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Antonio Costa afirma que 
o país enfrenta gigantesca 

responsabilidade
O primeiro-ministro disse 

na sessão de abertura 
da “jornada de trabalho” do 
Grupo Parlamentar do PS 
que Portugal está perante 
uma gigantesca responsabi-
lidade para com a União Eu-
ropeia e que não pode perder 
tempo na execução dos fun-
dos europeus nos próximos 
anos. “O objetivo é conciliar 
a máxima transparência e o 
mínimo de burocracia”. 

O líder do Partido Socia-
lista disse que relativamente 
aos fundos fornecidos pela 
UE: “Daqui a seis anos es-
tarão cá a pedir-nos contas 
do que fizemos com estes 
recursos extraordinários que 
foram postos à nossa dispo-
sição”. O PM afirmou ainda 
que o Plano de Recuperação 
e Resiliência é um programa 
com uma natureza excepcio-

Num dia longo em que 
os partidos foram todos 

São Bento para apresentar 
o esboço do Governo do 
Programa de Recuperação 
e Resiliência, os parceiros 
da “geringonça” estão ainda 
céticos quanto ao dinhei-
ro que vem de Bruxelas. E 
também pouco disponíveis 
para uma geringonça II. Se 
com este plano António Cos-
ta tinha a ambição de amar-
rar PCP e Bloco para lá do 
orçamento para 2021, os 
partidos à esquerda do PS 
parecem pouco disponíveis 
para acordos de médio-lon-
go prazo. O PCP, através do 
secretário-geral Jerónimo 
de Sousa, mostrou disponi-
bilidade para negociar, mas 
através do debate ou da 
proposta e acrescentou que 
PCP “não precisa de acor-
dos ou assinaturas”. Já Ca-
tarina Martins prometeu que 
o Bloco está a fazer um es-
forço enorme para construir 
soluções, mas avisa que o 
governo tem de fazer a sua 

PCP e BE disponíveis
para negociar programa, 

mas não a longo prazo                                                                                                                   
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O presidente do PSD su-
geriu que seja realiza-

da uma auditoria ao Novo 
Banco por uma instituição 
pública como o Tribunal 
de Contas  e disse estar 
disponível para aprovar a 
proposta de comissão de 
inquérito feita pelo Bloco 
de Esquerda.

Rui Rio defendeu ainda 
que o Estado não deve-
ria colocar nem mais um 
tostão no Novo Banco en-
quanto não conferir a con-
ta corrente que tem com 
esta instituição, embora 
admitindo que os con-
tratos são para cumprir.                                                                                                                                       
“O que temos de fazer é 
arranjar uma instituição 
pública, talvez o Tribu-
nal de Contas, que faça 

auditoria que nos inspire 
confiança”, afirmou, des-
valorizando a auditoria re-
centemente realizada pela 
consultora Deloitte.

Questionado se é con-
tra uma nova injeção no 
Novo Banco no próximo 
Orçamento, Rio respon-
deu: “Não exatamente, 
o Governo tem uma res-
ponsabilidade enorme, foi 
o Governo que assinou 
o contrato de compra e 
venda do Novo Banco”. E 
disse também, “A questão 
do Novo Banco é tão grave 
que evidentemente temos 
de fazer uma comissão de 
inquérito. Eu li o pedido re-
digido pelo BE, está certo, 
estou de acordo, voto a fa-
vor”, disse Rui Rio.

Rui Rio aprova proposta 
de inquérito do BE

ao Novo Banco

parte e cumprir as promes-
sas que fez para 2020 antes 
de se fecharem as negocia-
ções para 2021.

Mesmo que Jerónimo de 
Sousa admita existirem con-
dições para que o dinheiro 
seja bem aplicado e saiba 
que esse plano é para um 
período de execução mais 
longo, o líder comunista não 
pretende ficar preso ao PS 
no acordo. Nem escrito nem 
de outra forma. É a resposta 
ao desafio que Costa deixou 
antes das férias e que visa 
entendimentos duradouros 
para aplicar todos os enve-
lopes financeiros que estão 
para chegar de Bruxelas .

“Os comunistas não vão 
levantar dificuldades pelas 
dificuldades”, promete Jeró-
nimo quanto à concretização 
deste plano e garante que o 
PCP está empenhado em dar 
a sua contribuição através de 
propostas concretas: “Recu-
samos estar perante um do-
cumento acabado. Tem de 
ter evolução positiva”.

A líder do Bloco de Es-
querda mostrou desconfian-
ça ao plano, já que consi-
dera que do lado da União 
Europeia vêm poucos anún-
cios e poucas decisões. 
Para ela são constrangedo-
ras as reuniões em Bruxelas 
em que não se decide ab-
solutamente nada. Catarina 
Martins destaca que neste 
plano se fala apenas de 
possibilidades, de cenários 
hipotéticos, já que não hou-
ve ainda a decisão europeia 
que garanta o apoio e que 
esse apoio seja um apoio 
consistente e não que re-
presente mais endividamen-
to aos países como acon-
teceu na crise financeira.                                                                                                   
Quanto às negociações 
com o governo, Catarina 

Martins avisa António Costa 
que primeiro que tudo tem 
de cumprir o que já estava 
previsto para 2020 antes da 
pandemia, uma vez contra-
tar médicos é absolutamen-
te urgente.  Sobre um pers-
pectiva de longo prazo nem 
uma palavra, embora haja 
disponibilidade para discu-
tir o Orçamento para 2021. 
Catarina afirma que o Blo-
co fará um enorme esfor-
ço para construir soluções 
para dificuldades que são 
claras. Mas avisa que tam-
bém espera que o governo 
faça a sua parte para exe-
cutar medidas que são es-
senciais, em nova exigência 
de contratação de profissio-
nais para o Serviço Nacio-
nal de Saúde.

O índice de preços na habi-
tação do INE subiu 7,8% 

no segundo trimestre, um pe-
ríodo marcado pelo estado 
de emergência e as medidas 
de confinamento, mas o rit-
mo de subida nos preços das 
baixas perdeu velocidade, 

já que no primeiro trimestre 
tinham aumentado mais de 
10% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Os dados foram divulga-
dos INE. Mesmo na compa-
ração em relação ao trimestre 
anterior, “o índice “aumentou 

Com pandemia, preços das casas subiram 7,8% 

O Governo descarta o re-
gresso ao passado, em 

que o país parou. O conheci-
mento, quase porta-a-porta, 
da situação epidemiológica  
pode levar as autoridades de 
saúde a optarem por confi-
namentos locais, como por 
exemplo, em alguns bairros 
da capital espanhola.

Em março, o país fechou-
se com medo da covid-19, 
vergado ao desconhecido. 
“Estávamos numa fase em 
que, de alguma forma, po-
díamos suportar, até sob o 
ponto de vista social e psico-
lógico, medidas mais restriti-
vas”, recordou a ministra da 
Saúde, Marta Temido, des-
cartando voltar atrás, a esse 
tempo de portas fechadas e 
ruas vazias.

“Já percebemos que o con-
finamento tem uma eficácia 
menos importante do que no 
passado”, acrescentou a minis-
tra. “Hoje todos os países estão 
a tentar afastar-se dessa linha, 
independentemente de local-
mente poder haver medias ci-
rúrgicas”, como as de Espanha.

No dia em que foi apre-
sentado o Plano da Saúde 
para o outono-inverno de 
2020-21, a ministra desta-
cou a pertinência do mapa 
de risco epidemiológico, que 
consta no documento ela-

borado pela DGS. “Isso é 
muito importante. Em al-
gumas regiões do país, já 
conseguimos dizer qual é o 
risco quase porta-a-porta. 
Isso permite uma atuação 
mais incisiva e mais eficaz 
da saúde pública, da se-
gurança social, das forças 
de segurança”, explicou.                                                                                                                                     
Uma razão mais para o oti-
mismo da ministra. “Enfren-
tamos esta fase com con-
fiança. Temos mais meios, 
mais recursos humanos e 
técnicos, mais organização e 
mais conhecimento”.

“Temos neste momen-
to mais 700 ventiladores do 
que tínhamos em março”, re-
velou a ministra, reportando, 
ainda, o aumento na capaci-
dade de testagem, defendida 
como um dos vetores impor-
tantes do Plano de Saúde. 
“Em termos de capacidade 
laboratorial fazíamos cerca 
de três mil testes por dia em 
março e agora temos feito 23 
mil testes por dia”, disse.

O SNS tem 21 mil camas 
de internamento, 7 mil na 
Região de Lisboa e Vale do 
Tejo “Das 500 camas que a 
Região de Lisboa e Vale do 
Tejo tem guardadas, nesta 
fase para resposta à covid, 
neste momento estão ocu-
padas 300”, disse a ministra.

Governo rejeita voltar a 
parar o país mas admite 

confinamentos locais     

0,8% (4,9% no 1º trimestre 
de 2020). Neste período, o 
crescimento dos preços das 
habitações novas superou o 
das habitações existentes, 
1,2% e 0,7%, respetivamen-
te”, diz o INE.

Segundo os números do 
INE, entre abril e junho de 
2020 foram transacionados 
33.398 alojamentos com um 
valor total de 5,1 bilhões de 
euros, o que representa uma 
redução, face ao mesmo perí-
odo do ano anterior, de 21,6% 
e 15,2%, respectivamente”. 
Como seria de esperar, o mês 
de abril foi aquele que regis-
trou a diminuição mais intensa 
nas transações, 35,2% no nú-
mero e 25% no valor. Mas em 
“maio e junho observaram-se 
variações menos negativas, 

de -22,0% e -7,6%, respecti-
vamente, no número de tran-
sações, e de -14,2% e -7,0% 
do respectivo valor, pela mes-
ma ordem”, informa o gabine-
te de estatísticas.

