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CADERNO DE SÃO PAULO

Na reunião, marcada no 
Conselho Econômico e Social, 
o ministro do Trabalho,  Vieira 
da Silva,  apresentou o décimo 
relatório de acompanhamento 
do acordo sobre a retribuição 
mínima. UGT exige salário mí-
nimo de 615 euros, a CGTP 
insiste em 650 euros.

Segundo o último relató-
rio, em março havia 764,2 mil 
trabalhadores a receberem o 
salário mínimo (580 euros), 
um aumento de 4,2% face ao 
mesmo período do ano ante-
rior. Pela primeira vez, não se 
verificou um aumento da per-
centagem de trabalhadores 
abrangidos, que se manteve 
em 22,9% em março.

Almoço festivo no domingo açoriano na comemoração do 
seu 64.º aniversário de fundação. Detalhes na pág. 8

Cada vez melhor o almoço portuense com os amigos sem-
pre prestigiando e brevemente inaugurando suas novas 

instalações na foto comendador Henrique Loureiro presiden-
te Manuel Branco e esposa Rosa Loureiro e D. Berta Bran-
codetalhes na pág. 2

Mais um domingo muito alegre na Casa de Trás-os-Mon-
tes num almoço festivo dos aniversariantes do mês. Na 

foto todos reunidos diante do bolo. Detalhes na pág. 15

G.F. Padre Tomás BorBa
64 anos de hisTória

Convívio PorTuense Foi óTimo 
em Breve, novas insTalações

TransmonTanos em mais
um almoço soCial

Governo e parceiros sociais
começam a discutir salário mínimo

Do lado das confedera-
ções patronais, o presidente 
da  Confederação Empresarial 
de Portugal, António Saraiva, 

admitiu, em junho, vir a pro-
por um valor de salário mínimo 
superior a 600 euros, reme-
tendo a discussão para o últi-

A Noite Portuguesa do 
Arouca, foi mais um suces-
so daquela casa portuguesa, 
que teve suas instalações 
abarrotadas, para provar o 
bacalhau a moda arouquen-

se e o grande show da Famí-
lia Masan e o ídolo Roberto 
Leal. Confira esta reporta-
gem e ainda, a coluna Mun-
dos ao Mundo do jornalista 
Albino Castro. Confira.

roBerTo leal
abarrotou o arouca são Paulo Clube

mo trimestre do ano. “Iremos, 
nós, confederações patronais, 
surpreender a sociedade na 
próxima discussão do salário 
mínimo, porque provavelmen-
te teremos algumas surpresas 
daquilo que é o entendimento 
do valor do salário mínimo e 
daquilo que desejamos que 
venha a ser o salário mínimo”, 
disse.

O Governo tem manifes-
tado abertura para acolher 
propostas de atualização dos 
parceiros, sublinhando porém 
que o único compromisso as-
sumido é de que o valor che-
gará aos 600 euros em 2019, 
tal como está expresso no pro-
grama do executivo.

O ministro do Planejamen-
to afirmou  que o fecho de es-
tações dos CTT, em sedes de 
concelho, é uma estratégia er-
rada e que infelizmente não tem 
instrumentos para agir sobre 
esta matéria. O governante fa-
lava na audição conjunta com 3 
comissões parlamentares para 
debate na especialidade da pro-
posta de Orçamento.

Em resposta ao deputado 
do BE Heitor de Sousa sobre o 
encerramento de balcões, Pe-
dro Marques afirmou: “Senhor 
deputado, se me pergunta se 
eu acho bem o encerramento 
das lojas, nomeadamente nas 
sedes de concelhos que está 
a acontecer, acho mal”. E pros-

seguiu: “Acho uma estratégia 
errada, infelizmente não tenho 
os instrumentos hoje que gosta-
va de ter para agir em relação a 
essa matéria”.

“Não, não tenho [instru-

Fechar estações dos CTT é
estratégia errada, diz ministro

António Martins da Cruz, 
embaixador jubilado, ministro 
de Negócios Estrangeiros de 
Durão Barroso, vai dirigir ao 
Conselho Político Estratégico 
da Aliança, o partido criado por 
Pedro Santana Lopes e cuja 
existência já foi sancionada 
pelo Tribunal Constitucional.

Pedro Santana Lopes irá di-
rigir a Comissão Instaladora do 
partido, ficando Paulo Bento à 
frente da Comissão Organiza-
dora do Congresso.

Martins da Cruz demitiu-se 
há semanas do PSD dizendo: 
“Não me revejo em pacóvios.” 
“Não me revendo na orienta-
ção e prática política da atual 
liderança, e da maioria das fi-
guras à sua volta, renuncio,  
escreveu o antigo embaixador. 

As listas reveladas elencam 
38 pessoas espalhadas por 

Martins da Cruz  dirige Conselho Político 
Estratégico do partido de Santana

A taxa de proteção civil 
que o Governo quer criar irá, 
ao que tudo indica, esbarra 
numa maioria negativa no 
Parlamento, à semelhan-
ça do que acontecerá caso 
Marcelo Rebelo de Sousa 
aprove o diploma da repo-
sição parcial do tempo de 
serviço dos professores. O 
voto contra do PSD, CDS e 
BE é certo; o PCP, por sua 
vez, está ainda a analisar a 
medida e poderá apresen-
tar alterações.

Rui Rio anunciou que a 
sua bancada vai votar con-
tra a criação da taxa . “É 
um imperativo nacional pa-
rar com um novo imposto”, 
declarou .

O Bloco de Esquerda já 
entregou uma proposta de 
revogação desse artigo do 
Orçamento do Estado. “A 
proteção civil é um direito 
das populações e um dever 
do Estado; não faz sentido 
cobrar um imposto pela ma-
terialização desse direito. O 
Bloco foi contra em Lisboa 
e em Portimão”, disse Pe-
dro Filipe Soares, deputado 
do BE.  O CDS/PP também 
são contra.

mentos] porque a empresa foi 
privatizada a 100% por opção 
do Governo de direita que fala 
muito do memorando da ‘troi-
ka, mas nunca diz que o memo-
rando da ‘troika’ relativamente 
às grandes empresas previa 
apenas privatização parcial”.                                                                                                                                        
   Relativamente à  Autoridade 
Nacional de Comunicações, 
Pedro Marques afirmou: “So-
bra o regulador em que não 
mandamos”.

A privatização dos CTT, que 
rendeu aos cofres do Estado 
mais de 900 milhões de euros, 
foi feita  em 2013 e em 2014, 
em operações que renderam, 
respetivamente, 579 milhões de 
euros e 343 milhões de euros.

Hotéis de Lisboa querem dar noite extra aos
turistas para compensar falta de novo aeroporto

aqueles três órgãos,  algumas  
ex-militantes do PSD, como 
Carlos Pinto,  ex-presidente da 
câmara da Covilhã, Luís Cirillo 
(ex-secretário-geral adjunto), 
Carlos Poço (ex-deputado) e 
Rosário Águas (ex-deputada) 
do PSD. Incluem também uma 
ex-deputada do CDS, Margari-
da Neto, e um antigo dirigente 
do PPM, Pedro Quartin-Graça. 

”A saturação do aeroporto de Lisboa, os atrasos 
e as incógnitas que ainda pesam sobre o novo pro-
jeto no Montijo levam a esta constatação extrema de 
Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria 
de Portugal . “É urgente adotar medidas preventivas 
em relação ao aeroporto, o que não está no ADN do 
português. Não podemos agir como nos incêndios, 
ficar à espera para depois apagar os fogos.”

A AHP tem um conjunto de propostas que visam 
minimizar os impactos deste obstáculo ao cresci-
mento turístico até o novo aeroporto estar operacio-
nal. Uma delas é alargar a permanência dos turistas 
em Lisboa através da oferta de uma noite extra nos 

hotéis. Segundo o presidente da associação, a ideia 
é que quem fique no mínimo três noites em hotéis a 
partir de três estrelas, tenha uma quarta noite paga 
pelo hotel. “Propusemos esta campanha, que está 
a ser estudada pela Associação do Turismo de Lis-
boa, com o objetivo de conseguir, com o mesmo 
número de passageiros, aumentar a estadia total”, 
explica Raul Martins.

Os hoteleiros sentem cada vez mais na pele ter 
um aeroporto saturado, quando o turismo cresce. 
Raul Martins diz que a ocupação em Lisboa este 
ano estagnou, e até setembro caíu 1,6%, enquanto 
o número de passageiros  aumentou 10%.

PSD, CDS e BE derrubam 
taxa de proteção civil 

na Assembleia da 
Republica

Tradição GaúCha
na Casa do minho

A comunidade luso-brasileira mais uma vez prestigiou em 
peso a Costelada gaúcha na Casa do Minho.  na foto o 

diretor minhoto J.Maciel,esposa Mariza Canaparro o amigo 
Dr. Ribas Detalhes última do tabloide
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ALMOÇO SOCIAL NA CASA DO PORTO É
SEMPRE UM GRANDE ENCONTRO ENTRE AMIGOS

Quem também se des-
tacou no domingo, dia 11, 
foi à Casa do Porto, ofe-
recendo o seu tradicio-
nal almoço de Convívio 
Social para os seus as-
sociados, amigos e suas 
famílias.

Com delícias típicas, a 
destacar churrasco com-
pleto com carnes nobres, 
tripas à moda do Porto, 
sardinha portuguesa na 
brasa e saladas diversas.

A animação ficou por 
conta do Conjunto Jose-

valdo e Seu Trio, cheio 
de ritmo e empolgando o 
público.

O almoço social é um 
encontro que tem motiva-
do, mais e mais, a família 
associada e frequentado-
ra do clube da Rua Afon-

so Pena, 39,no bairro da-
tijuca

Nesta tarde, além das 
excelentes companhias 
que se pode ter, existe 
outro atrativo para o pú-
blico: os saborosos vi-
nhos portugueses, muito 
apreciados por todos que 
possuem um bom pala-

dar, com a boa sardinha 
assada, numa tradicional 
tarde portuguesa com 
certeza. O almoço social 
vem sendo a sensação e 
vai ganhando a preferên-
cia do público. Foi o que 
vimos no Solar Portuen-
se, onde, mais uma vez, 
registrou-se a presença 

de estimados amigos e 
grandes frequentadores, 
e claro, a simpatia do pre-
sidente Manuel Branco 
e sua esposa, a primei-
ra-dama D. Berta, na re-
cepção a todos, ao lado 
dos seus diretores.Um 
dia perfeito da familia por-
tuense.

Mesa do presidente Manuel Branco e esposa,primeira dama D. Berta Branco com o casal D. Rosa Lou-
reiro e o comendador Henrique Loureiro que já está de volta do nosso Portugal

Trio Joseval-
do sempre 

com um 
excelente 
repertório 

musical no 
convívio 

portuense

Destaque do domingo portuense no seu convívio social, os casais Antônio Paiva, Antônio Simões, Co-
mendador Afonso Bernardo, o nosso Maneca e suas respectivas esposas Fátima Paiva, Marilene Si-
mões, D. Florbela e Idália

Uma deliciosa 
gastronomia 
oferecida aos 
seus associa-
dos e amigos 
no solar por-
tuense

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA CASA DO PORTO

Uma 
estrutura 
metálica 
perfeita

Futuramen-
te mais 
espaço 

para a co-
munidade 

portuguesa

Uma obra muito bem planejada com material de primeiro mundo

Tudo mon-
tado por 
uma das 
melhores 

empresas 
do ramo

É com 
certe-
za um 
investi-
mento de 
orgulho 
para os 
portu-
gueses

Está indo muito bem a obra das no-
vas instalações da Casa do Porto. Um 
projeto de muito bom gosto da empre-
sa Piraí Dragagens assinada pelo en-
genheiro Reinaldo Pinto Pineiro.

Estivemos conversando com o 
Presidente Manuel Branco  e eles 
nos pôs a par do andamento das 
obras , a parte de ferro terminou se-
mana passada, esta tudo pronto . 
Agora segundo o Presidente faltam 
a laje e subir as paredes, deve ficar 
tudo pronto lá pra março ou abril . 
Já em pleno vapor, tudo sendo mui-
to bem conduzido com excelentes 
profissionais de engenharia, onde 

havera mais espaço e opção de la-
zer para a família portuguesa, um 
esforço e trabalho deste incansável 
.presidente Manuel Branco que sem-
pre com apoio da sua esposa Ber-
ta Branco, estão muitos felizes com 
esta ampliação realizam um grande 
sonho nesses seus anos presidindo 
a Casa do Porto sempre procuran-
do proporcionar os seus associados 
e amigos mais conforto, e prazer no 
seus convívio sociais, e Brevemen-
te a comunidade portuguesa e luso- 
brasileira estará desfrutando das 
novas dependências, que serão um 
orgulho de todos os Portugueses.
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No pedaço internacional transmonta-
no, entre Miranda do Douro e Zamora, 
fica um pedaço de terra e rio longe da 
azáfama da civilização. O Parque Na-
tural do Douro Internacional, também 
conhecido por Arribas do Douro, é uma 
deslumbrante paisagem montanhosa e 
um verdadeiro museu ao ar livre do patri-
mônio natural da região.

O dia está cinzento, cai uma chuva 
e as ruas estão vazias. As placas anun-
ciam a chegada a Miranda do Douro, em 
mirandês, Miranda de l Douro, e são um 
lembrete imediato da hibridez linguística 
e cultural da cidade que faz fronteira com 
Zamora, Espanha  mas quem procura 
um encontro com a natureza não vem 
equivocado. Miranda, «cidade-museu» 
de Trás-os-Montes, sempre manteve 
o passado bem perto do coração. Dos 
pauliteiros de Miranda ao burel das ca-
pas de honra, passando pela língua, a 
identidade da região tem saído pratica-
mente ilesa face à passagem do tempo.

Igualmente bem preservada, mas 
ainda desconhecida por muitos, é a 
área verde protegida que envolve a ci-
dade, um dos pontos abrangidos pelo 
território do Parque Natural do Douro 
Internacional, ou Arribas do Douro, do 
lado espanhol, correspondentes ao Par-
que Natural de Castela e Leão. São filas 
de íngremes rochedos de uma beleza 
assombrosa, entrecortados pelo Douro 
serpeante que parte a Península Ibé-
rica em dois, que servem de refúgio a 
uma grande comunidade de aves como 
águias, abutres e cegonhas e que, pela 
primavera, se revestem de cores com a 
floração de espécies como a giesta, o 
rosmaninho e a urze.

Há vários pontos de interesse no 
concelho para apreciar o encanto do 
parque, mas é preciso descer até ao cais 
fluvial de Miranda do Douro para encon-
trar a sede portuguesa da Estação Bioló-
gica Internacional Douro, entidade para 
o estudo e preservação da biodiversida-
de que resulta da cooperação luso-es-
panhola. É este o ponto de partida para 
o cruzeiro ambiental no navio-aula que, 
ao longo de uma viagem de hora e meia, 
mergulha nas profundezas das arribas. 
O barco dispõe de 120 confortáveis lu-
gares, cobertura panorâmica envidraça-
da e dois terraços exteriores. À medida 
que se avança rio fora, ficam para trás 
os carros, as casas, as estradas, o vai-
vém da civilização e da rotina. Resta o 
som da água a ondular com os motores, 

ARRIBAS DO DOURO: UM PARAÍSO 
AINDA DESCONHECIDO POR MUITOS

o ar puro que regenera os pulmões e o 
vislumbre das aves que fazem ninho nas 
escarpas.

«É preciso ter sorte para apanhar as 
espécies no seu habitat natural e poder 
observá-las», diz Andreia Jorge, convi-
dando o público a fechar os olhos, ao 
mesmo tempo que é emitido um ruído 
através de um microfone no convés para 
chamar as aves. Minutos depois, é de-
volvida ao barco «uma sinfonia natural 
que muda todos os dias», salienta a guia. 
Pelo caminho, observa-se, ainda, a Poça 
das Lontras, onde estas aproveitam as 
águas que correm pela ladeira para se 
refrescar e alimentar. O ponto alto do re-
corrido é o desembarque num pequeno 
local só acessível por barco. No regres-
so, há uma prova de vinho do porto à es-
pera. Para terminar a visita, vale a pena 
espreitar a Douro Valley Shop, loja que 
vende mel, queijos, vinhos e azeites do 
vale do Douro.

