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CADERNO DE SÃO PAULO

O Presidente português, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
defendeu  que Portugal e 
Brasil têm de se dar bem 
e disse esperar um traba-
lho em conjunto a nível de 
chefes de Estado durante a 
presidência de Jair Bolso-
naro.

O chefe de Estado con-
siderou também funda-
mental que o Brasil esteja 
empenhado” no novo ciclo 
que está em preparação na 
Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa . “Espe-
ro bem que aconteça”.

Quanto às relações bi-
laterais, Marcelo Rebelo 
de Sousa salientou que há 
uma comunidade portugue-
sa e lusodescendente for-
tíssima no Brasil, de várias 
gerações, e agora há uma 

Um tarde perfeita, no Solar Visiense, onde a comunidade 
portuguesa festejou os 51 Anos do Programa Portugal 

em Festa do Manuel Cardoso, o homem da Sanfona Bioni-
ca. Com sua esposa Graça Diniz e Dr. Luzemberquer, dian-
te do bolo comemorativo. Detalhes na págs 8 e 16

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro não 
para, no domingo realizou mais um tradicional Arraial 

Transmontano com a presença de muita gente boa e amiga 
prestigiando a programação. Na foto, os famosos pés de 
valsa. Detalhe na pág 17

Mais um belo sábado, na Aldeia Portuguesa no Cadeg, com 
os amigos marcando presença, em peso. O verdadeiro 

ponto de encontro da família portuguesa. Na foto o empresá-
rio, Orlando Pereira, da empresa Big Store seus filhos, André, 
Alexandre, com sua sogra Beth e Sandra. Detalhe na pág 20

51º Aniversário do ProgrAmA
PortugAl em festA do mAnuel

CArdoso, nA CAsA de viseu

ArrAiAl trAnsmontAno
Agitou o domingo

CAntinho dAs ConCertinAs no
CAdeg é semPre umA festA

Marcelo espera trabalho
em conjunto com Bolsonaro

comunidade brasileira for-
tíssima em Portugal.

“Portanto, os países têm 
de se dar bem, e eu espero 
que seja isso que aconteça 
no mandato de quatro anos 
do Presidente que aca-

ba de ser eleito”, afirmou.                                                                                                           
Interrogado se Portugal vai 
relacionar-se com o Brasil 
com o mesmo entusiasmo 
que tinha até aqui, o Pre-
sidente respondeu que os 
chefes de Estado não têm 

de ter entusiasmo ou não 
ter entusiasmo, esse é um 
problema dos cidadãos, e 
que a sua função é defen-
der, naturalmente, os res-
petivos povos.

“Fiz questão de enviar a 
mensagem ao Presidente 
Jair Bolsonaro e de lembrar 
a nossa fraternidade, que é 
histórica e atual, a comuni-
dade portuguesa fortíssima 
no Brasil e a comunidade 
brasileira fortíssima em 
Portugal. Que o mesmo é 
dizer: esperar que nestes 
quatro anos haja um tra-
balho em conjunto a nível 
de chefes de Estado, mas 
também de chefe de Esta-
do brasileiro com o Gover-
no português, uma vez que 
o sistema brasileiro é presi-
dencialista”, acrescentou.

O Buffet Torres, mais 
uma vez abriu suas portas, 
para oferecer um jantar com 
toda a renda em prol do Lar 
da Provedoria, e foi novo 
sucesso, que reuniu a nata 
da comunidade Luso-Pau-

lista. Neste ano, aqui vemos 
uma mesa com internos do 
lar radiantes, participando 
do jantar. Confira esta re-
portagem e ainda, a coluna 
Mundos ao Mundo do jorna-
lista Albino Castro. Confira.

novo sucesso do Jantar em Prol
do lar da Provedoria

O dirigente do PSD Tiago Moreira de Sá defendeu  que a eleição de Jair Bolsonaro como 
Presidente do Brasil em nada altera o relacionamento bilateral e que Portugal deve manter 
ótimas relações com o Brasil.  Tiago Moreira de Sá, que preside à Comissão de Relações 
Internacionais do PSD, escusou-se a comentar o discurso ou as propostas de Jair Bolsona-
ro, invocando o princípio da não intromissão na vida política de outros Estados. “Ganhasse 
quem ganhasse,  Portugal deve manter ótimas relações com o Estado brasileiro, indepen-
dentemente de quem é o seu Presidente”, defendeu. Tiago Moreira de Sá argumentou que 
as relações entre os países são relações Estado a Estado, não são relações entre a pessoa 
A e a pessoa B e essas relações permanecem, com base nos interesses e nos valores co-
muns, mas sobretudo nos interesses comuns, independentemente dos candidatos que ga-
nham eleições. “Neste caso, o Bolsonaro é o Presidente eleito democraticamente do Brasil. 
As relações entre Portugal e o Brasil mantêm-se inalteradas e Portugal tem de ter uma boa 
relação com a atual presidência do Brasil”, acrescentou o professor .

PSD defende que Portugal deve manter ótimas relações com o Brasil

O ministro Adjunto e da 
Economia defendeu que o 
endividamento das empresas 
baixou para 133% do PIB, es-
tando a ganhar quota de mer-
cado, e que o Imposto sobre 
Combustíveis  está dentro da 
média europeia. Estas posi-
ções foram assumidas por Pe-
dro Siza Vieira na abertura do 
segundo e último dia de deba-

te na generalidade da proposta 
do Governo de Orçamento do 
Estado para 2019, no parla-
mento, durante o qual foi criti-
cado por CDS-PP e pelo PSD 
pelo logro ou embuste da des-
cida do ISP da gasolina anun-
ciada  ministro das Finanças.

Ao contrário das preocupa-
ções do BE e PCP no debate, 
o ministro advogou também 

que o investimento público vai 
crescer em 2019 e que as em-
presas nacionais estão mais 
competitivas, menos endivida-
das e a ganhar maior quota de 
mercado externo.

De acordo com Pedro Siza 
Vieira, a autonomia financei-
ra das empresas aumentou  
37% nos últimos 3 anos, o 
endividamento baixou para 

133% do PIB e as exporta-
ções atingiram 45% da rique-
za criada em Portugal.

Da parte da oposição, a in-
tervenção mais dura partiu do 
CDS-PP, Nuno Magalhães, 
que considerou uma desilu-
são a intervenção do ministro, 
já que, no seu discurso inicial, 
não abordou a questão da re-
dução do ISP

Ministro  defende que empresas estão menos endividadas e mais competitivas

Um estudo realizado por uma 
consultora para a Associação 
Portuguesa da Indústria Farma-
cêutica analisou o impacto hu-
mano, social e econômico dos 
novos fármacos em 8 doenças, 
traduziu-o em euros e concluiu 
que os benefícios foram muito 
superiores à despesa total com 
medicamentos do país

Só em 2016 os medicamen-
tos inovadores adicionaram 180 
mil anos de vida saudável a Por-
tugal, avaliados entre 5 a 7 bi-
lhões de euros, quase metade da 
despesa farmacêutica total anual 
em Portugal de 3,8 bilhões. 

A análise centra-se em 8 do-
enças, HIV, esquizofrenia, artrite 
reumatoide, diabetes, câncer do 
pulmão, insuficiência cardíaca 
crônica, câncer colo-retal, doen-
ça pulmonar obstrutiva crônica,  
que afetam aproximadamente 

20% da população e cujos trata-
mentos, em determinada altura, 
sofreram avanços significativos.

Os resultados mostram que 
os novos produtos trouxeram 2 
milhões de anos de vida saudá-
vel, menos 110 mil mortes, um 
aumento da esperança de vida 
até 10 anos desde 1990, além de 
melhor qualidade de vida para 
os doentes e cuidadores com 
efeitos secundários reduzidos e 
opções de tratamento mais con-
venientes.

Do ponto de vista social, os 
produtos  inovadores permitiram 
manter os doentes a trabalhar e 
a gerar rendimento para as fa-
mílias. E pouparam mais de 560 
milhões de euros/ ano ao siste-
ma de saúde, na medida em que 
evitaram internamentos hospita-
lares e outras despesas de saú-
de associadas.

Medicamentos inovadores
evitaram 110 mil mortes
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É presidente da Comissão 
de Defesa da Assembleia da 
República e nessa condição 
tem feito o escrutínio, possível,  
sobre o caso de Tancos. Mas 
Marco António Costa fala tam-
bém da vida atribulada do PSD 
nesta entrevista.

Em dezembro de 2017, a 
comissão de Defesa a que 
preside ouviu o general Ro-
visco Duarte à porta fechada 
e quando acabou disse que 
houve uma total transparên-
cia nas explicações que foram 
dadas e que iria registar isso 
com enorme agrado e como 
sinal de comprometimento 
mútuo, quer do Exército quer 
da Assembleia da República, 
com um trabalho conjunto. 
Sentiu-se enganado? 

Fiz essas afirmações ten-
do seguramente como pano 
de fundo aquilo que se passou 
dentro a comissão, e há uma 
boa-fé institucional que deve 
presidir às relações entre os 
diferentes titulares de organis-
mos do Estado. Essas declara-
ções reportam aquilo a que eu 
assisti. Admito que as explica-
ções que nos foram dadas pelo 
senhor general Rovisco Duarte 
correspondiam à informação 
que ele poderia ter sobre a si-
tuação. Nós não somos ingé-
nuos, mas continuamos a ter 
exatamente o mesmo registo: a 
nossa boa-fé institucional man-
ter-se-á sempre.

Mas a verdade é que se 
lhe pedíssemos para expli-
car hoje o que  aconteceu em 
Tancos teria alguma dificul-
dade...

Não me senti enganado. 
Para me sentir enganado te-
nho de ter a plena convicção 
de que a pessoa me mentiu e 
não tenho. Daí, uma comissão 
de inquérito poder ter um papel 
importante, o de aprofundar 
esta questão. Hoje, o que nós 
sabemos sobre Tancos deve-
se muito ao trabalho da co-
missão de Defesa que desde 
o primeiro momento nunca o 
deixou desaparecer da agen-
da política. Permitindo que aos 
portugueses não fosse escon-
dida e escamoteada a verdade 
dos acontecimentos.

Mas o que terá aconteci-
do? 

Qual das partes é que quer 
saber? É que há vários episó-
dios. Este é que é o problema. 
Quanto ao que se passou no 
furto, a parte substantiva do 
tema eu não posso falar por-
que muitos dos documentos 
que recebemos vinham clas-
sificados como confidenciais. 
Em segundo lugar, aconteceu 
logo um episódio gravíssimo, 
que foi relatado na comissão de 
Defesa Nacional pela senhora 
procuradora Helena Fazenda e 
pelo ex-secretário-geral do Sis-
tema de Informações da Re-
pública Portuguesa: foram os 
senhores jornalistas que os in-
formaram do acontecido. Aqui 
está a primeira falha sistémi-
ca, institucional, de segurança 
do Estado Português, que não 
pode passar em claro e que a 
comissão de Defesa não tem 
competências para analisar. O 
roubo foi descoberto num dia e 
a senhora secretária-geral sou-
be 24 horas depois através da 
comunicação social.

Era ao Governo ou à ins-
tituição militar que competia 
informar?

Eu acho que era a todos. 
Portanto, é uma matéria que 
deve ser apreciada na comis-
são de inquérito. A comissão 
de inquérito não pode ter uma 
missão de olhar para Tancos, 
deve partir de Tancos e olhar 
para as falhas que o sistema 
revelou sob o ponto de vista de 
reação e institucional, e propor 
alterações.

Deve ser esse o objetivo 
da comissão de inquérito?

A minha visão, independen-
temente do que possa aconte-
cer no debate político dentro 
da comissão de inquérito e 
no apuramento da verdade, é 
que há uma missão essencial 

Entrevista com Marco António Costa
, é para isto que nós existimos 
como instituição, que é preser-
var a segurança dos portugue-
ses, defender o Estado e ga-
rantir que, no futuro, erros que 
detectamos agora não voltem a 
acontecer.

E houve mais falhas sisté-
micas? 

Julgo que até poderá ter 
havido falhas anteriores. Su-
postamente, já havia infor-
mações que indiciariam que 
poderia estar em curso o furto 
de armamento. Julgo que era 
importante que se sinalizasse 
aos serviços de informação 
essa possibilidade.

Essa informação chegou 
ao Ministério Público mas 
não saiu de lá?

Tanto quanto sabemos. Já 
apontámos duas falhas do sis-
tema, vamos apurar responsa-
bilidades? Com certeza, para 
isso é que está lá o Ministério 
Público, a polícia e, no plano 
político, o Parlamento.

Aconteceu uma certa po-
litização desta questão. A 
comissão parlamentar de in-
quérito não pode ir pelo mes-
mo caminho?

Não, vamos lá ver, será 
inevitável tirar ilações políticas 
também... Em várias comis-
sões de inquérito, mau grado, 
muitas vezes, a visão mais 
evidente serem as disputas 
verbais entre os deputados, há 
um papel relevante para ajudar 
os portugueses a compreender 
o que se passou. Nós não po-
demos transformar a comissão 
de inquérito num sítio de lavar 
roupa suja. Isso será prestar 
um mau serviço à democracia.

O ministro podia não sa-
ber?

Pela posição que ocupo 
não devo fazer juízos de inten-
ção. A ideia que existe é que os 
temas graves que um chefe de 
gabinete sabe, dificilmente es-
conde ao seu titular da pasta. 
Mas pode acontecer e eu não 
posso afirmar que o senhor mi-
nistro sabia.

 O que está a dizer é que 
o ministro teria obrigação e 
saber mas pode não ter sido 
informado?

Não. Ele tem obrigação de 
saber, ele tem obrigação de 
garantir que o chefe de gabine-
te corresponderá lealmente à 
missão, por isso é que o esco-
lhe, e se ele falha, naturalmen-
te o ministro tira daí as ilações 
e as responsabilidades. Não 
posso atribuir nenhum juízo, 
até porque tive alguns diálogos 
com o ex-ministro que não me 
permitem concluir isso. A forma 
como o senhor ex-ministro de-
monstrava incómodo relativa-
mente às coisas não avança-
rem, na minha modesta opinião 
era a de alguém que estava 
também muito empenhado em 
saber a verdade.

Como é que avalia toda a 
ação do Governo nesta ma-
téria? 

A resposta a essa pergunta 
é: desastrosa. Política e, mais 
grave, institucionalmente de-
sastrosa. Hoje o Governo está 
a tentar fazer uma coisa muito 
hábil, que é afastar todas as 
pessoas que tiveram contacto 
com Tancos. Chama-se a isto 
isolar o problema, fazer um 
cordão sanitário em volta de 
Tancos sob o ponto de vista 
político. Sai ministro, secretá-
rio de Estado, chefe do Estado 
Maior do Exército, escolhe-se 
para CEME uma pessoa que 
estava na GNR e que, portan-
to, não teria relação, embora, 
enfim...Aliás é muito normal 
este Governo ter essa atitude; 
goza de uma certa impunida-
de na forma como olha politi-
camente para estas questões. 
Aconteceu isso com os fogos 
florestais. Reparem que nos fo-
gos florestais aconteceu o pri-
meiro incidente em junho e foi 
um bocadinho desvalorizada a 
questão, e em outubro voltou a 
acontecer.

A ministra acabou por ser 
demitida.