O efeito do confinamento e 
as medidas impostas pelo es-
tado de emergência levaram a 
que o INE registrasse a taxa 
de variação mais baixa desde 
o quarto trimestre de 2016.

O estudo do INE indica que 
foram transacionadas neste 
período 11.713 habitações 
na em Lisboa e 9.592 no Nor-
te do país. No Centro houve 
6.392 transações, no Alentejo 
2.293 transações e no Algarve 
2.323, a região de Portugal 
Continental que registrou a 
maior queda no peso relativo 
entre as várias regiões.

nal e que, por essa razão é 
necessária absoluta confian-
ça naquilo que se vai fazer.

“A pior coisa que nos po-
dia acontecer é iniciar-se este 
ciclo numa situação tão crítica 

como a atual e podermos dar-
nos ao luxo de ao longo de 
dez anos passarmos o tem-
po a hesitar, a ter dúvidas e 
a voltar ao princípio, reabrin-
do as decisões que sucessi-

vos governos vão tomando. 
Se, nos próximos dez anos, 
fizemos aquilo que foi feito 
nos últimos 50 anos a pro-
pósito do aeroporto de Lis-
boa, então daqui a 10 che-
garemos ao fim com muito 
dinheiro gasto em estudos, 
mas sem se fazer nada de 
efetivamente concreto que 
altere a realidade do país”, 
advertiu António Costa.

É necessário que não 
se perca tempo, salientou o 
primeiro-ministro, “porque a 
crise está aí, são milhares de 
empresas que estão amea-
çadas de poder fechar, são 
milhares de postos de tra-
balho que já foram perdidos 
ou que estão ameaçados e 
assiste-se a uma perda de 
rendimentos no conjunto a 
sociedade que pode vir a 
atingir as famílias”.



Mártires Jesuítas rumo ao Brasil

Portugal em FocoEdição de 24 a 30 de Setembro de 2020 - São Paulo

Foi prodigiosa a evangeliza-
ção dos jesuítas em todas as 

Américas. Do Canadá à Argentina. 
O Brasil foi fundado no século XVI, 
a rigor, por fervorosos sacerdotes da 
Companhia de Jesus, comandados 
pelo transmontano padre Manuel da 
Nóbrega (1517 – 1570), pioneiro dos 
jesuítas nas Américas – que chegou 
à Bahia, em 1549, na comitiva do pri-
meiro Governador-Geral da colônia 
lusitana, o poveiro Tomé de Sousa 
(1503 – 1579). Nóbrega, ao lado de 
Sousa, e com o minhoto Diogo Ál-
vares Correia, o célebre Caramuru, 
criariam a cidade de Salvador, a Boa 
Terra, capital do futuro País. O mes-
mo Nóbrega, acompanhado de seu 
auxiliar, São José de Anchieta (1534 
- 1597), nascido nas Ilhas Canárias, 
então já propriedade da Coroa de 
Castela, estabeleceriam, em 1554, 
São Paulo. Vislumbraram, cá, no 
Planalto Paulista, uma área prote-
gida dos corsários e começaram a 
construir, a partir do Pátio do Colé-
gio dos Jesuítas, a maior metrópo-
le da América Latina. Ambos ainda 
erigiriam mais uma metrópole brasi-
leira, em 1565, o Rio de Janeiro, a 
Cidade Maravilhosa, que substituiria 
Salvador como capital em 1763. Em 
Salvador, aliás, viveria, pregaria e 
escreveria seus preciosos Sermões 
um dos grandes Doutores da Com-
panhia de Jesus, o padre lisboeta 
António Vieira (1608 – 1697), maior 
homem de letras português do sé-
culo XVII. Outros prelados jesuítas, 
como o espanhol de Navarra, São 
Francisco Xavier (1506 – 1552), e 
seu sucessor na Ásia, o italiano 
padre Matteo Ricci (1552 – 1610), 
também a serviço dos soberanos 
de Avis, conseguiriam converter 

civilizações mais antigas que as 
europeias, entre as quais, a Índia e 
a China, e até os nossos dias são 
reverenciados em quase todas as 
nações do continente.  

Os restos mortais de São Fran-
cisco Xavier continuam, inclu-

sive, expostos numa caixa de vidro e 
prata, na Basílica do Bom Jesus, do 
Patriarcado de Goa, na Índia, e cujo 
altar desde 1617 é local de peregrina-
ção – mesmo depois da retirada dos 
portugueses, em 17 de dezembro de 
1961, dos territórios que administra-

ram por quase cinco séculos. Quanto 
a Ricci, convém recordar, tamanha foi 
a influência na corte dos mandarins 
que se tornaria o primeiro estrangeiro 
a ser sepultado em Pequim, quando, 
à época, os cristãos só eram enter-
rados na lusa Macau. Mas poucos 
sabem que, muitas vezes, foi mais 
difícil catequizar os indígenas das 
Américas do que enfrentar a hostili-
dade dos muçulmanos nas Áfricas - e 
nos confins asiáticos, onde estavam 
presentes, para além dos islamistas, 

os hinduístas, confucionistas, budis-
tas e xintoístas. E, com efeito, o sa-
crifício dos primeiros mártires jesuítas 
à caminho do Novo Mundo, precisa-
mente rumo ao Brasil, completa 450 
anos neste 2020 – conforme lembra 
meu querido amigo José Carlos Ro-
drigues Pereira do Vale. Foi um total 
de 40 mortos na costa de La Palma, 
uma das ilhas do Arquipélago das Ca-
nárias, cruelmente afogados por pro-
testantes calvinistas que tomaram de 
assalto a embarcação. Eram hugue-
notes franceses e controlavam a tra-
vessia do Atlântico, na altura do Mar-
rocos. Tinham sido expulsos do Rio 
de Janeiro pelos portugueses. Trinta 
e dois dos religiosos vitimados eram 
lusitanos e oito, espanhóis. Eram lide-
rados pelo Beato Inácio de Azevedo, 
natural do Porto, assassinado aos 44 
anos, em 15 de julho de 1570, atirado 
ao mar, juntamente com os demais 
missionários. Teria morrido abraçado 
à imagem da Madonna di San Luc-
ca - como foi retratado na ilustração 
da coluna. Ele seria beatificado, com 
os outros 39, em 11 de maio de 1854, 
pelo Papa Pio IX (1792 -1878).     

Ao buscar inspiração no apos-
tolado de São Francisco Xa-

vier, adotando seu prenome, o Papa 
Francisco, jesuíta nascido em Bue-
nos Aires, é um exemplo da perse-
verança da valorosa Companhia de 
Jesus e seus mártires.                
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Final Triste da 
Gestão Crivella 

Amigos, que mundo da política é esse que vive-
mos hoje,  quando pessoas presas, acusadas 

de corrupção na nossa cidade,  podem ser candi-
datas a prefeitas. Não parece piada de mau gosto? 
Pois não é, mas sim uma  verdade absoluta, que 
espero seja  por pouco tempo. Também quero deixar 
claro, que embora seja uma severa crítica do atual 
Prefeito, não me alegro com a situação decadente,  
e de quebra de valores morais que vive o nosso Rio 
de Janeiro. Vou-me fixar na Cidade pois sou vere-
adora, e com tristeza posso afirmar que passamos 
por um grande vexame aos olhos do Brasil  e do 
mundo. O prefeito precisa parar de insistir na lorota 
de que é vítima de uma emissora de TV, que o acusa 
e persegue. Afinal tem o outro canal que o defende! 
A questão agora é muito mais grave. Os fatos fo-
ram apurados pelo Ministério Público estadual, em 
aprofundada investigação criminal que contou com 
a quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário. Se 
antes as acusações eram a sua incompetência e 
inaptidão para o cargo, hoje segundo o MP, envol-
vem todo um sistema de roubalheira e corrupção. 
Diante dos fatos gravíssimos,  foi encaminhado um 
requerimento à presidência da Câmara Municipal 
propondo o impeachment de Crivella. Claro que vo-
tei a favor! Todos conhecem o meu posicionamento 
a respeito desse inoperante prefeito,  que somente 
fez aumentar impostos, sem nenhum retorno para 
o cidadão. Infelizmente, os interesses pessoais dos 
vereadores levaram a um placar de 24 a 20 a fa-
vor de Crivella. Uma vergonha para a Câmara que a 
cada dia vê sua imagem mais desgastada perante a 
opinião pública. Mais uma vez decepção e afunda-
mento do legislativo.

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

ABERTURA DO CONCURSO
DE APOIO AO MOVIMENTO

ASSOCIATIVO DA DIÁSPORA
A partir do próximo dia 1 de outubro, e até ao final do ano, estará aberto o con-

curso anual de apoio ao movimento associativo das comunidades portuguesas.
Reconhecendo que as iniciativas e movimentos com carácter associativo nas 

comunidades portuguesas têm sido fundamentais para a a afirmação da perma-
nência de um vínculo de pertença cultural, mas também como um sinal de inte-
gração nos países de acolhimento, este apoio, atribuído pela Direção-Geral dos 
Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas (DGACCP), é dirigido a 
instituições das comunidades portuguesas, bem como a outras pessoas coletivas, 
nacionais ou estrangeiras, legalmente constituídas há mais de um ano, sem fins 
lucrativos ou partidários, que visem o benefício sociocultural da Diáspora e este-
jam credenciadas na DGACCP.

