicitar o 
envio de uma segunda tran-
che, depois de ter despacha-
do o pacote inicial de 1.500 
ingressos, há já quem faça 
contas à presença de mais 
de dois mil apoiantes que por 
essa altura se deslocarão da 
cidade berço até à capital do 
Reino Unido, a que se junta-
rão muitos outros portugue-

A estrela CR700 no buraco negro
de Kiev: Que desilusão, Portugal

Derrota da Seleção 
Nacional permite à 

Ucrânia garantir, desde 
já, um bilhete para o 

Euro-2020.

os lugares de Guedes e João 
Moutinho. O extremo do Va-
lencia e o médio do Wolves 
tiveram uma noite para es-
quecer em Kiev.

Gonçalo Guedes foi de-
masiado brando para as ‘tor-
res’ ucranianas e Moutinho 
abriu o dique para o segundo 
remate certeiro dos anfitriões. 
Aos 27 minutos, o ex-médio 
de Sporting e FC Porto per-
deu a bola para Mykolenlo, 
depois Nélson Semedo nem 
se fez ao adversário e, por 
fim, os centrais Rúben Dias 

dos melhores homens em 
campo, o jogo de Portugal 
começou a encarrilar com 
maior perigo na segunda 
parte, sobre com a entrada 
de Bruno Fernandes. Ro-
naldo, um dos homens mais 
inconformados em campo, 
acabou por faturar o gol 700 
da carreira, de grande pena-
lidade, aos 71 minutos.

O capitão do Sporting e o 
homólogo da Seleção Nacio-
nal tiveram oportunidade de 
ainda chegar à igualdade, mas 
Pyatov, sempre ele, teve a ca-
pacidade de adiar a felicidade 
a Portugal, que podia efetiva-
mente ter chegado caso a bar-
ra não tivesse negado o gol a 
Danilo já nos descontos.

Com este resultado, o 
vigente campeão europeu 
adia a qualificação para o 
Euro-2020, até novembro, já 
a Ucrânia junta-se a Bélgica, 
Rússia, Polônia e Itália no 
certame das nações do Ve-
lho Continente.

e Pepe, com o aparecimento 
de Yarmolenko, deixaram o 
adversário marcar um penálti 
em movimento.

Centrais que também 
meteram a ‘pata na poça’ no 
lance do primeiro gol, logo 
aos 6 minutos, quando dei-
xaram Kryvstov cabecear à 
vontade no coração da gran-
de área e na recarga Yarem-
chuk rematou sem oposição 
à baliza de um Rui Patrício 
desamparado.

Numa noite em que o 
guarda-redes Pyatov foi um 

Neymar para um mês
será de quatro semanas, de-
pendente da evolução”, lê-se 
ainda no comunicado do de-
partamento médico do PSG. 
Entretanto, Neymar já iniciou 
tratamento e tem prevista re-
avaliação dentro de oito dias.

A confirmar-se o prog-
nóstico, Neymar não jogará  
nós proxímós quatro jogos 
da Liga 1  francesa (Nico, Di-
jon, Marselha e Brest) e ain-
da os dois encontros com o 
Club Brugge, para a Liga dos 
Campeões.

“Varandas não tem jeito
para isto”, diz Sousa Cintra

presidente do quero, pos-
so e mando. Não pode ser. 
Desejo maior sucesso a ele 
e ao treinador Silas, que 
consiga grandes êxitos, e 
gostaria que os sportinguis-
ta estivessem unidos, mas 
é preciso que ele dê essa 
palavra união”, vincou.

O antigo dirigente, que 
liderou também a comis-
são de gestão de transição 
entre Bruno de Carvalho e 
Frederico Varandas, consi-
dera que o atual timoneiro 
‘leonino’ tem dito “um chor-
rilho de mentiras” sobre a 

realidade do Sporting e la-
mentou a saída de Bas Dost 
e Nani, entre “outros erros” 
da sua ação.