Sim, mas ninguém nos 

pode garantir que se tivesse 
havido mudança da pasta, a 
pessoa que tivesse assumido 
o Ministério da Administração 
Interna não teria uma atitude 
mais proativa relativamente à 
situação e, porventura, em ou-
tubro - isto é uma especulação, 
mas é tão legítima como a op-
ção que foi tomada de não fa-
zer nada - as coisas não teriam 
a dimensão que tiveram. Na 
semana passada, em resposta 
no Parlamento, o senhor pri-
meiro-ministro desvalorizava o 
assunto, dizia que estava tudo 
bem, que não havia problema 
nenhum, que estavam todas as 
pessoas de pedra e cal, enfim, 
desvalorizava. Esta semana, 
aquilo que era desvalorizado 
na semana passada transfor-
mou-se num cordão sanitário 
sob o ponto de vista político. 
Tirou-se toda a gente, todos 
os que possam ter qualquer 
tipo de contágio com o tema de 
Tancos foram retirados do Go-
verno e de posições de chefia 
ou de responsabilidade no âm-
bito da sua ação institucional. 
Falo aqui como deputado. Não 
interessa se sou do PSD ou 
não porque se fosse o PSD a 
ter esta atitude eu também não 
ficaria calado perante esta cir-
cunstância.

Como avalia a posição do 
Presidente da República? 

Eu não posso interpretar 
com sentido de justiça porque, 
seguramente, o senhor Presi-
dente terá muito mais informa-
ção do que nós; é próprio da 
função, da responsabilidade de 
Comandante Supremo. Uma 
coisa que eu lhe posso dizer: 
o senhor Presidente da Repú-
blica tem sido irrepreensível na 
forma como tem desempenha-
do a sua missão de Presidente 
da República e Comandante 
Supremo das Forças Armadas. 
Primeiro, porque nunca deixou 
desvalorizar um tema que ele 
considerou sempre grave e, 
nisso, tem sido muito incómodo 
para o primeiro-ministro e para 
o Governo. Em segundo lugar, 
porque tem tido sempre uma 
atitude de proteger as Forças 
Armadas, que é algo que eu 
também tenho procurado fazer 
nas minhas intervenções. Cha-
mar a atenção dos portugue-
ses para o facto de as Forças 
Armadas não serem o episódio 
de Tancos. São 30 000 homens 
e mulheres, profissionais com-
petentes, dedicados, patriotas, 
que servem o nosso país no 
plano interno e no plano exter-
no de forma exemplar. Como 
em todas as organizações, há 
pessoas que se portam mal, e 
há uma meia dúzia de pessoas 
que se terão portado mal e que 
importa agora apurar quem são 
e responsabilizá-las.

 Nesse sentido, não o sur-
preendeu tudo o que acon-
teceu em Tancos depois do 
roubo?

Seria desonesto dizer que 
não fiquei surpreendido, todos 
os portugueses ficaram surpre-

endidos com o grau de arrojo 
que foi usado para tentar recu-
perar as armas. Mas há dúvi-
das que continuam no ar: se fo-
ram recuperadas umas, porque 
é que não foram recuperadas 
as outras? Onde é que elas es-
tão? E uma outra questão que 
é mais ampla: alguém acredita 
que foi um senhor sozinho que 
conduziu e que carregou tanto 
material militar e que, sozinho, 
levou a cabo este roubo de ar-
mamento e que, sozinho, trafi-
ca? Eu acho que só por infanti-
lidade é que nos podem querer 
passar uma ideia destas.

 O ex-ministro chegou a 
dizer aqui que, no limite, até 
podíamos chegar à conclu-
são de que não tinha havido 
roubo. 

Não me cabe especular. 
Não tenho nenhuma explica-
ção. Fiquei com a percepção, 
da explicação que nos foi dada 
sobre a forma como é gerido o 
inventário dos paióis, de que, 
verdadeiramente, ninguém sa-
bia o que tinha sido roubado. 
Disse isto no ano passado ao 
DN e causou uma série de re-
ações muito pouco simpáticas 
relativamente à minha pessoa. 
Portanto, vivemos aqui numa 
névoa em volta de algo que é 
muito importante. Eu conhe-
ço bem outras organizações e 
costumo dizer que os escutei-
ros sabem onde estão todas 
as facas de mato e, portanto, é 
suposto que uma organização 
que lida com armamento com 
um grau letal como aquele com 
que lida o Exército saiba com 
rigor onde estão as coisas, por 
onde andam e em que mãos. 
O Estado não pode viver indi-
ferente à circunstância de não 
haver esse rigor.

Que apreciação faz sobre 
a prestação do PSD nesta 
questão. Houve alguma su-
avidade - foi sentido de Es-
tado ou falta de sentido de 
oportunidade?

É sempre muito difícil fazer 
estas avaliações. Eu admito 
que quem suavizou a interven-
ção o tivesse feito segundo o 
seu próprio estilo. A compre-
ensão dos militantes e dos por-
tugueses foi que poderia dar a 
impressão de que haveria até 
um certo subjugar ao PS e ao 
primeiro-ministro. Mas os últi-
mos acontecimentos compro-
vam que o Dr. Rui Rio estava 
tudo menos subjugado ao Dr. 
António Costa e o PSD ao PS. 
As percepções que se criam 
são sempre muito complexas 
na política, e não foi feliz, numa 
fase, a forma como nós fizemos 
oposição. Julgo que se estão a 
corrigir as coisas. O grupo par-
lamentar tem feito o seu papel, 
tem dado os seus contributos, 
o próprio líder do partido tem 
sido bastante mais assertivo 
e interventivo. Durante um pe-
ríodo, falava de semana a se-
mana e, de permeio, não havia 
ninguém a secundar a mensa-
gem que ele passava. O que é 
que acontecia? A quantidade 

dos adversários que estão no 
espaço político devastava a 
mensagem, torcendo-a, pas-
sando para a opinião pública 
uma percepção daquilo que ele 
tinha dito que não era quilo que 
ele efetivamente disse e que 
tornava ineficaz a mensagem. 
Acho que o Dr. Rui Rio e a lide-
rança do PSD têm de receber 
de todos nós uma oportunida-
de, mas ele também tem de 
fazer pela vida. Há um dever 
de compromisso mútuo da par-
te de todos aqueles que até 
podem não se rever na forma 
como o Dr. Rui Rio quer fazer 
a política, mas a partir deste 
momento há um dever de criar 
as condições para haver uma 
unidade estratégica. Mas quem 
está na direção do partido tem 
de ser o primeiro a estender a 
mão e criar as condições para 
que essa unidade estratégica 
exista.

Esse compromisso não 
tem existido.

Eu acho que está a come-
çar a existir. Eu acredito que 
sim. Desejo e acredito que sim.

Pelo menos até às legis-
lativas?

Os partidos são instituições 
que almejam o poder e, por-
tanto, se em algum momento 
não se vence, naturalmente 
que haverá sempre discussão 
interna.

Antes das legislativas há 
as europeias. O que é um re-
sultado razoável para o PSD 
de Rui Rio?

Não sei. O meu PSD, que 
eu julgo que é o mesmo do  Dr. 
Rui Rio, é um partido que se 
habituou a ir a eleições para 
vencer, sendo que uma coisa 
é perder por pouco outra coisa 
é perder por muito. Será im-
portante para o projeto político 
do partido a sua presença no 
Parlamento Europeu. Temos 
eurodeputados extraordiná-
rios, vencer para termos uma 
voz ativa na Europa é muito 
importante. O PSD vai lançar 
agora um conjunto de deba-
tes e de painéis sobre temas 
europeus. A Europa vive hoje 
um momento particularmente 
difícil, a transformação políti-
ca que está em curso na Eu-
ropa, o Brexit, as migrações, 
os radicalismos, as alterações 
estruturais do xadrez parti-
dário fazem com que o próxi-
mo Parlamento Europeu seja 
de grande incerteza quanto 
à acomodação das maiorias 
para eleger o presidente da 
Comissão Europeia.

Mas um mau resultado 
nas europeias pode ou não 
tornar insustentável a per-
manência do líder?

Eu acho que a sua pergun-
ta dita uma resposta. Se me diz 
um mau resultado - não sei o 
que é para si um mau resul-
tado, mas deve ser o mesmo 
que para mim -, qualquer mau 
resultado nas europeias ou nas 
legislativas afeta sempre as di-
reções que estão em exercício, 
isso é inevitável.

E Rui Rio devia tirar as 
consequências disso?

As legislativas são as legis-
lativas e as europeias são as 
europeias e a proximidade tem-
poral não nos deve fazer andar 
aqui a brincar aos partidos.

Ou seja, pelo menos até 
às legislativas, Rui Rio terá o 
partido em paz para provar o 
que vale?

Eu falo por mim, mas falo 
também por aquilo que vejo, 
por aquilo que é o ambiente. 
O nosso partido está muito ex-
pectante em ver o nosso líder 
de forma crescente a afirmar 
uma alternativa de poder e a 
demarcar uma posição relati-
vamente a este PS.

 Foi muito próximo de 
Passos Coelho. Ele terá con-
dições para regressar no 
curto/médio prazo?

Quero dizer que fui porta-
voz dele com muito orgulho. 
Espero que ele volte, o Dr. Pas-
sos Coelho é um homem que 
pela forma íntegra, responsá-
vel, ponderada como governou 
Portugal faz muita falta ao país.

E ele está motivado para 
esse regresso?

Isso tem de lhe perguntar a 
ele. Eu fui porta-voz das ideias 
políticas dele. Nunca sou porta-
voz da vida dos meus amigos.

Admite vir a assumir um 
dia uma candidatura à lide-
rança do partido?

Todos os dias admito para 
mim uma coisa importante, 
que é ser feliz. Portanto, não 
tenho nenhuma expectativa, 
nem vislumbro nenhuma am-
bição nesse sentido, mas em 
cada momento faço aquilo que 
considero que faz parte do meu 
conceito de felicidade. Não lhe 
sei responder a isso. Acho que 
o partido tem muitas pessoas 
competentes para poderem as-
sumir essas responsabilidades 
e eu estarei sempre aqui, es-
tando em cargos institucionais 
ou não.

 Trabalhou com Santana 
Lopes no governo. Como é 
que viu a saída dele e a cria-
ção da Aliança?

Com tristeza, porque acho 
que o Dr. Pedro Santana Lopes 
pode até ir para outro partido 
mas será sempre um social-
democrata.

Falou com ele sobre isso?
Não, e digo que vejo com 

tristeza porque ele se candida-
tou à liderança do partido, é um 
homem dedicado ao país e a 
causas sociais. É uma pessoa 
que tem pautado a sua inter-
venção política pela coragem e 
tive pena que isto acontecesse. 
Não sei se ele terá sucesso ou 
não. Quer afirmar o seu pensa-
mento político através de outros 
canais. Espero que um dia volte 
ao PSD, é esta a casa dele.

Acha que o PSD estaria 
disponível para lhe perdoar?

O PSD é um partido tole-
rante, é um partido aberto, é 
um partido democrático que 
debate de forma permanente 
o seu caminho e, às vezes, es-
tas características que eu refiro 
tornam o PSD um partido mais 
exposto no plano público. É 
um partido muito aberto onde 
as pessoas dizem com muito à 
vontade o que pensam e, aci-
ma de tudo contribuem, com 
a sua dinâmica de dialética 
conflitual relativamente às di-
nâmicas políticas, para afirmar 
caminhos para o país.

André Ventura resolveu 
sair do partido também... 

Eu conheço mal o Dr. André 
Ventura e acho que é insultu-
oso para o Dr. Santana Lopes 
compará-lo com o Dr. André 
Ventura. O Dr. Santana Lopes 
é um homem com história no 
PSD, foi primeiro-ministro de 
Portugal, foi presidente do par-
tido. Acho que temos de fazer 
as comparações adequadas.

E que comentário é que 
lhe oferece a atuação da líder 
do CDS, que chegou aliás a 
assumir que tinha como ob-
jetivo ser, pelo menos à direi-
ta, o partido mais votado?

Numa palavra? Assertiva.



Portugal em Foco 3Rio de Janeiro, 1 a 7 de novembro 2018

Notas.. ...e mais

Quem não ouviu falar dos Passa-
diços do Paiva, em Arouca? O percur-
so pedestre de quase 9 Kms, inaugu-
rado, em 2015, na margem esquerda 
do rio Paiva, foi várias vezes premia-
do e não para de crescer. Seguindo 
esse trajeto, entre as praias fluviais de 
Areinho e Espiunca, já se vê o início 
da construção da futura ponte pedo-
nal envidraçada junto à Cascata das 
Aguieiras, um dos cinco geossítios no 
caminho. Ao todo, há 41 no Arouca 
Geopark, delimitado pelas próprias 
fronteiras do concelho e reconhecido 
pela UNESCO como Patrimônio Geo-
lógico da Humanidade.

Nestes 328 Km quadrados de ri-
quezas há, contudo, bem mais a des-
cobrir além dos passadiços. As forças 
de Arouca são muitas e passam inevi-
tavelmente pela mesa, com uma ex-
periência a fazer em Alvarenga, a seis 
quilómetros de Espiunca, na Casa 
dos Bifes Caetano. Ali aposta-se na 
carne de raça arouquesa certificada. 
Bife e vitela assada no forno são al-
gumas das especialidades saídas da 
cozinha de Maria José , que serve o 
famoso bife de Alvarenga, com batata 
frita cortada às ondas, em largas do-
ses. Haja capacidade para saborear 
ainda o leite-creme à antiga e, no fim, 
a aguardente com mel.

Este negócio familiar está implan-
tado num território cheio de singulari-

Os muitOs encantOs de arOuca 

dades. Como as trilobites gigantes do 
Centro de Interpretação Geológica de 
Canelas, museu privado que guarda 
uma coleção única de fósseis daque-
les seres, já extintos, que habitavam 
os oceanos há 500 milhões de anos. 
Foram descobertos em ardósias du-
rante a laboração na louseira da famí-
lia, explica Manuel Valério, responsá-
vel pelo lugar. É muito raro encontrar 
fósseis de trilobites com mais de 30 
centímetros de comprimento. Ora, em 
Canelas são frequentes e chegam 
a atingir 70 centímetros, o que lhes 
granjeou a reputação de serem os 
maiores do mundo.

De enorme grandeza é, por outro 
lado, a imagem que se tem ao per-
correr o planalto da Serra da Freita, 
todo dourado e camaleônico, porque 
na primavera tinge-se de roxo e ama-
relo, devido à urze e à carqueja. Face 
a esse quadro em movimento, é em 
estado de deslumbre que se chega 
ao Radar Meteorológico de Arouca, 
a mais de mil metros de altitude. A 
infraestrutura do Instituto Português 
do Mar e da Atmosfera recebe visitas 
através da Casa das Pedras Paridei-
ras, tal é o espetáculo natural propor-
cionado pela varanda no décimo piso. 
Aqui fica, aliás, outro geossítio: a Pa-
norâmica da Costa da Castanheira.