O apoio a conceder terá o limite máximo de 80% ou de 50% do valor con-
siderado elegível do orçamento apresentado, consoante as entidades tenham 
sede no estrangeiro ou em Portugal. Consideram-se prioritárias as ações do 
movimento associativo que privilegiem a promoção da língua e da cultura portu-
guesas, os jovens, a inclusão social, a capacitação e a valorização profissional, 
a participação cívica e política, o combate à xenofobia e o diálogo com as micro 
e pequenas empresas dos portugueses residentes no estrangeiro que queiram 
investir em Portugal.

As candidaturas terão de ser apresentadas exclusivamente junto do posto con-
sular ou da secção consular da embaixada territorialmente competente, para os 
quais devem igualmente ser remetidas eventuais dúvidas. Mais informações, e o 
formulário de candidatura, cujo preenchimento é obrigatório, poderão ser encon-
trados no “Portal das Comunidades”:

Consulado de Portugal
Rio de Janeiro

Cárdapio: Nosso tradicional 
Bacalhau à moda Transmonta-
na. Valor por pessoa 80 reais. 
Faça sua reserva, pois as va-
gas serão limitadas.

Arraial Transmontano

A alegria reinou na 
Casa de Trás-os-

Montes e Alto Douro 
com a realização de 
mas um Arraial Trans-
montano, com todo 
respeito ao protocolo, 
sem musica mas com 
muito bate papo entre 
o Presidente Ismael 
Loureiro, seus direto-
res, amigos e convida-
dos. Tudo perfeito onde 
a alegria e harmonia 
dominaram o domingo 
transmontano.

Gente boa e amiga 
sempre presti-
giando a Casa de 
Trás-os-Montes e 
Alto Douro o em-
presário Manuel 
da Mota, esposa 
Emilia e a sem-
pre sorridente, a 
secretária Sabrina, 
com um casal de 
amigos

Um dos casais mais querido nas nossas Casas Regionais portuguesas o dinâmico empresário Luis Albu-
querque, Diretor – Presidente da famosa Loja Orla Alimentos, distribuidora de alimentos e bebidas, limpeza, 
descartáveis, com sua amada esposa Dona Olinda, os Amigos o casal  Edna, esposo radialista Antônio Amaral

Supervisionando os trabalhos na cozinha transmontana, o Presiden-
te Ismael Loureiro, o jovem diretor Junior, dando aquele apoio aos 
seus colaboradores, Maria e Oséas Marcando presença em mais um almoço no Solar Transmontano o 

Casal, Arnaldo Carvalho, esposa Alice e uma querida amiga

Outro benquisto casal da família Luso-Brasileira, o dançarino Ma-
nuelzinho e sua esposa, dançarina D. Prudência, não estão nesse 
momento podendo dar show no salão, devido a pandemia mais logo 
com a Graça de Deus tudo voltará ao normal, na mesa com a amiga 
Maria Sameiro

No Arraial Transmontano uma dupla de amigos sempre juntos os 
Diretores Tuninho Mendes, Serginho e o tio Mendes e Nice
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Regiões & Províncias

odemira

ourique

mértola

viseu

das de Teivas promovidas 
anualmente pela ACRST, foi 
confecionado pelas costurei-
ras da aldeia. A presidente da 
ACRST, Alexandra Sá, conta 
que foi “montada uma estru-

tura metálica em formato de 
corpo humano”, onde o ves-
tido vai encaixar. A peça tem 
quatro tecidos diferentes “pró-
prios e usados habitualmente 
nos trajes feitos para o desfile 

maior vestido do mundo já
está montado no rossio de viseu

a Associação Cultural Re-
creativa e Social de Tei-

vas (ACRST), no concelho de 
Viseu, está hoje a oficializar 
a sua candidatura ao recor-
de do Guinness para aquele 
que poderá vir a ser conside-
rado o maior vestido do mun-
do. O vestido “XXL” alusivo 
à ‘Dança da Morgadinha’, 
com oito metros de altura e 
um peito e cintura com quase 
cinco metros de diâmetro, já 
se encontra à vista de todos 
e a oficialização do recorde 
acontece esta segunda-feira, 
21 de setembro, Dia do Mu-
nicípio, pelas 13h30.

O ex-libris da dançada 
morgadinho e das Cavalha-

Câmara apoia 
educação em 2,8 
milhões de euros

inauguração de 
equipamentos sociais e 

visita a Jardim de infância

o Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, 
Isaltino Morais, cumpriu no dia 18 de setem-

bro, uma “manhã especial”, com a inauguração 
do Espaço RSI (Rendimento Social de Inserção), 
localizado no Centro Social e Paroquial de Car-
naxide, requalificado com o objetivo de ali serem 
criadas melhores condições de trabalho.

Daí seguiu-se a inauguração do Gabinete 
Técnico Local do Bairro 25 de Abril, em Linda-a-
Velha, para acompanhamento da requalificação 
daquele Bairro. Nesta ocasião foi também inau-
gurada uma Sala Polivalente para desenvolvi-
mento de atividade física pelos utentes do Cen-
tro de Dia da Associação do Bairro.

O Presidente Isaltino Morais visitou ainda a 
Creche “O Chorão”, no Centro Cultural da Laje, 
cuja requalificação visa melhorar as condições 
de habitabilidade, dar mais segurança e conforto 
para as 111 crianças, entre os 0 e os 4 anos de 
idade, que a frequentam.

No total, em todos estes equipamentos, foi 
feito um investimento municipal que ronda os 
200 mil euros.
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a Ludoteca da Misericór-
dia de Mértola também 

chega aos pacientes do 
Serviço de Apoio Domici-
liário da instituição, para 
quem está a preparar um kit 
de estimulação cognitiva, 

que deverá começar a ser 
distribuído no final deste 
mês de Setembro.

“São pessoas que estão 
mais em casa, com mais 
limitações”, frisa Natália 
Cardeira, animadora da 

Ludoteca, explicando que 
cada kit será composto por 
lápis, borracha, apara-lá-
pis e atividades “persona-
lizadas”, como palavras 
cruzadas e exercícios ma-
temáticos, sempre tendo 

em conta as competências 
pessoais de cada um.

“Há pessoas que não sa-
bem ler e há outras que não 
sabem ler, mas sabem fazer 
contas, daí esta diferencia-
ção”, justifica.

misericórdia cria kit de estimulação cognitiva para idosos

tendo em vista a “promo-
ção do sucesso escolar e 

de um território educativo de 
qualidade”, a Câmara de Ode-
mira vai investir cerca de 2,85 
milhões de euros no novo ano 
letivo de 2020-2021.

De acordo com a autar-
quia, este valor será distribu-
ído “em ações no âmbito do 
projeto de Promoção do Su-
cesso Escolar”, “transportes 
escolares através de proto-
colos com as freguesias e a 
Rodoviário do Alentejo” ou 
“pagamento dos passes para 

todos os alunos que frequen-
tam as escolas do concelho”.

Refeições escolares, ati-
vidades de apoio à família, 
protocolos com os cinco agru-
pamentos de escolas para vi-
sitas de estudo, material pe-
dagógico e TIC, atribuição de 
bolsas de estudo e de mérito, 
apoio financeiro para aquisi-
ção de material escolar para 
todos os alunos do primeiro 
ciclo do ensino básico, pro-
tocolo com a Escola de Artes 
do Alentejo Litoral para pro-
moção do ensino articulado 

de música na Escola Damião 
de Odemira e na EB 2, 3 de 
Colos e Ação Social Escolar 
são outras das áreas abrangi-
das pelo investimento munici-
pal de 2,8 milhões de euros.

Recorde-se que o ano le-
tivo de 2020-2021 no conce-
lho de Odemira arrancou na 
quinta-feira, 17, sendo mar-
cado pela abertura do novo 
Centro de Escolar de São 
Teotónio, que representou 

um investimento municipal de 
1,8 milhões de euros. O novo 
edifício foi construído no re-
cinto da EB 2,3 Eng. Manuel 
Rafael Amaro da Costa e vai 
acolher, no presente ano leti-
vo, um total de 188 alunos.

Paralelamente, vai ser 
iniciada em breve a em-
preitada de ampliação do 
Centro Escolar de São Luís, 
avaliada em quase 1,5 mi-
lhões de euros.

anual”, com cores vivas e mui-
to originais. Para tal foram ad-
quiridos 200 metros de tecido.

A Ideia de confecionar um 
vestido gigante surgiu depois 
da ACRST ficar impedida 
de realizar o cortejo anual 
das Cavalhadas de Teivas 
em vésperas do Dia de São 
João, devido à pandemia da 
covid-19. Segundo Alexan-
dra Sá, a Câmara de Viseu 
permitiu uma recandidatura 
do evento ao programa mu-
nicipal Viseu ‘Viseu Cultura’. 
A ACRST reprogramou o pro-
jeto, apresentando a propos-
ta de candidatura ao recorde 
do Guinness, aprovado com 
uma verba de 10 mil euros.

a Câmara de Ourique acaba de lan-
çar uma linha de apoio aos casos 

positivos de Covid-19, por forma a as-
segurar “o adequado apoio logístico no 
acesso a bens e serviços essenciais” 
das pessoas infectadas no concelho 
enquanto permanecem de quarente-
na e até à sua recuperação integral. A 
nova linha está disponível através do 
número 968 579 641.

“O desafio de saúde pública que es-
tamos a enfrentar exige um enorme sen-
tido de responsabilidade individual nas 
medidas de prevenção e no cumprimento 
das quarentenas impostas aos que estão 

ourique cria linha de apoio à Covid-19
ou poderão estar infectados”, sublinha o 
presidente da autarquia.