Recordou que nos me-
ses da sua gestão, “com uma 
comissão de sportinguistas 
que não ganharam um cen-
tavo, apenas por amor ao 
clube”, baixou a massa sala-
rial em “algo mais do que 10 
milhões de euros” e criticou 
o facto de o atual presiden-
te tentar ganhar ainda mais 
dinheiro salarial, depois dos 
aumentos sucessivos de or-
denado promovidos por Bru-
no de Carvalho.

“Ao menos, devia res-
peitar as pessoas que esti-
veram aqui por amor e com-
petência”, disse.

Considerou que os ‘verde 
e brancos’ precisam de outro 
rumo, mas assegurou que 
não é “candidato a nada”.

Sousa Cintra recordou 
que “a união faz a força” 
e lembrou que o Sporting 
será “sempre um grande 
clube”, uma vez que tem 
“grandes pessoas e spor-
tinguistas a ajudar a cres-
cer e a ser cada vez maior”, 
nomeadamente “gente boa, 
com muita categoria, em-
penho e saber”.

“O FAMALICÃO 
NÃO É DE JORGE 

MENDES”!

“O que me 
preocupa é 
o silêncio 
do Benfica

to o que o Benfica anun-
ciou ter ganho pela venda 
de João Félix! E - não me-
nos importante - sem ter de 
pagar 12 milhões a Jorge 
Mendes! E - tão importante 
como o não ter pago co-
missão de uma operação 
que queria, ao contrário do 
Benfica que paga comis-
sões por operações que 
não quer - sem ter de com-
prar RDT ou Vinicius, infla-
cionados para compensar 
vá-se lá saber o quê! Ou 
sem quase ter comprado 
um guarda redes com mais 
lesões que títulos! Ou ... o 
que ainda veremos!”, pode 
ler-se num artigo publicado 
no blogue “Novo Geração 
Benfica’.

Crítico de Luís Filipe 
Vieira, Gomes da Silva 
fecha o tema, expressan-
do um desejo: “Só espero 
que, um dia destes, não 
venhamos a descobrir que 
o nosso silêncio se deveu 
a um novo entendimento 
estratégico com o Sporting 
... com encontros secretos 
e tudo ... para os salvar!”

Invasão a Londres
está a ser preparada

ses residentes naquele país 
e nas cercanias.

Com o preço unitário de 
17,5 euros, os bilhetes ainda 
disponíveis nos locais habitu-
ais deverão desaparecer nas 
próximas horas, segundo es-
timativa de quem tem estado 
atento ao movimento dos só-
cios por esses balcões.
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A FAVOR DO 
TRABALHO

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

Sem sombra de dúvida, a população do Rio de 
Janeiro aderiu ao transporte auxiliar dos aplicati-
vos.  Entretanto, esse transporte precisa ser regu-
lamentado pelo poder público, e não para atender 
a uma categoria profissional em detrimento de 
outra. Está distante o tempo em que um signifi-
cativo número de taxistas era de portugueses. Às 
vezes até um pouco toscos, mas que nos trans-
mitiam confiança. Hoje, infelizmente, tem muita 
gente mal-educada e mal-humorada na praça, o 
que levou vários passageiros a aderir aos aplica-
tivos. Mesmo utilizando os amarelinhos, tenho as 
minhas críticas ao Projeto de Lei 78/2019. É no-
tório que o texto foi redigido por taxistas que se 
sentiam prejudicados pelo Uber. Evidente que o 
taxista sofre uma hiper-regulamentacão, enquan-
to as empresas de aplicativos fazem o que bem 
entendem, com a vantagem de oferecer preços 
reduzidos, que chegam, em algumas situações, a 
ser mais atraentes que as tarifas cobradas pelas 
empresas de ônibus, que prestam um péssimo 
serviço ao cidadão. Não é difícil chegar a esse re-
sultado, basta que dois ou três passageiros façam 
o rateamento da corrida. Nós, vereadores, preci-
samos votar com responsabilidade e isenção. Foi 
exatamente por isso que não demos quórum na 
sessão de quinta-feira, quando seria apreciado o 
projeto sobre a regulamentação dos aplicativos. 
É preciso debater e chegar a um consenso. To-
dos devem ser ouvidos, principalmente o usuá-
rio, o cidadão. Vamos apresentar emendas para 
melhorar a proposta. O Município precisa reduzir 
as exigências em cima dos taxistas e criar regras 
para o Uber. Os aplicativos não podem continuar 
explorando o motorista, com a cobrança de 25% 
da corrida, e não pagar impostos. A nossa cidade 
passa por uma crise, o desemprego é grande, e 
o parlamento não pode virar as costas para estes 
trabalhadores. Estou com a minha equipe técnica, 
estudando e buscando a melhor contribuição para 
o projeto, alguma maneira que ajude às duas ca-
tegorias e não prejudique o cidadão.
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Na ensolarada tarde 
de sábado, dia 12 de 
outubro, Gabriel Boa-
ventura, neto do Pre-