Em dias de céu limpo, a vista al-
cança desde a Figueira da Foz até ao 
Grande Porto, além das aldeias em 
volta, Castanheira incluída. É lá que 

Centeno diz que vai acabar mandato 
como começou: “atingindo as 
metas, superando as metas”

“É assim que começamos, é assim que vamos terminar : atingindo as 
metas, superando as metas,” assumiu Mário Centeno, no seu discurso 
de abertura do primeiro dia de debate do Orçamento, na Assembleia. 
Com o valor do déficit debaixo de fogo, Mário Centeno reafirmou o objeti-
vo e a vontade de o superar e puxou dos galões para classificar a estima-
tiva que apresenta: “É uma estimativa, é certo, mas é a nossa estimativa” 
. O discurso foi carregado de farpas para a oposição: foi Portugal que 
“virou a página dos retificativos”, são os portugueses que já não são for-
çados a emigrar, é o tempo dos congelamentos e aumentos de impostos 
que passou e já não se volta atrás. E foram ainda os impostos sobre os 
rendimentos, que registaram um enorme alívio, por oposição ao enorme 
aumento de Vítor Gaspar. 

Marcelo diz que só no fim se verá se 
orçamento é bom ou eleitoral

“Só no fim, depois de ter o panorama do Orçamento, a se-
guir ao  debate e à  votação na especialidade, é que se pode 
formular um juízo”, disse o chefe de Estado, em resposta à 
comunicação. Entendo que está afastada uma crise política, 
conforme tinha antecipado, e que a atenção se concentra no 
debate na especialidade, onde apelou para não a haver acer-
tos no último segundo. Portanto, o debate do Orçamento é fei-
to neste clima, quando se avança para o debate, ao contrário 
do que aconteceu com outros orçamentos, já se sabe qual é a 
posição final de voto daqui por dois dias”, acrescentou, ante-
vendo que, por isso, a atenção vai estar mais debruçada sobre 
o debate e a votação na especialidade.

Produção 
industrial 
recua pelo 
quinto mês 
consecutivo

A produção das fábricas 
continuou a cair em Setem-
bro, pelo quinto mês con-
secutivo. Contudo, a queda 
foi menos pronunciada em 
comparação com o mês 
anterior, mostram os dados 
do INE. A produção indus-
trial caiu 0,1%, em Setem-
bro, em comparação com 
o período homólogo. Em 
Agosto, esta descida foi de 
3,3%. Para esta evolução 
contribuíram todos os agru-
pamentos industriais, mas 
foram os bens de investi-
mento que apresentaram 
o maior contributo positivo 
com um crescimento homó-
logo de 6,1%, que compara 
com uma descida de 5,1% 
em Agosto. Em sentido con-
trário, os bens de consumo 
passaram de uma variação  
de -0,8%, em Agosto, para 
-2,5% em Setembro”, de 
acordo com o INE.

está a Casa das Pedras Parideiras, 
um centro de interpretação associado 
a outro fenómeno único no globo, limi-
tado a uma área de aproximadamen-
te um quilómetro quadrado. Os habi-
tantes viam nódulos desprender-se 
da rocha mãe, por ação dos agentes 
erosivos, como se a pedra parisse ou-
tras pedras. Por isso, chamaram-lhes 
pedras parideiras, embora o nome 
técnico seja granito nodular da Cas-
tanheira. Os visitantes podem aceder 
a dois afloramentos: um a céu aberto 
e outro a coberto, com nódulos ainda 
agregados.

A Casa das Pedras Parideiras 
é posto informativo e loja de produ-
tos regionais. Vende acessórios de 
moda, compotas e alguns produtos 
criados para driblar a crise, como os 
licores Pinguça. A bebida, produzida 
pelo casal de arquitetos Pedro No-
ronha Dias e Filipa Casaca a partir 
de receitas da avó dela, é feita com 
aguardente de vinho verde e tem sa-
bor a canela, chocolate, maracujá ou 
frutos vermelhos.

 Tanto há para saborear, que uma 
visita a Arouca é para demorar qua-
tro dias, defende Davide Fernandes, 
que inaugurou, em abril, o Hotel Rural 
da Freita, na aldeia de Mizarela, para 
responder à procura de alojamento. O 
hotel próximo da Frecha da Mizarela, 
a cascata mais alta de Portugal conti-
nental, proporciona um sossego que 
só se imagina perturbado pelo apetite. 

Se assim for, é curta a viagem até à 
Casa no Campo, um restaurante com 
jardim, cercado por montanhas, que 
serve posta de Arouca, vitela assada 
em forno a lenha, bacalhau na broa 
e sopa seca, um doce tradicional feito 
com pão, açúcar e água do cozido, a 
que ali se junta mel.

A Serra da Freita é tão cheia de 
surpresas que nem lhe falta um mo-
numento megalítico com perto de 
6000 anos: o dólmen de corredor da 
Portela da Anta. Isso e muito mais 
mostra Pedro Teixeira, proprietário da 
Just Come – Countryside & Adventure 
Tours, um operador turístico especiali-
zado no território do Arouca Geopark, 
onde desenvolve vários programas.

Pedro é um guia todo-o-terreno: 
faz passeios de jipe em estrada e 
off-road, informa sobre fauna e flora, 
história, curiosidades e lendas. Até 
monta uma mesa com bolos casei-
ros e outros mimos, para não faltar 
energia para conhecer outros pontos 
marcantes, como as pedras boroas 
do Junqueiro ou os miradouros São 
Pedro Velho e Detrelo da Malhada.

De assinalar é também a panorâ-
mica da Senhora da Mó, num ponto 
sobranceiro à vila. É lá a cruz lumi-
nosa que se vê do centro de Arouca, 
mais propício ao turismo cultural e reli-
gioso, ou não tivesse edifícios como a 
Capela da Misericórdia, de 1612, com 
o seu teto apainelado, pintado com 
cenas bíblicas da Paixão. Ou, claro, o 
Mosteiro de Arouca,que foi legado a 
D. Mafalda pelo pai, D. Sancho I, em 
1210, embora a sua face atual seja 
dos séculos XVII/XVIII.

Hoje é Monumento Nacional e al-
berga o Museu de Arte Sacra, com 
um valioso espólio, abrangendo qua-
dros do século XVI atribuídos a Diogo 
Teixeira, relicários, uma escultura da 
Rainha Santa Mafalda, o cadeirão ori-
ginal da abadessa , ou um tapete per-
sa do século XVI, do enxoval de uma 
noviça. «Este seria um mosteiro de 
elite, para pessoas da alta nobreza», 
observa Raquel Ferreira, guia turísti-
ca do museu.

Através da Just Come, as visitas 
ao mosteiro podem incluir ainda um 
concerto de órgão ibérico e uma pro-

oposição e esquerda juntas nas críticas 
à falta de investimento

va de doces conventuais na cozinha. 
Charutos de amêndoa e barrigas de 
freira são só algumas propostas da 
Casa dos Doces Conventuais de 
Arouca, um negócio que, segundo 
Jorge Bastos, vem passando de ge-
ração em geração desde que uma aia 
transmitiu as receitas à sua avó.

Os devotos do bem comer têm 
também ali perto a Tasquinha da 
Quinta, um restaurante que tem por 
base a vitela arouquesa e serve logo, 
como entradas, moura frita, rojões de 
redenho e bucho cozido com molho 
verde. A seguir vêm os nacos do va-
zio no espeto, com arroz de fumeiro. 
Depois de uma refeição assim, talvez 
queira fazer umas caminhadas no 
centro da vila ou na Quinta do Po-
mar Maior, em Santa Eulália, que tem 
duas casas T4, dois apartamentos T1 
e dois quartos duplos numa área com 
cerca de 200 árvores de fruto, uma 
horta, duas piscinas e animais.

Vânia Leal e o pai, Alberto, quise-
ram fazer daquela quinta um projeto 
sustentável, enquadrado na natureza 
e com respeito pelo património local. 
As unidades de alojamento têm no-
mes de sítios emblemáticos de Arou-
ca, materiais e vegetação característi-
cos da zona. Esta família de São João 
da Madeira é a prova de que a paixão 
por Arouca não é exclusiva dos seus 
habitantes. Na verdade, até pode ser 
contagiosa: basta conhecer-lhe os en-
cantos para querer voltar.

Os deputados da esquerda e da oposição uniram-se nas críticas ao Go-
verno na falta de execução de investimento público, um dos temas que 
marcou o dia de debate da proposta de Orçamento. Pelo BE, Heitor de 
Sousa foi o primeiro a apontar ao dedo ao Governo, considerando que a 
estimativa de crescimento de despesa de capital prevista não bate certo 
com o que se sabe da execução do investimento já este ano. Do PCP Bru-
no Dias criticou a falta de transparência do Governo sobre o investimento 
previsto para o próximo ano: “É impraticável debater o investimento numa 
proposta de OE onde não há informação detalhada dos investimentos, 
nem da calendarização nem dos financiamentos. Esta discussão não é 
clara”. Hélder Amaral, do CDS, “5% de execução no último orçamento da 
legislatura devia fazer corar este Governo de vergonha” e pediu exemplos 
de obras concretas que já estejam no terreno. O deputado do PSD Emídio 
Guerreiro quis saber exatamente que investimento está a ser concreti-
zado, apresentando números para o investimento previsto nos orçamen-
tos do Estado mas que não foi realizado, em milhões de euros: em 2018 
o corte, segundo o PSD, foi de 381 milhões.”Sempre propagandearam 
investimentos públicos que não concretizaram”, afirmou. Às criticas dos 
deputados que o acusaram de “estar cativo”, o ministro do Planejamento 
disse que só no seu Ministério o investimento está a subir 139%. Até ao 
final do terceiro trimestre deste ano, o investimento na Administração Cen-
tral está a crescer 30%, acrescentou.

Portugal sobe sete lugares na 
pegada ecológica mas precisa 

de estilo de vida mais sustentável
Os dados da edição do relatório Planeta Vivo referem-se a 2014, 
quando a pegada ecológica dos portugueses diminuiu, uma possí-
vel consequência da crise econômica que atingiu Portugal nesses 
anos. Ângela Morgado, diretora da Associação Natureza Portugal, 
que trabalha com a WWF, alerta,  que os portugueses têm de ter 
um estilo de vida mais sustentável, sob pena de se verem afetados 
não por uma crise econômica, mas por uma crise ecológica sem 
precedentes que põe em risco a sua vida, a dos seus filhos e netos. 
O relatório demonstra que a pegada ecológica dos portugueses foi 
sempre muito elevada comparativamente com a biocapacidade do 
país, que se tem mantido mais ou menos constante desde 1961.  O 
carbono, em  2014 representa 57% da pegada ecológica dos por-
tugueses, e que em 2004 correspondia a 63% do valor total, foi a 
componente que mais decresceu, e  isto está associado ao consu-
mo e à alteração das fontes de produção de energia nacional, fruto 
da aposta nas energias renováveis.  A nível internacional, o relatório 
mostra um quadro perturbador: a atividade humana está a empurrar 
os ecossistemas que sustentam a vida na Terra para um limite.
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Regiões & Províncias

As ruas de Mondim de 
Basto encheram-se, no do-
mingo, com centenas de 
pessoas que quiseram fazer 
parte da quarta edição da 
Feira de Ano.

A Feira Municipal, anima-
da pela arruada de bombos 
da Associação Reviver as 
Tradições de Atei, o Mercadi-
nho Rural, com os produtos 
genuínos da terra e a atua-
ção do Grupo Folclórico e 
Recreativo de Vilarinho con-
centraram as atenções logo 
ao início da manhã.

O concurso pecuário da 
raça Maronesa, realizado ao 

IV edição da Feira do 
Ano agitou Mondim

ModIM de bAsto

MAcedo de cAVAleIros

VIseu

VIlA reAl

A Câmara de Macedo 
de Cavaleiros vai reforçar 
em 35 mil euros o apoio 
financeiro aos bombei-
ros voluntários do conce-
lho, prevendo atribuir, em 
2018, um total de 194 mil 
euros à corporação, infor-
mou o município.

O vice-presidente da Câ-
mara, Pedro Mascarenhas, 
que tem a seu cargo o pe-
louro da Proteção Civil, pro-
meteu que as verbas muni-
cipais serão integralmente 
transferidas para os bom-
beiros até ao final do ano.

Segundo explica, em co-
municado, a Câmara tinha 
assumido o compromisso de 
transferir anualmente cer-
ca de 159 mil euros para a 
corporação. Neste momento 

Câmara reforça apoio financeiro aos bombeiros

faltam transferir 64 mil euros 
a que acresce o reforço ago-
ra anunciado que ronda os 
35 mil euros.

Segundo o vice-presi-
dente do município liderado 
pelo PS, este reforço tinha 
sido prometido pela anterior 

gestão socialdemocrata.
“Esta verba adicional 

será importante para ajudar 
os bombeiros a melhorar a 
capacidade de resposta e 
socorro à população”, con-
siderou.

O responsável autárqui-

co destacou ainda que esta 
medida “é importante para 
que os bombeiros saibam 
que contam com o apoio 
total da Câmara Municipal”, 
numa altura em que o pre-
sidente da Associação Hu-
manitária pediu a demissão, 
alegando motivos de saúde.

“A Câmara Municipal está 
totalmente disponível para 
ajudar os bombeiros. É fun-
damental que tenham con-
dições para que não falhe o 
apoio e socorro à população 
macedense”, realçou.

Para o vice-presiden-
te da autarquia, as verbas 
disponibilizadas aos bom-
beiros “são fulcrais para 
manterem o seu apoio e 
socorro à população em ní-
veis adequados”.

No dia 22 de outubro, o 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras marcou 
presença no 5º Aniversário 
da União das Freguesias 
de Algés, Linda-a-Velha, 
Cruz Quebrada e Dafundo.

Isaltino Morais explicou 
a importância dos autar-
cas estarem próximos das 
suas populações, uma vez 
que é através desta pro-
ximidade que conseguem 
aferir os reais problemas 
das mesmas e encontra-

rem as melhores soluções 
para os problemas.

No âmbito destas co-
memorações realizou-se 
um programa que abran-
geu todas as freguesias 
que compõem a União, e 
que incluiu o hastear das 
bandeiras, a inauguração 
da requalificação do Arma-
zém Solidário (no Mercado 
Municipal de Linda-a-Ve-
lha), e a sessão solene (na 
Casa da Arquitetura, na 
Cruz Quebrada).

visita de trabalho
ao concelho

No passado dia 12 de 
outubro, realizamos mais 
uma visita de trabalho 
ao concelho, desta vez 
à União das freguesias 
de Oeiras, São Julião da 

Barra, Paço de Arcos e 
Caxias. 

Estas visitas de traba-
lho têm por objetivo dar 
continuidade a uma políti-
ca de proximidade.

Algés, Linda-a-Velha e
Cruz Quebrada-Dafundo

final da manhã, apresentou a 
concurso 54 bovinos, tendo 
sido premiados os melhores 
animais de sete seções, o 
melhor animal do concelho e 
atribuídos prêmios de partici-
pação.

À tarde, o início dos feste-
jos foi dado pela Associação 
Regional e Cultural de Con-
certinas Amigos de Mondim 
no largo do Monte da Senho-
ra da Piedade, que se en-
cheu de espectadores para 
assistirem à corrida de cava-
los. Esta prova foi disputada 
por 19 exemplares da espé-
cie equina.

A partir da próxima segunda-feira, o trânsito na 
Ponte Metálica voltará a ter dois sentidos, em dife-
rentes períodos do dia.