De acordo com Marcelo Guerreiro, 
“este é um momento de redobrar os cui-
dados na prevenção e de continuar a 
responder à realidade concreta dos con-
tágios no território, com a ajuda de pro-
fissionais, das entidades com responsa-
bilidades neste contexto e com o sentido 
comunitário de todos”.

Recorde-se que o número de infec-
tados associados ao surto de Covid-19 
identificado há uma semana no lar de 
Santa Luzia é de 43 pessoas, entre as 
quais um bebé de dois anos.
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oliveira
de frades

mealhada

Carnaval 2021 
sem desfiles

o Carnaval da Mealhada em 2021 não deverá ter os tra-
dicionais desfiles, devido à pandemia da Covid-19. A in-

formação foi transmitida na segunda-feira pelo presidente da 
Câmara Municipal da Mealhada, Rui Marqueiro.

A decisão foi tomada entre a Associação Carnaval da Bair-
rada e as quatro escolas de samba. Sendo que a preparação 
dos desfiles começaria a ser feita em setembro, entenderam 
não estar reunidas as condições para avançar.

A data deverá ser marcada por outros eventos, uma vez 
que se trata do 50º aniversário do Carnaval da Bairrada.

Cerca de 20 estabele-
cimentos do conce-

lho de Oliveira de Frades 
aderiram até ao momento 
ao projecto “Arredondoar”, 
que desafia os clientes a 
arredondarem o valor das 
suas compras, de forma a 
contribuir para a recupe-
ração económica do co-
mércio local, afectado pela 
pandemia de Covid-19.

Cerca de 20 
comerciantes 
aderiram ao 

“arredondoar”

decorrem obras de requa-
lificação do antigo mer-

cado das Caldas das Taipas. 
Com a requalificação em 
curso, a Junta de Freguesia 
e a Câmara Municipal pre-
tendem atribuir uma nova 
função ao espaço histórico e 
central que atualmente ser-
via de arrecadação do Muni-
cípio e da autarquia local.

O edifício albergará um 
espaço multiusos que aco-
lherá uma exposição per-
manente sobre a história da 

Vila das Taipas, um espaço 
de acolhimento aos turistas 
e ainda três espaços comer-
ciais, bem como uma praça 
que privilegiará a sua utiliza-
ção quotidiana e de espetá-
culos.

Recorde-se que o edifício 
que albergou a feira semanal 
e o mercado de peixe e de 
carne foi construído nos anos 
de 1911 e 1912 dele fazen-
do parte o gradeamento do 
Jardim Público do Toural, do 
centro da cidade de Guima-

guimarães

Águeda

Requalificação do antigo
mercado das Caldas das Taipas

Notícias dos
AÇORES

os novos programas de apoio à agricultura nos Aço-
res PROAGRI e i9AGRI receberam candidaturas no 

valor de 1,6 milhões de euros, avançou hoje o secretário 
regional da Agricultura e Florestas, João Ponte.

“Este é um indicador que revela, por um lado, a im-
portância destes programas para os agricultores e, por 
outro, a apetência que existe nos agricultores açorianos 
em apostar na modernização e na capacitação futura 
das explorações por forma a melhorar a sua eficiência”, 
afirmou o governante, citado em nota de imprensa.

O secretário regional considera que “a moderniza-
ção e a inovação nas explorações agrícolas é o cami-
nho certo, não só para aumentar a competitividade, 
mas também para responder aos desafios do presente 
e do futuro”.

João Ponte falava na cerimônia de inauguração do 
reservatório de água dos Biscoitos, na Terceira, uma es-
trutura com capacidade para 512 metros cúbicos, que 
vai beneficiar 82 explorações agrícolas, numa área com 
404 hectares.

Estes dois programas “foram desenhados em estrei-
ta articulação com a Federação Agrícola dos Açores e 
os demais parceiros do setor e surgem na fase final do 
atual Quadro Comunitário, que registra já taxas de com-
promisso e execução elevadas, permitindo aos agricul-
tores continuar a fazer pequenos investimentos nas ex-
plorações, recorrendo a verbas regionais”, refere a nota, 
e apoiam a inovação, a modernização e o aumento da 
competitividade das explorações agrícolas.

O PROAGRI, explicou o executivo, permite apoiar in-
vestimentos elegíveis até ao montante de 10 mil euros, 
no caso de aquisição de máquinas e equipamentos, e 
15 mil euros, no caso de investimentos em instalação de 
rede elétrica de baixa tensão.

Já o i9AGRI foca-se no cofinanciamento da introdu-
ção de práticas inovadoras nas explorações agrícolas, 
que permitem a diminuição dos custos da produção, e os 
investimentos elegíveis vão até 20 mil euros.

As taxas de financiamento para ambos os programas 
variam entre 30 e 50%, dependendo do tipo de investi-
mento proposto pelo agricultor.

Novos apoios à agricultura nos 
Açores recebem candidaturas

no valor de 1,6 milhões de euros

Notícias da
madeira

a Altice Portugal volta a ser protagonista de um inves-
timento de vários milhares de euros em redes de te-

lecomunicações de última geração, desta vez na Região 
Autónoma da Madeira, que conta agora com duas novas 
estações base de rede móvel 4G já em funcionamento.

“As infraestruturas de rede móvel disponibilizadas 
pela Altice Portugal permitem à população da Calheta e 
do Funchal usufruir de uma rede móvel mais rápida e 
resiliente, o que permite também um novo leque de pos-
sibilidades de conectividade na região.

Este investimento traduz-se numa clara aposta na 
Qualidade de Serviço e foco no cliente, um dos pilares 
que sustenta a atuação da Altice Portugal e que promove 
a contínua melhoria da experiência dos seus clientes”, 
pode ler-se no comunicado enviado ao JM.

madeira tem duas
novas estações base

de rede móvel 4g

rães, e ainda alguns candeei-
ros transportados da Cidade 
e onde ainda hoje se identifi-

cam as inscrições do brasão 
de Guimarães e da Nossa 
Senhora da Oliveira.

a Câmara Municipal de 
Águeda vai avançar 

com uma empreitada no Rio 
Águeda, a lançar no segundo 
semestre de 2020, para fa-
zer da cidade para montante 
o mesmo trabalho que foi já 
executado desde Requeixo

“São obras comparticipa-
das” através do LIFE Águe-
da, que implicam a retirada 
de infestantes, a implemen-
tação de podas de formação 
às árvores, correção das 
margens com recurso a en-
genharia natural e regulari-
zação do leito com a retira-
da de infestantes. Em zonas 
maciças de infestantes, que 
serão retiradas, vai haver 
reflorestação com espécies 
autóctones.

A parte anteriormente in-
tervencionada vai ser alvo 
também de reflorestação, 
que não estava contem-
plada na obra já executada 
mas que agora vai avançar 

Rio Águeda vai ser tratado

em simultâneo.
Nos rios Águeda e Al-

fusqueiro, e também en-
quadrado no LIFE Águeda, 
serão ainda retirados obs-
táculos que impedem a mi-
gração dos peixes. “Temos 
um grande envolvimento da 
comunidade, sobretudo dos 
proprietários dos terrenos 
confinantes, porque há es-
truturas que foram feitas nos 
rios – pequenas presas ou 
açudes… – que tinham um 
fim agrícola e que agora não 
faz sentido”, referiu Jorge 
Almeida. “As estruturas que 
não tenham grande valor 

serão provavelmente des-
montadas, as que possuam 
valor cultural e patrimonial 
serão preservadas e criare-
mos alternativas para que os 
peixes continuem a circular”.

Este projeto LIFE Águe-
da “tem uma forte compo-
nente de sensibilização”. 
Para já, recebeu o selo de 
boas práticas de participa-
ção, sendo o segundo mais 
pontuado na quinta edição 
do prémio de Boas Práti-
cas. Vai agora à final, com 
juntamente com iniciativas 
de Lisboa, Lagoa-Açores, 
Funchal e Cascais.
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O número de desempre-
gados registrados pelo 

IEFP a nível nacional atin-
giu em agosto os 409 331, 
tornando a crescer pelo se-
gundo mês consecutivo após 
uma redução ligeira em ju-
nho. O número, o mais ele-
vado desde janeiro de 2018, 
representa uma subida de 
2029 desempregados inscri-
tos face ao mês anterior e de 
mais 105 mil que há um ano.

Os dados do Instituto de 
Emprego e Formação Pro-
fissional dão conta de que 
relativamente a julho há uma 
subida no desemprego oficial 
registrado em 0,5%. Já com-
parando com agosto de 2019, 
o crescimento é de 34,5%.

Desemprego aumenta em
agosto, supera 409 mil inscrições Gustavo Monteiro, da 

EDP Comercial, e 
Alexandre Videira, da 
MOBI.E foram os convi-
dados da quarta sessão 
do PMS, moderada pelo 
jornalista Paulo Tavares

A experiência de um 
utilizador de carro elétri-
co não é ainda a mesma 
dos que conduzem uma 
viatura movida a com-
bustível,  mas não por 
muito tempo. A rede pú-
blica de carregamentos 
elétricos está a passar 
por grandes transforma-
ções para facilitar não 
só o planejamento das 
viagens, como os gas-
tos nos consumos de 
energia, feitos em tempo 
real. Essa é a principal 
novidade que Alexandre 
Videira, administrador 
da MOBI.E e Gustavo 
Monteiro, administrador 
executivo da EDP Co-
mercial, trouxeram para 
a 4ª e última sessão do 
Portugal Mobi Summit, 
preparando o publico 
para o grande encontro 
em  Cascais, nos dias 8 
e 9 de outubro.