De volta ao centro da cidade, recarre-
gam-se energias à mesa do Miradouro, 
um restaurante amplo e acolhedor com 
serviço familiar. A regionalidade é o cha-
mariz da casa, que tira partido da simplici-
dade da carta para bem servir. As entradas 
vão dos calamares à romana aos cogu-
melos salteados. Nos pratos principais, so-
bressaem as várias opções de bacalhau, o 
Bacalhau à Miradouro, uma posta genero-
sa banhada em molho bechamel e servida 
com batata frita. Na carne, a famosa posta 
à mirandesa, aqui guarnecida com batata 
a murro e legumes. O espaço tem ainda 
uma das mais cobiçadas vistas da cidade, 
que dá simultaneamente para as arribas 
e, ao longe, para a Igreja de Miranda do 
Douro, o maior templo religioso de Trás-os-
Montes.

eDP quer duplicar clientes com 
serviços adicionais até 2021 

A EDP Comercial quer atingir nos próximos 3 anos uma quota de 40% da base 
de clientes com serviços adicionais, como seguros de saúde, baterias ou solu-
ções de energia solar. A meta foi divulgada  por Vera Pinto Pereira, administra-
dora , com a pasta da EDP Comercial. Atualmente, 18% dos clientes têm este 
tipo de serviços, mas a empresa quer reforçar este tipo de ofertas e acelerar o 
número de subscritores. Tendo em conta este objetivo, e que a venda de servi-
ços relacionados com eficiência energética a clientes do segmento empresarial 
está a crescer 37%, Vera está confiante que vão cumprir a meta.

Fica a dica
Lançado no último dia 13 de novembro o guia que une turismo-cul-
tura-historia-arquitetura de Lisboa e Arredores, dos autores Lourdes 
Reis, Katia Souza e 
João Torres.
A versão digital já 
está disponível na 
amazon.com.br.

“Para elaborarmos 
este livro fizemos 
muitas viagens de 
lazer ou como guia 
de grupos de estudo 
(arte e arquitetura) 
e percebemos que 
enquanto nos emo-
cionávamos, pela 
primeira ou enésima 
vez, diante de um 
edifício ou monumen-
to, a maioria das pes-
soas simplesmente 
dizia: “é bonito”.
Nosso objetivo é criar 
o desejo e novas ex-
periências para via-
jantes que se inte-
ressam por turismo 
cultural. É mostrar a 
arte e arquitetura não 
somente através de narrativas do passado, mas estabelecer uma 
interação ativa e criar correlações estéticas e estilísticas”

115 multas por dia 
por falar ao celular 

conduzindo 

Nos primeiros 9 meses do ano 
as autoridades multaram por 
dia 115,5 condutores, uma mé-
dia que ultrapassou a de 2017, 
de 114 multas diárias. A esta-
tística descreve que os fatores 
de distração estão a aumentar 
e que até há quem tenha sido 
apanhado a ver televisão no 
celular enquanto conduzia. Ao 
todo, a GNR multou 16.640 
pelo uso de celulares ao vo-
lante, o simples atendimento 
de chamadas deixou de ser a 
única preocupação das autori-
dades. Com as telas, hoje em 
dia os condutores usam o celu-
lar para tudo, seja para enviar 
SMS, usar o GPS ou consultar 
a Internet. Segundo o Jornal de 
Notícias, são cada vez mais os 
estudos internacionais a dizer 
que o uso de aparelhos digitais 
tem um impacto quase tão alto 
nos acidentes como o excesso 
de velocidade ou o consumo de 
álcool.

A riqueza do patrimônio natural e cul-
tural da área estende-se a várias aldeias 
do planalto mirandês. Em Freixiosa, de 
binóculos e com paciência, também se 
podem observar os pássaros que se es-
condem entre as sombras do alto das 
árvores. Mas o verdadeiro cartão-de-vi-
sita da terra é a pastorícia de percurso, 
uma das mais caraterísticas atividades 
do nordeste transmontano. Albino S. Pe-
dro, com 58 anos e pastor desde os 11, 
é um dos últimos na profissão que aju-
dou a moldar a paisagem e economia da 
zona. Não admira, pois, que seja ele o 
guia do passeio matinal organizado pela 
Palombar – Associação de Conservação 
da Natureza e do Património Rural.

De cajado na mão, Albino conduz o 
gado encosta abaixo, num caminho de 
terra batida ladeado por densa vegeta-
ção que é um verdadeiro banquete para 
os animais. Enquanto as cabras sobem 
aos troncos das árvores à procura da fo-
lhagem mais saborosa, o pastor recorda 
que esta é a sua rotina «desde catraio» 
e que, em tempos, participou «num filme 
que foi feito sobre a gente daqui». Re-
fere-se a Trás-os-Montes, documentário 
de António Reis e Margarida Cordeiro, 
de 1976, que retratava personagens tí-
picas da Terra Fria. Enquanto responde 
às perguntas dos mais curiosos com 
um sorriso humilde, leva o grupo a um 
dos miradouros da aldeia. Ali, mais uma 
vez, a imensidão da paisagem é inacre-
ditável, o céu espelhado no rio entre os 
majestosos rochedos.

A norte de Freixiosa, para lá do cen-
tro de Miranda, está a Aldeia Nova. É da 
Igreja Matriz, edifício quinhentista restau-
rado em 2015, que arranca o percurso 
pedestre preparado por Domingos Ra-
poso, professor de História e de Língua 
e Cultura Mirandesa. Começa por sau-
dar os presentes com «Olá, boa tarde», 
seguido do «Oulá, buonas tardes» que 
se pode ouvir na zona, mescla linguística 
que marca todo o passeio. À medida que 
se sai da aldeia para descer em direção 
ao rio, o sol vai alto e o caminho sobe e 
desce entre os penedos, mas é um ver-
dadeiro privilégio pisar os campos flori-
dos que adornam as arribas.

A primeira paragem do percurso é o 
miradouro de Penha d’Águia ou Penha 
Laila, uma formação rochosa que é uma 
autêntica varanda para o mais estreito 
ponto da fronteira no nordeste transmon-

tano. São apenas 52 metros de rio que 
separam Portugal e Espanha, proximi-
dade evidenciada quando, a certa altura, 
se vêm ao longe pessoas do tamanho de 
formigas a apreciar a paisagem do lado 
espanhol. O grande destaque do percur-
so é, contudo, o miradouro de São João 
das Arribas. Situado junto à capela me-
dieval inserida no castro da Aldeia Nova, 
povoação datada da Idade do Ferro, 
apresenta uma deslumbrante vista pa-
norâmica das Arribas do Douro, tornada 
ainda mais especial com a leitura de po-
esia em mirandês a acompanhar.

De volta à aldeia, o ponto de chega-
da é a Puial de l Douro, casa de turismo 
rural e sede dos passeios e atividades 
organizados por Domingos Raposo. À 
entrada, repara-se de imediato nos con-
fortáveis sofás, cadeiras e redes do terra-
ço, ideais para desfrutar dos dias de sol 
e da quietude do campo. No interior, as 
paredes de granito e os móveis à antiga 
dão-lhe um ar simultaneamente rústico e 
senhorial, e a decoração casa o tradicio-
nal e o moderno de forma harmoniosa. 
Sobressai o detalhe do forno de pão an-
tigo que enquadra uma das escadarias. 
Há nove suítes, todas com decoração 
diferente, mas igualmente espaçosas e 
iluminadas. O preço começa nos 70€, 
que incluem um pequeno-almoço onde 
brilham produtos caseiros e regionais.

Se a prioridade for o conforto dentro 
da cidade, a escolha pode passar pelo 
hotel e restaurante O Mirandês. Fica a 
dez minutos a pé do centro histórico de 
Miranda e tem uma decoração simples 
que percorre todo o edifício. Os quartos 
são duplos ou suítes com camas indivi-
duais e primam pela comodidade. Cara-
terística, aliás, realçada pela integração 
do restaurante que serve almoços e 
jantares no mesmo edifício. O espaço 
é conhecido pela suculenta posta à mi-
randesa, servida com batata frita, arroz e 
pimento vermelho, e pelo estaladiço ba-
calhau na brasa, especialmente procura-
do pelos espanhóis que vivem perto da 
fronteira. Nas sobremesas, destacam-
se as especialidades da casa – torta de 
laranja e amêndoa. Os clientes podem 
usufruir ainda de vinhos regionais servi-
dos em jarro.

Na busca pela natureza do território, 
há dois desvios importantes a fazer. O 
primeiro é Atenor, aldeia onde se loca-
liza o Centro de Valorização do Burro 
de Miranda, sede da Associação para o 
Estudo e Proteção do Gado Asinino. A 

preservação da espécie é a prioridade, 
sendo organizadas visitas guiadas ao 
centro, passeios com burros e sessões 
de terapia com os animais.

A visita desta manhã está a cargo de 
Carolina Martin e começa logo à entra-
da, onde as crias recentes se passeiam. 
«Os nomes dos burros são dados de 
acordo com uma letra por ano. Este ano 
é O», explica, convidando o público a 
batizar um dos burrinhos. Mas eles são 
os primeiros a conquistar quem os visita, 
demorando-se nos afagos recebidos. Ao 
lado, está a «maternidade dos burros», 
onde são mantidas as crias e as mães 
e, a um passo dali, dois estábulos que 
opõem «os burros que estão de dieta e 
os que precisam de engordar». O macho 
não castrado de serviço parece-se com 
um burro meiguinho que rejubila com a 
atenção dos visitantes, mas chama-se 
Cordeiro.

Logo se ruma à aldeia de Uva, esta 
já pertencente ao concelho de Vimioso e 
também conhecida como «a aldeia dos 
pombais». A paisagem faz jus ao nome, 
pois o verde do cenário é pontilhado pe-
los 45 pombais que se espalham pelas 
encostas. Américo Guedes, responsável 
da Palombar, cuja sede é em Uva, expli-
ca que «estas construções são típicas da 
paisagem transmontana», podendo ser 
de três tipos, «redonda, redonda com te-
lhado cónico ou em forma de ferradura». 
Além de constituírem um lugar de refúgio 
e alimentação de pombos, as estruturas 
de pedra são usadas por animais como 
os estorninhos e as corujas.

O recorrido termina como começou. 
No seio das Arribas do Douro, desta feita 
no cais da Bemposta, em Mogadouro. É 
daqui que parte o cruzeiro da Naturisnor, 
um passeio de cerca de duas horas fei-
to ao largo do Douro num barco a céu 
aberto. Esta caraterística permite um 
contato mais próximo com a fauna e flo-
ra que habitam as escarpas. Os adeptos 
de observação de aves podem mover-se 
livremente pelo barco para identificar es-
pécies como o grifo, o abutre-do-egito ou 
a águia-real. Mas esta é uma paisagem 
que merece ser apreciada a olho nu por 
todos os amantes da natureza. Aqui e 
agora, o vasto silêncio apenas interrom-
pido pelo canto das aves e a rara beleza 
dos penhascos que moldam o rio dão 
uma sensação de completude para lá da 
realidade. E, depois de descobertos os 
pontos secretos deste mapa do tesouro 
natural, o difícil é voltar.

Pedágios vão aumentar em 2019
As concessionárias deverão propor ao Governo a atualização das taxas de pe-
dágios em 0,89%, tendo em conta o índice de preços ao consumidor  de Outu-
bro, excluindo habitação. Este valor é inferior ao inicialmente previsto, já que a 
estimativa rápida da inflação tinha revelado a possibilidade da taxa de inflação 
de Outubro ficar nos 0,98% . Em 1 de Janeiro de 2019 entra também em vigor 
a alteração da classificação de veículos para pagamento de pedágios, em que 
passam a ser classe 1, e a pagar menos, carros mais altos que cumpram nor-
mas ambientais, desde que tenham dispositivo eletrônico.

Compras e levantamentos crescem 20% 
durante o Web summit

As operações efetuadas com cartões estrangeiros durante a terceira edição do 
Web Summit em Portugal aumentaram 20,5% em relação aos dias do evento 
em 2017. Este é o terceiro ano no qual há um crescimento nas compras e 
levantamentos com cartões estrangeiros. A estreia em Portugal significou um 
salto de 33,4% destas operações em 2016 e, no ano seguinte, o aumento foi 
de 46,3%. A atividade que verificou um maior número de transações de cartões 
internacionais foi a restauração, que representou 36,5% do total . Seguiram-se 
os supermercados, que arrecadaram 12%. Entre os cinco setores que mais 
ganharam estão ainda os transportes, o alojamento e moda.
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Os Bombeiros do Concelho 
de Espinho sagraram-se cam-
peões nacionais no Firefighter 
Combat Challenger, a maior 
competição de bombeiros or-
ganizada pela Liga dos Bom-
beiros Portugueses.

No passado fim de semana 
(3 e 4 nov.), decorreu na cida-
de das Caldas da Rainha a 3.ª 
edição do Firefighter Combat 
Challenger, um campeonato 
de manobras de bombeiros or-
ganizado pela Red Swat Portu-
gal e com a chancela da Liga 
dos Bombeiros Portugueses.

Os Bombeiros do Concelho 
de Espinho participaram pela 
primeira vez na “modalidade 
de equipes masculinas” e na 
“modalidade individual femini-
na”, tendo-se sagrado campe-
ões nacionais em ambas as 

Bombeiros do Concelho de Espinho 
sagram-se campeões nacionais

Espinho

CEloriCo dE Basto

vizEla

Projeto de implementação 
de uma rede WI-FI inteligente 
será implementado na Praça 
Albino Alves Pereira, na Pra-
ça Cardeal D. António Ribeiro 
e na Estação de Celorico de 
Basto. O mesmo advém de 
uma candidatura submetida e 
aprovada à Linha de Apoio à 
Disponibilização de redes WI-
FI do Turismo de Portugal.

Redes Wi-fi irão cobrir centro histórico
e principais locais de Celorico de Basto

“Vivemos na era das cida-
des inteligentes, em que tudo 
é cada vez mais tecnológico 
e acessível. Em Celorico de 
Basto sentimos que a cober-
tura WI-FI, tendo em conta 
o elevado fluxo de utilizado-
res de dispositivos móveis, 
precisava de ser melhorada 
permitindo um acesso rápido 
e simples a conteúdos infor-

Reabilitação de edifício para 
Programa Habitação jovem
A Câmara Municipal de 

Oeiras vai investir mais de 
2 milhões de euros na rea-
bilitação de um edifício no 
centro histórico de Paço de 
Arcos que vai servir o pro-
grama Habitação Jovem 
que pretende atrair os jo-

vens a fixarem no concelho.
A obra no número 3-5 

da Travessa do Villa Lon-
ga, em Paço de Arcos, já 
foi adjudicada pelo valor 
total de 2.019.300,00 eu-
ros e terá a duração de 
dois anos.

categorias.
Nesta competição estive-

ram presentes 15 equipes, 
com destaque para os vence-
dores das duas últimas edi-
ções, a Companhia dos Bom-
beiros Sapadores de Setúbal 
e os Bombeiros Voluntários de 
Queluz, ambos com experiên-
cia internacional obtida nos Es-
tados Unidos da América.

Quirino de Jesus, vereador 
da Câmara Municipal de Espi-
nho com o Pelouro da Proteção 
Civil, congratula-se com o feito 
alcançado pela corporação de 
Bombeiros do Concelho.

O Município de Espinho 
saúda a Direção da Associa-
ção, Comando e todo o corpo 
de efetivos operacionais pelo 
título alcançado que reflete a 
excelência da formação que 

No âmbito do programa 
‘Vizela Mais Limpa’, o Presi-
dente da Câmara Municipal de 
Vizela apresentou os primei-
ros contentores enterrados no 
Fórum Vizela e Rua Joaquim 
Costa Chicória, no âmbito do 
sistema de contentorização 
que está a ser implementado 
pela Autarquia.

De realçar que a conten-
torização prevê a substituição 
do atual sistema de recolha de 
resíduos urbanos porta-a-por-
ta por um sistema por conten-
torização.

Assim, no âmbito deste 
sistema de contentorização, a 
Câmara Municipal vai instalar, 
até ao final do ano, 54 conten-
tores enterrados no centro da 
cidade, e até março de 2019, 
66 contentores semienterra-
dos em todas as freguesias, 
num investimento de cerca de 
meio milhão de euros.

De realçar que o sistema 
de recolha por contentoriza-
ção, por vários motivos, é téc-
nica e ambientalmente mais 

Colocados primeiros
contentores enterrados em Vizela

A Câmara de Oeiras 
aprovou o lançamento de 
um concurso público, com o 
preço base de 330 mil eu-
ros, para a construção de 
um parque urbano na Pe-
dreira Italiana, no âmbito da 
Gestão Global e Integrada 
daquele bairro.