Assim, das 14h30 às 8h15 do dia seguinte, 
a ponte voltará a ter dois sentidos. Das 8h15 às 
14h30, o trânsito continuará com apenas um sen-
tido, tal como está agora, ou seja, a circulação 
apenas será possível entre o centro da cidade e da 
zona da Estação. 

O vereador da autarquia de Vila Real, Adriano 
Sousa, explicou à VTM que a medida foi aprovada 
em reunião de câmara e pretende “melhorar o fluxo”.

O executivo da Câmara 
Municipal de Viseu aprovou 
a participação do município 
no subfundo ImoViriato, in-
tegrado no Fundo Nacional 
de Reabilitação do Edificado 

(FNRE).
A aprovação permitirá 

avançar com a reabilitação 
de oito edifícios do Centro 
Histórico da cidade, no valor 
de 1,443 milhões de euros, 

Coloca em marcha operação de
reabilitação no centro histórico

Ponte metálica volta a ter dois sentidos a partir de segunda-feira

O presidente da Câma-
ra, Humberto Cerqueira, que 
acompanhou os concursos 
e o programa de animação, 
faz um balanço muito positi-
vo desta edição da Feira do 
Ano que, ano após ano, atrai 

mais visitantes e cumpre o 
objetivo de fomentar a ati-
vidade pecuária fortemente 
presente neste concelho, 
premiar a qualidade das ra-
ças autóctones e divulgar os 
produtos locais.

informa a autarquia.
O FNRE visa o desenvol-

vimento de projetos de reabi-
litação de imóveis e a promo-
ção do arrendamento.

“Este subfundo ImoViriato 
é dedicado em exclusivo a 
Viseu, tendo um valor inicial 
superior a dois milhões de 
euros”, informa o executivo 
de Viseu.

“Após a reabilitação, re-
força-se a oferta de habi-
tação no Centro Histórico, 
mas também se investe na 
criação de residências para 
estudantes”, promete o exe-
cutivo liderado por Almeida 
Henriques.

Numa nota de imprensa 

enviada ao ‘Mundo Portu-
guês, o executivo municipal 
refere que as rendas a prati-
car “serão sempre inferiores 
aos valores de mercado para 
as respetivas zonas”.

Nos edifícios a reabilitar 
neste âmbito estão também 
às futuras instalações dos 
SMAS/Águas de Viseu e da 
SRU Viseu Novo, que passa-
rão, respectivamente, para a 
Travessa de São Domingos, 
junto à Rua do Comércio, e 
para a Rua Direita.

“Esta aposta permite ro-
bustecer a estratégia de in-
vestimento na recuperação 
do Centro Histórico de Vi-
seu”, diz Almeida Henriques.

Município reforça 
parcerias estratégicas

Valorizamos as parce-
rias estratégicas, através 
da cooperação entre or-
ganizações e redes inter-
nacionais, pelo que o Exe-
cutivo Municipal deliberou 
voltar a aderir a várias re-
des a que já tinha perten-
cido até 2014, aquando da 
renúncia à participação em 
várias entidades externas, 
nacionais e internacionais, 
pelo Executivo de então.

Além do mais a Câmara 
Municipal de Oeiras deci-
diu também fazer novas 
adesões a outras entida-
des.

Rumo à modernização 
deste Município, que inclui 
um desenvolvimento/arti-
culação mais internacional, 
considera-se que as redes 
regionais e globais de ci-
dades oferecem oportuni-
dades para a criação de 
parcerias que a longo pra-
zo geram emprego e cres-
cimento econômico.

A participação ativa de 
Oeiras nestas redes e pro-
jetos de cooperação inter-
nacional promove a troca 
de conhecimentos, experi-
ências e melhores práticas 

e a participação em proje-
tos inovadores e geradores 
de valor.

O futuro urbano precisa 
ser resiliente, sustentável, 
inclusivo, seguro, eficien-
te em termos de recursos, 
inovador, com uma eco-
nomia circular e infraes-
trutura inteligente. Muitos 
outros requisitos poderiam 
ser adicionados à visão, o 
que aumentaria o organis-
mo já complexo que é um 
ambiente urbano. A cidade 
de amanhã está repleta de 
complexidade, mas atra-
vés de ações integradas 
e inclusivas, um nível de 
simplicidade poderia ser 
alcançado.

Para este propósito, os 
governos locais precisam 
de trabalhar ao lado de 
atores nacionais e inter-
nacionais, partilhar dados, 
integrar ações, desenvol-
ver projetos-piloto coope-
rativos e encontrar novos 
modelos de financiamento 
para vencerem os desafios 
da promoção de territórios 
coesos, resilientes, mais 
seguros, mais preparados 
e sustentáveis.
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Foi em ambiente de fes-
ta que centenas de pessoas 
participaram na recriação da 
debulhada do milho à moda 
antiga realizada em Nogueira. 
Sendo Boticas um concelho 
conhecido pelas práticas agrí-
colas ancestrais, foram mui-
tos os que se associaram à 
iniciativa e debulharam as es-
pigas de milho à mão ou com 
recurso a utensílios agrícolas. 
Depois de debulhado foi tem-
po de peneirar o milho e acon-
dicioná-lo em sacos apropria-
dos para o seu transporte.

Foi uma tarde de convívio 
e de troca de saberes à qual 
se associou o presidente da 
câmara municipal, Fernando 
Queiroga, bem como os vere-
adores Guilherme Pires, Hé-
lio Martins e Célia Carneiro.

Nogueira recriou debulhada
do milho à moda antiga

boticas

MiraNdela

Murça

Em plena época de vin-
dimas no Douro, os idosos 
do Lar de Arneirós foram 
até à “Quinta de Lobri-
gos”, em Santa Marta de 
Penaguião, para reviver 
e recriar este trabalho ru-
ral que desempenharam 
outrora quando eram bem 
mais novos. 

Ao longo do dia, os 
utentes ajudaram a vin-
dimar, enquanto comiam 
de vez em quando, como é 
tradição, algumas uvas du-
rante a apanha. 

A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lamego promo-
veu esta atividade “fora de 
portas” com o objetivo de 

valorizar e recordar, jun-
to dos idosos, os usos e 
costumes que marcaram a 
sua aprendizagem ao lon-
go da vida. 

No final da jornada, ma-
nifestaram a sua alegria 
pela realização desta ativi-
dade que ajudou a quebrar 
a monotonia e a reforçar os 
laços de amizade.

Com cerca de 30 hec-
tares, a “Quinta de Lobri-
gos” é um importante ativo 
rústico da Misericórdia de 
Lamego, objeto de um su-
cessivo processo de inves-
timento com vista à rentabi-
lização da sua componente 
agrícola.

idosos recriam vindimas
na Quinta de lobrigos

laMego

golegã

• Rui Medinas, presi-
dente da Câmara da Gole-
gã, sobre a Feira do Cavalo, 
entre 4 e 13 de novembro

Cidade Tomar (CT) – 
Aproxima-se o grande 
momento da Golegã, um 
evento para o país e para o 
mundo?

Rui Medinas (RM) – É de 
fato assim, há outros even-
tos, obviamente, mas é efe-
tivamente o nosso evento 
maior, um evento que não é 
só para a Golegã, é da Gole-
gã, do país e para o mundo. 
O cavalo é o nosso ex-libris, 
a Feira Nacional do Cavalo 
e Internacional do Cavalo 
Lusitano é um evento que 
marca a Golegã, marca a 
região e o país. É um even-
to que nos orgulhamos mui-
to de poder organizar, mas 
também de poder partilhar 
com o país e com quem nos 
visita por esta ocasião.

CT – A tradição do S. 
Martinho começa a desapa-
recer do evento? RM – Con-
tinua a manter-se, portanto 
a Feira de S. Martinho, co-
nhecida como tal, data de 
1571, foi o rei D. Sebastião 
que a instituiu, de lá para cá 
foi sofrendo alterações, mas 
a tradição não se perdeu e 
preserva-se. Não perdemos 
essa marca, essa identida-
de daquilo que é a Golegã e 
daquilo que é a Feira de S. 
Martinho. Obviamente que 
o cavalo assumiu aqui um 
papel importante, é hoje um 
produto de excelência o ca-
valo puro sangue lusitano.

CT – E é por via do ca-
valo que se “maquilha” 

“ESPERO QUE, 
APÓS A FEIRA, 
AS PESSOAS 
PASSAm A 

CONHECER A 
VILA DE OUTRA 

FORmA”

Os resíduos depositados 
no Complexo do Cachão, 
em Mirandela, começaram 
a ser removidos no início 
da semana.

As câmaras de Vila Flor 
e Mirandela substituíram-
se à empresa Mirapapel, 
que durante anos acumulou 
plástico e papel prensado 
em armazéns do complexo 
até que dois incêndios que 
ali deflagraram chamaram a 
atenção para o que foi con-
siderado de crime ambiental 
e saúde pública.

O Fundo Ambiental dispo-
nibilizou 265 mil euros para a 
remoção que está a ser feita 
pela empresa Ferrovial e que 
prevê retirar do local cerca 
de quatro mil toneladas de 
resíduos, porém, só no final 
será possível avançar com o 
número concreto, como dis-
se César Alvim, da Ferrovial 
Serviços, empresa que ga-
nhou o concurso.

A operação começou num 

resíduos do cachão
começaram a ser retirados

armazém que não ardeu, 
com a retirada de fardos de 
plástico prensado. Nos ou-
tros armazéns há materiais 
queimados e entulho, já que 
um dos edifícios colapsou 
num dos dois incêndios, que 
ocorreram em 2013 e 2016.

Os resíduos retirados se-
rão transportados para um 
centro integrado de valoriza-
ção de resíduos da empresa, 
em Famalicão, alguns depo-
sitados em aterro e outros 
poderão ser recuperados, 
como explicou o responsável.

O prazo de execução dos 
trabalhos é de 120 dias, mas 
a empresa irá “tentar” aceder 
ao pedido dos autarcas de 
acelerar a intervenção para 
que a conclusão ocorra até 
ao final do ano.

A presidente da câmara de 
Mirandela, Júlia Rodrigues, 
considera que “finalmente vai 
haver boas condições e boa 
qualidade de vida para todos 
que ali vivem e trabalham”.

“Foi um dia a muito 
aguardado pelas popula-
ções, que já não acredita-
vam que seria possível re-
tirar esta carga ambiental 
destes incêndios que tam-
bém foram tóxicos para as 
populações”, declarou.

A prioridade dos autar-
cas que gerem o complexo, 
agora denominado Agro In-
dustrial do Nordeste (AIN), 
é retirar o lixo. Depois pen-

sarão no processo jurídico 
relativamente à empresa que 
causou a situação.

No futuro, pretendem ne-
gociar com a Agência Portu-
guesa do Ambiente a requali-
ficação ambiental de forma a 
dar vida e dinamismo a este 
complexo e fazer jus à sua 
história e ao fundador, o en-
genheiro Camilo Mendonça 
considerado o “pai” da agri-
cultura transmontana.

Fernando Queiroga des-
tacou o empenhamento das 
associações do concelho na 
preservação dos usos e cos-
tumes locais. “É importante 
continuar a valorizar-se o le-
gado deixado pelos nossos 

antepassados, pois é uma 
das nossas maiores rique-
zas. Também é fundamental 
que as gerações vindouras 
percebam a importância da 
preservação destas técnicas 
rudimentares e centenárias 

para que não caiam em de-
suso e se percam no tempo”, 
afirmou o autarca.

No final da debulhada 
decorreu um lanche conví-
vio animado pelo Grupo de 
Concertinas do Monumento 
– Chaves.

A iniciativa foi organizada 
em conjunto pela Associa-
ção Recreativa e Cultural do 
Largo do Souto – Noguei-
ra, Associação Recreativa e 
Cultural de Bobadela e pela 
Associação Cultural, Des-
portiva e Recreativa da Serra 
do Leiranco – Sapiãos com o 
apoio da Câmara Municipal, 
Ecomuseu de Barroso, Par-
que Arqueológico do Vale do 
Terva (PAVT), Universidade 
do Minho e Loja Interativa de 
Turismo de Boticas.

aquela feira secular, tradi-
cional, que se dá um toque 
de inovação?

RM – Nós não maqui-
lhamos, mas preservamos 
aquilo que é nosso e que 
faz parte das nossas raízes 
e a Golegã sempre foi, pe-
las vias de comunicação, 
um entreposto onde passa-
vam variadíssimas pesso-
as àquela época a cavalo, 
na estrada real que fazia 
a ligação entre o norte e o 
sul do país a cavalo e esse 
“transporte” nunca se per-
deu, foi-se transformando e 
vindo até aos nossos dias 
ganhando um outro valor 
porque, do ponto de vista 
econômico, para os criado-
res é uma atividade econô-
mica. Do ponto de vista do 
que representa para a Gole-
gã é também uma iniciativa 
e evento de forte impacto 
econômico e acima de tudo 
aquilo que podemos trazer 
aos nossos tempos do sécu-
lo XXI, não perdendo essa 
ligação com o passado, é a 
vertente desportiva ligada ao 
cavalo e aos eventos des-
portivos ligados ao cavalo. 
Eventos desportivos, alguns 
de carácter internacional, 
que vamos tendo na Gole-
gã ao longo do ano, que se 
realizam no Centro de Alto 
Rendimento de Deportos 
Equestres, que se construiu 
para ser um equipamento de 
excelência para receber di-
versos eventos.

A câmara municipal de 
Murça abriu concurso para a 
execução de obras de expan-
são da Zona Industrial, situa-
da junto ao nó de Palheiros, 
em terreno que são proprie-
dade do município.

Esta fase de ampliação, 
já há muito esperada, pre-
tende finalmente criar con-
dições para a instalação de 
mais empresas no concelho 
de Murça.

Mário Artur Lopes, o 
presidente da câmara mu-
nicipal, refere que tem dire-
cionado muito da sua ação, 
para a gestão e organiza-
ção do concelho, de modo 
a dar uma resposta rápida 
e eficaz às várias necessi-

aberto concurso para
ampliação da Zona industrial

dades identificadas. Uma 
das respostas que desde o 
seu primeiro dia de manda-
to procurou resolver, é pre-
cisamente a ampliação da 
Zona Industrial de Murça.

“Não podemos ambicio-
nar o desenvolvimento deste 
concelho se não garantirmos 
as melhores condições para 
que a atividade econômica 
se desenvolva e prospere. 
Acredito fortemente que, com 
esta obra, teremos empresas 
a procurar expandir-se e ou-
tras a instalar-se”.

O alargamento da Zona 
Industrial é um projeto de 
extrema importância para o 
executivo municipal, uma vez 
que, ao longo dos últimos 

anos, a oferta de espaço 
para a implantação de indús-
trias e de armazéns “ficou se-
riamente comprometida”. O 
projeto pretende, assim, “dar 
resposta aos pedidos de ins-
talação de novas unidades”.

A expansão da Zona In-
dustrial, cujo concurso já se 
encontra publicado em Diário 
da República, engloba diver-
sas áreas de intervenção, 

tais como terraplanagens, 
pavimentos, redes de abas-
tecimento de águas, comba-
te a incêndios e drenagem de 
águas pluviais e residenciais. 

Paralelamente, estão a ser 
revistos aspectos que permi-
tam uma diminuição da buro-
cracia e alteração dos preços 
dos lotes por forma a tornar o 
investimento ainda mais inte-
ressante de se realizar.
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O consórcio ENI/Galp vai 
abandonar o projeto de pes-
quisa de petróleo na  costa 
alentejana. O anúncio foi fei-
to pelo presidente da petro-
lífera, Carlos Gomes numa 
conferência com analistas .