Atualmente, os con-
dutores de veículos elé-
tricos têm de esperar 
pelo fim do mês para ver, 
na fatura da eletricida-
de, quanto gastaram nos 
carregamentos. Mas, até 
ao final do ano e, com 
os desenvolvimentos 
que estão a acontecer 
do lado da MOBI.E, será 
possível através de uma 
app ou de um cartão 
saber quais os preços 
praticados em todos os 
postos, e mais ainda. 
“Os utilizadores pode-
rão também pesquisar 
os pontos mais próxi-
mos da sua localização 
ou do percurso que pre-
tendem fazer”, conta 
Gustavo Monteiro.

Assim como será pos-

sível  brevemente  iniciar 
uma sessão de carrega-
mento com a respectiva 
autentificação  e fazer o 
pagamento na hora ou, 
em alternativa, saber ao 
certo o que se irá pagar 
na fatura de eletricida-
de. “É já nas próximas 
semanas que a MOBI.E 
começa a disponibilizar 
soluções que vão permi-
tir fazer tudo isso”, conta 
Alexandre Videira. Have-
rá ainda que esperar por 
um período de integra-
ção entre as plataformas 
dos comercializadores 
e da empresa pública. 
Será, portanto, uma fase 
de transição que estará 
concluída ao longo dos 
próximos 3 meses.

Mas, até ao final do 
ano, qualquer utilizador, 
mesmo aquele sem con-
trato com uma operado-
ra de energia para a mo-
bilidade elétrica, poderá  
carregar o seu veículo 
e pagar na hora a des-
pesa com cartão de cré-
dito. “É uma porta que 
se abre para que outros 
players entrem no mer-
cado português, disponi-
bilizando vários tipos de 
soluções de pagamen-
to”, diz o administrador 
da MOBI.E, destacando 
o interesse já demons-
trado por diversos agen-
tes internacionais em 
operar também no terri-
tório nacional.

Este poderá ser mais 
um empurrão para a mo-
bilidade elétrica voltar a 
subir, após a pandemia 
e, em especial, o confi-
namento ter paralisado a 
sua evolução. “Depois de 
uma queda muito grande 
em abril, os valores têm 
vindo agora a crescer, 
mas não ao nível das uti-
lizações registradas em 
janeiro e fevereiro”, ex-
plica Alexandre Videira.

Carregar veículos 
elétricos vai ser mais 

simples e transparente

Tondela anuncia investimento de 95 milhões por 12 empresas

A TAP quer assegurar a 
retoma operacional de 

modo seguro e sustentá-
vel e viabilizar o plano de 
reestruturação com uma 
nova estrutura acionista e 
de gestão, garantiram os 
responsáveis pela empresa 
numa mensagem enviada 
aos trabalhadores.

“Retomar a nossa ativida-
de com segurança e susten-
tabilidade e reestruturar para 
recuperar a nossa TAP são 
as nossas prioridades”, lê-se 
na mensagem, assinada em 
conjunto pelo novo presiden-
te executivo da TAP, Ramiro 
Sequeira, e pelo presidente 
do conselho de administra-
ção, Miguel Frasquilho, com 
os responsáveis a sinaliza-
rem o início de um novo perí-
odo da história da empresa.

“Unidos e focados na mis-
são de assegurar a retoma 
operacional de modo segu-
ro e sustentável, bem como 
viabilizar o plano de reestru-
turação da TAP, com uma 
nova estrutura acionista e de 
gestão, é o nosso ponto de 

partida para ultrapassar, pro-
vavelmente, o maior desafio 
que já se colocou à TAP nos 
seus 75 anos de história e a 
toda a indústria da aviação 
civil, se não mesmo à Huma-
nidade, nesta nova era”.

Miguel Frasquilho e Ra-
miro Sequeira reconhecem 
no documento a vontade 
inequívoca do Estado por-
tuguês em auxiliar a TAP, 
absolutamente crítica para 
ultrapassar este desafio e 
apelam ao contributo dos 
trabalhadores para se foca-
rem no trabalho em equipe, 
na atenção ao cliente, na 
produtividade e na elevada 
disciplina financeira, promo-
vendo a redução de custos, 
estruturais e do dia a dia.

“Contamos com um Con-
selho de Administração, 
uma comissão executiva e 
uma equipe de gestão coe-
sas e alinhadas em conso-
lidar uma relação respon-
sável e de confiança com 
todas as partes interessa-
das, nomeadamente cola-
boradores, associações sin-

TAP quer assegurar retoma
operacional de modo seguro e sustentável

Olhando para os dados 
anteriores à pandemia, 
contam-se na comparação 
com fevereiro mais 93 779 
desempregados com ins-
crição ativa nos centros de 
emprego, num crescimento 
de 28%.

Em agosto, inscreveram-
se nos centros de emprego 
mais 43 027 desemprega-
dos, menos 3 773 que os que 
se haviam inscrito no desem-
prego em julho.

No Algarve, a região que 
mais tem visto o desempre-
go aumentar, observa-se 
em agosto uma redução no 
stock de desemprego re-
gistrado de 10,6% face ao 
mês anterior (menos 2 425). 

dicais e parceiros sociais, 
ecossistema de fornecedo-
res e parceiros de negócio, 
acionistas e os clientes que 
escolhem viajar com a TAP 
todos os dias”, referem.

“Estamos todos conscien-
tes das dificuldades vividas 
pelo setor da aviação, a ní-
vel mundial, e temos vindo 
a assistir às reestruturações 
levadas a cabo pelas nossas 
congéneres”, acrescentam, 
referindo que as previsões 
da IATA apontam, no cenário 
mais pessimista para o pró-
ximo ano, uma atividade in-
ferior até 60% face à do ano 
de 2019, o que permite ante-

ver uma retoma lenta e ter a 
clara noção de que, também 
a TAP, terá de fazer o cami-
nho da reestruturação para 
garantir a sua sobrevivência.

“Os tempos que estamos 
a enfrentar, e que aí vêm, 
não são, nem serão, fáceis. 
Mas, trabalhando em con-
junto e unidos, com sentido 
de urgência, responsabili-
dade, assertividade e diálo-
go, ultrapassaremos estas 
dificuldades e assegurare-
mos o futuro sustentável 
da nossa TAP, continuando 
a ser um motor de cresci-
mento e de desenvolvimen-
to de Portugal”.

O presidente da Câmara 
de Tondela anunciou 

que 12 empresas sedia-
das no município estão a 
concretizar investimentos 
superiores a 95 milhões de 
euros que criaram cerca 
de 500 postos de trabalho.

“São 12 novos investi-
mentos de cerca de 95 mi-
lhões de euros. Mais cerca 
de 500 postos de trabalho, 
muitos deles em áreas de 
tecnologia de ponta, em 
particular na área de enge-

nharia e biotecnologia. Mais 
120 milhões de euros e fa-
turamento anual”, anunciou 
José António Jesus.

O autarca destacou que 
estes investimentos ou já 
estão em curso ou, no li-
mite, serão iniciados até 
ao inicio do próximo ano e 
pertencem a empresas dos 
setores de distribuição de 
produtos alimentares, agrí-
cola e florestal, de aces-
sibilidades rodoviárias, 
abate e comercialização 

de aves e outros animais, 
transformação de produ-
tos de pesca, construção, 
energias renováveis, re-
ciclagens e farmacêutica.                                                                                                                                    
    Numa cerimônia que 
contou com a presença da 
ministra da Coesão Terri-
torial, Ana Abrunhosa, e 
perante os empresários 
que estão a ampliar as 
suas áreas de negócio já 
sediadas em Tondela, o 
presidente  enumerou os 
investimentos que já fo-

ram feitos e os que estão 
a acontecendo, como o do 
Centro Tecnológico e de 
Empreendedorismo.

“A obra decorre em 
grande velocidade e que 
será articulado com uma 
residência para acolher 
quem se integre em proje-
tos de investigação, mes-
trado ou doutoramento, 
num quadro de profunda 
interação entre o tecido 
empresarial e as institui-
ções universitárias”, como 

a Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Cidade de 
Coimbra.

José António Jesus de-
fendeu que este plano de 
novos investimentos, vem 
aumentar a diversificação 
das áreas de atividade 
econômica, continuando 
a fortificar clusters’ estru-
turais e ainda maior pro-
dutividade e maior volume 
de faturamento que cor-
responderá maior riqueza 
gerada e, consequente-

mente, maiores níveis de 
remuneração salaria

“ Tondela é e pretende 
continuar a ser um parcei-
ro estratégico de todos os 
empreendedores, o que se 
reflete nos continuados in-
vestimentos de expansão 
e requalificação das Zonas 
Industriais e do Lajedo, 
onde nos últimos anos, a 
par das obras em curso, o 
investimento municipal se 
cifra em mais de seis mi-
lhões de euros”, destacou.

Ainda assim o desempre-
go mantém um crescimento 
de 178%, com mais 13 072 
desempregados. A segunda 
região com maior aumento 
no desemprego registrado é  

Lisboa.
Norte, pelo contrário, 

viu o desemprego registra-
do subir 2,2% em termos 
mensais, com mais 3 346 
inscritos em agosto, assim 
como a zona Centro, numa 
subida de 1,3%, com mais 
677 desempregados. Os 
aumentos foram de 24% e 
23%, respetivamente, por 
comparação com o mesmo 
mês do ano passado.