sidente Ernesto Boa-
ventura e Juliana, neta 
do ex-Presidente Adão 
Ribeiro dos Santos, re-

Juliana  e Gabriel celebram sua união
O sorridente Gabriel com suas bisavós, as senhoras Lourdes 
e Rosa, e sua amada Juliana junto ao bolo comemorativo

Os dois avós coruja, Ernesto BoaVentura Adão Ribeiro com 
lindo casal, Gabriel e Juliana nesta data tão importante

O belo registro, no chá de casa nova. O casal Juliana e 
Gabriel com Ana Lúcia e Luísa Boaventura

Juliana era 
só alegria 
com sua 
mãezinha, 
a Sra. Ana 
Lucia e 
sua irmã 
Gabriela, 
que está 
grávida

Nesta linda foto, o jovem Gabriel com sua mãe Samantha e 
sua paixão, Juliana, a alegria do novo casal era contagiantes

ceberam os familiares e 
amigos, mais próximos, 
para celebrar a nova 
fase de suas vidas com 
um Chá de Casa Nova.

O jovem casal, que 
se conhece desde que 

nasceram e cresceram 
juntos dentro da Casa 
da Vila da Feira, se uniu 
para felicidade de toda 
a família feirense.

 Os vovôs “babões”, 
Ernesto e Adão, recebe-

Num close para o Portugal em Foco, o lindo casal  Julia-
na e Gabriel, Rose, Camila e Camilo Leitão, linda família

ram todos com a fidal-
guia de sempre.

A primeira dama, 
Rose Boaventura, ma-
drinha do Gabriel, esta-
va radiante.

Maria Luisa Boaven-
tura, avó do Gabriel e 

Ana Lúcia, mãe da Ju-
liana, além das “bisas” 
D. Rosa Boaventura e 
D. Lourdes, completa-
vam o quadro familiar. 
Que Deus os iluminem 
nessa nova trajetória de 
suas vidas.
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58º aniversário do G.F Guerra Junqueiro
Mais um grande 

dia no Solar Trans-
montano da rua Mello 
Matos, com a reali-
zação de mais um 
almoço dos aniversa-
riantes, onde aque-
les que completam 
nova idade, recebem 
a homenagem dos 
transmontanos, com 
muita alegria, des-
contração e tranqui-
lidade das famílias 
que comparecem a 
estes eventos. Sem-
pre uma grande festa, 
com muita animação, 
oferecendo aos que 
lá comparecem, um 
excelente cardápio e 
opções. Uma gran-

de confraternização, 
tudo preparado num 
clima de alegria. Para 
animar ainda mais, o 
som ficou com o Con-
junto Amigos do Alto 
Minho. A tarde teve 
como atração princi-
pal, a comemoração 
do 58º aniversário do 
G.F. Guerra do Jun-
queiro, orgulho da 
família transmontana. 
Um convivio maravi-
lhosa, onde os com-
ponentes do Grupo 
realizaram uma belís-
sima apresentação, 
festejando mais um 
ano de fundação! 