O presidente da Galp re-
feriu constrangimentos le-
gais que tornaram objetiva-
mente impossível executar 
os trabalhos de perfuração 
ao largo da costa de Aljezur. 
Carlos Gomes lamentou a 
perda de oportunidade para 
o país ficar a saber se tem 
recursos petrolíferos.

A realização do furo, pre-
vista para outubro, foi sus-
pensa por uma providência 
cautelar aceite pelo tribunal. 
O projeto estava a ser desen-
volvido num consórcio lidera-
do pela ENI e era fortemente 

O preço médio do alu-
guel para estudantes au-
mentou em Aveiro, Braga, 
Coimbra, Covilhã, Lisboa, 
Porto e Setúbal, segundo 
dados das plataformas imo-
biliárias, e foi negativa em 
Santarém, Vila Real e Viseu.                                                                                                                                           
 Lisboa mantém-se a cidade 
mais cara para estudantes, 
com uma renda média por 
quarto de 323 euros no por-
tal Idealista, de 485 euros na 
plataforma Uniplaces e 498 
euros no Imovirtual.

De acordo com a varia-
ção dos preços por quarto, 
através do portal de imobili-
ário Imovirtual, a cidade uni-
versitária do Porto foi a que 
registou maior aumento, pas-
sando de 301 euros em 2017 
para 381 euros este ano, 
o que corresponde a uma 
subida de 27%. Aveiro teve 
uma variação de 25%, com o 
crescimento do valor médio 

que os estudantes pagam 
por um quarto de 157 euros 
em 2017 para 196 euros este 
ano.

Na capital, a variação foi 
de 20%, já que o preço mé-
dio de 415 euros apurado em 
2017 aumentou para 498 eu-
ros este ano, com base em 
dados do Imovirtual enviados 
à Lusa.

A dinâmica de 2017 para 
2018 do preço médio por quar-
to foi positiva em Braga, de 210 
para 250 , em Coimbra, com 
uma subida de 218 para 259 e 
na Covilhã, com um aumento 
de 150 para 157 euros.

Vila Real foi a que verifi-
cou maior redução dos pre-
ços, com uma variação ne-
gativa de 52%, uma vez que 
a renda de 270 passou para 
130 euros.

Viseu, com o valor média 
da renda a cair de 200 euros 
para 138 euros.

Consórcio da Galp abandona projeto
de pesquisa de petróleo em Portugal

contestado por organizações 
ambientais, autoridades lo-
cais e operadores do setor do 
turismo. A suspensão surgiu 
na sequência de alegadas 
irregularidades na atribuição 
do título de utilização do do-
mínio marítimo  do Ministério 
do Mar que tinha contestado 
a providência cautelar.

A suspensão decidida 
pelo Tribunal de Loulé impe-

diu o consórcio de cumprir o 
calendário do contrato que 
estabelecia a realização do 
furo de pesquisa este ano. 
Com a passagem dos me-
ses, fechou-se a janela de 
oportunidade para realizar 
o trabalho ainda em 2018, o 
que colocaria o consórcio em 
incumprimento do contrato 
a partir de 31 de janeiro de 
2019. Seria necessário uma 

nova prorrogação do prazo 
do contrato para realizar a 
pesquisa, numa altura em 
que a pasta da energia mu-
dou de mãos. Passou para 
o Ministério do Ambiente de 
Matos Fernandes e para o 
secretário de Estado João 
Galamba. E o novo lema é a 
descarbonização.

A Galp refere aliás, em 
comunicado que pretende 
partir do mercado português 
para lançar as bases de uma 
viragem estratégica dos seus 
negócios, concentrados no 
petróleo e gás natural, para 
responder aos novos desa-
fios de descarbonização.

A petrolífera portuguesa 
emitiu uma declaração a jus-
tificar a decisão de desistir 
da pesquisa de hidrocarbo-
netos em Portugal.

No Plano de Atividades e 
Orçamento para 2018 a ad-
ministração do Metro de Lis-
boa inscreveu a intenção de 
investir 36,6 milhões de eu-
ros. E para o primeiro trimes-
tre estava prevista a aplica-
ção de quase 6,9 milhões 
de euros, com as principais 
fatias deste orçamento des-
tinados ao prolongamento 
da rede entre a estação do 
Rato e o Cais do Sodré, e à 
remodelação da linha verde. 
Porém, no primeiro trimes-
tre deste ano, a empresa 
investiu pouco mais de 715 
mil euros, reduzindo a exe-
cução dos investimentos da 
empresa publica a 10% do 
que estava previsto.

As contas foram feitas 
pelo Jornal de Negócios, 
que analisou o relatório tri-
mestral da empresa. E foi 
nesse relatório que  encon-

trou a explicação para a 
derrapagem entre o orça-
mentado e o executado: a 
administração do Metro de 
Lisboa justifica a derrapa-
gem com os atrasos no lan-
çamento das empreitadas 
que por integrarem despe-
sas plurianuais necessitam 
de autorização prévia da 
tutela, o que torna o pro-
cesso de contratação pú-
blica mais moroso.

Um bom exemplo destes 
atrasos pode ser verificado 
na execução das já referidas 
empreitadas de prolonga-
mento da rede entre o Rato 
e o Cais do Sodré estavam 
previsto 2.7 milhões de eu-
ros, mas ate agora apenas 
executou 105 mil euros. Na 
linha Verde tinha orçamen-
tado um gasto de 1,5 mi-
lhões de euros, e até agora 
só aplicou 382 mil euros.

Metro de Lisboa investiu
apenas 10% do previsto

Em apenas um ano e 
meio, o número de residen-
tes não habituais  aumentou 
83%, atraídos pelos benefí-
cios fiscais oferecidos pelo 
governo. Ao todo são já 23 
767, a grande parte france-
ses, britânicos e italianos. O 
regime fiscal criado em 2009 
para atrair estrangeiros (tra-
balhadores qualificados e re-
formados) também pode ser 
usado por portugueses des-
de que não tenham residido 

Quase duplicou o número de
estrangeiros a viver em Portugal

no país nos 5 anos anterio-
res. Apenas 1502 residentes 
não habituais (6%) têm natu-
ralidade portuguesa.

Em traços gerais, o regi-
me dos RNH permite a traba-
lhadores que integram uma 
lista de profissões considera-
das de elevado valor acres-
centado pagar uma taxa de 
IRS de 20% sobre os rendi-
mentos do trabalho e confere 
uma dupla isenção de tributa-
ção aos reformados. Para se 

beneficiar destas condições 
é necessário ter tido residên-
cia fiscal fora de Portugal nos 
5 anos anteriores ao pedido 
de adesão e passar a morar 
em Portugal pelo menos 183 
dias por ano.

A vaga de emigração a 
que o país assistiu durante o 
período da crise abre cami-
nho para que muitos portu-
gueses possam aderir àque-
le regime, caso regressem 
a Portugal. Mas os dados 
facultados pelo Ministério 
das Finanças indicam que o 
número tem um peso relativo 
reduzido.

Os 1502 aderentes por-
tugueses contrastam com 
os quase 7 mil pedidos que 
terão chegado à Autoridade 
Tributária e Aduaneira. Os 
consultores fiscais que habi-
tualmente acompanham es-
tes processos admitem que 
a diferença se deva a alguns 
entraves que encontram na 

Já não se aluga quarto em 
Lisboa por menos de 400 euros

formalização do pedido e que 
travam o seu deferimento. E 
exemplificam com os casais 
em que apenas um dos ele-
mentos regressa a Portugal, 
mas ao qual é vedada a ade-
são ao regime dos RNH por-
que, apesar de o regime da 
tributação em separado ter 
passado a ser regra, a admi-
nistração fiscal entende que 
não estão preenchidos os re-
quisitos.

Os dados agora divul-
gados mostram que há so-
mente 2071 suecos que têm 
o estatuto de residente não 
habitual em Portugal, tendo 
sido 2042 os que vieram da 
Suécia, o que indicia que 30 
já viviam fora do seu país 
natal e se mudaram para 
cá. Os países de onde têm 
vindo mais RNH são França 
(5448), Grã-Bretanha e Irlan-
da do Norte (2718) e Itália 
(2513). Da Finlândia vieram 
apenas 491.

A TAP prevê fechar o ano 
com 16 milhões de passagei-
ros transportados, mais 50% 
do que desde 2015, adiantou o 
presidente executivo da com-
panhia  Antonoaldo Neves.

“Nos próximos anos, va-
mos contratar 600 pilotos e 
2.500 tripulantes ”, garantiu 
o gestor.

O presidente executivo da 
TAP salientou que “as medi-
das implementadas resulta-
ram”, mesmo operando em in-
fra-estruturas que apresentam 
“muitos constrangimentos, e 
lidando com questões de cariz 
interno, entretanto ultrapassa-
das, que provocaram um ele-

vado número de cancelamen-
tos”. No entanto, “crescemos 
e continuamos a fazer tudo 
o que está ao nosso alcance 
para melhorar ainda mais”.

“Em Agosto, mês por ex-
celência desafiante em ter-
mos operacionais, já foi pos-
sível ver os resultados das 
apostas feitas, em termos 
de pontualidade, ao nível da 
satisfação do cliente. Nesse 
mês, o NPS – Net Promoter 
Score – subiu em 33% em 
2018 face ao ano anterior”.

“Ainda ao nível de tripu-
lação, o NPS também evo-
luiu favoravelmente com um 
crescimento do nível de satis-

fação dos clientes na ordem 
dos 13%”, adiantou Antonoal-
do Neves.

O líder da companhia aé-
rea recordou também que, 
“desde o início de Julho, es-
tão em vigor novos procedi-
mentos, criados para facilitar 
todo o processo e melhorar os 
índices de pontualidade, com 
objetivo de  aumentar a satis-
fação dos clientes”.

Ao mesmo tempo está em 
curso “um plano de ataque às 
reclamações pendentes, fru-
to do volume acumulado nos 
meses críticos de cancela-
mentos e atrasos. Passamos 
ainda a ter 3 aviões de reser-

va, o que a TAP nunca teve. 
Também aqui o resultado das 
medidas adotadas foi posi-
tivo. Por exemplo, no Airbus 
A321, o grau de satisfação 
dos clientes subiu considera-
velmente (19 pontos)”, espe-
cificou o gestor.

“Há uma nova era na TAP”, 
garantiu Antonoaldo Neves. 
“Até 2025, teremos 71 novos 
aviões. É um grande investi-
mento no futuro. Um investi-
mento nas pessoas: nos nos-
sos clientes e na família TAP”.

O responsável tem como 
ambição atingir os 80% de pon-
tualidade e, nos cancelamen-
tos, “99% de regularidade”.

TAP prevê transportar 16 milhões de passageiros este ano
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Política

Tiago Moreira de Sá, que 
preside à Comissão de Rela-
ções Internacionais do PSD, 
escusou-se a comentar o 
discurso ou as propostas de 
Jair Bolsonaro, invocando o 
princípio da não intromissão 
na vida política de outros 
Estados.

“Ganhasse quem ga-
nhasse, Haddad ou Bolso-
naro, Portugal deve manter 
ótimas relações com o Es-
tado brasileiro, indepen-
dentemente de quem é o 
seu Presidente”, defendeu.                                                                                                                                        
  Tiago Moreira de Sá ar-
gumentou que “as relações 
entre os países são relações 
Estado a Estado, não são re-
lações entre a pessoa A e a 
pessoa B e essas relações 
permanecem, com base nos 
interesses e nos valores co-
muns, mas sobretudo nos 
interesses comuns, indepen-
dentemente dos candidatos 
que ganham eleições”.

“Neste caso, o Bolsonaro 
é o Presidente eleito demo-
craticamente do Brasil. As re-
lações entre Portugal e o Bra-
sil mantêm-se inalteradas e 
Portugal tem de ter uma boa 
relação com a atual presidên-
cia do Brasil”, acrescentou o 
professor universitário.

“Agora Bolsonaro é o pre-
sidente democraticamente 
eleito do Brasil”, salientou.

PSD defende que Portugal 
deve manter  ótimas relações  

com Estado brasileiro

O ministro do Ambiente, 
João Matos Fernandes, dis-
se  que o novo aeroporto do 
Montijo “não requer Avalia-
ção Ambiental Estratégica”, 
ao contrário do defendido 
pela associação ambienta-
lista Zero, que anunciou um 
processo judicial para ga-
rantir essa avaliação.

“Sei que a associação 
Zero interpôs uma provi-
dência cautelar exigindo 
uma Avaliação Ambiental 
Estratégica, mas não é re-
querida uma AAE num caso 
destes”, disse João Matos 
Fernandes numa  conferên-
cia sobre o rio Tejo e seus 
afluentes.

Questionado pela Lusa 
sobre o anúncio da asso-
ciação ambientalista Zero 
segue  com um processo 
judicial para exigir que a 
Agência Portuguesa do Am-
biente, dê informação so-

Ministro diz que novo aeroporto não
requer avaliação ambiental estratégica

bre o projeto do aeroporto 
do Montijo e que haja uma 
AAE, Matos Fernandes afir-
mou que uma AAE é reque-
rida quando se está a decidir 
“se um aeroporto se localiza 
num sítio A ou  num sítio B.

Nesse sentido, “a par-
tir do momento em que se 
sabe qual é a localização, 
o que é preciso é fazer-se 
um estudo de impacto am-
biental para aquele projeto, 
uma avaliação de impacto 
ambiental que não é estra-
tégica, é para aquele projeto 
em concreto”, declarou.

“Isto é o que diz a lei e, 
como imaginam, as autori-
dades ambientais que te-
nho a honra de tutelar não 
exigem a nenhum promotor 
mais do que aquilo que diz a 
Lei”, finalizou.

Há um mês,  António 
Costa, afirmou que apenas 
se aguardava o estudo de 

impacto ambiental para ser 
irreversível a solução aero-
portuária ,Portela + Montijo, 
considerando haver consen-
so nacional sobre o projeto. 
O início da operação  tem 
sido apontada para 2022.

Segundo a Zero, o re-
curso aos tribunais foi de-
cidido depois de solicitada 
informação ao Ministério 

do Planejamento e Infraes-
truturas. “Vamos recorrer 
às vias judiciais através de 
uma intimação para presta-
ção de informação, que nós 
solicitámos, por várias ve-
zes, e não nos foi dada, e 
fazer o requerimento para 
que seja realizada uma 
Avaliação de Impacto Es-
tratégica”, resumiu.

“Quero dizer à oposi-
ção que não pode come-
çar o debate do orçamento 
sem se decidir sobre o que 
acha. Porque uns dias ouvi-
mos o PSD a dizer que este 
orçamento é despesista e 
eleitoralista e nos outros a 
dizer que é preciso satisfa-
zer todas as reivindicações 
que nos são apresentadas 
aumentando a despesa, bai-
xando os impostos, como se 
fosse possível reduzir o dé-
ficit desta forma”, defendeu 
António Costa.