Alentejo e Madeira também 
somaram mais desemprega-
dos em agosto, com cresci-
mentos mensais de 0,9% (161) 
e 3,1% (574). Por comparação 
com agosto de 2019, ambas as 
regiões contam mais 27% de 
inscritos no desemprego.
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Política ELEIÇÕES – UMA 
OPORTUNIDADE

consistência das pro-
messas de campanha 
e a vocação de ser-
vir porventura já de-
monstrada.

Nessa tarefa devem 
estar empenhados, 
para além dos eleito-
res e dos candidatos, 
todos os brasileiros, 
mesmo os que não 
votando esperam que 
o País não caia politi-
camente “na mão de 
alguns aventureiros”, 
que o desvie de seu 
destino de grandeza e 
da brasilidade, como 
recomendaria D. João 
ao Príncipe herdeiro.

Este é um ponto 
fundamental a ser con-
siderado: o Brasil não 
pode correr o risco de 
se perder entre confli-
tos e jogos de interes-
ses e de ideologias, 
ou de ficar entregue a 
políticos encapados no 
populismo e na men-
tira, que perseguem 
a fruição do poder de 
qualquer jeito, mesmo 
que para isso tenham 
de destruir os funda-
mentos cristãos e de-
mocráticos que cruzam 
a sociedade brasileira. 
Sendo assim, mais do 
que nos engajarmos 
neste ou naquele par-
tido, do que fazer a 
apologia ou condenar 
os vícios e as mazelas 
deste ou daquele can-
didato, o que devemos 
fazer mesmo é pensar 
no Brasil que somos e 
no Brasil que quere-
mos ser.

Todos os países es-
tão a sofrer, com 

maior ou menor in-
tensidade, os efeitos 
perversos desta pan-
demia do coronavírus 
que atingiu a econo-
mia mundial. E cada 
um deles procura im-
plantar medidas rápi-
das e eficazes para 
reduzir esses efeitos. 

As previsões apon-
tam para tempos 
ainda difíceis e para 
a necessidade de 
ações que não se li-
mitem à austeridade 
dos governos, mas 
que permitam a reto-
mada, a curto prazo, 
do crescimento eco-
nômico, com a ga-
rantia e a criação de 
empregos e a volta de 
investimentos.

Sobre esse aspec-
to e analisando a si-
tuação do Brasil, não 
podemos desperdiçar 
mais uma oportuni-
dade de escolhermos 
uma classe política 
à altura que o país 
exige. Estamos nos 
aproximando das 
eleições. O voto é o 
instrumento decisivo 
e de todos o que mais 
pesa na definição do 
processo eleitoral. 
Mas antes de se che-
gar a ele, há que le-
var em conta um con-
junto de elementos, 
desde a “ficha lim-
pa” do candidato, às 
idéias por ele defen-
didas, desde a forma-
ção e a experiência 
que lhe conhecemos, 
ao partido a que per-
tence e aos valores 
éticos e morais que 
lhe enriquecem o ca-
ráter e o currículo. É 
importante, mas não 
basta só olhar no es-
pelho do retrovisor: é 
preciso também ten-
tar conhecer o futuro 
que esboça em suas 
colocações, ou em 
cuja construção está 
interessado, avaliar o 
programa de trabalho 
e as alianças em que 
se envolve, testar a 

FRANCISCO GOMES DA COSTA
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

LUIS DE CAMÕES

O deputado do PSD Adão 
Silva foi  eleito líder 

parlamentar com 81% dos 
votos, indicou fonte do par-
tido. De acordo com a mes-
ma fonte, votaram os 79 
deputados da bancada do 
PSD, dos quais 64 votaram 
sim, 6 em branco e registra-

ram-se 9 votos nulos.
Adão Silva era candidato 

único à liderança do grupo 
parlamentar, sucedendo no 
cargo a Rui Rio, presidente 
do partido.

As eleições para a dire-
ção da bancada estiveram 
marcadas para 19 de março, 

Rio tinha assegurado que 
deixaria o cargo depois do 
congresso e de concluir uma 
reorganização interna, mas 
foram adiadas devido à pan-
demia. Na altura, o primeiro 
vice-presidente do grupo 
Adão Silva apresentou-se 
como o único candidato.

Adão Silva eleito líder parlamentar 
do PSD com 81 % dos votos

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina 

Martins, considerou  que pro-
teger o emprego é o primeiro 
caminho para vencer a crise 
provocada pela Covid-19, 
devendo as soluções res-
ponder às pessoas.

Falando em Ponta Delga-
da, a líder do Bloco apresen-
tou o que diz ser uma medida 
muito simples, que passa por 
inscrever na lei que quem 
teve lucros mesmo na crise 
ou recebe apoios públicos 
não pode despedir, tem mes-
mo de proteger o emprego 
dos seus funcionários.

“Essa é uma medida que 
deve ser aplicada já, mesmo 

BE: “Proteger o emprego é o
primeiro caminho para vencer a crise”

antes do Orçamento do Es-
tado, dos milhões e milhões 
que se vão distribuir às em-
presas. Só assim é que te-
mos a certeza que os apoios 
à economia não são para 
resgatar uma elite mas são 
em nome do povo, de quem 

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de 

Sousa, desaconselhou 
que se antecipem cená-
rios quanto à sua saída da 
liderança do partido.

“Não antecipemos as 
coisas”, afirmou Jerónimo 
de Sousa, depois de ser 
repetidamente questionado 
sobre a sua permanência à 
frente dos comunistas, após 
uma reunião  em que se pre-
parou o congresso marcado 
para novembro, em Loures, 
distrito de Lisboa.

O secretário-geral comu-
nista, há 16 anos no cargo, 
repetiu que a questão da 
liderança não será um pro-
blema no congresso, garan-
tiu que o processo quanto 
aos órgãos dirigentes e a 
escolha do líder é um pro-
cesso dinâmico e que não 
está fechado. E se é certo 
que a vida pesa, garantiu 
que está fisicamente bem, 
com capacidade para dar 
uma contribuição ao partido.

No final, citando uma 
notícia de um jornal de 
referência, de há meses, 
que escreveu que Jeróni-
mo podia sair, ficar ou fi-
car mais um bocadinho, e 
deu um sorriso.

“Mas deixemos os meus 
camaradas decidir”, pediu, 
apesar de dizer que tam-
bém a sua opinião será tida 
em conta e dizer pela ené-
sima vez que a questão do 
secretário-geral não será 
um problema no congresso.

No início de setembro, 
durante uma visita à festa 
do Avante, Jerónimo man-
teve o mistério sobre a sua 
continuidade ou não à frente 
dos destinos do partido, re-
cusando a ideia de “tabu”.

“Tabu, não”, respondeu, 
a rir, aos jornalistas refe-
rindo que a vida tem a sua 
dinâmica. 

O secretário-geral é 
eleito pelo comité central, 
no XXI congresso do PCP, 
agendado para novembro, 
que, antes, elege o novo co-
mité central em resultado do 
debate interno que será fei-
to nos próximos meses.

trabalha, de quem constrói 
este país”, declarou.

E concretizou: “Conhece-
mos bem demais, infelizmen-
te, a história de tantos apoios 
dados que nunca chegaram 
à população, que nunca ser-
viram para melhorar as con-
dições de vida”.

Catarina Martins esteve 
este domingo em São Miguel, 
numa sessão organizada pelo 
Bloco dos Açores e destinada 
a preparar o partido para as 
eleições na região, marcadas 
para 25 de outubro.

A bloquista considerou que 
o partido é a oposição con-
sistente nos Açores que pode 
fazer a diferença nas eleições.

Quem será o
próximo líder

do  PCP ?

O presidente da Iniciativa Li-
beral  criticou o esboço do 

Plano de Recuperação e Re-
siliência apresentado  pelo pri-
meiro-ministro ao partido, con-
siderando que é um decalque 
da proposta do gestor Costa 
Silva e pode transformar-se 
numa oportunidade perdida.

“Este é um plano que apa-
renta ser um decalque do plano 
Costa Silva e que não exibe 
nenhuma das características 
de gestão que mobilize a socie-
dade”, criticou o deputado da 
Iniciativa Liberal, João Cotrim 
Figueiredo, à saída da audiên-
cia com o primeiro-ministro, An-
tónio Costa.

Cotrim Figueiredo confes-
sou sair desapontado do en-
contro, considerando o esboço 
muito dirigista, muito de cima 
para baixo, com o Estado a 
decidir o que é melhor para a 
economia, com pouca influên-
cia daquilo que é a sociedade, 

Iniciativa Liberal alerta para oportunidade 
perdida com Plano de Recuperação                          

quer econômica quer social.
“Portugal, nos melhores 

anos de execução dos fundos 
estruturais, conseguiu aplicar 
cerca de 3.200 milhões de eu-
ros. O período que se avizinha 
dos próximos 6 a 7 anos exige 
execuções anuais na casa dos 
6 a 7 bilhões de euros, mais do 
dobro. E o governo prepara-se 
para ter o mesmo tipo de ges-
tão, o mesmo tipo de governo 
com esses fundos”, sustentou.

“Se Portugal tem aspira-
ções a viver melhor, do ponto 
de vista material, mas tam-
bém do ponto de vista social 
e do bem-estar, na qualidade 
dos serviços públicos, na qua-
lidade das oportunidades que 
são dadas às pessoas, primei-
ro tem de ter estratégia clara 
de geração de riqueza e essa, 
até o próprio professor Costa 
Silva reconhece, essa riqueza 
é criada por empresas, não é 
criada pelo estado”.