A obra deverá ter a dura-
ção de seis meses.

O projeto apresenta um 
espaço com uma grande 
mancha verde, onde são visí-
veis algumas características 
rurais, como a existência de 
algumas fruteiras Oliveiras e 
Hortas. Presentemente uma 
grande extensão do terreno 
está invadida com canas, 
não sendo possível nes-
tas condições apurar com 
maior detalhe a vegetação 
existente e/ou outros ele-

mentos que possam existir.
O projeto em causa cor-

responde à execução de um 
parque urbano, num terreno 
com declive pouco acentu-
ado favorecendo a função 
principal que se pretende 
introduzir, a de lazer e de es-
tadia, absorvendo e enqua-
drando as hortas urbanas já 
existentes no local.

O conteúdo programático 
consiste na regeneração de 
toda aquela área com o de-
senvolvimento de um espaço 
público e da sua relação com 
a estrutura urbana e com o 
próprio território, proporcio-
nando, dado a sua localiza-
ção junto da Ribeira, a sua 
fácil integração num percur-
so ribeirinho desde o Forte 
de São Bruno até à Quinta 
da Moura.

A Câmara de Oeiras vai 
atribuir um apoio financeiro 
de 15 mil euros para a produ-
ção do documentário “Tagus 
Ibérico”, que decorrerá até 
março de 2019 e prevê retra-
tar os territórios atravessados 
pelo rio Tejo.

O documentário irá tam-
bém abordar a forma como 
o rio “influencia as popula-
ções que ao longo dos tem-
pos dele usufruíram e de-
termina o rumo da história”, 
estando previsto que aquele 
incluirá imagens “dos dois 
narradores no Farol do Bu-
gio, no forte de São Julião 
da Barra e na costa de Oei-
ras, vista desde o mar” e 
fará o enquadramento “do 
período histórico da época 
dos reis Filipe de Portugal e 

de Espanha”.
A atribuição de um apoio 

financeiro à produção do 
documentário tem um papel 
preponderante na política 
de promoção e divulgação 
turística desta entidade.

O documentário será 
transmitido “simultanea-
mente em Portugal e Espa-
nha num canal de televisão 
generalista em prime time”, 
acrescendo ainda que “o 
seu percurso em canais de 
televisão internacionais far-
se-á nos canais generalistas 
de sinal aberto, nos canais 
generalistas que emitem por 
cabo ou por satélite, nos ca-
nais temáticos, nos canais 
vídeo ‘on demand’ e nos ca-
nais codificados que emitem 
por cabo”.

Apoio financeiro para 
produção do documentário 

“Tagus Ibérico”

Lançamento de concurso
público para parque urbano 

na Pedreira Italiana

permite prestar um trabalho 
humanitário pronto e relevan-
te ao serviço da população do 
concelho de Espinho.

A Câmara Municipal de 
Espinho tem na Associação 
dos Bombeiros Voluntários do 
Concelho um parceiro funda-
mental na Proteção Civil que 
garante às populações, pelo 
que saúda e reconhece mais 

esta prova de competência e 
de preparação de alto nível do 
seu corpo operacional.

Para o Corpo de Bombei-
ros do Concelho de Espinho, 
estes resultados evidenciam 
uma vez mais, todo o inves-
timento feito em formação e 
treino dos nossos bombeiros, 
demonstrando que estão entre 
os melhores do país.

vantajoso face ao sistema 
atualmente existente, permi-
tindo não só uma redução 
com os custos de recolha, 
mas, acima de tudo, propor-
ciona um ambiente mais lim-
po e agradável.

Na sua intervenção, o 
Presidente da Câmara, Vic-
tor Hugo Salgado, destacou 
a mudança de paradigma na 
área do ambiente em relação 
ao passado, em que Vizela 
se encontrava muitos anos 
atrasada no que diz respei-

to a recolha e deposição de 
resíduos.

Assim, é intenção deste 
Executivo alterar por com-
pleto este paradigma com o 
objetivo de melhorar de for-
ma substancial da qualidade 
de vida de Vizela e dos vize-
lenses.

Victor Hugo Salgado des-
tacou ainda a dificuldade 
na definição dos locais de 
colocação dos contentores, 
afirmando que estes são os 
locais possíveis, tendo em 

conta a posicionamento das 
infraestruturas de água, sa-
neamento, gás, entre outras, 
assim como a posicionamento 
do caminhão para a recolha.

De destacar que os con-
tentores enterrados se inse-
rem no programa Vizela Mais 
Limpa, implementado por este 
Executivo Municipal e cujos 
objetivos são: a substituição 
do sistema atual de recolha 
de resíduos urbanos porta
-a-porta por um sistema por 
contentorização; a aquisição 
de varredora mecânica; a 
aquisição de caminhão de lim-
peza urbana; a colocação de 
contentores de recolha seleti-
va; e a promoção de ações de 
sensibilização.

Com implementação do 
programa ‘Vizela Mais Lim-
pa’, a Câmara Municipal esti-
ma a poupança de um milhão 
de euros em 10 anos, tendo 
como objetivo fundamental a 
melhoria substancial da quali-
dade de vida de Vizela e dos 
vizelenses.

mativos que beneficiassem os 
munícipes e os turistas” disse 
Joaquim Mota e Silva, Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Celorico de Basto.

A implementação des-
ta rede Wi-Fi compreende a 
aquisição de fornecimento 
e montagem de três Smart 
spots, respectivos acessórios 
e elementos de ligação, do 
hardware e do software que 
assegurarão a gestão integra-
da da rede. Um investimen-
to total no valor 58.117,50€ 
com um financiamento de 
42.525.00€ do Turismo de 
Portugal.

Estes smarts spots serão 
alimentados à energia reno-
vável (solar) e por um lado 
fornecerão iluminação pública 
local, sinalética e informação 

sobre o meio ambiente e por 
outro lado Wi-Fi, carregamen-
to de telemóveis e informação 
ao munícipe.

“Estes postes inteligentes 
serão uma mais-valia para 
os munícipes e para o próprio 
meio ambiente. Numa altura 
em que muito se fala do aque-
cimento global é muito impor-
tante que se utilizem o mais 
possível às energias renová-
veis na ótica da salvaguarda 
do meio ambiente promoven-
do um ambiente puro onde 
todos se sintam bem” reforçou 
o autarca.

Esta rede wi-fi permitirá 
o acesso gratuito à internet 
por todos os computadores e 
dispositivos móveis de forma 
gratuita, bastando aos utiliza-
dores um registro simples.



Rio de Janeiro, 15 a 21 de novembro de 2018Portugal em Foco 5

Regiões & Províncias

A Câmara da Guarda 
aprovou o orçamento muni-
cipal para 2019, no valor de 
51,4 milhões de euros, um 
aumento de 6,1 milhões de 
euros relativamente ao des-
te ano, com o voto contra da 
oposição.

 Segundo o presidente 
da autarquia, Álvaro Ama-
ro (PSD), o orçamento para 
o próximo ano é “rigoroso 
nas opções e ambicioso nas 
ações”.

Câmara aprova orçamento de
51,4 milhões de euros para 2019

guarda

Sabugal

A Câmara Municipal da 
Murtosa e a Paróquia de 
Santa Maria da Murtosa assi-
naram um protocolo de cola-
boração ao abrigo do qual a 
autarquia irá transferir cerca 
de 96 mil euros para suportar 
a primeira fase das obras de 
construção da nova sede do 
Agrupamento 190 da Murtosa 
do Corpo Nacional de Escu-

tas. A autarquia murtosense 
explica que, desta forma, res-
ponde a um forte anseio des-
ta instituição que, atualmente, 
ocupa, “a título precário”, par-
te das antigas instalações da 
Escola Padre António Morais 
da Fonseca, que “não reúnem 
as condições mínimas para o 
desenvolvimento da atividade 
escutista”.

Câmara Municipal apoia
construção da sede dos escuteiros

Chuva “alagou” Meruge mas deu 
fulgor à Feira do Porco e Enchido

MurtoSa MErugE

azaMbuja

A Câmara Municipal de 
Azambuja, no distrito de Lis-
boa, aprovou um orçamento 
municipal para 2019 no valor 
de 18,7 milhões de euros, 
dando prioridade às áreas da 
Cultura, Turismo, Desporto e 
Ambiente.

 O novo orçamento, assim 
como as Grandes Opções do 
Plano (2019/2022), foi apro-
vado pelo executivo liderado 
por Luís de Sousa (PS) com 
os votos favoráveis do PS e 
com a abstenção do PSD e 
da CDU.

Em comunicado, a Câma-
ra Municipal de Azambuja re-
fere que este orçamento “con-
tinua a revelar a recuperação 
econômico-financeira do mu-
nicípio, uma vez que existe 
uma subida de, aproximada-
mente, um milhão e meio de 
euros face ao do ano transato 
(16,2 milhões de euros)”.

A mesma nota refere que 
o setor da Modernização Ad-

ministrativa e Reorganização 
dos Serviços será o que irá 
absorver uma fatia maior do 
orçamento (18,2%), mas que 
as prioridades de investi-
mento serão os pelouros da 
Cultura, Turismo e Juventude 
(17,4 %), Ambiente e Sanea-
mento (17,4%) e Educação 
(11,3%).

O restante investimen-
to será canalizado para as 
juntas de freguesia (07,7%), 
Acessibilidades e Infraestru-
turas Viárias (04,5%) e Pro-
teção Civil (04,4%).

Nesta reunião, a autar-
quia aprovou, igualmente, 
a atribuição de uma verba 
de 70 mil euros para a As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Azambuja, destinada à aqui-
sição de um veículo tanque 
de grande capacidade, e um 
apoio financeiro de cinco mil 
euros ao Centro Social Paro-
quial de Azambuja.

Câmara de azambuja aprova
orçamento de 18,7 milhões para 2019

O município do Sabugal 
vai promover visitas guiadas 
e encenadas ao centro his-
tórico, no âmbito do projeto 
“Cultura em Rede” da Co-
munidade Intermunicipal das 
Beiras e Serra da Estrela.

A Câmara Municipal do 
Sabugal, presidida por Antó-
nio Robalo, refere em comu-
nicado que no âmbito da ini-
ciativa designada “Memórias 
com Histórias” foram realiza-
das visitas no domingo e nos 
dias 10 e 11 de novembro.

Segundo a fonte, as visitas 
teve como base o livro “Terras 
de Riba Côa - Memórias so-
bre o Concelho do Sabugal” 
de Joaquim Manuel Correia, 
“sendo que o próprio é a per-
sonagem anfitriã destas visi-
tas, levando o público a fazer 
um itinerário contemplativo e 
interativo pelo centro históri-
co” daquela cidade do distrito 

Sabugal promove visitas guiadas
e encenadas ao centro histórico

da Guarda, situada junto da 
fronteira com Espanha.

A iniciativa “terá uma com-
ponente de reinterpretação 
de acontecimentos diversos 
relacionados com a história, 
monumentos e personagens 
históricas do Sabugal” e le-
vará os participantes “a per-
correr vários locais do centro 
histórico”.

As visitas guiadas e en-
cenadas, com a duração de 

cerca de 30 minutos, estão 
abertas à participação de to-
dos quantos queiram conhe-
cer o Sabugal “pelos olhos de 
quem o percorreu [Joaquim 
Manuel Correia], nos finais 
do século XIX e inícios do 
século XX”, esclarece a nota.

A primeira visita foi reali-
zada no domingo, com iní-
cio pelas 16:00, no Largo do 
Castelo do Sabugal.

Seguiu-se visitas nos 

“No segundo ano de man-
dato deste executivo, que se 
iniciou em outubro de 2017, 
cumpre dar continuidade às 
opções que foram assumidas 
e que consideramos estrutu-
rais para o desenvolvimento 
do concelho”, refere o au-
tarca, no documento que foi 
aprovado por maioria com os 
votos contra dos dois eleitos 
do PS.

Álvaro Amaro referiu que 
o orçamento contempla, “tal 
como em anos anteriores, as 
opções que têm subjacente 
os interesses e necessidades 
legítimas e que são prioritá-
rias na resolução dos proble-
mas da população”.

Durante a reunião do exe-
cutivo explicou que o mesmo 
contém uma verba superior 
a dois milhões de euros para 
obras de saneamento básico 
e de primeira necessidade e 
“ainda ficam necessidades 
por satisfazer” no concelho.

Segundo o autarca social-

democrata, o orçamento mu-
nicipal para 2019 inclui apos-
tas em vários setores, com 
destaque para a educação, a 
cultura e a economia.

No setor econômico expli-
cou que a Guarda “tem todas 
as condições para poder ga-
nhar ainda mais importância 
no contexto do território” e o 
documento possui medidas 
“para criar ainda melhores 
condições para a atração de 
empresas”.

Na nota introdutória do 
documento, Álvaro Amaro re-
fere que o município valoriza 
“a melhoria da qualidade de 
vida ambiental, pela aposta 
no projeto da Guarda Cidade 
Sustentável, Bioclimática e 
Saudável, que se tem vindo 
a concretizar, na adoção de 
ações como a ansiada des-
poluição dos rios Diz e Noé-
me ou da certificação do ar 
da Guarda”.

Os vereadores do PS Edu-
ardo Brito e Pedro Fonseca 

A chuva foi a grande cau-
sadora da retirada de muitos 
visitantes à Feira do Porco e 
do Enchido em Meruge numa 
edição que, no entanto, não 
beliscou a qualidade intrínse-
ca dos produtos e dos muitos 
resistentes que se desloca-
ram ao concelho de Oliveira 
do Hospital. O certame visa 
promover as carnes de por-

co e enchidos consumidas 
há séculos em Meruge. Este 
ano, no entanto, ficou assi-
nalado pelo mau tempo, mas 
um eventual cancelamen-
to nunca foi equacionado 
pela Junta de Freguesia de 
Meruge e Associação para 
o Desenvolvimento Social e 
Cultural do Vale do Cobral, 
estruturas organizativas.

votaram contra o orçamento 
para 2019 por a maioria PSD 
da Câmara da Guarda apre-
sentar um documento que 
“parece mais um cheque em 
branco”.

“Este não é o nosso orça-
mento”, afirmou Eduardo Bri-
to, na sessão camarária que 
foi aberta ao público.

O vereador justificou o 
voto desfavorável por o PS 
considerar que a Câmara 
Municipal da Guarda “conti-
nua a apostar tudo nos even-
tos”, por o concelho continuar 
a ter água e tarifas “das mais 
caras do país” e por não exis-
tir investimento em inovação 
e em novas tecnologias.

“Este é um orçamento que 
aposta tudo no betão e es-
quece a inovação”, rematou 
o socialista.

O documento vai ser re-
metido para discussão e 
aprovação na próxima reu-
nião da Assembleia Municipal 
da Guarda.

dias 10 de novembro, um 
sábado, pelas 15:30, com 
início nos Paços do Conce-
lho do Sabugal e, no dia se-
guinte, pelas 16:00, a partir 
do Largo do Castelo.

O projeto “Cultura em 
Rede” desenvolvido pela 
Comunidade Intermunicipal 
das Beiras e Serra da Estre-
la (CIM-BSE) é co-financiado 
por fundos europeus, nome-
adamente pelo Programa 
Operacional Centro 2020.

A CIM-BSE tem sede na 
cidade da Guarda e é consti-
tuída por 15 municípios, sen-
do 12 do distrito da Guarda 
(Almeida, Celorico da Beira, 
Figueira de Castelo Rodrigo, 
Fornos de Algodres, Guarda, 
Gouveia, Manteigas, Meda, 
Pinhel, Seia, Sabugal e Tran-
coso) e três do distrito de 
Castelo Branco (Belmonte, 
Covilhã e Fundão).

Mais de duas toneladas de 
queijo indevidamente classi-
ficado com denominação de 
origem protegida (DOP) Serra 
da Estrela foram aprendidas 
numa unidade industrial de 
Seia, no distrito da Guarda, foi 
anunciado.

A Autoridade de Segurança 
Alimentar e Econômica (ASAE) 
procedeu à “apreensão de 
2.370 quilogramas de queijo 
que se encontravam prontos 
para ser comercializados como 
sendo DOP ‘Serra da Estre-
la’”, informou aquela entidade, 
numa nota enviada.