“Temos a dizer àqueles 
que desvalorizam a impor-
tância de reduzir o déficit e 
a dívida, que não o devem 
fazer, porque é graças a re-
duzir o déficit e a dívida que 
o país hoje poupa 1.400 mi-
lhões de euros por ano de 
serviço de dívida, que é o 
que nos permite aumentar 

Costa diz que PSD tem que se decidir
sobre o que acha do orçamento  

vencimentos, aumentar pres-
tações sociais, as pensões, 
o investimento na saúde, na 
educação e ao mesmo tem-
po em reduzir bilhões de eu-
ros no IRS que os portugue-
ses vão pagar. E em vez de 
aumentar o déficit, estamos 
a diminuir”, justificou.

Para António Costa, o cami-
nho que se segue para reduzir 
o déficit é que distingue quem 
é de esquerda e de direita.

“O da direita sabemos 
qual foi: cortes a mais, cortes 
a pensões e enorme aumen-
to fiscal. O nosso tem sido 
reposição dos vencimen-
tos, reposição de pensões, 
aumento das prestações 
sociais, diminuição dos im-
postos sociais e, contudo, te-
mos uma redução do déficit 
assente no crescimento da 
economia, na criação de em-
prego e é assim que o con-

tinuaremos a fazer”, afirmou.
Segundo o primeiro-mi-

nistro, a proposta de Orça-
mento vai proporcionar que 
a vida das famílias continue 
a melhorar, não só pelo au-
mento de salários e pensões, 
mas também pelos menos 1 
bilhão de euros que pagarão 
em IRS em 2019, em relação 
ao que pagavam em 2015”.

António Costa referiu ain-
da que as famílias aumenta-
rão os rendimentos devido 
a medidas públicas, como a 
redução do preço da ener-
gia, a redução das propi-
nas, os materiais escolares 
gratuitos até ao 12.º ano e 
a criação de uma empresa 
única de transportes na Área 
Metropolitana de Lisboa, que 
através de um passe único 
vai proporcionar transporte 
acessível e mais barato para 
todos os cidadãos.

O presidente da Comis-
são de Relações Internacio-
nais do PSD referiu que o 
Brasil é “um país muito im-
portante para Portugal, por-
que é um país lusófono, por-
que é um país que tem uma 
grande comunidade portu-
guesa e lusodescendente”.

Interrogado se o seu par-
tido está preocupado com o 
futuro da democracia brasi-
leira, Tiago Moreira respon-
deu que “o PSD não se intro-
mete na vida política interna 
dos outros países, muito me-
nos de países amigos como 
o Brasil”.

Em relação ao conteúdo 
político da candidatura de 
Jair Bolsonaro, Tiago Mo-
reira de Sá nada quis dizer, 
insistindo que “as relações 
entre os países são relações 
Estado a Estado”.

“Em relação à vida política 
interna dos outros Estados, 
nunca nos pronunciamos e 
não faz sentido os países es-
tarem a pronunciar-se sobre 
a política interna dos outros 
países. É um princípio de 
respeito pela soberania dos 
Estados, que se traduz na 
não intromissão na vida polí-
tica de outros Estados”, sus-
tentou, acrescentando que 
“isto é válido para o Brasil, 
como é válido para qualquer 
outro país”.

O PCP confirmou  que irá 
votar favoravelmente a pro-
posta de Orçamento , mas 
considera que o documen-
to é limitado e insuficiente e 
promete bater-se por novos 
avanços no IRS.

Os votos favoráveis do 
PCP asseguram a aprovação 
da proposta de Orçamento na 
generalidade. BE e Partido 
Ecologista, já tinham anun-
ciado que iriam votar a favor.

“O PCP intervirá para que 
na especialidade se introdu-
zam alterações que visem, 
entre outras, novos avanços 
no plano do IRS, prosseguin-
do o caminho iniciado com 
a eliminação da sobretaxa, 
o aumento do mínimo de 
existência e o alargamento 
do número de escalões”, afir-

PCP confirma voto a favor do
Orçamento de Estado para 2019

mou Jerónimo de Sousa.
Ao mesmo tempo, o PCP 

irá bater-se para que se vá 
mais longe na taxação do 
grande capital, seja no gran-
de patrimônio imobiliário de 
elevado valor, seja por via 
de novos passos da derrama 
estadual, acrescentou.

“É uma vitória que tem 
que ser respeitada, mas que 
nos deixa, enquanto demo-

cratas, muito tristes porque 
diz muita coisa sobre a fra-
gilidade das democracias, 

Bloco de Esquerda receia degradação democrática 
no Brasil e pede vigilância internacional

que julgávamos estarem 
sólidas e conquistadas”, 
disse Joana Mortágua.

A deputada  lembrou a 
vida inteira” de posições 
antidemocráticas de Jair 
Bolsonaro para sublinhar a 
apreensão, relativamente 
ao que poderá vir a ser uma 
degradação dos direitos de-
mocráticos no Brasil. Por 
isso, sustentou, a vigilância 
tem que ser total.

“As forças democráticas 
do Brasil têm de participar, 
não abdicar de participar 
de um regime que ainda é 

democrático. Não atirar a 
toalha ao chão, continuar a 
construir um futuro governo 
do campo democrático e 
continuar todos os dias a lu-
tar contra as ideias” de Jair 
Bolsonaro.

O Brasil vai iniciar um 
“período de incerteza”, con-
siderou Joana Mortágua, 
adiantando que é preci-
so ter esperança de que a 
maioria dos brasileiros que 
votou em Jair Bolsonaro, o 
tenha feito para rejeitar o 
PT e não por acreditar nas 
ideias dele.
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Um grande dia, na Casa 
de Viseu, com a comemo-
ração do 51.º aniversário 
do Programa Portugal em 
Festa que vêm divulgando 
a cultura e tradições por-
tuguesas. Programa que  
tem a direção do Manuel 
Cardoso, ao lado da sua 
esposa Graça Diniz, rea-
lizando um belo trabalho. 
Tudo perfeito, um almoço 
especial com churrasco 
completo, picanha, arroz 
de polvo, sardinha portu-
guesa e variedades. Uma 
programação “show de 
bola” com a participação 
de várias atrações: Gru-
po Típicos da Beira Show, 
Lisboa Rio Show, Toninho 
Serápico, João Mossoró, 
Roberto Gomes, Ramiro da 
Maia, Araújo Borges, José 
Chaves e o anfitrião do dia 
Manuel Cardoso com sua 
sanfona biônica e, finali-
zando, com chave de ouro, 
o cantor romântico, Mário 
Simões que prestou, duran-
te a sua apresentação, uma 
linda homenagem à nossa 
saudosa fundadora Ben-
vinda Maria. Como sempre, 

seus fãs o envolveram de 
carinho, durante a apren-
sentação da linda canção 
24 rosas, deixando todos 
os presentes emocionados.

Um verdadeiro encontro 
entre amigos que alegra 
nossas Casas Regionais. 
Não poderia faltar, jamais, 
o folclore português do 
Rancho Folclórico Armando 
Leça da Casa do Porto dan-
do show. Na oportunidade 
os convidados foram home-
nageados com um diploma  
de Honra ao Mérito uma 

51.º Aniversário do Programa Portugal em Festa

iniciativa do Grupo Bom e 
Barato do empresário José 
Morais sempre apoiando  
os amigos. Um dia inesque-
cível. O ponto alto da tarde 
foi o tradicional parabéns 
com um lindo bolo comemo-
rativo, com todos reunidos 
numa só emoção cantando 
com muita alegria mais um 
ano de vida do Programa 
Portugal em Festa. Uma 
data inesquecível para os 
diretores Manuel Cardoso 
e Graça Diniz. Parabéns 
amigos pela linda festa.

Manuel Cardoso quando saudava os amigos, na festa de aniversário 
do seu Programa - Portugal em Festa

Manuel Cardoso recebendo o diploma de honra  ao mérito da sua amada 
esposa, Graça Diniz sob atenção carinhosa do apresentador Dr. Luzem-
beguer

O empresário José Morais, entregando o diploma ao amigo Rogério. 
Ainda na foto, o casal anfitrião, Graça DinizS e Manuel Cardoso

O cantor 
Mossoró 
também 
recebeu 

seu diplo-
ma festivo 

O radialista e cantor Araújo Borges, num destaque com o Manuel 
Cardoso e Graça, num momento de carinho do aniversariante para 
com os convidados

O radialista José Chança, presente na festa de 51 
anos do Programa Portugal em Festa, quando rece-
bia o seu diploma alusivo  

O cantor romântico Mário Simões abrilhantou a festa do 51.º aniver-
sário do Programa Portugal em Festa agitando o salão visiense

Outra 
atração 
da festa 
o fadista 
do mar 
Ramiro da 
Maia, exi-
bindo seu 
diploma 
de honra 
ao  mérito

Sra. Bereni-
ce – esposa 
do Sr. Morais 
recebeu lin-
das flores do 
casal Graça 
e Manuel 
Cardoso

O R.F. Armando Leça foi homenageado com 
diploma entregue a primeira-dama Dona Berta 
Branco que recebeu também flores

Espe-
tacular 
apresen-
tação 
do R.F. 
Armando 
Leça, 
colorindo 
a festa 
com seus 
trajes e 
músicas

Linda apre-
sentação do 
R.F. Arman-
do Leça 
da Casa 
do Porto, 
vendo-se a 
alegria de 
seus com-
ponentes 
em divulgar 
a cultura 
Regional 
portuguesa 

Dois Balu-
artes das 
tradições 
portugue-

sas no Rio, 
presidente 

da Casa 
do Porto 
Manuel 

Branco, e 
sua irmã 

Amélia 
Branco

Um time de primeira, no Viseu: Maneca, Alcino Machado, Comen-
dador Afonso Bernardo, esposa Florbela, Idália e Judite – esposa 
do Alcindo Machado

Manuel Cardoso, num registro com o José Morais, esposa Berenice, 
filho Daniel e um amigo

Outro belo encontro dos amigos: Graça diniz– diretora da Ponte de 
Lima, com o casal Berenice e esposo Comendador José Morais

Confraternização do casal anfitrião, Graça, Manuel Cardoso, com o 
presidente visiense, Alcidio Morgado e esposa Márcia Morgado

Um brinde na festa dos 51 anos do Programa Portugal em Festa 
com o Cantor Romântico, Mário Simões e Felipe Mendes, do Jornal 
Portugal em Foco, quase participando da música. Vamos Brindar!!!
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Dia 10.11.2018
Show de Roberto Leal no Arouca
O Arouca São Paulo Clube convida a todos para mais uma grande Noite 
Portuguesa com show de Roberto Leal. Bolinhos de bacalhau, caldo verde e 
aquele bacalhau à portuguesa. 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
Adega da Lusa
Você não pode perder mais esta festa popular, a Adega da Lusa, com en-
trada gratuita a partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, numa re-
alização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas e muita animação com 
a Tocata do Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos que se exibirá 
e como convidado o Rancho da Casa do Minho de São Paulo. Local Rua 
Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 11.11.2018
São Martinho na Associação dos Poveiros
A diretoria da Associação dos Poveiros de São Paulo convida a todos para 
o seu São Martinho Poveiro. Teremos um suculento almoço e as deliciosas 
castanhas assadas portuguesas à moda Poveira. A animação estará a car-
go do Rancho Raízes de Portugal que se exibirá. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Dia 25.11.2018
19º almoço  Beneficente com show do Roberto 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-service 
Bacalhoada a Moda da Casa, seguindo-se bingo com vários prêmios e ar-
tistas como Roberto Leal. E às 18 horas encerramento e coroação de Nossa 
Sra. de Fatima e benção do Padre Antonio Maria. Convites e informações 
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 realizando mais um concorrido 
Arraial Madeirense com sua festa de São Martinho. Como de costume co-
midas típicas madeirenses e do continente. Teremos a exibição dos grupos 
folclóricos da casa o adulto e o Infanto Juvenil. Informações e convites: Rua 
Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 
- 2231.0922
Dia 02.12.2018
Almoço Dançante dos Veteranos com Tocata Cá Te Quero
O Grupo Folclórico dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha estarão 
realizando neste dia a partir das 13 horas, mais um almoço dançante. Para o 
almoço teremos  bacalhau de varias formas em especial o escondidinho de 
bacalhau, além de outros pratos e acompanhamentos,. A animação estará 
a cargo do Grupo dos Veteranos que realizará uma breve atuação e como 
convidada a Tocata Musical Cá Te Quero. Informações e convites pelos fo-
nes 5589.3309 - 5581.2991 Rua Senador Godoi 777 Bairro da Penha.
Dia 09.12.2018
Roberto Leal na Comunidade Gebelinense
Não perca este grande show de Roberto Leal na Comunidade Gebelinense 
de São Paulo. Lá teremos ao almoço aquele bacalhau a São Martinho além 
de outras opções. Informações e convites (11) 4484.4382 – 966369871 Es-
trada Velha São Paulo – Bragança, 50 A– CEP 07600-000
Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo

O jornal Portugal em Foco, publica aqui neste espaço graciosamentee também no 
seu Facebook semanalmente, todos os eventos da comunidade, desde que os mes-
mos sejam informados, via telefone, fax, email, WhatsApp, Messenger, convite ou 

por oficio. As correspondências podem ser enviadas para a Rua Dr. Francisco Jose 
Longo, 135 Chácara Inglesa - Vila Mariana CEP 04140-060 Telefones (11) 5589.3309 

WhatsApp 99902.4295 ou email: amotorrao@gmail.com

“Almoço das Quintas”
Encontro de Bons Amigos

Estivemos mais uma vez presentes, 
ao tradicional almoço da Comunidade 
Luso Paulista, o conhecido e inigualável 
“Almoço das Quintas” na Casa de Por-
tugal. O presidente da Casa de Com. 

Antonio dos Ramos lá estava para re-
cepcionar a todos os presentes. Um al-
moço com mais de 70 anos, que reúne 
semanalmente amigos, empresários, 
dirigentes associativos, e quem quiser 

apreciar o melhor bacalhau acompa-
nhado de um bom vinho, ou seja, para 
saborear as delícias da culinária por-
tuguesa ali preparada e servida pelo 
Buffet “O Marquês” tem de ir conhecer. 

Apareça você também por lá, Avenida 
da Liberdade, 602 bairro da Liberdade, 
sua participação é por adesão. Informa-
ções e reservas para grupos e empre-
sas 3209.5554 – 3342.2104.

Com. Antonio dos Ramos Presidente da Casa de Portugal, o Dr. André Pinto 
de Sousa, Sr. Oscar Ferrão Presidente do Lar da Provedoria, Dr. Manuel 
Magno Presidente do Conselho da Comunidade, e o Sr. José de Sá.

Presentes vemos o Com. Joaquim Justo dos Santos, Sr. Amílcar Casa-
do, Sr. Oscar Ferrão Presidente da Provedoria e a diretora Sra. Teresa 
Morgado.