Que show, para-
béns para todos os 

Que 
Show 
desses 
“miúdos”, 
pois  já 
tem o 
folclore 
no cora-
ção e na 
alma.

Bela imagem do G.F. Guerra Junqueiro, com seus lindos trajes em sua apresentação no al-
moço festivo na Casa de Trás-os-Montes. Os componentes juntaran-se para esta linda foto

Momento dos parabéns com os aniversariantes do mês, 
reunidos diante do bolo festivo. Vemos ainda o diretor 
Social Transmontano, Joaquim Bernardo

Presente no Solar Transmontano, o ex-presidente Antô-
nio Paiva sua esposa Fátima, comendador Henrique Lou-
reiro e sua esposa Rosa Loureiro, Graça e amigos

O diretor social Joaquim Bernardo, sua esposa Sra. Io-
landa com amigos, Padre Sidney da Igreja S. José e N.S. 
da Dores, Maria Alice e convidados

Ninguém é de ferro! Um descanso merecido, como ve-
mos neste flagrante, o presidente Ismael Loureiro, Antô-
nio Paiva e o diretor social, Joaquim Bernardo

Quem já está de volta de Portugal onde matou saudades 
dos amigos, foi o casal, o Comendador Afonso Bernardo 
e sua esposa Florbela, junto aos seus amigos, Lourdes e 
Custódio Paiva, Idália e Maneca 

Esse time sempre trabalhando em prol da Casa-de-Trás
-os-Montes, a Diretora Fátima e ex-primeira dama trans-
montana, Fátima Paiva e um participante da festa 

componentes que 
dedicam-se em divul-
gar as tradições por-
tuguesas no Brasil. 

Nota 10 para a direto-
ria transmontana pelo 
apoio a esses jovens 
luso-brasileiros.   



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
DE joElhoS fAço pREcES, à NoSSA ViRgEm mARiA,

olho pARA oS céUS coNTENTE, pARAbENizo A 
bAhiA

pElA SANTificAção A 13, NESTE mARAVilhoSo DiA.
SAlVE SANTA DUlcE DoS pobRES SANTA bRASilEi-
RA DA bAhiA. iRmã DUlcE ESTá fEliz Ao lADo DA 

ViRgEm mARiA.

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

Maneca
pé de Valsa da Semana, 

Destaque Especial

mais uma homenagem, ao nosso querido igor

Neumara e francisco

No dia 8 de Outubro , o meu grande amigo, Sr. Adão 
Lourenço, Presidente do Orfeão Português, aniversa-
riou. Com certeza a sua saudosa Dagmar, assim como 
nós, lá no céu está cantando, (parabéns p’ra você) Mui-
tas bençãos.

Exemplo de gratidão a Deus

parabéns senhor  
Adão  lourenço

Esta foto, comoveu-me profundamente. Após o dever 
cumprido, o policial contrito, ajoelhou-se e de mãos 
unidas orou comToda a força  do amor, a Deus e Nos-
sa Senhora. Seguindo o seu exemplo o seu compa-
nheiro de luta, um lindo cachorro policial, apoiou a 
cabecinha e as patinhas no joelho do amigo de mui-
tas vitórias,e  seguiu o exemplo  de gratidão a Deus. 
belo exemplo a ser seguido. Muitas Bençãos.

feliz aniversário 
Tininha Vieira

A muito amada 
lourinha da comu-

nidade, Tininha 
Vieira, aniversariou.

Sempre cercada 
de amigas, Tininha 

recebe o carinho, 
de suas companhei-

ras Rotarianas. A 
Comunidade Portu-

guesa , e o Jornal 
Portugal Em Foco, 

estão juntos com 
você, neste mo-

mento de alegria. 
muitas bençãos.