A apreensão foi efetuada, 
através da brigada especializa-
da das indústrias da Unidade 
Regional do Centro da ASAE, 
no âmbito de uma “ação ins-
petiva a uma queijaria, no con-
celho de Seia, no âmbito das 
suas competências de fiscali-
zação de segurança alimentar 
e econômica”, adianta aquele 
organismo.

No âmbito da mesma ope-
ração, também foram apreendi-
dos “500 quilogramas de queijo 
de ovelha curado”.

O queijo apreendido (clas-
sificado com DOP ‘Serra da 
Estrela’ e de ovelha curado), no 
total de 2.870 quilogramas, re-
presenta um valor estimado em 
40.985 euros, refere à ASAE.

Esta ação inspetiva “visou 
apurar o modo como os queijos 
eram produzidos naquela uni-
dade industrial, centrando-se 
a atuação da ASAE na maté-

ria-prima utilizada (leite), bem 
como nos restantes requisitos 
técnicos necessários à certi-
ficação e utilização” da deno-
minação de origem protegida 
‘Queijo Serra da Estrela’, expli-
ca o organismo.

A utilização indevida da 
menção ‘Serra da Estrela’ nos 
queijos não certificados, “além 
de induzir em erro o consu-
midor quanto à genuinidade 
e proveniência do produto, 
constitui uma concorrência 
desleal entre os operadores”, 
acrescenta.

Os queijos existentes na 
unidade industrial inspeciona-
da “não se encontravam ade-
quadamente identificados, por 
forma a facilitar a sua rastrea-
bilidade, através de informação 
cabal que permitisse detectar a 
origem da matéria-prima (leite) 
e de seguir o rastro do produ-
to final”, afirma ainda a ASAE, 
indicando que a fábrica não 
colocou à sua disposição “os 
sistemas e procedimentos que 
permitissem efetuar tal rastrea-
bilidade”.

Além de ter apreendido 
o queijo, a ASAE procedeu 
à “colheita de amostras de 
queijo e de requeijão que se 
destinavam a ser comerciali-
zado com a denominação de 
origem protegida ‘Serra da 
Estrela’ por forma a garan-
tir a segurança alimentar do 
produto final e consequente-
mente a saúde pública dos 
respectivos consumidores”.

SEia

apreendidas 2,3 toneladas de queijo da 
Serra da Estrela numa fábrica de Seia
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Cascais, Oeiras, Sintra, 
Amadora, Funchal, Sagres, 
Serpa e Cadaval estão entre 
as mais de duas centenas de 
autarquias que no último ano 
e meio assinaram acordos 
coletivos que permitem aos 
seus trabalhadores recupe-
rar os 3 dias úteis de férias 
extra cortados durante o pe-
ríodo da troika. Na Câmara 
de Lisboa, as negociações 
também já começaram.

Promotores destes acor-
dos afirmam que, tal como 
sucedeu com o regresso 
do horário semanal nas 35 
horas, também aqui são as 
autarquias que estão a dar o 
exemplo ao Estado.

Através destes Acordos 
Coletivos, vários trabalhado-
res da Administração Local 

Quase duas centenas de câmaras
dão 25 dias úteis de férias   

puderam ter   25 dias úteis 
de férias,  o número conhe-
cerá um forte crescimento 
em 2019, à luz da maratona 
de acordos que o Sindicato 
dos Trabalhadores da admi-
nistração Local, o Sindicato 
dos Trabalhadores da Admi-
nistração Pública e o Sindi-
cato dos Quadros Técnicos 
do Estado assinaram com 
autarquias de norte a sul do 
país. A que se somam vá-
rios ainda em negociação.                                                                                                                                    
Nas contas de José Abraão, 
secretário-geral do Sintap/
Fesap, entre câmaras, jun-
tas de freguesia, comunida-
des intermunicipais e em-
presas municipais, estarão 
já nesta nova geração de 
ACEP,  que se centra so-
bretudo nas questões das 

férias, descanso e organi-
zação do tempo de trabalho, 
cerca de metade dos traba-
lhadores da Administração 
Local (57 mil). Os últimos 
dados estatísticos oficiais 
davam conta da existência 
de 114.664 funcionários no 
segundo trimestre de 2018.

João Avelino, do STAL, 
acredita que o movimento 
que está a ganhar força a 
nível autárquico acabará 
por chegar à administra-
ção central.

No Parlamento, BE, PCP 
e PAN já apresentaram por 
mais do que uma vez pro-
postas para a reposição dos 
25 dias úteis de férias, no pri-
vado e no público, PS, PSD 
e CDS-PP têm impedido o 
avanço dessas iniciativas.

A Câmara de Gaia assi-
nou 2 memorandos de en-
tendimento com 2 associa-
ções de Macau, ligadas ao 
empreendedorismo, criativi-
dade e à formação de novos 
talentos nas áreas de inova-
ção e tecnologia.

A chefiar a comitiva chi-
nesa está Kevin Ho, CEO da 
KNJ Global Holdings Limited, 
que afirmou  estar confiante 
no acordo com o município. 
“Gaia tem um excelente pla-
no para reabilitar armazéns 
antigos, é uma área com 
muitos talentos. Queremos 
aproveitar para trazer e pro-
mover esses talentos em 
Macau”, explicou.

Nos documentos que 
efetivam a parceria, as en-
tidades comprometem-se a 
colocar o município gaiense 
na rota do desenvolvimento 
sustentável, uma preocu-
pação crescente no mun-
do tecnológico. O objetivo 
será, ainda, a criação de 
emprego para jovens em-
preendedores e o desen-
volvimento de ferramentas 

China investe em Gaia
à procura de talentos

Quase 260 propostas de 
alteração ao Orçamento do 
Estado para 2019  já deram 
entrada no parlamento,  disse 
a presidente da comissão de 
Orçamento, Finanças e Mo-
dernização Administrativa, Te-
resa Coelho.

A informação veio antes de 
um curto intervalo na audição 
do ministro Adjunto e da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira, pela co-
missão conjunta de Orçamento, 
Finanças e Modernização Admi-
nistrativa e de Economia, Inova-
ção e Obras Públicas, no âmbito 
da apreciação, na especialida-
de, do OE2019.

OE2019 foi entregue na As-
sembleia em 15 de outubro e 
debatido na generalidade entre 
29 e 30 de outubro, estando a 

Orçamento: 257 propostas
de alteração deram entrada

votação final global agendada 
para 29 de novembro, num de-
bate que será encerrado por An-
tónio Costa.

De acordo com o calendá-
rio, após a votação na genera-
lidade, segue-se o período de 
debate na especialidade, que 
está a decorrer, com votações 
em plenário nos dias 26, 27 e 

28 de novembro.
No último Orçamento do 

Estado da presente legislatu-
ra, no que respeita ao cenário 
macroeconómico, o Governo 
pretende atingir um déficit de 
0,2%, uma dívida na ordem dos 
118,5% do PIB, um crescimento 
de 2,2% e uma taxa de desem-
prego que ronde os 6%.

O investimento es-
trangeiro resultante da 
atribuição de vistos gold 
duplicou em outubro, 
face ao mês anterior para 
74,2 milhões de euros, 
de acordo com os dados 
estatísticos do Serviço 
de Estrangeiros e Fron-
teiras citados pela Lusa.

Setembro fora um 
mês fraco (37 milhões) 
e registara uma redução 
de 19% face a agosto.

A receita de outubro 
corresponde à atribuição 
de 125 vistos dourados. 
Destes, 118 resultaram 
da compra de imóveis in-
cluindo 19 casos de rea-
bilitação urbana, gerando 
66, 8 milhões de euros. 
Sete vistos resultam do 
critério de transferência 
de capital (7,3 milhões).

Em seis anos, o pro-
grama dos vistos gold 
acumula um investi-
mento de 4.1, bilhões 
(6687 autorizações), o 
imobiliário impera, so-
mando uma receita de 
3,7 bilhões. O recorde 
anual pertence a 2014: 
1.526 vistos autorizados.                                                                                                         
Por nacionalidades, a 
China lidera (3.981 vis-
tos), seguida do Brasil 
(608), África do Sul (265), 
Turquia (264) e Rússia 
(232). No total, foram 
atribuídas desde o início 
do programa 11.370 au-
torizações de residência 
a cidadão estrangeiros.

Receita dos 
vistos gold 

aumenta 
em outubro

para o meio empresarial.
O empresário macauen-

se, que quer apostar cada 
vez mais na internacionali-
zação, vê em Portugal um 
país estável e uma exce-
lente forma de chegar ao 
mercado europeu e aos pa-
íses de língua oficial portu-
guesa. “Portugal é um país 
pequeno, mas com uma po-
pulação muito energética, 
e tem-se saído muito bem 
nos últimos quatro anos. 
Estamos confiantes”.

Kevin Ho salientou ainda 
o crescimento das ativida-
des econômicas entre os 
dois países, evidente so-
bretudo no turismo, e lem-
brou a estratégica de coo-
peração “Uma Faixa, Uma 
Rota”, criada pelo governo 
chinês com Portugal para o 
porto de Sines.

As sinergias entre os dois 
países, que assinalam em 
2019 os 40 anos do restabe-
lecimento das relações diplo-
máticas, será assinalada, em 
dezembro, com a visita do 
presidente chinês, Xi Jiping.

O fundador da Web Sum-
mit, Paddy Cosgrave, anun-
ciou que se mudará para Lis-
boa, assim como irá expandir 
os escritórios da organização 
na capital portuguesa, que 
acolhe a cimeira de inovação 
e tecnologia até 2028.

Em conferência de im-
prensa no última dia da con-
ferência, a decorrer na Feira 
Internacional de Lisboa, o 
também CEO do evento no-
tou não poder prever o exato 
desenvolvimento para a pró-
xima década, mas anunciou 
que os escritórios da Web 
Summit vão ser expandidos 
dramaticamente na capital.

“A minha mulher disse-me 
ontem à noite que nos vamos 
mudar para Lisboa, por isso 

Paddy Cosgrave muda-se 
para Lisboa e vai expandir 
escritórios da Web Summit

a decisão parece estar toma-
da. Já passo aqui muito tem-
po, vou passar ainda mais, 
assim como a minha mulher 
e o nosso pequeno filho”, 
anunciou.

Cosgrave garantiu que 
agora serão planejados não 
só o próximo ano, como os 
seguintes.

A taxa de desemprego man-
teve-se nos 6,7% no terceiro 
trimestre, igual ao trimestre an-
terior, mantendo o valor mais 
baixo da série iniciada no pri-
meiro trimestre de 2011.

Este valor é inferior 1,8 % ao 
do trimestre homólogo de 2017, 
divulgou INE.

De acordo com o INE, a 
população desempregada, es-
timada em 352,7 mil pessoas, 
manteve-se praticamente inalte-
rada relativamente ao trimestre 
anterior, interrompendo os de-
créscimos trimestrais observa-
dos desde o segundo trimestre 
de 2016.

Em relação ao trimestre ho-
mólogo, verificou-se uma dimi-
nuição de 20,6% (91,3 mil).

A taxa de desemprego dos 
homens (6,2%) foi inferior à das 
mulheres (7,2%) em 1,0 %, ten-
do a primeira diminuído 0,2 % 
em relação ao trimestre anterior 

e a segunda aumentado 0,1%.
A taxa de desemprego de 

jovens (entre os 15 a 24 anos) 
subiu para 20%, corresponden-
do ao segundo menor valor da 
série iniciada no primeiro tri-
mestre de 2011, depois do valor 
mais baixo, de 19,4%, ter sido 
observado no trimestre anterior.

A percentagem de desempre-
gados à procura de emprego há 
12 e mais meses foi de 50%, ten-
do diminuído 2,3 % em relação 
ao segundo trimestre de 2018.

A taxa de subutilização do 
trabalho - que agrega a po-
pulação desempregada, o su-
bemprego de trabalhadores 
a tempo parcial, os inativos à 
procura de emprego, mas não 
disponíveis e os inativos dispo-
níveis, mas que não procuram 
emprego, situou-se em 13,1%, 
menos 0,2 % face ao trimestre 
anterior e 2,7 % face ao trimes-
tre homólogo de 2017.

De acordo com o INE, do to-
tal de 2.209,3 mil jovens (dos 15 
aos 34 anos), 9,9% (219,3 mil) 
não estavam empregados, nem 
a estudar ou em formação, mais 
1,0 % do que no trimestre ante-
rior. Relativamente ao trimestre 
homólogo, a taxa de jovens não 
empregados que não estavam 
em educação ou formação dimi-
nuiu 1,9% (44,6 mil).

No terceiro trimestre de 
2018, a taxa de desemprego 
foi superior à média nacional 
em 4 regiões do país: Madeira 
(8,9%), Açores (8,7%), Norte 
(7,2%) e Área Metropolitana de 
Lisboa (7,1%). Abaixo da média 
nacional, situaram-se as taxas 
de desemprego do Alentejo 
(6,6%), do Centro (5,4%) e do 
Algarve (5,0%).

Os três maiores decréscimos 
ocorreram na Área Metropolitana 
de Lisboa (2,3 %), no Norte (2,1 
%) e no Centro (1,4 %). 

Taxa de desemprego de
6,7% no terceiro trimestre
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Em audição conjunta com 
três comissões parlamen-
tares para debate na espe-
cialidade da proposta de 
Orçamento para 2019, Pe-

“Pensei que hoje já não 
seria possível ter um docu-
mento na Assembleia  em 
que vão aprovar um déficit de 
975 milhões e vender ao país 
que não é 975, mas é 385 
milhões de euros. Uma men-
tira”, acusou Rui Rio, durante 
o discurso de encerramento 
do 14.º Congresso de Traba-
lhadores Social-Democratas, 
que decorreu  na Póvoa de 
Varzim.

No final do mês de outu-
bro, Rui Rio já tinha referido 
que se os mapas não mudas-
sem o que a Assembleia  iria 
aprovar era um déficit de 975 
milhões de euros, com 0,5% 
do PIB.

O líder social-democrata 
reiterou que os deputados 
vão votar um déficit diferente 
daquele que o Governo anda 
a dizer que é de 0,2% do PIB.

“Não consigo entender 
muito bem como é que a 
União Europeia pode pedir à 
Itália que cumpra o déficit que 
tem de cumprir e depois se 
esqueça que um ministro que 
é presidente do Eurogrupo 
no seu país engana os portu-
gueses, dizendo que o déficit 
é um, quando é outro com-
pletamente diferente”, disse, 
referindo-se a Mário Centeno.

Rui Rio questiona como 

é que se chega a um orça-
mento de 2019 com um do-
cumento que “é completa-
mente diferente daquilo que 
o primeiro-ministro e que o 
Governo, particularmente o 
ministro das Finanças dizem 
em público que é”.

“Neste Orçamento há uma 
coisa que me choca e que 
eu acho que devia chocar o 
país, como a União Europeia. 
O Governo diz que este OE 
encerra um déficit de 385 mi-
lhões, corresponde a 0,2% do 
PIB. Isso é o que está no rela-
tório do Orçamento  que não 
é votado, é uma nota explica-
tiva daquilo que é o Orçamen-
to que está numa coisa que 
se chama uma proposta de 
lei com os quadros anexos”, 
explica.

Nestes 4 anos não se 
construiu uma estratégia de 
crescimento econômico sus-
tentado, não fizemos nenhu-
ma reforma estrutural. Não 
fizemos nada pelo investi-
mento privado, baixamos o 
investimento público para pa-
tamares piores daquele que 
foi o tempo da ‘troika’, degra-
damos a taxa de poupança, 
agravamos o endividamento 
das famílias e atingimos a 
maioria carga fiscal da histó-
ria de Portugal”.  

Governo espera que Bruxelas
aprove Portugal 2020 em um mês

dro Marques anunciou terem 
sido concluídas com suces-
so as negociações técnicas 
com a Comissão Europeia 
relativamente à reprograma-

ção do Portugal 2020.
“A submissão formal que 

é obrigatória depois dessa 
discussão técnica ser con-
cluída foi feita e temos agora 
a expectativa de que a apro-
vação final das instâncias 
europeias ocorra num prazo 
máximo de um mês”.