A Casa Ilha da Madeira de São Paulo, esteve em festa no ultimo dia 21 
de Outubro de 2.018, quando realizou um grande arraial em comemo-
ração ao aniversario dos seus grupos folclóricos. Isso mesmo grupos 
folclóricos, pois a entidade tem o grupo adulto e o infanto-juvenil. A Casa 
Ilha da Madeira contou com o apoio de Macedo Pizzaria, Numatur Turis-
mo, M. Marinho Advocacia, Bolo do Caco Waldimir, Grupo Bettencourt e 
Franscifer A entidade é presidida pelo baluarte e grande benfeitor da en-
tidade Sr. José Manuel Dias Bettencourt, que recepcionou a todos com 
sua fidalguia sempre peculiar. Foram fundadores do grupo, o Sr. Jaime 
de Nóbrega e o Sr. João da Cruz, que no ano de 1.967 reuniram jovens 
madeirenses dispostos a dançar e se apresentar em público, e assim 
fundaram o Grupo Folclórico da Casa Ilha da Madeira, hoje com 51 anos 
e o grupo infanto juvenil com 33 anos de existência. Tivemos nesta tar-
de, comidas típicas, muita animação com a cantora Fátima Fonseca e na 
sequencia a exibição dos grupos folclóricos da entidade aniversariantes 
e como convidado o Grupo Folclórico Vilas de Portugal.

Aniversario dos Grupos Folclóricos
Da Casa Ilha da Madeira

Aqui um dos grupos folclóricos aniversariantes da Casa Ilha da Madeira.

Flagrante da freqüência dos madeirenses neste dia.

O Presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. José Manuel Bettencourt com o colaborador 
da entidade Sr. Jordão Marques S. Carvalho que foi contemplado com uma viagem a 
Portugal por 10 dias por conta do projeto Portugal no Coração do Governo Português.
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Sempre presentes vemos o Sr. Belarmino Marta a esposa Sra. Nívia Marta, 
o Sr. Antonio José da Fonseca a esposa Sra. Rita de Cássia, o Sr. Carlos 
Coelho a esposa Sra. Rosemari Coelho, o Dr. Américo Guencia, a Sra. He-
lena, a Thais Fabiana, a Sra. Yamada Guencia.

Presentes vemos o Presidente da Casa de Portugal do Grande ABC Sr. 
Carlos Jose Rodrigues, os diretores Sr. Péricles Marques, o Dr. Geraldo F. 
Rodrigues Júnior, e da Numatur Turismo o Sr. José Augusto de Freitas e a 
esposa Sra. Aurora Freitas.

Presentes vemos o Sr. Jose Augusto D. Castilo a esposa Sra. Cristina Maria 
Castilo, e os amigos Sr. Ademar Fevereiro e a esposa Sra. Maria da Graça 
Fevereiro.

Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade, Sr. Antero Pe-
reira Presidente do SAMPAPÃO, o Cônsul Geral Dr. Paulo J.  Nascimento, 
o Deputado Arnaldo Faria de Sá e o Cônsul Adjunto Dr. Hugo Gravanita.

Presentes vemos o Presidente Sr. Oscar Ferrão, do consulado a Margarete 
Paterno, o Sr. Haller de Freitas e os familiares, Elisa Freitas, Haller Junior, 
Rodrigo, Elisangela, Mario Treiche, André Freitas e a Vana Freitas.

Aqui a diretoria do SAMPAPÃO liderada pelo Sr. Antero Pereira e esposa, o 
Vice Sr. Rui Gonçalves e esposa, Sr. Carlos Teixeira e esposa, Sr. Manuel 
Leal, Sr. Delcino P. dos Santos e esposa, Sr. Manuel Rocha Alves (Mané da 
15), o Carlos Perregil e esposa, e o deputado Arnaldo Faria de Sá.

Dulcimara Leal, a Sra. Idalina Assaf, a Sra. Isabel Martins, o esposo Sr. Fer-
nando Martins, Sr. Fernando Braz de Carvalho e a esposa Sra. Oretta Braz 
de Carvalho o Sr. Mauro Oliveira e a esposa Sra. Vera Oliveira.

Também prestigiando a Provedoria vemos os amigos Dr. André Pinto de 
Souza a esposa Sra. Marilia Almeida de Souza, o Dr. Aristides Fiamozzine 
Filho a esposa Sra. Eliane E. Fiamozzine, o Sr. Antonio Manuel Lopes e a 
esposa Dra. Maria de Lurdes.

O responsável pelo jantar Sr. Antonio Rodrigues do Buffet Torres, o Deputa-
do Arnaldo Faria de Sá, o Dr. Manuel Magno a esposa Sra. Maria Teresa Nu-
nes, o Cônsul Geral Dr. Paulo J. Nascimento e o Sr. Rodrigo Nunes Alves.

A 1.a dama da Provedoria Sra. Emília Morgado, a diretora Sra. Teresa Morgado as internas do lar Sra. Luiza e Sra. 
Zita, quando homenageavam a Cátia da IPG, a Camila da Câmara, e a Salete da EDP.

Sr. Rui Gonçalves Presidente da AIPESP- Associação dos Industriais de 
Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo Presidente, Sr. Antonio 
Rodrigues Diretor do Buffet Torres e o Sr. Antero Pereira Presidente do 
SAMPAPÃO.

O Presidente da Associação dos Poveiros Sr. Lino Lage e a esposa Sra. 
Alice Lage, o Presidente da Casa dos Açores Dr. Marcelo S. Guerra e a 
esposa Sra. Taina Guerra, e o Presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. José 
Manuel Bettencourt.

Dr. Fernando Ramalho ex-1.o Provedor, Sra. Teresa Morgado diretora, Dr. 
Andre Pinto de Sousa e o Dr. Miguel Setas da EDP.

Até parece que foi ontem, 
que teve inicio este traba-
lho de solidariedade em prol 
da Provedoria. Isso mesmo 
são já 47 anos, que o Buf-
fet Torres em todos os anos 
tem oferecido um concorri-
do jantar cuja renda é toda 
revertida em prol do Lar da 
Provedoria, isso sempre 
com o apoio da comunida-
de luso-brasileira em geral 
e da sempre atuante direto-
ria agora liderada pelo 1.o 

provedor Sr. Oscar Ferrão. 
É de se ressaltar que, o 
rendimento deste jantar re-
presenta uma das mais ex-
pressivas rendas da institui-
ção. O evento foi realizado 
no ultimo dia 25 de outubro 
de 2.018, e reuniu mais uma 
vez a nata da comunidade, 
figuras conhecidas da políti-
ca, do empresariado, todo-
sem torno do louvável objeti-
vo de ajudar o lar, que abriga 
pessoas idosas e algumas 

carentes, dando-lhes mora-
dia, alimentação, assistên-
cia médica e odontológica, 
além do conforto moral, en-
sejando assim um trabalho 
extremamente importante. 
Este ano tivemos a presen-
ça neste jantar de cerca de 
9 idosos moradores no lar, 
que ficaram deslumbrados. 
Como em anos anteriores 
o coquetel com uma farta 
mesa de frios e queijos num 
belíssimo trabalho do Buffet 

Torresque sempre dá um 
show de elegância no bem 
servir. A Provedoria fundada 
em 1.978, além deste pro-
jeto de apoio aos cidadãos 
portugueses, tem arcado 
também com a manuten-
ção do Centro de Apoio ao 
Idoso Carenciado sediado 
na Casa de Portugal, com-
plementando assim sua 
ação social e os trabalhos 
consulares, que esporadi-
camente tem contado com o 

apoio do governo português 
nesta manutenção. Assim a 
Provedoria se mantém por 
meio de doações, este jan-
tar anual, seus tradicionais 
bingos e churrascos cujo 
próximo será no dia 01 de 
dezembro próximo. A direto-
ria como sempre recepcio-
nou a todos os presentes, 
e após o coquetel, tivemos 
na realização do cerimonial 
o jornalista William Travas-
sos que fez uma breve apre-

sentação e realizações da 
Provedoria. O Provedor Sr. 
Oscar Ferrão no uso da pa-
lavra agradeceu a presença 
de todos, ao Buffet Torres, 
aos funcionários do Buffet, 
à empresa Rubens Decora-
ções, a Banda SP3, a Casa 
Santa Luiza que doou os 
vinhos, a EDP pelo serviço 
de voluntariado em prol do 
lar. O Presidente da EDP 
Dr. Miguel Setas também 
fez uso da palavra e ainda 

Comunidade e Buffet Torres

Dr. Manuel Magno, Sra. Margareth Paterno, o Cônsul Geral Dr. Paulo Nascimento, o presidente Sr. Oscar Ferrão a 
esposa Sra. Emilia Morgado, e o Sr. Manuel Rocha Alves.
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Agonia da Casa de Dona Leopoldina 
Classe política republicana 

brasileira muito se empe-
nhou, desde a primeira hora do 
golpe militar que depôs o Impera-
dor Dom Pedro II (1825 – 1891), 
na calada da noite de 15 de no-
vembro de 1889, em ‘apagar’ to-
dos os símbolos da monarquia no 
País. Uma das medidas iniciais, 
para varrer a História para debai-
xo do tapete, ocorreu na própria 
mudança da bandeira nacional. 
Trocou-se o brasão da Casa de 
Bragança por um esférico azula-
do e adotou-se o slogan positivis-
ta ‘Ordem e Progresso’, do filósofo 
republicano Auguste Comte (1798 
– 1857), nascido em Montepelier, 
cidade do ‘midi’ francês. Bem 
mais grotesca foi a versão elabo-
rada para explicar, nos livros didá-
ticos, as tonalidades do belíssimo 
pavilhão imperial desenhado, em 
1822, por outro gaulês, o artista 
parisiense Jean-Baptiste Debret 
(1768 – 1848), sob encomenda 
de Dom Pedro I (1798 – 1834), 
O Rei Soldado, que seria Pedro 
IV em Portugal. Debret criara, na 
bandeira do novo país das Amé-
ricas, o fundo verde, que é a cor 
dos Bragança – família dinástica 
do Pai da Independência do Bra-
sil. O losango, inspirado em diver-
sos estandartes dos batalhões 
de França, ganhou o amarelo da 
Casa Habsburgo de Viena, à qual 
pertencia a Imperatriz Dona Leo-
poldina, esposa de Dom Pedro I– 
que teve papel decisivo na opção 
do marido em romper a aliança 
com a metrópole. Contudo, até 
hoje, sob influência dos velhos 
ideais republicanos, continua-se 
a esconder, aqui, a real origem 
das cores da pátria brasileira. O 
verde não representaria os Bra-
gança, porém, com base em uma 
narrativa naïf, as nossas matas. 
Já o amarelo, como nas ‘ingênu-
as’ estórias infantis, simbolizaria o 
ouro, portanto, as riquezas – sem 
vínculo com a realeza Habsbur-
go da valorosa Dona Leopoldina, 
mãe de Pedro II e da Rainha de 
Portugal, Dona Maria II (1819 – 
1853), A Educadora.

Também a Alemanha, a Es-
panha e a Bélgica possuem 

na bandeira o amarelo dos Habs-
burgo – dinastia que se manteve 
no trono por 700 anos, entre os 
séculos XIII e XX, na Europa, in-
clusive em Lisboa e Madri, Améri-
cas, África e Ásia. Desapareceria 
há 100 anos com o fim da Grande 
Guerra (1914 – 1918) e a deposi-
ção de Carlos I (1887 – 1922), cuja 
foto ilustra a coluna, soberano do 
progressista e arejado Império da 
Áustria e da Hungria, que então 
ainda se estendia da Itália à Ucrâ-
nia e da Polônia aos Bálcãs. O 

apogeu dos vienenses, no entanto, 
deu-se no século XVI, entre 1519 
e 1556, com a ascensão, na Es-
panha, de Carlos I (1500 – 1558), 
monarca igualmente do Sacro Im-
pério Romano Germânico, sob o tí-
tulo de Carlos V. O primeiro conflito 
mundial marcaria, entretanto, o de-
clínio e a agonia dos soberanos do 
esplêndido palácio de Schönbrunn 
– onde nascera, em 1797, Dona 
Leopoldina, morta aos 29 anos, 
no Paço Real de São Cristóvão, no 
Rio de Janeiro. A Grande Guerra 
seria deflagrada um mês depois 
do atentado terrorista que vitimou 
o Arquiduque Francisco Fernando, 
aos 51 anos, herdeiro do impé-
rio dos Habsburgo, e sua esposa 

Sofia de Hohenberg, em Saravejo, 
capital da atual República da Bós-
nia-Herzegovina. O casal foi ataca-
do, com bombas e armas de fogo, 
por um grupo da organização ex-
tremista ‘Mão Negra’, comandado 
pelo sérvio Gavrilo Princip (1894 
– 1918), quando a carruagem real 
passava pela célebre Ponte Latina 
– obra do período romano. Fran-
cisco Fernando era sobrinho do 
legendário Francisco José I, Impe-
rador de Viena desde 1848, que, 
por sua vez, faleceria em 1916, em 
plena guerra, aos 86 anos, deixan-
do a coroa para o jovem sobrinho-
neto, Carlos I, cabendo a este dar 
sequência aos combates, aliado à 
Alemanha, de seu tio Guilherme II, 
e à Turquia dos sultões otomanos. 
As sucessivas derrotas diante dos 
ingleses, franceses, americanos, 
russos e mesmo portugueses im-
puseram, no final, a capitulação da 
Monarquia, não só nos territórios 
da Áustria-Hungria, assim como 
na Alemanha e Turquia, com a 
proclamação da República, quase 
simultaneamente, em Viena, Ber-
lim e Istambul. Outra tragédia tam-
bém havia golpeado a dinastia no 
século XIX, com o fuzilamento no 
México do irmão de Francisco José 
I, o desafortunado Maximiliano 
(1832 – 1867), que se tornara Im-
perador do país latino-americano, 
sustentado pelo francês Napoleão 
III (1808 – 1873) – ficando no trono 
por quatro anos. Foi derrubado e 
executado na localidade de Santia-
go de Querétaro pelos opositores 
com apoio dos Estados Unidos. 

Último dos soberanos da ilu-
minada dinastia de Dona 

Leopoldina, Carlos I morreria ain-
da jovem, no exílio, aos 35 anos, 
de pneumonia, na lusitaníssima 
Funchal, capital da Ilha da Madei-
ra. Seus ossos permanecem se-
pultados na Igreja Nossa Senhora 
do Monte, na aldeia ilhéu do mes-
mo nome. Foi beatificado em 2004 
pelo Papa João Paulo II (1920 – 
2005), ex-arcebispo da cidade po-
lonesa de Cracóvia, que integrava 
o Império dos Habsburgo até o tér-
mino da Grande Guerra.

Dia 01.11.2018      
Álvaro Garcia Junior; João Antonio Dias Ra-
mos; Sr. Emiliano M. Bezerra nosso amigo; Sra. 
Marlise Jeronimo (matriarca do Supermercado 
Kanguru e Resort Monte das Oliveiras). 
Dia 02.11.2018
Juliana de Sá (neta do casal Maria Apa-
recida e José de Sá); Dr. Julio Rodrigues 
(Ex- Presidente da Casa de Portugal).
Dia 03.11.2018
Vivian Ferrari Torrão (esposa do amigo 
Armando Ignácio Torrão Junior); Nossa 
chefinha lá do Resort Monte das Olivei-
ras Sra. Liliam Jeronimo; Oldenil Souza 
que trabalha no SAMPAPÃO. 
Dia 04.11.2018
Sra. Ângela Rosmaninho (esposa do Sr. 
Jorge Rosmaninho); Lucas Baptista Car-
doso (neto Sr. Armando Lopes Baptista); 
Alexandre Duarte e Silva; Sra. Aurineide 
Ferreira Cabral (esposa do chefinho An-
tonio Eugenio Cabral do grupo Leograf).
Dia 05.11.2018
Sr. Evonil (da Pneuasa); Gabriela Lou-
renço (neta do casal amigo Sra. Euzita e 
Sr. Armando); Miguel Stocco Neto (filho 
Julio Stocco Neto); Maria do Carmo (Co-
laboradora da Numatur Turismo).
Dia 06.11.2018
Marcelo Cristovam (filho Antonio Cristovam).
Dia 07.11.2018
Thiago Rocha (filho do casal Leonor e Ro-
chinha da Bauducco); Mauricio Gomes Car-
doso (filho Sra. Maria Emilia Gomes Car-
doso); Aniversário de casamento do casal 
amigo Sr. João Manuel Vieira de Carvalho e 
a Dra. Fabíola Dias Vaz.
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Sporting vence Boavista 
O Sporting regressou 

aos triunfos na I Liga por-
tuguesa de futebol, ao 
derrotar em casa o Boa-
vista, por 3x0, aproveitan-
do os deslizes de Sporting 
de Braga e Benfica para 
ficar mais perto da frente.