O escritor e jornalista, Igor 
Lopes, foi homenageado 
e faz parte da Confraria de 
Saberes e Sabores da Beira 
Grão Vasco, convidado pelo 
Almoxarife da Confraria, 
Prof. José Ernesto, na foto: 
Igor Lopes, Prof. Zé Ernes-
to, o Presidente da Câmara 
de Viseu, Dr. Antonio  Almei-
da Henriques e a vice pres: 
da Câmara de Viseu, Dra. 
Conceição Azevedo. Seja 
benvindo à confraria, meu 
confrade Igor Lopes e mui-
tas Bençãos

Dois grandes amigos, exemplo de amor ao folclore por-
tuguês, exemplo de amor a Portugal, Exemplo de ami-
gos sinceros na nossa caminhada. Saudades, Francisco. 
Muitas Bençãos.

Na foto: 
Minha filha 
Alcinéli Al-

meida, com 
seu esposo 
Luis  Bicu-

do Almeida, 
festejando 

o aniversá-
rio da Mãe 
querida, D. 
Leda, mãe 
carinhosa 

e sogra 
extremosa. 

MUITAS 
BENÇÃOS.

A Deputada Marta Rocha , condecorou  a Magnifica Reito-
ra  da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Prof .Deni-
ze Pires de Carvalho, no Palácio Tiradentes, “Câmara dos 
Deputados “A Foto: A Querida Deputada Marta Rocha,  
Prof. Denise, o Prof, de  Medicina da Ufrj. Alvaro Leitão, 
Meu primo e sobrinho, e Dra. Zázá Carvalho. Muitas Ben-
çãos.

medalha Tiradentes, 
Titulo muito merecido

familia unida e carinhosa

Gostei de Ver,  se foce  
Minha Saudosa Ma-
drinha, Diria, quem é 
Vivo Sempre Aparece, 
como vemos  na foto, 
de pé o amigo Valente 
, a direita  Dona Maria 
Augusta, sua esposa, 
com uma amiga e  a 
esquerda , sua cunha-
da, a Fadista, Helia 
Costa, que deu uma 
canjinha de dois fados 
, no almoço no Solar 
Trasmontano. parabe-
nizo, todos que la es-
tiveram, com o desejo 
de muita saúde 

É muito bacana ver os nossos artistas portugueses 
quando não estão se apresentando nas Casas Regio-
nais Portuguesas, mas não deixão de cumprimentar os 
amigos que sempre prestigiam os show, nesta foto pode-
mos ver nosso amigo o cantor romântico  Mário Simões 
confraternizando-se com o destinto e simpático casal o 
dinámico empresário Domingos Cunha, diretor do Res-
taurante Glória na Praça Mauá e sua amada esposa D. 
Perci, num close com o amigo.Forte abraço 

Um registro de amor e saudade. Como 
vemos na foto, Domingo passado, D. 
Dina, que é  natural de Vila Real, foi Co-
memorar seu aniversário, na  Casa Trás 
os Montes e Alto Douro. Nesta bela tarde, 
D. Dina Levantou-se com o apoio de seu 
filho, Luiz Carlos, a quem dou os para-
béns, pois, mãe, tem-se uma só. Levou
-a, para dançar um pouquinho com um 
componente do Guerra Junqueirae o Pre-
sidente, Sr. Ismael, ao ver,  aproximou-se 
de D. Dina, preocupado, pois ela sofreu 
um grave acidente, que dificultou muito a 
sua vida.  Mas a saudade dos princípios e 
da cultura da Pátria Mãe, falou mais alto. 
Fiquei emocionado ao ver gestos tão no-
bres, por isso, minha gratidão ao  filhão, 
Luiz Carlos, ao Presidente Ismael por sua 
preocupação, ao jovem  folclorista, João, 
que é neto de D. Lúcia Granito,  senho-
ra muito querida da nossa Comunidade. 
Para D.  Dina,  nós, do Jornal Portugal em 
Foco, desejamos milhões de felicidades 
com o desejo de muita saúde e Parabéns.