A primeira versão deste 
plano, que é um dos instru-
mentos desenhados a partir 
da visão estratégica do profes-
sor universitário  Costa Silva, 
vai ser apresentado em 14 de 
outubro no parlamento, e no 
dia seguinte será apresenta-
do à Comissão Europeia. O 
Plano de Recuperação e Re-
siliência enquadra-se no Plano 
de Recuperação Europeu, que 
pretende mitigar os efeitos da 
pandemia da covid-19.

Os presidentes do CDS/
Açores e da Juventude 

Popular, estrutura que repre-
senta os jovens do partido, 
apelaram na ‘rentrée’ política, 
à união dos centristas para 
enfrentarem os desafios elei-
torais que chegam.

“Vivemos tempos difíceis, 
mas isso não é novidade. Es-
tamos habituados aos tempos 
difíceis e à crônica de uma 
morte anunciada”, afirmou Ar-
tur Lima, líder do CDS/Açores, 
e candidato às eleições para a 
Assembleia Legislativa Regio-
nal, em  25 de outubro.

Numa ocasião em que a 
liderança do presidente do 
partido, Francisco Rodrigues 
dos Santos, está a ser alvo de 
críticas internas, Artur Lima, 

que é também vice nacional 
apelou  à união de todo o 
CDS por um bom resultado 
nas eleições açorianas.

“Todos junto vamos para 
a frente”, frisou, mostrando-
se convicto de que o CDS vai 
conseguir contrariar todas as 
pesquisas.

“Precisamos de união, de 
força, para combater quem 
não tem princípios, quem 
não tem valores e quem não 
quer uma sociedade mais 
justa”, realçou.

Antes de Francisco Rodri-
gues dos Santos subir a pal-
co, também o presidente da 
JP pediu aos militantes que 
estejam empenhados, uni-
dos, juntos para continuarem 
a fazer do CDS a voz respon-

sável, moderada. Francisco 
Mota defendeu que “é neces-
sário construir pontes, fazer 
aproximações”.

“Aqui podemos discordar, 
mas os nosso adversários 
não estão dentro de casa, 
estão lá fora”, frisou, deixan-
do o apelo: “para o CDS ven-
cer amanhã, nós temos que 
estar juntos hoje”.

Na ótica do líder da juven-
tude democrata-cristã, se o 
CDS quer ser um “agente da 
mudança” não pode “pegar 
nos protagonistas do passa-
do, e pensar que ao vestirem 
um novo fato são novos pro-
tagonistas”.

“Uma mudança não se faz 
apenas mudando o fato, é pre-
ciso uma nova visão”, advogou.

Líderes do CDS/Açores e da JP
apelam a união do partido na rentrée
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Gareth Bale foi anuncia-
do no sábado como 

reforço do Tottenham, 
mas a estreia do interna-
cional galês está adiada 
devido a lesão num joelho.

José Mourinho revelou, 
contudo, que Bale poderá 
estar apto a jogar nova-
mente após a pausa para 
jogos internacionais, em 
outubro, salientando:

“Ele está muito feliz por 
voltar ao clube do coração 

e quando um jogador tem 
este tipo de motivação mui-
tas vezes consegue encur-
tar o período para recupe-
rar de algum problema.”

“Queremos ajudá-lo o 
melhor possível para que 
possa estar novamente ao 
nível que o tornou um dos 
melhores jogadores do 
mundo”, vincou.

A estreia poderá, as-
sim, ocorrer a 17 de outu-
bro, diante do West Ham.

A Academia do Spor-
ting vai passar a ter 

o nome de Cristiano Ro-
naldo, jogador criado no 
clube, como forma de ho-
menagear o “melhor joga-
dor português de todos os 
tempos”, anunciou hoje o 
emblema lisboeta.

“O bom filho a casa 
torna e a casa que fez 
crescer Cristiano Ronaldo 
acolhe agora o seu nome 
em homenagem àquele 
que se tornou o melhor jo-
gador português de todos 
os tempos, melhor joga-
dor do mundo galardoado 
com cinco Bolas de Ouro 

Após a goleada (5x1) so-
bre o Famalicão, a abrir 

o campeonato, Jorge Jesus 
foi questionado sobre Luís 
Filipe Vieira, que, segundo 
notícias, deverá ser um dos 
17 arguidos no âmbito da 
chamada Operação Lex.

“Estamos solidários 
com o presidente, todos 
sofremos com ele. Acredi-
tamos nele, estamos com 
ele. Esta vitória é toda 

para ele por tudo o que 
fez neste Benfica. Posso 
falar porque saída desta 
casa há cinco anos e este 
Benfica não tem nada a 
ver com o que era. Já era 
grande, mas hoje é muito 
maior. Tem crescido imen-
so e isso deve-se a toda 
a equipe, à direção e ao 
seu presidente”, rematou 
o treinador a fechar a con-
ferência de imprensa

O FC Porto começou 
a defesa do título de 

campeão nacional com 
uma vitória por 3X1 frente 
ao SC Braga.

No Dragão, André Cas-
tro deu vantagem aos bra-
carenses ao minuto 20 mas 
o final da primeira parte 
acabaria por ser decisivo 
para o desfecho do jogo. 
Alex Telles cruzou para a 
cabeça de Sérgio Oliveira 
e o médio dos dragões fez 
o empate aos 45+1’. Pouco 

depois, aos 45+4’, Moussa 
Marega ganhou grande pe-
nalidade a Raul Silva, Alex 
Telles converteu com êxito 
e levou a sua equipa a ven-
cer para o intervalo.

Na segunda parte, 
Mehdi Taremi, lançado mi-
nutos antes, sofreu nova 
grande penalidade e Alex 
Telles, aos 88’, encarre-
gou-se de a cobrar para 
assinar o segundo da con-
ta pessoal e fechar o re-
sultado em 3X1

O Moreirense recebeu e venceu o Farense, por 2x0, 
na abertura da Liga 2020/21. Fábio Abreu abriu ca-

minho ao triunfo quando estavam decorridos apenas 
dois minutos de jogo, Pedro Nuno fechou a contagem 
ao minuto 55, numa altura em que os algarvios (regres-
sam à Liga após 18 anos) já jogavam em inferioridade 
numérica – o goleiro Rafael Defendi foi expulso por jo-
gar a bola com as mãos fora da área.

O Santa Clara recebeu e venceu o Marítimo por 2x0, 
num jogo a contar para a primeira jornada da Liga. 

A partida marcou as estreias de Daniel Ramos e Lito 
Vidigal nos bancos das respetivas equipes.

Thiago Santana acabou por ser a grande figura do 
jogo. O avançado brasileiro bisou (57’ e 72’) e decidiu a 
partida a favor dos açorianos.

O Vitória de Guimarães foi derrotado em casa pelo Belenenses SAD, 
por 0x1, encontro da 1.ª jornada da Liga marcado ainda pela estreia 

de Tiago Mendes como treinador da equipe minhota.
Phete foi o autor do único golo do encontro, logo no arranque da se-

gunda parte, garantindo os três pontos para a formação orientada por 
Petit, que segurou a curta vantagem até ao apito final.

Academia de Alcochete vai passar 
a ter o nome de Cristiano Ronaldo

e capitão da seleção na-
cional campeã da Europa 
e da Liga das Nações”, 
lê-se numa nota publicada 
no site oficial do clube.

Nascido na Madeira, 

Ronaldo chegou ao Spor-
ting com apenas 12 anos 
e, cinco anos depois, es-
treou-se na equipe princi-
pal dos ‘leões’.

“A Academia imortaliza-

rá assim o nome do maior 
símbolo de sempre que 
formou e que será inspira-
ção a seguir para todos os 
mais jovens talentos. Em 
data a anunciar, e assim 
que as condições o permi-
tam, o clube fará a inaugu-
ração oficial”, acrescentou.

O Sporting explicou 
ainda que esta decisão 
“enquadra-se num proje-
to de reconhecimento a 
várias referências do clu-
be, incluindo alguns dos 
maiores talentos produzi-
dos pela Academia, cujos 
campos de treino recebe-
rão os seus nomes”.

“Estamos solidários 
com o presidente”

Moreirense inincia com vitória, 
Farense regressa com derrota

Santa Clara vence duelo 
insular com o Marítimo

Vitória derrotado em casa
pelo bBelenenses sad na
estreia de Tiago Mendes

Mourinho aponta data para
a estreia de Gareth Bale

Dragão inicia com 
triunfo sobre o Braga
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Festa Farroupilha na Casa do Minho
A Casa do Minho realizou a 

primeira festa após longo 
período inativa em decorrência 
da pandemia mundial que afe-
tou a todos. E a casa estava lo-
tada, seguindo todos os princí-
pios de segurança necessários. 
A Casa estava linda .  

Dia 20 de setembro no Rio 

Grande do Sul é a data come-
morativa a exaltação dos gaú-
chos contra o imperialismo no 

Brasil que ficou conhecida por 
REVOLUÇÃO FARROUPILHA. 
No Rio de Janeiro a comunida-
de gaúcha fez desta Casa a sua 
“querência” onde são abrigados 
de corpo e alma pela sua direto-
ria. A  Missa Crioula rezada pelo 
padre Silvério Klassman auxi-
liado pelas Irmãs Paulinas nos 
cânticos, abriu as festividades.   
Ato religioso nos moldes dos 
Jesuítas que habitaram aquela 
região na época.