O ministro indicou que, 
depois dessa aprovação, e 
entre outros, deverão ser 
lançados imediatamente 
avisos de abertura de con-
cursos para um investimento 
de 460 milhões de euros em 
áreas como desenvolvimen-
to urbano, patrimônio cultu-

Miguel Relvas admite que 
o PSD venha a ter o pior re-
sultado de sempre nas legis-
lativas do próximo ano, em 
entrevista ao Expresso, em 
que defende que Luís Mon-
tenegro, ex-líder parlamentar 
social-democrata, será o pró-
ximo líder do partido. E até já 
lhe atribuiu uma missão a de 
reunificar o centro-direita.

O ex-vice-presidente do 
PSD e ex-ministro Adjunto e 
dos Assuntos Parlamentares, 
que nunca esteve ao lado de 
Rui Rio, afirma que o atual 
presidente cometeu o erro de 
se colar ao governo, entre-
gando o eleitorado do centro a 
António Costa. É por isso, que 
vaticina um muito mau resul-
tado do partido nas próximas 
eleições de outubro de 2019. 
“Hoje como seriam magníficos 
esses 29% de Ferreira Leite!” 
- sublinha para mostrar a forte 

Relvas defende Passos
e Portas como último

recurso do centro-direita

A votação para os órgãos 
nacionais do BE pelos dele-
gados à XI Convenção Na-
cional terminou, em Lisboa, 
tendo a mesa da convenção 
divulgado que dos 584 votos 
em listas da Mesa Nacional, 
457 foram na moção A e 62 
na C, tendo havido 57 bran-
cos e 8  nulos.

Assim, Catarina Martins 
foi reconduzida como coor-
denadora nacional do BE, 
uma vez que lidera a lista 
mais votada à Mesa Nacio-
nal, o órgão máximo entre 
convenções.

Segundo decisão da úl-
tima reunião, em 2016, a 
Comissão Política  elege um 
Secretariado, responsável 
entre reuniões da CP pela 
condução política e organi-
zativa, e é coordenada pe-
lo/a dirigente que encabeça 
a lista mais votada à Mesa 
Nacional, tendo então Cata-
rina Martins deixado de ser 

Catarina Martins consegue
70 dos 80 mandatos

porta-voz e retomado o papel 
de coordenadora.

Apesar de terem ido três 
moções a discussão e vota-
ção nesta XI Convenção, a 
M entendeu não ter condi-
ções para apresentar uma 
lista à Mesa Nacional, órgão 
máximo entre convenções, 
podendo apenas os delega-
dos nas listas dos textos de 
orientação política das mo-
ções A e C.

A lista da moção A “Um 
Bloco mais forte para mudar 
o país”, para a Mesa Nacio-
nal é encabeçada pela por-
ta-voz Catarina Martins, se-
guindo-se o líder da bancada 
parlamentar, Pedro Filipe So-
ares, e a eurodeputada Ma-
risa Matias, sendo uma lista 
de continuidade e sem gran-
des alterações em relação à 
da última reunião magna.

Entre os nomes desta lis-

Rui Rio acusa Governo
e presidente do Eurogrupo

de mentir sobre déficit

ta, que reúne as principais 
tendências do partido, desta-
que para o fundador do BE 
Luís Fazenda , os deputados 
Joana Mortágua, Mariana 
Mortágua, José Manuel Pu-
reza, Jorge Costa, José So-
eiro, Moisés Ferreira, Pedro 
Soares, Luís Monteiro, Maria 
Manuel Rola, Sandra Cunha 
e João Vasconcelos.

Uma das novidades des-
ta lista é o vereador do BE à 
Câmara de Lisboa, Manuel 
Grilo, que substituiu Ricardo 
Robles na autarquia depois 
da demissão na sequência 
da polémica com a venda de 
um imóvel, outro novo é o 
médico Bruno Maia, um dos 
coordenadores do Movimen-
to Cívico para a Despena-
lização da Morte Assistida. 
Foi ainda eleita a Comissão 
de Direitos e, entre os 584 
votos em listas, 494 foram na 
lista A, a única, tendo havido 
76 brancos e 14 nulos.

Numa sessão para as-
sinalar o 105.º aniversário 
de Álvaro Cunhal, antigo lí-
der comunista, Jerónimo de 
Sousa disse que o seu par-
tido tem “travado um com-
bate exigente e complexo, 
num quadro onde estão pre-
sentes contradições resul-
tantes das opções políticas 

Jerónimo de Sousa : “PS não se
desmarca da política de direita”

convicção de que o PSD pode 
descer ainda mais baixo do 
que esse péssimo resultado 
que conseguiu nas legislativas 
de 2009.

Daí que aponte para Luís 
Montenegro como o senhor 
que se segue a Rui Rio e 
com a missão de reunificar o 
centro-direita, PSD, CDS e o 
Aliança de Santana Lopes. 
Defende mesmo que o nas 
autárquicas, o centro-direita 
tem um grande candidato à 
capital, que é Santana Lopes.                                                                                                                                          

Se Montenegro não se 
conseguir afirmar, e a gente 
mais nova falhar, Miguel Rel-
vas só vê uma alternativa. 
“Num cenário desses, que 
não desejo nem estimularei, 
a reunificação do centro-di-
reita terá sempre uma última 
oportunidade com Passos 
Coelho e Paulo Portas. São 
o último recurso”.

ral, infraestruturas escolares 
e saúde, incluindo o Hospital 
Central do Alentejo.

No plenário da Assem-
bleia, Pedro Marques referiu 
que o investimento público 
tem crescido acima dos 2 
dígitos e esse percurso será 
novamente continuado e re-
forçado no próximo orçamen-
to através também da mobili-
zação dos fundos europeus.                                                                                                       
“Até agora temos um cres-
cimento de 79% de investi-
mento público financiado por 
fundos europeus, comparan-
do com o período homólogo”, 
afirmou.

do Governo” socialista.
Aos jornalistas, no final 

da iniciativa “Álvaro Cunhal 
e o legado de Karl Marx”, o 
secretário-geral dos comu-
nistas falou em “exemplos 
significativos” de traços de 
política de direita do execu-
tivo chefiado pelo socialista 
António Costa.

“Destaco aquele que me 
parece mais relevante, que 
é o posicionamento do PS 
em relação à legislação la-
boral e às suas alterações”, 
salientando as questões de 
profunda precariedade e o 
fato da atual proposta de 
alteração poder levar à ca-
ducidade dos contratos co-
letivos de trabalho, além do 
apoio ao capital financeiro. 

Segundo o secretário-geral 
do PCP, estes são elemen-
tos que demonstram que o 
“PS não se desmarca da po-
lítica de direita”.

No caso concreto do di-
reito dos trabalhadores, 
“como é que uma força de 
esquerda, em relação à le-
gislação laboral, que é zona 
de fronteira entre a esquer-
da e a direita, pode votar 
com PSD e CDS uma pro-
posta que atingirá direitos 
fundamentais dos trabalha-
dores”, questionou.

Sobre o apoio ao Go-
verno, reiterou que o úni-
co compromisso do PCP é 
com os trabalhadores e com 
povo, e que a sua luta tem 
conseguido a “reposição e 

conquista de direitos e ren-
dimentos, visando a eleva-
ção das condições de vida”.

“Não perdemos nenhuma 
oportunidade para conse-
guir avanços, ainda que in-
suficientes, é verdade, mas 
avanços sociais elevados 
importantíssimos, tendo em 
conta os efeitos devastado-
res da política do Governo 
anterior”, frisou.

No entanto, acrescentou, 
as conquistas conseguidas 
até agora são “necessaria-
mente insuficientes, pois 
este amarramento do PS 
a essa política de direita é 
uma dificuldade objetiva, um 
obstáculo intransponível e, 
naturalmente, é preciso uma 
política diferente”.
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ELIDIO LOPES
Corretor de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com as Melhores Seguradoras
Atendemos os Nossos Clientes 24hs inclusive

Sábados, Domingos e Feriados
Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 98105-7346 - Email:elidiolopes@bol.com.br

64.º AnIvErSárIO DO G.F. PADrE TOmáS BOrBA
Foi com muita alegria e descontra-

ção que a família açoriana festejou o 
64.º aniversário do seu G.F. Padre To-
más Borba, uma linda festa que teve 
início às 12 horas com o melhor e mais 
completo churrasco, frango, lombinho, 
linguiça assados na brasa com saladas 
e acompanhamentos variados. Tudo 
preparado com muito bom gosto e ca-
rinho, o tempero especial da casa. O 
almoço como sempre servido ao estilo 
self-service. Dando o charme musical o 
Conjunto Amigos do Alto Minho e seus 
dançarinos que festa maravilhosa e o 

G.F. padre Tomás Borba brindou o pú-
blico presente com uma apresentação 
de gala com muito charme e elegância. 
A seguir foram realizadas homenagens 
a alguns componentes do grupo. O novo 
presidente, o jovem e dinâmico Leonar-
do Soares em sua primeira festa como 
presidente agradeceu a todos pelo cari-
nho e amor ao folclore açoriano. Finali-
zando a tarde todos se reuniram diante 
do bolo comemorativo de 64 anos de 
vida do G.F. Padre Tomás Borba para 
o tradicional parabéns. Muita emoção e 
satisfação de todos os presentes.

Magnífica 
apresen-
tação do 
G.F. Padre 
Tomás 
Borba na 
festa de 
mais um 
aniversário

Componentes 
do G.F. Padre 
Tomás Borba 
brilhando no 
domingo festivo 
na Casa dos 
Açores

Registro fotográfico da festa do 64.º aniversário do Grupo Folclórico Padre Tomás Borba

Aspecto do salão no almoço festivo na Casa dos Açores

Amor eterno 
a Casa dos 
Açores, o 
ex-presiden-
te Fernando 
Pires, dire-
tora Sônia 
Andrade, 
Davi Toledo 
e o futuro 
presidente 
da Casa 
dos Açores, 
Leonardo 
Soares e a 
primeira-da-
ma Patrícia 
Soares

Um verdadei-
ro corredor da 
felicidade dos 
componentes 
do G.F. Padre 
Tomás Borba

O presidente feirense Ernesto Boaventura participando da festa do G.F. Tomás Borba
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Isso mesmo o teatro Tucarena es-
teve em festa no ultimo dia 29 de 
Outubro de 2.018, no lançamento 
do Livro Mangás, Animes e a Psi-
cologia 2. E deverá ser mais um 
sucesso, a exemplo do 1.o, pois 
visou analisar diversas dessas 
histórias fantásticas a partir de 
um olhar psicológico, procuran-
do entender o simbolismo desses 
desenhos, bem como o porquê 
destes impactarem tanto. A cul-
tura asiática tem cada vez mais 
influência e presença no Brasil: 
desde às músicas à comida, aos-
Mangás e Animes. Justamente 
por isso, tais desenhos animados 
tornam-se tema de estudo deste 
livro, o segundo volume de sua 
série. O 1.o Mangás, Animes e 
a Psicologia visou analisar diver-
sas dessas histórias fantásticas 
a partir de um olhar psicológico, 

Teatro Tucarena Em Festa
No Lançamento do livro

“Mangás, Animes e a Psicologia 2”
procurando entender o simbolis-
mo desses desenhos, bem como 
o porque destes impactarem tan-
to. É, também, o que se procurou 
fazer nesse segundo volume, 
segundo a organizadora Ivelise 
Fortim. Este novo livro foi lança-
do devido ao sucesso entre os 
leitores, bem como da crítica, e 
claro, porque existem muitas ou-
tras histórias maravilhosas para 
serem exploradas!.Os autores 
deste volume, em sua maioria, 
fazem análises psicológicas, mas 
também temos contribuições de 
outras áreas, como administra-
ção, jornalismo e ciências sociais.
Os autores são compostos pelas 
professoras da PUC-SP, na Facul-
dade de Ciências Humanas e da 
Saúde, Profa. Dra. Ivelise Fortim 
(org.) e Profa. Dra. Paula Guima-
rães, psicólogas, e pelo historia-

dor Prof. Ms. Heráclito Aragão 
Pinheiro, coordenador e professor 
da Pós-Graduação em Psicologia 
Junguiana da Faculdade RATIO, 
Fortaleza (Ratio Faculdade Teoló-
gica e Filosófica), no curso de Pós 
Graduação (Mestrado), Cristiana 
Rohrs Lembo (org.), Giullia Longo, 
Victor Lippelt, Victor Sancassani e 
Vivian de Freitas Bandeira; já gra-
duados na mesma universidade 
Heloisa Harumi I, Henrique Ma-
nesco, Katia Oushiro, Maria Euge-
nia Fedewicz, Roxane Pirro, Caro-
lina Grando, Luiz Mello Galina e 
Márcia Luiza Trindade Corrêa de 
Melo, também Mestre em Psicolo-
gia Clínica pela mesma instituição; 
ainda na graduação, Ana Barbara 
Naccarati de Melo. Por fim, Anto-
nio Carlos dos Santos Gomes, jor-
nalista e coordenador editorial de 
mais este livro, e Flavia Cristina 

Trindade Corrêa Barros, publicitá-
ria e pós-graduada em Marketing 
pela ESPM (São Paulo). As sé-
ries analisadas neste volume são: 
Ranma ½, Sailor Moon, Cardcap-
tor Sakura, Dragon Ball, Ayakashi, 
Naruto e SwordArt Online. Tam-
bém foram analisadas as produ-
ções cinematográficas Castelo 
Animado, Nausicaä do Vale dos 
Ventos e Princesa Mononoke, do 
diretor Hayao Miyazaki, Paprika e 
Perfect Blue, do diretor Satoshi-
Kon, e As memórias de Marnie, de 
Hiromasa Yonebayashi. Por fim, 
também teremos o Mangá Pinó-
quio, de Osamu Tekusa. O Livro 
poderá ser adquirido, pela pagina 
do facebook ou livrarias especia-
lizadas. A todos os amigos, dese-
jamos uma boa leitura e uma feliz 
viagem com o “Mangás, Animes e 
a Psicologia 2”.

Aqui os autores presentes no dia do lançamento do Teatro Tucarena.

As organizadoras do livro Ivelise Fortim e Cristiana R. Lembo, o jornalista 
e coordenador editorial Antonio Carlos S. Gomes a esposa Sra. Heverly M. 
Gomes, a escritora Paula Guimarães, e a amiga Teresa Morgado.

Teresa Morgado, a Ana Luiza e a 
Renata Afonso.

Os autores Henrique Mota Manesco, Heloisa 
Harumi, e Maria Eugenia de A. Fedewicz.

Carolina M. Grando, Victor Sancas-
sani, e Ana Barbara N. de Mello.

Vivian de F. Bandeira e Victor L. Ma-
theus.

Dia 15.11.2018
Leila Balhe dos Santos (Secretaria 
da presidência da FASIG); Irine 
dos Santos Paulo (ex-ntegrante do 
Rancho Aldeias da Nossa Terra 
do Arouca); Sra. Idalina Portugal; 
Vinícios dos Santos Rocha (filho 
do casal Sra.  Leonor e Manuel 
Rocha).
Dia 16.11.2018
Dr. Jamil Chokr (esposo da amiga 
Renata Afonso); Sr. José Manuel 
Antunes Jorge (nosso amigo da 
Transportadora Cruz de Malta); 
Sandra Regina Sakemi (nossa 
amiga lá do SAMPAPÃO)

Dia 17.11.2018
Ana Cardoso de Viveiros (esposa 
Sr. Antonio de Viveiros); Nathan 
(filho do casal Eduardo Torres e 
Patrícia, neto do Sr. Manuel Torres 
e Teresa); Sr. Oscar Ferrão (Rede 
Park estacionamentos e Presiden-
te da Provedoria da Comunida-
de Portuguesa); Cristina Pereira 
(irmã do amigo Zé Picanha do 
Grupo Folc. Da Casa do Minho de 
São Paulo).
Dia 18.11.2018
Marcelo João (tocador e diretor do 
Grupo Folclórico da Casa de Bru-
nhosinho e esposo da Ana Maria 

Pantaleão).
Dia 19.11.2018
Marcelo Dominguito; Luis Otávio 
Santos (neto Sr. Américo Santos e 
Sra. Maria Helena); Lurdes Lopes 
(irmã da amiga Idalina Ribeirinha).
Dia 20.11.2018
Ana Paula Sobral (filha do casal 
Chaves e Rosa); José da Cruz Fer-
reira (esposo da Sra. Augusta Fer-
reira); Aniversário de casamento 
do Dr. David da Fonte (Diretor da 
Casa de Portugal e Presidente do 
Elos Sul) e a Sra. Eunice da Fon-
te; Bruna Ferreti (filha da amiga 
Adelaide do Grupo Folclórico dos 

Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha). 
Dia 21.11.2018
Antonio de Castro Ferreira (do 
Elos Sul); Ana Lopes Ramos (es-
posa do amigo Alberto Garrido); 
Lucas Cabral; Aniversário de ca-
samento dos amigos Zé Armando 
e Geni Correia.