Na grande tarde de domingo, no almoço dançante 
na Casa Trás os Montes e Alto Douro, belo colírio  
para nossos olhos, ao toque do competente Conjun-
to: Amigos do Alto Minho, grande exemplo para mui-
tos jovens: Como vemos à esquerda, D. Marlene, de 
84 anos  e Sr. Jorge com  86 , brasileiro, que adora  
andar lá por Alvalade, (Lisboa) deram seu recado na 
pista, parabéns. Do lado direito, vemos D. Célia, que 
era frequentadora  do Aldeias de Portugal, hoje é de 
todas as Casas e com muito gosto, parabenizo D. 
Célia, com um louvor a seu filhão, amigo Fernando, 
que acompanha  sua mamãe para se deliciarem  no 
convívio Luso-Brasileiro. Parabéns amigos e muita 
saúde

Amizade não se com-
pra, adquire-se, já di-
zia a saudosa Benvin-
da Maria. Neste lindo 
visual fotográfico, um 
quinteto que faz parte 
daqueles, que  digni-
ficam a Comunidade 
Luso-Brasileira. Des-
ta vez, foi na Casa 
Trás os Montes e Alto 
Douro, onde aprecia-
ram muito esta festa: 
à esquerda, o amigo 
Custódio Paiva, a seu 
lado, Comendador: 
Afonso Bernardo Fer-
nandes, sua esposa, 
D. Florbela Roçado, 
a seguir D. Idália Ma-
neca e D. Lurdes Pai-
va, esposa do ami-
go Custódio. Todos,  
amigos do coração, 
que sejam por muitos 
anos e muita saúde 

confraternização do cantor 
mário Simões com o casal de 

amigos perci e Domingos

parabéns Dona Dina, pelos Seus  82 Anos de Vida

mesa de Destaque da Semana, na casa Trás os montes

linda mesa Transmontana
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Almoço dançante agitou a Casa de Espinho
Foi um domingo, 

pra lá de especial, 
com o show de fol-
clore do Rancho Fol-
clórico Veteranos da 
casa do Minho. Um 
dia perfeito com o 
presidente da Casa 

de Espinho, Fábio 
Cruz e seus diretores, 
mostrando compe-
tência e organização. 
Jovens administrado-
res das Casas Regio-
nais, com capacidade 
e novo olhar. 

A atração musi-
cal do almoço ficou 
por conta do conta 
do Conjunto Musical 
Cláudio Santos e ami-
gos, dando o ritmo ao 

convívio social que 
ofereceu um cardápio 
de primeira: churras-
co completo, sardinha 
na brasa e guarni-
ções. A tarde reservou 

R.F.  de Veteranos da Casa do Minho, foi a atração do 
almoço na Casa de Espinho, onde pode mostrar toda be-
leza do folclore do norte de Portugal

Mesa de componentes do R.F. de Veteranos da Casa 
do Minho, onde apresentou-se com muita categoria

Um trio 
de peso, 
da Casa 
de Espi-
nho, Sr. 
Katinha, 
Santos e 

Arthur

Prestigiando o convívio espinhense, a Sra. Delvina Horto 
com seus amigos Zé, Alice e demais convidados

O Presidente da Casa, Fábio Cruz com a diretora Rosa 
e as senhoras Fátima, Carolina, a querida mãe do  pre-
sidente da Casa

Sucesso absoluto, o bingo no almoço dançante e vemos 
o presidente Fábio Cruz, Rosa, Alexandre e Cinthia, mos-
trando a alegria de mais uma tarde de convivio espinhen-
se

Linda imagem de N.Sra Aparecida, Padroeira do Brasil,  
foi louvada na Casa de Espinho