Seguindo a  já conhecida 
costelada de fogo de chão com o 
sabor inconfundível de um bom 
churrasco.. Uma descrição sobre 
o movimento de 1835 foi expla-
nada pelo diretor da Casa o Sr 
J.Maciel  mostrando ter domínio 
sobre o assunto. A apresentação  
artística de Folclore originalissi-
mo da região Sul do Brasil pelo 
Rancho Gaúcho da Casa do 
Minho finalizou com sucesso a 
festa. Não poderia faltar  um bolo  
que foi servido aos presentes co-
memorando os 5 anos do Ran-
cho dirigido pela diretora Marisa 
Canaparro esposa de J. Maciel.

J. Maciel 
descre-
vendo o 
movimen-
to Farrou-
pilha

O Padre 
Silvério 

em frente 
a Chama 

Crioula na 
Missa

A prendinha 
Helena com 
apenas 8 
meses com 
seus pais 
Cladimir 
e Daiana 
mostrando 
que é de pe-
queno que 
se aprende 
o amor pela 
tradição 
gaúcha

O Presidente da Casa Sr Agostinho dos Santos e seu vice Joaquim 
Fernandes curtindo o sucesso do evento

A Diretora do Rancho Gaúcho da Casa Sra. 
Marisa Canaparro com sua irmã Rita que 
veio do Sul só para prestigiar a festa

O grupo musical: Chico no acordeon, Marcelo e o 
cantor Haniel

As “pren-
das” do 
Rancho 
Gaúcho

Maciel recepcionado o casal de 
amigos Domingues e Valderez

Os meninos Rafael e Gabriel 
curtindo o calor da churrasquei-
ra de fogo de chão..Tudo é ale-
gria por aqui

Sábado Show no Cadeg

Clima de festa no Restaurante das Concertinas, com a presença do Sr. Manuel, Diretor da Papelaria 
Danielle, que estreou nova idade, comemorou com seus filhos Lauriano, Edmo, suas noras Daniele, 
Edna, sua paixão, sua princesinha a netinha Emanuela, filha do Lauriano e Daniele e recebeu também 
o carinho dos amigos radialistas, Idália e Maneca do Programa Portugal Brasil Aqui Agora, do jovem 
João do Bar do Carlinhos,  um sábado perfeito para o aniversariante do dia Sr. Manuel

Esteve bem movi-
mentado o sábado 

no Cantinho das 
Concertinas, na foto 

o amigo Tuninho 
Mendes, Diretor da 

Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro, 
esposa Márcia Men-
des, Abel e Fátima e 
um casal de amigos
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Maria
Alcina

Casa das Beiras, Homenageia, 
Nossa Senhora do Remédios

Trio Feminino, da Comunidade Luso-Brasileira

Nossa Prefeita Dra. Marta Rocha

PENSAMENTO DA SEMANA
O ZELO.

O ZELO É A MANIFESTAÇÃO DO CUIDADO AMOROSO
DA ALMA QUE TRÁZ CONSIGO

UMA  LUMINOSIDADEESPECIAL A TUDO  O QUE 
EMPREENDEMOS.

O CUIDADO AMOROSO COM AS PESSOAS ,
COM AS COISAS E COM A NATUREZA ME ENCHE DE 

ALEGRIA

Amor em Primeiro Lugar 

Linda Letícia e Seus 
Belos 14 Anos

Maneca

Benfica Iluminação tem 
novo garoto propaganda

Teresa Bergher no Domingo 
de Fé na Casa das Beiras

Igor  Lopes “O Vencedor”

Família Linda

Aos domingos às 8 
horas da manhã, 

pelo canal Brasil, as-
sistia a missa  cele-
brada por D. José Ro-
berto Devellard. Sua 
homilia falava-nos à 
alma e ao coração. 
Vontade de abraça-lo 
infinitamente. Domin-
go passado D. José 
Roberto estava feliz, 
visto que na terça fei-
ra 15  de Setembro, 
Dia de Nossa Senho-
ra das Dores, celebra-
ria a missa de 47anos 
de ordenação sacer-
dotal, na hora da Mis-
sa subiu aos Céus, 
deixando-nos atordo-
ados. Monsenhor, adorava crianças, animais e plantas e 
pessoas. Trabalhava em prol de obras sociais das comu-
nidades carentes. Carismático, alimentava nossos sonhos 
com suas homilias e os casos que gostava de contar:

MEUS PESAMÊS AOS SEUS PAROQUIANOS, 
Á FAMILIA BERTALDO, “TARDE COM MARIA”

O MUNDO FICOU MAIS POBRE
O CÉU MAIS EXPLENDOROSO

PÁZ Á SUA ALMA!

Luto no Santuário de Fátima 
e nos nossos Corações

CASACA....CASACA....CASACA

Na “festividade católica em homenagem  ‘‘a Nossa Senho-
ra dos Remédios”, a nossa querida vereadora Teresa Ber-

gher, visiense Beirã, candidata á reeleição, (Vitória Certa), na 
foto, com sua chefe de gabinete, Luciane Marquezan. Muitas 
Bênçãos. Maria Passa na Frente.

A C o m u n i -
dade Por-

tuguesa,  está 
orgulhosa pela 
candidatura da 
nossa querida 
Marta Rocha. 
Mulher Guer-
reira, boa filha, 
exemplo de 
família, Católi-
ca praticante, 
trazendo no 
peito, uma lin-
da medalha de 
Nossa Senho-
ra da Concei-
ção, que muito 

a protege. Na foto: A Deputada Marta Rocha, com o Padre 
Omar, Reitor do Santuário Cristo Redentor e S. José da La-
goa. Grande amigo da Deputada Marta Rocha. Padre Omar, 
já recuperado da covid, preparado para os belos shows, mu-
sico e excelente cantor. Abraços Fadistas.

O jorna l i s ta 
Igor Lopes 

participou da 
Feira do Livro 

em Lisboa, 
atuando como 
palestrante, e 
o lançamento 
do seu ultimo 

livro “Açores e 
Cores”. Na foto: 

com sua mãe, 
Dra Ana Lopes, 
que após uma 

cirurgia deli-
cada, já pode 
acompanhar 
o sucesso e 

vitórias do seu 
filho amado, do 
qual muito nos 

orgulhamos. 
Parabéns Igor 
Lopes. Muitas 

Bênçãos.

Na foto: O jovem Gabriel com  Ana Lúcia  Santos, filha Ju-
liana Figueredo e a minha querida amiga, Maria Luísa Bo-

aventura, avó de Gabriel. Muitas Bênçãos.
O nosso amigo e 

grande Vascaíno, 
José Matos dos Reis, 
feliz , abraçando seu 
amigo, Campelo, Pre-
sidente do Vasco da  
Gama, na reunião 
pró eleição, na Casa 
de Trás os Montes. 
Muitas Bênçãos e 
vitorias saudações 
vascaínas.

Jovem Letícia parabéns, que você seja sempre muito feliz, 
que  Deus lhe abençoe e com certeza, sempre seguindo 

os princípios familiares, será uma alegria para você e seus 
pais, que São: Dr.ª  Luciane Marquesam e Dr. Flávio Martins, 
a quem dou os parabéns também, pela linda família que tem, 
muitos beijos,  toda a felicidade do mundo, é  meu desejo e de 
toda a família, do Jornal Portugal em Foco.

Parabéns a toda a 
Diretoria da Casa 

das Beiras, na pes-
soa do Presidente, 
Sr. José Henrique, 
que Domingo passa-
do, fizeram uma linda 
cerimonia em home-
nagem a sua Padro-
eira, Nossa Senho-
ra dos Remédios, 
como vemos neste 
maravilhoso cenário 
fotográfico, Padre 
Lázaro Abençoou e 
também deu o seu 
recado,. na pista de 
dança. Parabéns 
Padre Lázaro, que-
ro velo muitas vezes 
mais, com o desejo 
de muita saúde   

Como vemos na foto, Primeira Dama da 
Casa das Beiras, Dona Verónica com sua 

amiga, Dona Maria Helena, cujo seu maridoo 
vice-presidente, Luis Ramalhoto, deu uma 
chegada a Viseu, a saudade apertou e muito 
mais, em dia festa em homenagem a Padro-
eira da Casa,  graças a video chamada, como 
vemos, num contato com maridão, acalmou 
um pouco seu coração, em breve esta de vol-
ta, parabéns e muita saúde para estas belas 
famílias , vemos  ainda na  foto  o  querido  
casal seu Júlio Robalo,esposa D.Ilda

Imperdível o show 
de promoções e 

novidades e varieda-
des na Loja Benfica 
Iluminação na rua 
Senador Bernar-
do Monteiro, Nº 62. 
Tel.: 3860-2780, com 
o seu Diretor Presi-
dente Manuel Vieira 
agora Garoto Propa-
ganda da melhor e 
mais aconchegante 
Loja de Iluminação 
do Rio a famosa 
Benfica Iluminação é 
só chegar preços es-
peciais.

Os Anos passam os problemas 
aparecem, mas  pensamentos 

positivos,  muita força de vontade,  
muita calma  e fé em Deus, tudo 
será resolvido, é o pensamento 
deste trio, Dona Alice, Dona Lucia 
Granito e Dona Laurentina, gostei 
de saber e elas aconselham a to-
dos, que façam força para segui-
rem seus pensamentos, que é a 
melhor forma de ultrapassar todos 
as barreiras, gostei amigas, boa 
sorte e muita saúde. 

Nossos Artistas, Maestro 
Rogério e Otávio, Ensaiando

Gostei de saber que os amigos que alegram os frequen-
tadores das Casas Regionais, estão a todo o vapor, en-

saiando para uma volta triunfal, e tirar a diferença dos meses 
parado, se Deus quiser esta próximo, para vermos as pistas 
de dança lotadas e muita alegria entre a nossa gente, para-
béns amigos e muita saúde.