A Exposição
O mobiliário urbano como o banco 
de sentar, faz parte da função in-
tegradora entre o indivíduo e suas 
ações como ENCONTRAR, REU-
NIR, CONVERSAR, TROCAR, 
AMAR, ADMIRAR. 
Gordon Cullen observa a cidade 
por meio das qualidades emotivas e 
sistematiza a Paisagem Urbana em 
elementos que a constituem: óticas, 
captadas a partir das descobertas 
realizadas pelo pedestre; local nas 
apropriações das pessoas nos es-
paços; conteúdo, relacionada às 
características próprias de cada ci-
dade. Neste contexto, Catarina Ma-
chado nos convida a apreciar suas 
imagens captadas em sua viagem 
por cidades e aldeias de Portugal 
Continental, do Norte ao Alentejo, 
no inverno de 2017. Suas percep-
ções sobre a paisagem urbana e os 
elementos que a constituem, eluci-
da os bancos a partir do olhar silen-
cioso provocando a contemplação, 
um encantamento sobre os espaços 
das cidades. Esta contemplação 
concebe a interação entre nós e as 

coisas no mundo como histórias vi-
vidas, memórias por meio das quais 
participamos em pensamento e ima-
ginação.  No conjunto de 20 bancos 
selecionados para esta exposição, 
Catarina Machado apresenta a di-
versidade regional e os diferentes 
desenhos e materiais que expres-
sam as características próprias de 
cada região portuguesa. 
A Parceria Casa de Portugal e o 
Conjunto Nacional 
A Casa de Portugal, no ano em que 
comemora os 83 anos de sua funda-
ção e o Conjunto Nacional ao come-
morar 62 anos de inauguração, am-
bos vocacionados para a promoção 
cultural, firmaram um protocolo de 
cooperação unindo-se para promo-
ver ações em conjunto. A primeira 
iniciativa é a exposição fotográfica 
“Bancos Contemplar e Integrar” de 
autoria da fotógrafa Catarina Ma-
chado, que estará aberta ao público 
na Galeria do Conjunto Nacional de 
13 a 28 de Novembro com entrada 
franca. Em 2019 a fotógrafa voltará 
com uma nova exposição sobre a 
Calçada Portuguesa, cujas imagens 

foram recolhidas em Portugal no 
decorrer de Outubro de 2018, tendo 
em consideração que o quadrilátero 
do Conjunto Nacional é a única área 
na região da Paulista onde essa cal-
çada ainda sobrevive. Vale ressaltar 
que a Calçada Portuguesa atual-
mente concorre a Patrimônio Mun-
dial da Humanidade na UNESCO.

Exposição Fotográfica “Bancos Contemplar e Integrar”
Conjunto Nacional 

Dia 23.11.2018
Projeto Casa Musical na Casa de Portugal
Dando continuidade neste projeto teremos 
neste dia a partir das 20 horas o Grupo Lira 
D’Orfeo na Sala Saramago da Casa de Por-
tugal nos trazendo a sonoridade da música 
afro-luso-brasileira e apresentando a música 
popular dos séculos XVIII e XIX. Gênero: 
Música Erudita. Ingressos: Ingresso Rápido 
ou na bilheteria da Casa de Portugal (R$30) 
Informações: Av. da Liberdade, 602 Bairro da 
Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 24.11.2018
5.o Encontro de Folclore na Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho com o apoio do leite 
Gêge, Hotel Portu Cálem e Casa de Pães Anjo 
Doce,  estará neste noite realizando em sua 
sede a partir das 19 horas, sua habitual Noi-
te Trasmontana e o 5.o Encontro de Folclore. 
Comidas típicas e exibição dos grupos adulto e 
mirim da entidade, e como convidados o Ran-
cho Vilas de Portugal e o Grupo Folc. Luzita-
no. Local Rua Georgina Diniz Braghiroli, 30 na 
Vila Curuçá – São Miguel Paulista. Reservas 
de mesas até as 20,00 horas pelos fones (11) 
2401.6580 com Juliana ou 4634.0804 com Fa-
biana
Dia 25.11.2018
19º almoço  Beneficente com show do Ro-
berto Leal e Padre Antonio Maria em prol das 
obras da Casa Lar São João Menino
A Casa de Portugal do Grande ABC convida 
a todos para mais um almoço beneficente em 
prol das Obras do Padre Antonio Maria, em 
sua sede a partir das 12,30 horas. Entrada 

com Mesa de Frios e às 13 abertura self-ser-
vice Bacalhoada a Moda da Casa, seguindo-
se bingo com vários prêmios e artistas como 
Roberto Leal. E às 18 horas encerramento e 
coroação de Nossa Sra. de Fatima e benção 
do Padre Antonio Maria. Convites e informa-
ções R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo 
André – São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 
4438.0188 
Festa de São Martinho na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia rea-
lizando mais um concorrido Arraial Madeiren-
se com sua festa de São Martinho. Como de 
costume comidas típicas madeirenses e do 
continente. Teremos a exibição dos grupos fol-
clóricos da casa o adulto e o Infanto Juvenil. 
Informações e convites: Rua Casa Ilha da Ma-
deira, 214 Bairro Horto Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922
Comemoração dos 45 anos do grupo 
Folc. Da Casa de Portugal
Será a partir das 12 horas, um almoço come-
morativo dos 45 anos do Grupo Folc. Da Casa 
de Portugal de São Paulo. Venha dançar com 
os componentes do grupo aniversariante e se 
divertir a valer. Bebidas não inclusas no convi-
te. Convites e Informações: Av. da Liberdade, 
602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 
– 3273.5553
20.o Aniversário do Rancho Raízes de 

Portugal
O Rancho Folclórico Raízes de Portugal es-
tará neste dia comemorando seus 20 anos 
de fundação com uma suculenta bacalho-
ada. A animação estará a cargo da tocata 
do rancho aniversariante, que se exibirá. 
Convites e informações com Sra. Soledade 
(11) 2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 
98371.9190 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 
V. Maria – São Paulo
27.o Festival no Arouca e 38.o Aniversa-
rio do seu rancho
O Arouca São Paulo Clube convida a todos para 
mais um almoço bacalhoada a moda de Arouca. 
Teremos também a realização do 27.o Festival 
de Folclore, a comemoração dos 38 anos do 
rancho do Arouca e os seus 28 anos de filiação 
a Federação do Folclore Português. Teremos a 
participação do Rancho Folc. Português Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca, o Grupo Fraterni-
dade Folcklórica Y Cultural Tinkus San Simón 
Brasil, Grupo de Danças Folclóricas Húngaras 
Pántlika, Rancho Folc. Verde Gaio de Santos, 
Rancho Folclórico Maria da Fonte da Casa do 
Minho do Rio de Janeiro e o anfitrião Rancho 
Folc. Arouca São Paulo Clube. Informações 
convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos 
fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196         
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O vento levou o Império espanhol
Roberto Leal 
Isso mesmo, Roberto Leal, arre-
bentou a festa, na ultima Noite 
Portuguesa do Arouca, realizada 
com grande sucesso mais uma 
vez, no ultimo dia 10 de novembro 
de 2.018. Os sensacionais boli-
nhos de bacalhau, cerca de 6.000, 
tremoços, azeitonas, tudo regado 
ao bom vinho português, o sabo-
roso bacalhau ao forno sem igual, 
e ainda a Família Masan, fizeram 
desta noite um novo sucesso. O 
Arouca, presidido pelo Sr. José Pi-
nho dos Santos, é sem duvida uma 
das mais atuantes na comunidade 
luso-paulista. Seu amplo salão de 
festas novamente ficou abarrotado 
para mais uma Noite Portuguesa. 
O Arouca nesta realização, contou 
com o apoio e patrocínio do Grupo 
Leograf-Industria Gráfica, Água Mi-
neral Passa Quatro, Hotel Recanto 

das Hortênsias, Comercial Sambai-
ba de Viaturas Ltda. - Concessiona-
ria Mercedez Benz, SAMPAPÃO, 
Arrifana Alimentos, Aroumar, Emul-
zint,  Rochapan, Digital Impressão 
de Dados Variáveis, Olmos Lati-
cínios, Maria Cristina Doces, Art 
Flora. A apresentação e condução 
desta grande festa, esteve a cargo 
da diretora, Dra. Fabíola Dias de 
Carvalho, que em companhia do 
presidente Sr. José Pinho agrade-
ceram a presença de todos, o apoio 
dos integrantes dos Ranchos, do 
Arouca e do Aldeias da Nossa Ter-
ra, bem como o apoio dos patroci-
nadores do evento e os convidaram 
para subirem ao palco.Estes foram 
homenageados com um lindo qua-
dro tridimensional com imagens de 
Arouca, numa feliz ideia do diretor 
Sr. Fabio Gabriel dos Santos. Tam-

bém foram homenageados com um 
quadro o vice presidente Com. Ar-
tur Andrade Pinto e o presidente Sr. 
José Pinho.Nesta noite ainda como 
manda a tradição daquela festa, foi 
servido aos presentes um delicioso 
e quente caldo verde. Na sequencia 
adentrou ao palco, a maior atração 
desta noite, o ídolo Roberto Leal, 
para felicidade geral dos muitos 
presentes que cantaram os grandes 
sucessos do seu ídolo, bem como 
seus recentes lançamentos. Este 
exibiu do seu repertoriomusicas 
como o “Bate com Fé, Chora Ca-
rolina, Tiro Liro, Viagem a Lisboa, 
Linda Sereia, Arrebenta a Festa, o 
Hino das Padarias para felicidade 
dos muitos industriais de panifica-
ção presentes nesta noite, o Pastor, 
e outras mais, madrugada adentro 
num grande baile.

Roberto Leal em mais um inesquecível show no Arouca.

Instante da Homenagem prestada aos patrocinadores do evento: Grupo Leograf, Água Mineral Passa Quatro e Hotel 
Recanto das Hortênsias, Comercial Sambaíba, SAMPAPÃO, Arrifana Alimentos, Aroumar, Emulzint,  Rochapan e 
Digital Impressão de Dados Variáveis. 

Durante os anos mais inten-
sos da Guerra Fria, entre 

as décadas de 1960 e 1970, a 
‘subversiva’ Cubana de Aviación, 
célebre companhia aérea de Fidel 
Castro (1926 – 2016), mantinha, 
regularmente, voos ligando Hava-
na a Moscou – com  duas únicas 
escalas: a primeira, que parecia 
improvável àqueles tempos, no 
Aeroporto de Barajas, em Madri, 
do regime nacionalista do Gene-
ralisimo Francisco Franco (1892 – 
1975), furando, assim, o rigoroso 
isolamento dos países ocidentais 
à ilha pró-soviética caribenha, e a 
outra, após entrar no espaço aéreo 
da então denominada ‘Cortina de 
Ferro’, em Praga, capital da antiga 
Tchecoslováquia, atual República 
Tcheca, no Aeroporto de Ruzy-
ne, rebatizado para Vláclav Havel 
(1936 – 2011), primeiro presidente 
depois  da redemocratização de 
1989. A Espanha não fazia parte 
do possante bloco militar da OTAN 
(Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte), ao contrário, por exem-
plo, de Portugal, do conservador 
António de Oliveira Salazar (1889 
– 1970), ou da Inglaterra, França, 
Noruega e mesmo a Turquia, go-
vernada pelos socialistas. E, des-
se modo, Franco, que chegara ao 
poder batendo-se contra a Frente 
Popular da II República (1931 – 
1939), de inspiração anarco-so-
cialista-comunista, permitia o rea-
bastecimento em solo madrilenho 
das aeronaves castristas. Natural 
da região da Galícia, como o pai 
de Fidel Castro, Don Angel Castro 
(1875 – 1956), nascido na Provín-
cia de Lugo, que emigrara jovem 
a Cuba, o Generalisimo tinha uma 
razão histórica muito especial 
para ‘desrespeitar’ a sanção da 
Casa Branca à ‘Revolución de la 
Pachanga’, ou seja, a ‘Revolução 
da Alegria’ – como me definiu, em 
Roma, em 1979, um de seus co-
mandantes, o poeta Carlos Fran-
qui (1921 – 2010), em entrevista ao 
diário carioca O Globo.

Para vários estudiosos da His-
panidade, dentre os quais, o 

igualmente galego Salvador de Ma-
dariaga (1886 – 1978), maior dos 
historiadores peninsulares, Cuba 

fora sempre a mais espanhola de 
todas as colônias dos Borbón-Ha-
bsburgo. Mas foi arrebatada pelos 
Estados Unidos, em 1898, durante 
a trágica Guerra Hispano-America-
na, juntamente com o que restara 
da imensa Espanha imperial: Porto 
Rico, Filipinas e a Ilha de Guam. O 
conflito aconteceu há exatamente 
120 anos e durou 10 semanas – de 
21 de abril a 13 de agosto. O Tra-
tado de Paris, assinado em 10 de 
dezembro de 1898, selou a paz en-
tre o Rei Alfonso XIII (1886 – 1941), 

cujo retrato a óleo, em exibição no 
Museu do Prado, ilustra a coluna, 
e o Presidente William McKinley 
(1843 – 1901), proveniente do Es-
tado de Ohio. O atual soberano, 
Felipe VI, de 50 anos, é bisneto 
de Alfonso XIII. As quatro últimas 
colônias da dinastia castelhana, 
porém, passaram ao controle de 
Washington, duas das quais, Porto 
Rico e Guam, são até hoje vincula-
das aos ianques. A guerra foi feita 
em defesa da Doutrina Monroe, do 
Presidente James Monroe, que go-
vernou os Estados Unidos de 1817 
a 1825, segundo a qual, as terras 
de todas as Américas deveriam ser 
dos povos do continente – e não 
dos colonizadores europeus. Isso 
não explicaria, entretanto, o caso 
das Filipinas e de Guam, ambas 
asiáticas e descobertas em 1521 
pelo explorador português Fernão 

de Magalhães (1480 – 1521), ori-
ginário do Minho, quando de sua 
pioneira Viagem de Circum-nave-
gação (iniciada em 1519 e finaliza-
da, após a morte dele, em 1522). 
Uma das curiosidades da nação 
dos memoráveis Felipes, aliás, é 
ter os nomes e sobrenomes de sua 
população em língua espanhola, a 
começar pela própria designação 
do país, mas o idioma oficial ser o 
inglês. Já Cuba só se tornaria in-
dependente, de fato, há quase 60 
anos, em 1º de janeiro de 1959, 
quando os guerrilheiros barbudos, 
comandados por Fidel Castro, de-
pois de descerem a legendária 
Sierra Maestra, tomaram de as-
salto a imponente Havana e afas-
taram do poder Fulgêncio Batista 
(1901 – 1973) – que, embora Pre-
sidente, era, na realidade, um ‘ge-
rentão’ americano no Caribe nos 
mágicos anos do coquetel ‘Cuba 
Libre’, feito com rum e Coca-Cola, 
e dos ritmos musicais como bolero, 
mambo, chachachá e rumba. Du-
raria poucos meses, infelizmente, 
a ‘Independência Pachanga’ dos ir-
mãos Fidel e Raúl Castro (este com 
87 anos), pois, logo em seguida, se 
alinhariam à União Soviética e se 
transformariam numa verdadeira 
base militar de Moscou a 100 qui-
lômetros da costa americana da 
Flórida.   

Lembro-me a surpresa que 
tive ao ver pela primeira vez 

em Barajas, na década de 1970, 
um jato da Cubana de Aviación. 
Uma cena impensável à época em 
um aeroporto português ou brasi-
leiro. Ficaria ainda mais surpreso 
quando soube que Fidel Castro, 
descendente, como eu, de uma fa-
mília de ‘labregos’, isto é, campo-
neses na língua galega, decretaria 
luto de sete dias em toda a ilha ao 
saber do falecimento do Generali-
simo, ocorrido em 20 de novembro 
de 1975, do outro lado do Atlântico, 
no Palácio de El Pardo, nas redon-
dezas da capital. Uma reverên-
cia de um líder esquerdista a um 
caudilho nacionalista que, mesmo 
sendo notoriamente anticomunis-
ta, nunca havia se curvado aos 
desígnios de Washington sobre a 
espanholíssima Cuba.
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Arrebentou a Festa no Arouca

Sr. Antonio Soares Gomes (Grupo Leograf) a esposa Sra. Creusa do S. 
Gomes e os netos Felipe, Manoela, Julia e a Maria Eduarda.