Um show de produtos portugueses, lenços, chale, etc. 
Na foto Daura e Luis Felipe expondo as peças para apre-
ciação  dos convidados

Neste cenário fotográfico, vemos o presidente Fábio 
Cruz e o sanfoneiro  Cláudio Santos além de componen-
tes do R.F. Camponeses de Portugal, Rodrigo, Ivana , 
Zé, Armanda, Luciana e Raoni

mais atrações, o Ran-
cho Folclórico de Ve-
teranos da Casa do 
Minho, que brindou o 
público com um belís-

simo show. Parabéns 
a essa juventude. Que 
domingo fantástico na 
nossa querida Casa 
de Espinho!. 
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Vida associatiVa
19

Av. Ayrton Senna, 2150 Bl G 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

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

Leila Monassa 

TorTA dE docE dE lEiTE
CASA DO MINHO
rua cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

oUTUBro – 16 – QUArTA-FEirA – 20hs. Cantos 
do Rio com Sandra Serrado. A cantora explora um 
rico repertório, com nuances românticas, dançante, 
passando pela Bossa Nova, MPB, samba e outros 
gêneros musicais. Além de uma homenagem a 
Roberto Carlos, com a interpretação de alguns de 
seus sucessos. A cantora também recebe cantores 
convidados. Local Restaurante Costa Verde.
oUTUBro – 18 – SEXTA-FEirA – 20hs. Noi-
te de Fados com Bete Conde e Victor Lopez 
– Show de Fado com a Fadista Bete Conde e 
o Guitarrista Victor Lopez. Local: Restaurante 
Costa Verde.
oUTUBro – 25 – SEXTA-FEirA – 19hs. Fado 
Vadio com Victor Lopez. O guitarrista Victor Lopes 
apresentará no Restaurante Costa Verde grandes 
sucessos do Fado nas vozes de vários convida-
dos! Reserva antecipada. Lotação limitada.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

rua Haddock lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542
oUTUBro – 20 – doMiNGo – 12hs. Arraial Feiren-
se. Quinta do Castelo. Cardápio típico: Sardinha Por-
tuguesa, Frango na brasa, batata cozida e frita, caldo 
verde. Doce e bebidas (à parte). Música por conta do 
Conjunto Cláudio Santos & Amigos. Apresentação Es-
pecial do Grupo Folclórico Armando Leça da Casa do 
Porto

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

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
oUTUBro – 20 – domingo – 12hs. Serões das 
Aldeias - Vindimas. Cardápio: Churrasco comple-
to, acompanhamentos, saladas diversas, sardinha 
na brasa, costelinha suína, frutas. Atração Amigo 
do Alto Minho, Grupo Folclórico Serões das Al-
deias. Dançarinos para damas. Valor da entrada 
R$ 60,00.
oUTUBro – 27 – domingo – 12hs. Arraial 
Trasmontano. Cardápio: Churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, Tripa à 
moda transmontana, sardinha na brasa, cal-
do verde e futas. Atrações: Grupo Folclórico 
Guerra Junqueiro. Dançarinos para damas. 
Valor da entrada R$ 60,00.

Para a massa são necessários:

300 g de farinha de trigo
150 g de manteiga
1 colher de café de sal refinado
100 g de açúcar
20 g de leite
2 gemas
Nozes partidas para confeitar

Triturar a farinha com o açúcar e juntar 
depois a manteiga, as gemas e o leite. En-
volve-se a massa em película aderente e 
coloca-se a descansar na geladeira. Por 
fim, estica.se a massa na forma (grande), 
fura-se com um garfo o fundo, cobre-se 
com papel vegetal e colocam-se feijões em 
cima. Vai ao forno a 190ºC durante 20 mi-
nutos.

Ao sair do forno, retiram-se os feijões e o 
papel e pincela-se com gema de ovo. Volta 
ao forno mais 2 minutos.