Aqui o casal amigo Sr. Valdemar D. Ferreira (Restaurante Vidal) a esposa 
Sra. Silvia Ferreira e a belíssima filha Thays.

Prestigiando o Arouca vemos o Sr. Alberto Mota Santos a esposa Sra. Mar-
garida Santos, e os amigos Alberto Damasceno, o Sr. Luciano Tavares a 
Sra. Teresa Cristina, o Sr. Alexandre Cripa, a Sra. Keti A. Cripa e a Sra. Ana 
Aparecida dos S. Lopes.

O diretor do GRUPO LEOGRAF Sr. Fabio Gabriel dos Santos, o Luís Carlos 
e a Maysa F. Barros.

Na cozinha do Arouca vemos a Sra. Maria José Teixeira, o presidente Sr. 
José Pinho e o diretor e patrocinador Sr. Antonio Eugenio Cabral (Grupo 
Leograf).

Reunidos vemos o Sr. Jose Ferreira, a Sra. Conceição Ferreira, o Sr. Carlos 
Ferreira, a Sra. Ângela de Melo, a Sra. Maria de Fátima de Freitas, a Sra. 
Maria Helena de Freitas, o Sr. Osvaldo S. Ferreira, Rodrigo Arroio, Andre 
Ferreira, Carina, Sandra Ferreira, Sonia Regina e João.

Do SAMPAPÃO Vemos o Sr. João Lucas Gonçalves, a Sra. Edna Costa, 
o Sr. Antonio Barros a Sra. Waldeny Santana, o casal Cida e Orlando, Sr. 
Antonio Mazaro e Yuriko, o Sr. Albino ea Sra. Julia Mazaro.

Os amigos Sr. Alberto dos S. Diniz, o Sr. Carlos Borges Pereira a esposa 
Sra. Ivete Novais Pereira, o Sr. RicardoAquino a Sra. Iara Aquino, o casal 
Ana e Marcio Meyamoto e o casal Monica e Milton Meyamoto.

O Presidente da Casa de Portugal de Campinas Sr. Jota Santos, o vice Sr. 
Pedro Peixoto o casal Sr. Abílio de Avó e a Sra. Rosa  de J. De Avó e o Vice 
Presidente do Arouca Com. Artur A. Pinto.

O patrocinador do evento Sr. Belarmino Marta (Sambaiba), a esposa Sra. 
Nívia da S. Marta, o Vice do Arouca Com. Artur A. Pinto e ainda a Fernanda 
Scalzitti, o Sr. Alexandre Neto, a Sra. Fernanda, a Sra. Marina Kleim e a Sra. 
Cecília Calamida.

Sra. Yvette Pinto, o esposo Com. Artur A. Pinto, o Presidente do Conselho Dr. 
Manuel Magno, a esposa Maria Teresa, a filha Ana Carolina o genro Eduardo 
M. Totaas netas Mariana e Maria Eduarda e o casal Marilia e Carlos Eduardo.

Presentes vemos o Sr. José P. da Rocha a Sra. Deolinda Rocha, a cunhada 
Sra. Helena da S. Rocha, o Sr. Francisco Antonio a Sra. Maria Rosa, Sr. 
Valter J. de Carvalho, o Sr. José Carlos Lopes e a Sra. Marijúlia de Macedo. 

Sr. Eusébio Ribeirinha, Sr.Jose Borges (SAMPAPÃO), Sr. José de Sá, a Sra. Elia-
ne Dinis o Sr. Júlio C. Dinis do SAMPAPÃO e também o Custodio Rodrigues o Her-
mínio Bernardo e o vice presidente Sr. Armênio Ferreira e a Sra. Isaura S. Ferreira.

O Presidente do Arouca Sr. José Pinho dos Santos, a filha Maria de Fatima, 
o esposo Roberto Moreira e a filha Isabela Azevedo.

Do SAMPAPÃO Vemos o Sr. Jose Borges, a esposa Sra. Ivete  N. Pereira o 
cunhado Décio Borges, a Sherilin e o Luís Antonio, o filho Richard, o Jefer-
son e a Jenifer, e a Sra. Edna Teles.

Os amigos Jose de Sá empresário de Roberto Leal e os patrocinadores 
Sr. Berlarmino Marta (Sambaíba), e o Sr. Antonio Soares Gomes (Grupo 
Leograf).

ARRIFANA Os diretores Sr. Fernando Azevedo, e Rafael Azevedo, a esposa 
Andressa Magalhães, o Edilson e a Sandra, a Maria do Carmo, a Adlei, o 
casal Milton e Rosangela, e a Rosana e o Vagner Caravele.

Os patrocinadores Águas Passa Quatro e Hotel Recanto das Hortências, Sr. 
Manuel Duarte a Sra. Maria Luiza da Silva, o Sr. Antonio P. Duarte, a Sra. Ma-
ria Odete Duarte, e ainda o Sr. Artur da S. Moreira a Sra. Antonia L. Moreira, o 
Sr. André Freitas e o Sr. José Freitas da Numatur Turismo e o Sr. José de Sá.

O vice presidente do Arouca Com. Artur A. Pinto e os patrocinadores, da 
ARRIFANA Sr. Fernando Azevedo e do Grupo Leograf Sr. Fabio Gabriel 
dos Santos.

Presentes vemos a Sra. Teresa Pereira Maia, sua mãe a Sra. Alzira G. Pe-
reira, a Sra. Selma V. Pereira, o casal Anderson e Cristina, aSra. Flora V. 
Pereira, o Sr. Paolo Antonielo.

Reunidos vemos o Sr. Eusébio Ribeirinha a esposa Sra. Idalina Ribeirinha, o Sr. 
Carlos Borges,  o Sr. Vanderlei Abade a esposa Sra. Caroline de Fatima, o Sr. José 
Jair da Silva a esposa Sra. Daura R. da Silva e a Sra. Margarete da S. Toquetõ.
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JORNADA 01

Bas Dost marcou os 
dois gols do Sporting, aos 
23 e 86 minutos, o segun-
do de grande penalida-
de, com Niltinho a reduzir 
para os flavienses, aos 81, 
quando estes já jogavam 
em inferioridade numéri-
ca, por expulsão de Gallo 
(71).

No último encontro de 
Tiago Fernandes como 
treinador interino, depois 
de ter substituído José 

Peseiro e antes da entra-
da do holandês Marcel 
Keiser, os ‘leões’ assegu-
raram a subida ao segun-
do lugar, com 22 pontos, 
a dois do líder FC Porto 
e com mais um do que o 
Sporting de Braga e dois 
do que o Benfica.

O Desportivo de Cha-
ves, que somou a quar-
ta derrota consecutiva, 
termina a ronda na 18.ª 
e última posição, com 

Sporting vence 
Chaves e sobe a 
segundo lugar

sete pontos.
O Sporting subiu e ao 

segundo lugar da I Liga 
portuguesa de futebol, ao 

vencer em casa o Des-
portivo de Chaves, último 
classificado, por 2x1, em 
jogo da 10.ª jornada.

O campeão FC Porto 
isolou-se no comando 
da I Liga portuguesa de 

futebol, ao vencer em 
casa o Sporting de Bra-
ga, por 1x0, em jogo da 

O Benfica regressou aos triunfos 
na I Liga portuguesa de futebol, após 
duas derrotas consecutivas, ao triunfar 
em casa do Tondela, por 3x1, na 10.ª 
jornada.

 Conti, no primeiro minuto, na pró-
pria baliza, colocou o Tondela em van-
tagem, mas os ‘encarnados’ deram a 
volta com gols de Jonas (09), Sefero-
vic (64) e Rafa (75).

O Benfica, que não vencia há qua-
tro encontros em todas as competi-
ções, subiu provisoriamente ao tercei-
ro posto, com 20 pontos, a quatro do 
líder FC Porto e a um do Sporting de 
Braga.

O Tondela, que terminou reduzido a 
nove elementos, por expulsões de Da-
vid Bruno (54) e Ícaro (84), segue no 
14.º lugar, com nove pontos.

Benfica vence em Tondela após duas
derrotas consecutivas no campeonato

FC Porto vence Sporting de Braga
10.ª jornada.

 Um gol do brasileiro 
Soares, aos 88 minutos, 
permitiu ao FC Porto so-
mar a terceira vitória con-
secutiva no campeonato 
e impor a primeira derro-
ta aos bracarenses esta 
temporada.

Com este resultado, 
os ‘dragões’ passam a 
somar 24 pontos, mais 
três do que o Sporting 
de Braga, cinco do que 
o Sporting (menos um 
jogo), seis do que o Rio 
Ave e sete do que o Ben-
fica (menos um jogo).

O Vitória de Guimarães 
recebeu e venceu o Santa 
Clara por 2x0, em jogo da 
10.ª jornada da I Liga de 
futebol, resultado que lhe 
permite subir à sétima po-
sição da prova.

Davidson, aos 26 mi-
nutos, adiantou a equipe 
vimaranense, que ampliou 
a contagem aos 81 minu-
tos, por intermédio de An-
dré, na conversão de uma 
grande penalidade.

Com este resultado, o 
Vitória de Guimarães su-
biu ao sétimo lugar com 
15 pontos, enquanto os 
açorianos estão no nono 
com 14.

Vitória de 
Guimarães 

vence

Portugal conquistou, a 
medalha de prata no con-
curso completo dos cam-
peonatos do mundo de 
trampolins, que decorrem 
em São Petersburgo, na 
Rússia.

Na estreia do concurso 
completo, a Seleção por-
tuguesa somou 24 pontos, 
menos três do que a Chi-
na, primeira campeã do 
mundo de ‘all-around’. O 
Canadá arrecadou a me-
dalha de bronze.

A equipe portuguesa 
foi formada por Mariana 

PORTUGAL SAGRA-SE VICE-CAMPEÃO
DO MUNDO EM TRAMPOLINS

Carvalho e Diogo Abreu 
(trampolim), Raquel Pinto 
e Diogo Vilela (tumbling), 
Mafalda Brás e Diogo 
Carvalho (duplo mini 
trampolim) e as duplas 

feminina e masculina de 
trampolim sincronizado, 
constituídas por Marina 
Carvalho e Nicole Pache-
co e por Diogo Ganchi-
nho e Pedro Ferreira.
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No último dia primeiro de novembro, ini-
ciou-se a campanha novembro azul. 
Seu objetivo principal é conscienti-
zar o público masculino de fazer um 

diagnóstico precoce na prevenção ao tumor de 
próstata. 

Nos últimos anos houve um grande avan-
ço no tratamento e diagnóstico. Homens com 
mais de 50 anos devem fazer o PSA anual-
mente.

Amigos, cuidem-se, prevenir é sempre o 
melhor remédio.

#teresabergher #campanha #conscienti-
zação #novembroazul #lutacontraocâncer 
#câncerdepróstata #prevenção #psa #bra-
sil #riodejaneiro #rj #garraecoragememde-
fesadoRio

Novembro 
Azul

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



Portugal em FocoRio de Janeiro, 15 a 21 de novembro de 201814

Mais uM sábado Lotado 
na aLdeia Portuguesa

Outro belo fim de se-
mana, super movi-
mentado, na Aldeia 

Portuguesa do Cadeg. Cada 
sábado que passa, o Cantinho 
das Concertinas do Cadeg 
recebe mais e mais amigos 
a cada fim de semana, onde 
se vai renovando com muita 
gente reunida para sabore-
ar a deliciosa gastronomia 
portuguesa e brasileira, que 
você só encontra no Cadeg, 
com opção de desfrutar de 
excelentes restaurantes por-
tugueses onde você encontra 
vinhos cervejas portuguesas 
e diversas iguarias de ótimas 
procedências. Mais uma vez, 
a comunidade portuguesa e 

luso-brasileira marcou pre-
sença, em peso, lotando as 
dependências da Aldeia Por-
tuguesa do Cadeg, com mui-
ta alegria e descontração e 
desfrutando do bailarico do 
Conjunto Claudio Santos e 
Amigos como atração.

Foi mais uma vez um sá-
bado especial para todos que 
estiveram presentes. Onde 
receberam o carinho e aten-
ção do nosso estimado amigo 
Carlinho Cadevez, idealizador 
da famosa Aldeia Portuguesa 
do Cadeg, e o Jornal Portugal 
em Foco, como sempre todos 
os sábados marcando pre-
sença neste convívio social 
da Comunidade Portuguesa.

Sempre firme e forte com sua Aldeia Portuguesa, o carismático Carlinhos Cadavez rece-
bendo todos com fidalguia no Cantinho das Concertinas, com o amigo Fernando Pinheiro

Cada vez 
melhor 

a partici-
pação do 
conjunto 
Cláudio 

Santos e 
Amigos aos 

sábados 
na Aldeia 

Portuguesa

Explosão de alegria nesta festa portuguesa no Cadeg que já virou patrimônio da Cidade 
do Rio de Janeiro
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ChurrasCo dos aniversariantes transmontano

Esteve bem movimentado o almoço dos aniversariantes com o conjunto Cláudio Santos 
e Amigos agitando os pés de valsa Encontro entre amigos, José Brites, José Matos, esposa Ana Maria e demais amigos

A Casa de Trás
-os-Montes, mais 
uma vez, veio animar 
o cenário associati-
vo, realizando na tar-
de de domingo, dia 
11, o seu tradicional 

churrasco. Associa-
dos e amigos não 
perderam a oportu-
nidade de saborear 
este cardápio bem 
conhecido no clube 
da Av. Melo Matos.

Quem ainda não 
conhece o Churras-
co Transmontano 
não sabe o que está 
perdendo. Com a 
costumeira fartura, o 
almoço tem um car-

dápio variado, com 
churrasco completo, 
saladas variadas e 
rojões com batatas. 
Também foi uma 
bela oportunidade 
para que os aniver-
sariantes pudessem 
ter uma tarde alegre, 
com os seus amigos 
e familiares.

Como não poderia 
deixar de ser, foi um 
convívio agradável, 
com o excelente am-
biente e boa música 
com Cláudio Santos 
e Amigos dando um 
toque a mais no con-
vívio, que diversos 
associados e amigos.

No final foi canta-
do o “Parabéns pra 
você” e distribuindo 
o gostoso bolo. Os 
aniversariantes re-
ceberam os sinceros 

parabéns da direto-
ria da Casa. Foi uma 
agradável tarde na 
companhia da direto-
ria do clube, presidi-
da por Antônio Paiva.

Presença 
marcante 

no convívio 
transmon-

tano, Emília 
Horto, a di-

retora Maria 
Alice Abreu, 

esposo Antô-
nio Abreu e 

amigos

Show de bailarinos no domingo social com os casais 
bailando no salão transmontano



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

Alcina

DE RESTAURANTES
PeNSameNto da SemaNa

NÃo fIQueS amedRoNtada
ao SeNtIReS a temPeStade,

PoIS, oLHaNdo PaRa a fReNte
o SoL tRÁS feLIcIdade

BodaS de PéRoLa, mÁRcIa 
e aLcÍdIo moRGado

GINÁStIco PoRtuGuÊS, 150 aNoS

feLIZ aNIVeRSÁRIo SoRaIa

Pé de VaLSa
da SemaNa

amIZade NÃo Se 
comPRa, adQuIRe-Se

O presidente Ernesto Boaventura,  sua filha Rose Bo-
aventura, primeira-dama da Casa da Vila da Feira, e a 
neta linda Camila, exuberância e felicidade, nos sorri-
sos de amigos queridos Muitas Bênçãos

Os meus queridos amigos Márcia e Alcídio, presidente e 
primeira-dama da nossa Casa de Viseu, vencendo todas 
as etapas de um casamento feliz. Com duas filhas lindas, 
mostram que o amor persistente ganha o mundo e a so-
ciedade. Espero que nas Bodas de Ouro, eu já velhinha, 
cante para eles, o primeiro amor. ABRAÇOS FADISTAS E 
MUITAS BENÇÃOS.

Muito feliz e sorridente na Casa de Viseu, a nossa 
querida Luciane Marquesan, demonstrando muito 
carinho no abraço à amiga querida Noemia Correia 
Pinto, ex-primeira dama do Clube Português do Rio 
de Janeiro. Luciane é assim, espalhando luz por 
onde passa. ABRAÇOS FADISTAS.

A  minha querida amiga, Olga Barros e seu esposo An-
tonio Rodrigues, sempre em lua de mel. Viajando por 
vários países e espalhando caridade por onde passam. 
Mostrando ao mundo, o que é ser feliz. Minha admiração 
e carinho e também saudades de amigos tão queridos.
MUITAS BENÇÃOS.

Minha gratidão eterna a esse clube, onde 
tantas vezes cantei com muito orgulho, 
pela classe e requinte de seus associa-
dos. Na foto o nosso embaixador Jaime 
Leitão, cônsul geral do Consulado de 
Portugal no  Rio de Janeiro, descerrando 
a placa comemorativa dos 150 anos do 
tão amado clube, com o atual presidente. 
Dr. Jacomo Paladino, esposo da minha 
grande amiga, a admirável primeira-da-
ma, Amélia Paladino. No semblante dos 
2 notava-se a alegria de tão significativo 
momento. FELIZ ANIVERSÁRIO MUI-
TAS BENÇÃOS.

No  evento mensal, almoçando 
com Dagmar Lourenço, feste-
jamos o aniversário da Soraia. 
Uma tarde muito alegre. Na foto 
Sr. Adão Lourenço, presidente 
do Orfeão Português, Fernando 
Silva, vice-presidente da Casa 
das Beiras, Neumara iluminada 
diretora social, Neli Cravo, presi-
dente do meu fã clube, Alice Bo-
aventura, Casa da Vila da Feira, 
Teresinha Oliveira, Heloisa Vas-
concelos, Sueli Soares, a ani-
versariante Soraia Soares, Maria 
Alcina e a exuberante Juju. Tar-
de abençoada, almoçando com 
Dagmar. MUITAS BENÇÃOS.

Depois de um almoço dançante e uma tarde bem passa-
da, onde a maioria dos presentes ocuparam a pista de 
dança. É realmente gratificante ir a um clube luso-brasi-
leiro e ver portugueses e brasileiros irmanados, vivendo 
e relembrando as tradições da Pátria. Neste cenário fo-
tográfico, o sorriso, elegância e conhecimento na pista 
de dança. Parabéns Dona Rosa e Sr. Artur, que acom-
panharam o ritmo musical do conjunto Típicos da Beira, 
com muito conhecimento, maravilha, espero vê-los mais 
vezes. Ok? Abraços.

Domingo passado a diretoria da Casa do Porto ofereceu a todos os presentes um belo almoço dançante, num 
ambiente muito agradável e aconchegante. Como é bom nós termos amigos, que têm orgulho de suas raízes, com 
vemos uns da comunicação social, empresários e amigos em geral, que fazem parte do colírio dos nossos olhos. 
Peço desculpa pela modéstia, mas é pura realidade. Neste lindo cenário fotográfico, à esquerda comendador Afonso 
Bernardo Fernandes a quem chamo carinhosamente de irmão de coração, se é irmão, sua esposa e cunhada, Dona 
Florbela, pela lei de Deus todos somos irmãos. Aqui está mais um, o radialista amigo Antônio Simões, sua esposa 
Dona Marilene, seu filho Junior, revelação na comunicação, com sua querida Carol, que esse amor seja eterno, com 
a bênção de Deus. Extensivo a todos em pauta, o desejo de muita saúde, com nosso abraço.   

Relembrando as palavras 
da saudosa Benvinda Ma-
ria, ela escreveria  assim, 
pelo visual fotográfico, 
aquele segredinho dos 
três amigos, com certeza 
não estão falando de mu-
lher, porque são casados, 
muito bem casados e não 
tem mais tempo para isso, 
com certeza são assuntos 
de altas transações. A es-
querda vemos Sr. Antô-
nio Paiva o incombatível 
ex-presidente da Casa 
Trás-os-Montes, depois 
Comendador Henrique 
Loureiro, segue Sr. Ma-
nuel Branco (presidente), 
sua esposa, muito atenta 
Dona Berta, do seu lado 
Dona Rosa, que pelo sor-

QueRIa SeR um moSQuIto PaRa eScutaR
PuBLIco e exPLIco: 

daNçaR SemPRe

A coisa mais barata que temos é amizade, mas se for 
sincera tem muito valor; por isso, parabenizo estas 
duas senhoras que enquanto dançam, seus maridos 
descasam, minha sugestão se por qualquer motivo 
não tiver companheiro para dançar, dance com uma 
amiga e quando é amiga tem muito valor. Parabéns 
Senhoras Dona Florbela e Dona Idália, que continuem 
assim por muitos anos é o desejo de vossos maridos 
e de todos do Jornal Portugal em foco. 

tRÊS GeRaçÕeS, SÓ feLIcIdade!

caSaL ILumINado e feLIZ

riso estava escondendo 
algum segredinho do trio, 
como não sou fofoqueiro, 
só desejo o melhor para 

todos, acompanhado de 
muita saúde. Aproveitan-
do o ensejo, sejam bem 
vindos amigos, Dona 

Rosa e Comendador 
Loureiro de vossas me-
recidas férias na Pátria 
Mãe. 

Imagem maravilhosa no almoço festivo de aniversário de 
64 anos do G.F. Padre Tomás Borba da Casa dos Açores. 
O futuro presidente açoriano Leonardo Soares com sua 
mãe Maria  Silva Soares, amor às origens açorianas

Momento 
único deste 

domingo 
no almoço 

dos aniver-
sariantes 
da Casa 

de Trás-os-
Montes, o 
distinto e 

sorridente 
casal, o 

empresário 
José Brites 

e esposa D. 
irene

futuRo PReSIdeNte

caSaL Nota 1000

deStaQue da SemaNa
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Casa Unidos de PortUgal em alCântara

Mais um grupo de senhoras amigas, num close para o 
Jornal Portugal em Foco

Esteve bem 
movimentado 
no domingo 

em Alcântara na 
Casa Unidos de 
Portugal, com o pre-
sidente Humberto 
Mendonça e o pre-
sidente do Conse-
lho José Mendonça, 
sempre simpático e 
atencioso com to-
dos os presentes. 

Brindando a felicidade o casal Antônio e 
esposa, sempre prestigiando o clube de 
Alcântara

Descontração no encontro das amigas  
Delfina,Maria Alice e Nair no domingo 
festivo na Casa Unidos de Portugal

Como sempre um 
cardápio de muito 
bom gosto, varieda-
de e qualidade. Não 
faltando música ao 
vivo para os famo-
sos pés de valsa. 
Realmente a Casa 
Unidos de Portugal 
em Alcântara é um 
pedacinho de Por-
tugal no coração de 
São Gonçalo.

Diversas 
famílias 
presen-
tes no 
almoço 
mensal 
da Casa 
Unidos de 
Portugal

Casa Unidos de Portugal em Alcântara mantendo as tradições portuguesas

Grupo de 
amigos 

animando o 
convívio so-
cial na Casa 

Unidos de 
Portugal
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

ALHEIRA
• 1 kg de carne de porco
• 1 kg de carne de frango em pedacinhos
• 4 dentes de alho
• 1 colher de sopa de sal
• 1 colher de sobremesa de pimenta do 
reino moída
• 1 colher de sopa de colorau
•1 colher de sopa de páprica picante
• 2 colheres de sopa de salsa picada (de 
preferência desidratada, para não alterar 
o gosto)
• 1 colher de sobremesa de cura (salitre 
ou nitrato de sódio)

Faça uma boneca de gaze com uma 
colher de sobremesa de pimenta do rei-
no em grãos (triture levemente com um 
martelo de carne). Coloque os ingredien-
tes em uma panela de água e cozinhe por 
duas horas. Coe, reserve o caldo, corte o 
frango em pedacinhos e moa a carne de 
porco. Retire a casca de um pão italiano 
amanhecido, de cerca de 500g, e corte em 
fatias. Coloque em uma vasilha e jogue 
por cima o caldo em quantidade suficiente 
para amolecer. Junte as carnes e reserve.

Misture todos esses temperos e reser-
ve. Coloque em uma panela 5 colheres de 
sopa de azeite, e esquente o fogo junto a 
6 dentes de alho. Frite o suficiente para 
dourar e jogue sobre a mistura dos tem-
peros. Junte as carnes e o pão amolecido 
e misture. Embuta as tripas de boi com-
pradas secas e pré hidratadas (deixe de 
molho em agua por 20 minutos). Faça as 
linguiças mais compridas, de forma que 
seja possível dobrar em ferradura. Para 
manter nessa posição, amarre as duas 
pontas uma próxima da outra com bar-
bante. Pendure para secar (na sombra, 
num lugar ventilado) e leve ao forno com 
a porta aberta para desidratar, durante 30 
minutos.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A –Barra – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROU-
CA – A partir das 12h30 – Aberto ao público. O melhor 
da culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no cora-
ção da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
NOVEMBRO – 18 – Domingo – 12h. Arraial Feirense 
– Quinta do Castelo. Apresentação especial do rancho 
Folclórico Benvinda Maria da Casa das Beiras. Descon-
to de 50% para folclorista. Apresentar documento com 
foto comprovando a participação em um grupo folcló-ri-
co. Conjunto Cláudio santos & Amigos. Valor R$40,00 
por pes-soa. Cardápio típico: Sardinha portuguesa – 
frango na brasa – batata cozida e frita – caldo verde 
– doces e bebidas a parte.
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 13h. Fazer o bem é 
delicioso. Feijoada Beneficente. Em prol do natal das 
crianças do Projeto Social do centro Cultural Cecília 
Conde. Música ao vivo. Bebidas a parte. Convites: An-
tecipados – R$40,00. Na hora – R$50,00.
 

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

NOVEMBRO – 18 – Domingo 12:30h. II Festa Popular 
Portuguesa. Adesão R$60,00 (Bebidas não inclusas). 
Atração: Amigos do Alto Minho.
NOVEMBRO – 21 – Quarta-feira 12h. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E 
ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 12h. “Arraial Transmonta-
no”. Cardápio: sardinha assada, tripas a moda transmon-
tana, churrasco completo, acompanhamentos, saladas 
diversas, caldo verde. Frutas. Atrações Cláudio Santos. 
Dançarinos para as damas. Valor da entrada: R$50,00. 

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
NOVEMBRO – 17 – Sábado – Sede Social – 20h. Hu-
morista mais ecumênico da galáxia. Apóstolo Arnaldo 
estará na Casa de Viseu. Comediante e realiza shows 
de standups por todo o Brasil. Ficou muito conhecido 
pelos seus vídeos no Yotube. Garanta já o seu ingresso. 

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
NOVEMBRO – 14 – Quarta-feira – 18:30h. Samba, 
Bossa Nova e MPB – restaurante Costa Verde. Eliana 
Gabriela & Eduardo Risso fazem um duo de Bossa Nova 

e MPB, no Restaurante Costa Verde todas as quartas a 
partir das 18h30. O dueto nasceu do amor por estes gê-
neros e os interpreta com personalidade única através 
das obras de grandes como Caymmi, Jobim, Vinícius, 
Paulinho, Chico, Gil entre outros.
NOVEMBRO – 18 – Domingo – 12h. Aniversário de 
21 anos dos Veteranos da Casa do Minho. Para animar 
a festa o Conjunto “Os Navegantes”. Apresentação do 
Rancho Folclórico Camponeses de Portugal e do ani-
versariante Rancho Folclórico Veteranos da Casa do 
Minho.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: 2568-9535

XIII ENCONTRO CULTURAL AÇORIANO A OCUPA-
ÇÃO COMERCIAL AÇORIANA NO ESPAÇO URBA-
NO DO RIO DE JANEIRO
NOVEMBRO – 23 – Sexta-feira – 20:30h: Abertura da 
exposição de quadros: Açorianos e sua Arte; 21h: Aber-
tura Oficial do XIII Encontro Cultural Açoriano, com a 
presença de autoridades 21:15h: palestra do professor 
Doutorando Daniel Evangelho Gonçalves, com o tema: 
“A história da ocupação comercial açoriana na cidade 
do Rio de Janeiro”; 21:50h: Apresentação do Docu-
mentário: “Imigração e Comércio – os Açoriano no Rio 
de Janeiro”; 22:30h: Encerramento do 1.º dia do XIII 
Encontro Cultural Açoriano. Logo após, ocorrerá uma 
degustação de petiscos açorianos para os presentes.
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 13h: Almoço de 
confraternização do XIII Encontro Cultural Açoria-no; 
será servido um cozido típico a moda açoriana. 15h: 
Apresentação do Grupo Padre Tomás Borba; 15:30h: 
Entrega de homenagens aos participantes; 16h: En-
cerramento Oficial do XIII Cultural Açoriano.
 
CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói
Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640

DEZEMBRO – 9 – Domingo – 12h. Festa da Casta-
nha. Show com a Banda Brasil. Comidas típicas e mui-
ta castanha portuguesa. Convite individual: R$ 70,00. 
Obs.: Bebidas e doces portugueses à parte...

CAMPONESES DE PORTUGAL
Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – Duque 

de Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964
NOVEMBRO – 25 – Domingo – 12h: Encontro de Fol-
clore do Rio de Janeiro - Entrada Franca - Cardapio: 
Churrasco misto no espeto, galeto inteiro na brasa, tri-
pas à moda do Porto, petiscos e sopão e muito mais. 
Festival às 14:30h. Camponese de Portugal, Casa de 
Viseu, Luiz de Camões, Armando Leça, Arauca Barra 
Clube, Eça de Queiroz, Guerra Junqueiro, Vasco da 
Gama, Fausto Neves e Serões das Aldeias. Venha com 
alegria sanfoneiros se encontram.



O duplo problema 
da hanseníase

Antigamente, diversas doenças de pele caiam na 
designação de “lepra”, entre elas a hanseníase - uma 
das enfermidades mais antigas citadas na literatura. 
A bíblia já falava em casos com sintomas típicos da 
doença e acredita-se que o principal responsável pela 
disseminação da mesma pelo continente Europeu foi o 
exercito de Alexandre, o Grande.

Apesar de ser uma doença cutânea, ela pode afe-
tar os olhos, nervos e até mesmo órgãos internos. O 
principal sintoma é o surgimento de manchas pardas, 
pouco visíveis e com limites imprecisos na pele. As 
áreas afetadas costumam apresentar dormência e in-
sensibilidade térmica. Podem aparecer caroços nas 
partes mais frias do corpo, como orelhas e mãos. De-
pendendo da agressividade do bacilo, o paciente pode 
apresentar feridas, lesões e até mesmo perder dedos. 
Felizmente, hoje em dia a hanseníase tem cura. Por-
tanto, em caso de suspeitas ou dúvidas, procure um 
dermatologista e comece o tratamento o mais rápido 
possível. Como sempre, o tratamento precoce costu-
ma ser mais eficiente.

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

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

www.facebook.com/paulopinheirovereador

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 15 a 21 de novembro de 2018

“Pra lá de especial” ex-
pressão muito usada na co-
munidade sul-rio-grandense 
foi à definição exata para a 
Costelada Gaúcha, já tradi-
cional, da Casa do Minho, re-
alizada neste último domingo. 
O público, bastante numero-
so, se deliciou com a culinária 
original dos pampas, compro-
vadamente, pois é feita nos 
mesmos padrões lá do Sul, 
ou seja, a churrasqueira fica 
no chão, ao ar livre. A seguir, 
na parte artística, o  Rancho 
Gaúcho da Casa do Minho 

Tradicional cosTelada
Gaúcha na casa do Minho

arrancou calorosos aplausos 
com a apresentação de dan-
ças, enfocando o folclore do 
Rio grande do Sul. “Peões 
e Prendas” desfilaram seus 
lindos trajes e exibiram uma 
performance de amor a terra 
onde nasceram. parabéns 
para aos organizadores da 
costelada Gaúcha, J.Maciel 
e esposa Mariza Canaparro 
que  nesta edição receberam 
a visitar do Campeão Mun-
dial, pelo Grêmio o treinador 
Valdir Espinosa

O ex-treinador Campeão mundial com o Grêmio Valdir Espinosa sem-
pre que está no Rio prestigia a Costelada Gaúcha na Casa do Minho

Marcando presença na festa Gaúcha, o vice-presidente Casimiro Fer-
reira, o ex-presidente Joaquim Fernandes e o Antonio Veloso

Belo 
registro da 
sorridente 

Mariza 
Canaparro 

com os 
queridos 
compo-

nentes do 
Rancho 

Gaúcho da 
Casa do 

Minho