Para o recheio utilizam-se:
2 latas de leite condensado cozido na 

pressão por 45min
350g de creme de leite
8 ovos
Misturam-se estes elementos no liquidi-

ficador e deita-se o creme assim obtido na 
base da forma. Vai ao forno a 120ºC du-
rante cerca de 90 minutos. Caso seu forno 
não baixe a 120ºC, a partir de 45 minutos 
vá verificando.



Outubro Rosa
A campanha do “Outubro Rosa” pretende conscien-

tizar a população em relação ao câncer de mama. Esse 
movimento teve origens populares nos EUA e vem ga-
nhando importância a cada ano que passa. Em seu país 
de origem, por exemplo, os atletas da liga profissional 
de futebol americano jogam o mês de outubro todo com 
detalhes como chuteiras, luvas e toalhas na cor rosa.

No entanto, de nada adiantam belas imagens de 
campanhas publicitárias, se na hora em que a popu-
lação tomar conhecimento da campanha não puder 
se tratar. O câncer de mama é o tipo que atinge mais 
mulheres em todo o mundo e mais mata mulheres no 
Brasil, com aproximadamente 12 mil óbitos por ano. O 
Ministério da Saúde estima que mais de 50.000 novos 
casos da doença surjam todos anos, ainda com taxas de 
mortalidade muito altas. Entre 1980 a 2010, o número de 
casos de câncer de mama em mulheres entre 15 e 79 
anos no Brasil pulou de 18.597 para 67.752 (aumento de 
264%). Já a taxa de mortalidade foi de 7,9 por 100 mil 
habitantes para 12,3/100 mil entre 1990 e 2009.

Ao mesmo tempo, as chances de cura são de quase 
95% com o diagnóstico precoce. Nesse sentido, apesar 
de ser fundamental ensinar a importância do autoexa-
me, vale lembrar que nos casos de lesões muito peque-
nas, somente a mamografia é capaz de detectar o nó-
dulo. Lamentavelmente, apesar do Ministério da Saúde 
divulgar números altos de mamógrafos, a maioria não 
funciona e, desses poucos funcionais, a grande maioria 
está concentrada na região sudeste.

Resumindo, para ser efetivo, o Outubro Rosa não 
deveria ser apenas para conscientizar as pessoas, mas 
também nossos governantes.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Festa Gaúcha e Dia das Crianças na Casa do Minho

J. Maciel 
com 

padre 
Frank os 

aniver-
sarian-
tes do 

mês

Sra Neíta, gerente do Banrisul 
entregando o brinquedo a com-
ponente do Rancho Juvenil

Show apresentação do Rancho 
Gaúcho na Casa do Minho

O Costelada

Elaine Barreto artista das bolea-
deiras

Como sempre  no mês de 
outubro a Casa do Minho re-
aliza a comemoração do Dia 
da Criança.. A data coincide 
com a Festa Gaúcha  e não 
poderia ser melhor pois o pú-
blico compareceu em grande 
número. Nas apresentações 
artísticas o Rancho Juvenil 
da Casa dividiu palco com o 

Rancho Gaúcho  onde ga-
rantiram o sucesso da festa.. 
Para a criançada o melhor 
foi a distribuição de brinque-
dos,acima de uma centena, 
gentil colaboração de uma 
parceria que deu certo entre 
o Banrisul, Casa do Gaúcho 
RJ e Casa do Minho. Ao final 
foi cortado um bolo em home-

nagem aos aniversariantes 
do mês e distribuído ao pú-
blico. A Diretoria da Casa do 
Minho agradece a todos que 
compareceram e faz logo o 
convite para a última costela-
da do ano que será realizada 
em 10 de novembro..  Uma 
atração  artística especial vin-
da do sul será apresentada.

Linda  
ima-

gem do 
jovem 

Gusta-
vo do 

Rancho 
Fol-

clórico 
juvenil

Momento da-
apresentação 

do Rancho 
Gaúcho na 

festa das 
crianças na 

Casa do 
Minho