No encerramento da 
oitava jornada, os ‘leões’ 
venceram no Estádio 
José Alvalade, em Lisboa, 
com gols de Nani (31 e 
66 minutos) e Bruno Fer-

O FC Porto voltou à 
liderança da I Liga por-
tuguesa de futebol, em 
igualdade com o Sporting 
de Braga, ao derrotar em 
casa o Feirense, por 2x0, 
em jogo da oitava jornada.

No Estádio do Dra-
gão, no Porto, Felipe fez 
o primeiro para os ‘azuis e 
brancos’, 22 minutos, num 
lance em que o vídeo-ár-
bitro validou a posição do 
central brasileiro, enquan-
to o maliano Marega fez o 
segundo, aos 80, permi-
tindo ao FC Porto capita-
lizar o empate do Sporting 
de Braga com o Vitória de 
Guimarães (1x1) e a der-

Treinador do FC Porto 
lembra o que viu em “outros 
jogos do fim de semana”

Sérgio Conceição gos-
tou da atitude dos jogado-
res do FC Porto no triunfo 
caseiro diante do Feirense 
(2x0). Na flash interview 
da Sport TV, o treinador 
dos campeões nacionais 
salientou o lance do gol de 
Felipe e deixou um conse-
lho aos árbitros.

“Jogamos contra um 
adversário que se organi-
za bem defensivamente, o 
que deu mais valor à nossa 
vitória”. No início do jogo ti-
vemos um gol anulado que 
acho que é limpo. É melhor 
deixar o lance correr até ao 
fim, como se viu em alguns 
jogos este fim de semana, 
e depois logo se analisa. 
Com o 1x0 a manter-se, o 
adversário galvaniza-se e 
mantém as suas esperan-
ças. Podíamos ter aumen-
tado à vantagem no final 
da primeira parte e entra-
mos no segundo tempo à 
procura de outro gol que 
desse mais tranquilidade. 
Só conseguimos mais tar-
de mas é de realçar o tra-
balho dos jogadores.

FC Porto bate Feirense
e sobe à liderança 

Sérgio Conceição 
deixa conselho aos 

árbitros

nandes (64), depois de na 
ronda anterior terem per-
dido por 4x2 no terreno do 
Portimomense. Com cinco 
gols, Nani igualou Dyego 
Souza, do Braga, no topo 
da lista de melhores mar-
cadores.

Com 16 pontos, o Spor-
ting mantém-se no quinto 
lugar, e colocou-se a um 
do Rio Ave e do Benfica, 
que foi derrotado no sába-
do pelo Belenenses (2x0).

Este domingo, deslo-
caram-se ao Estádio de 
Alvalade para o Sportin-
g-Boavista apenas 27.784 
espectadores e de certo 
que saíram de lá satisfei-
tos, devido à vitória (3x0) 
da equipe liderada por 
José Peseiro, sobre o Boa-

Bruno de Carvalho provocador:
“Aqui as arquibancadas estão sempre lotadas”

vista. No entanto, o número 
de lugares ocupados nas 
arquibancadas está bem 
abaixo da média de 43.623 
da temporada passada. 

Quem não deixou pas-
sar isso em claro foi... 
Bruno de Carvalho. Logo 
após o apito final, o ex-pre-

sidente dos verde e bran-
cos publicou uma foto na 
rede social Instagram, na 
qual se encontra à mesa, 
rodeado por amigos e, 
na legenda, pode ler-se: 
“Aqui as arquibancadas 
estão sempre lotadas! 
Leais ao Sporting CP!”

rota do Benfica com o Be-
lenenses (2x0).

Depois da derrota com o 
Benfica na rodada anterior 
(1x0), o campeão nacional 

passou para a frente do 
campeonato, com 18 pon-
tos, tantos quantos o Spor-
ting de Braga e mais um do 
que de Benfica e Rio Ave.

O Benfica sofreu a sua 
primeira derrota no cam-
peonato, ao perder por 
2x0 na visita ao Belenen-
ses, em jogo da oitava jor-
nada da I Liga portugue-
sa de futebol, deixando o 
Sporting de Braga sozinho 
na frente.

 Depois de Sálvio ter 
desperdiçado uma grande 
penalidade favorável aos 
‘encarnados’ aos 32 minu-
tos, Eduardo inaugurou o 
marcador no Estádio Na-
cional aos 36, também de 
pênalti, e Keita fez o 2x0, 
aos 42, na segunda vitória 
do Belenenses, primeira 
em casa e depois de seis 

Benfica perde para o Belenenses

jornadas sem ganhar.
Quatro dias após a der-

rota com o Ajax (1x0), na 
Liga dos Campeões, o Ben-
fica escorregou para o se-
gundo lugar, com 17 pontos, 
menos um do que o Spor-
ting de Braga, que empatou 

com o Vitória de Guimarães 
na sexta-feira (0x0).

A equipe da Luz dei-
xou-se apanhar pelo Rio 
Ave, que bateu o Desporti-
vo de Chaves (1x0), e ver 
o campeão FC Porto igua-
lar o Braga. 
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Filho de Casillas já joga no FC Porto

O bilionário dono do Leicester
que investiu milhões numa equipe 

Conheça a história de Vi-
chai Srivaddhanaprabha que 
morreu sábado na queda de 
um helicóptero junto ao está-
dio do clube inglês

O helicóptero do dono 
do Leicester caiu sábado no 
exterior do estádio do clube 
inglês. Vichai Srivaddhana-
prabha, bilionário tailandês 
de 61 anos, era uma das 
cinco pessoas que iam a 
bordo. A confirmação oficial 
do nome das vítimas viria 
a ser dada apenas no do-
mingo, ao final do dia, e as 
homenagens do mundo do 
futebol não tardaram.

Se Vichai Srivaddhana-
prabha começou por surpre-
ender quando decidiu fazer 
do helicóptero o meio privi-
legiado para aterrar no meio 
do estádio King Power, em 
pouco tempo passou a ser 
uma imagem de marca.

O mesmo helicóptero 

que na noite deste sábado, 
depois da partida do Lei-
cester contra o West Ham, 
se despenhou: no interior 
encontrava-se Vichai e a fi-
lha, dois pilotos e uma quin-
ta pessoa.

Na época de 2015-2016, 
Vichai levou o Leicester à 
conquista do primeiro lugar 
na Premier League e deixou 

O filho mais velho de Iker Casillas e Sara Carbo-
nero, Martín, de 4 anos, já começou a seguir as pisa-
das do pai. O pequeno já integrou a equipe dos azuis 
e brancos e o progenitor não podia estar mais baba-
do. Já a mãe, sempre se mostrou muito liberal com as 
escolhas do filho, mas o marido adorava que os filhos 
dessem continuidade ao seu nome no mundo do fute-
bol. “O pai está babado. O Iker está muito animado e 
é verdade que agora até tem mais cumplicidade com 
o Martín”, afirmou.

O Benfica vai ter mais 
dois meses para identificar 
os bloggers contra os quais 
tem um processo a decorrer 
num tribunal da Califórnia, 
segundo o ‘Jornal de Notí-
cias’. O pedido de prorro-
gação do prazo foi deferido 
pelo juiz Ronald S. W. Lew, 
que deu às águias até 21 
de dezembro para encontrar 
os alegados ‘hackers’, que 
alegadamente furtaram do-
cumentos confidenciais ao 
clube da Luz nos últimos me-

ses. Na última segunda-fei-
ra, os advogados do Benfica 
apresentaram provas de que 
estavam a tentar cumprir o 
pressuposto para que o pra-
zo fosse estendido.

As águias já haviam 
confirmado que chegaram a 
acordo com algumas das gi-
gantes tecnológicas, entre as 
quais Google e Automatic, de 
modo a dar nota do “conjunto 
de iniciativas judiciais que se-
rão desenvolvidas tendo em 
conta os crimes cometidos”. 

Benfica com mais dois meses 
para identificar bloggers

os fãs em histeria. Em abril 
desse ano, resolveu celebrar 
o aniversário com os adeptos 
que se deslocassem ao está-
dio, oferecendo-lhes donuts 
e cerveja gratuitos. Tão ines-
perada oferta obrigou o clu-
be a esclarecer no site oficial 
que não se tratava de uma 
mentira de 1 de abril.

O caminho para atingir 

a riqueza começou bem lon-
ge dos campos de futebol. 
Em 1989, o tailandês abriu 
uma pequena loja isenta de 
impostos em Banguecoque. 
Hoje em dia era o quinto ho-
mem mais rico da Tailândia.

Vichai é casado com Ai-
mon Srivaddhanaprabha, de 
quem teve quatro filhos: Vo-
ramas, Apichet, Arunroong e 
Aiyawatt. O último nome da 
família foi-lhes atribuído em 
2012 pelo Rei da Tailândia. 
Srivaddhanaprabha significa 
“luz da glória progressiva”.

Em 2010, adquiriu o clu-
be inglês por cerca de 43 
milhões de euros e nomeou 
o filho Aiyawatt Srivaddha-
naprabha para seu vice-pre-
sidente. Além da compra, 
investiu uns significativos mi-
lhões para melhorar o plantel 
da equipe e o estádio. Vichai 
era ainda o proprietário do 
clube belga OH Leuven.

Uma foto de Cristiano 
Ronaldo a fazer a “manita” 
(cinco gols) tornou-se viral 
nas redes sociais, isto após 
a goleada aplicada pelo Bar-
celona ao Real Madrid(5x1).

TORCEDORES DO BARÇA PROVOCAM 
RIVAIS COM FOTO DE RONALDO

Adeptos do Barcelona 
utilizaram a foto de Cristiano 
Ronaldo, que ocorreu duran-
te um treino da Juventus no 
final de agosto, para espica-
çar os rivais do Real Madrid.

A Imprensa italiana revelou que Antô-
nio Conte viajou até Londres para concluir 
os trâmites em torno da sua rescisão com o 
Chelsea e assim estar livre para prosseguir 
o seu futuro.

De acordo com o “Tuttosport”, depois 
de solucionada a questão com o Chelsea, 
o técnico italiano irá viajar até Madrid, onde 

tem, alegadamente, uma reunião com a di-
reção do Real.

Em cima da mesa estará a possibilidade 
de substituir Julen Lopetegui no comando do 
colosso espanhol.

Conte tem ainda a receber 10 milhões de 
euros pelo ano de contrato que tinha com o 
Chelsea.

CONTE EM LONDRES ANTES DE RUMAR A MADRID
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Passadas as paixões naturais de uma 
eleição, é hora de acalmar corações 
e mentes e lembrar que os proble-

mas de nossa Cidade, nosso Estado e do 
Brasil continuam e exigem muito equilíbrio e 
serenidade. 

Temos um novo Presidente da República, 
um novo Governador, e os dois precisam de-
dicar-se ao que realmente interessa, que é 
restaurar a confiança das pessoas em seus 
governantes e atacar com seriedade os enor-
mes desafios que têm pela frente. 

Os monumentais déficits orçamentários, 
a crise que ameaça quebrar a previdência, a 
insegurança generalizada, o desemprego, as 
imensas deficiências na saúde e educação – 
tudo isso, em todos os níveis – federal, esta-
dual e municipal – exige o máximo de com-
prometimento e ação. 

A hora é de materializar as esperanças 
que os eleitores depositaram nos novos go-
vernantes. 

Que D’us possa iluminar e dar muita sa-
bedoria aos dois, dado o grave momento de 
crise que o nosso amado Brasil vive e o esta-
do de abandono em que se encontra o nosso 
Rio de Janeiro. Que possamos viver uma era 
de combate à violência, à corrupção e valori-
zação da vida. Que a dignidade e o respeito 
possam se estender a todos os cidadãos. Eu 
acredito na perspectiva de um Brasil melhor.  

VAMOS AO 
TRABALHO

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

Manuel Branco folclore 
na alMa e coração

Um verdadeiro baluarte do folclore e da cultura portuguesa, Sr. Manuel Branco – Presidente da 
Casa do Porto do Rio de Janeiro, uma lenda viva do folclore com seus 91 anos de vida e com mui-
to vigor, de dar inveja aos mais jovens. Sr. Manuel é cantador, desde os 15 anos de idade, sendo 
certo que começou como cantador na Casa do Porto em 1949.

No ano de 1971, Manuel Branco foi eleito presidente da Casa do Porto, uma missão que lhe 
foi dada por Deus e, apesar da sua idade, continua até os dias de hoje. Sem dúvida, o presidente 
Manuel Branco é um ícone da comunidade luso-brasileira.  Parabéns, presidente por manter acesa 
as tradições portuguesas no Rio de Janeiro ao lado da sua amada esposa e fiel escudeira, a pri-
meira-dama Dona Berta Branco.
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Amigos que prestigiArAm o 51º Aniversário 
do progrAmA portugAl em FestA

Momento único de satisfação do casal anfitrião, Manuel 
Cardoso e esposa Graça. Mais um sonho realizado com 
os 51 anos de seu Programa Portugal em Festa

Presi-
dente do 
Conselho 
Visiense, 
Antônio 
Lopes e 
esposa D. 
Virgínia, 
verdadeiro 
casal pé 
de valsa, 
sempre 
prestigian-
do a sua 
CasaPresidente da Casa de Viseu, Alcídio Morgado, primeira-da-

ma, Márcia Morgado e uma amiga com, a “mão na massa”, 
sempre trabalhando pela sua querida Casa

Numa pose para o jornal Portugal em Foco, o presidente Ma-
nuel Branco, esposa D. Berta Branco e D. Emília Carneiro

Mais amigos Candido da empresa Top Rio esposa Maria He-
lenae amiga  Alice que foram prestigiar aniversário do Pro-
grama Portugal em FestaAnfitrião com amigos Alcindo Machado esposa Judite e Idalia 

Maneca e .Vitorino

Gente boa e amiga na festa de aniversário do Programa Portugal 
em Festa, Anibal,Jandira  e amigos fazendo questão de abraçar 
o radialista Manuel Cardoso

Manuel  Cardoso ao lado da esposa Graça Diniz, agrade-
cendo a presença do amigo Carlos  da Empresa Ramar 
Diesel e uma componente do R.F. Armando Leça

Imagem marcante deste dia pra lá de especial da Graça 
Diniz diretora da Agência Ponte de Lima, com a sua su-
per amiga Ana Fortunado
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tradicional arraial transmontano
A diretoria da Casa 

de Trás-os-Montes e 
Alto Douro não para 
e, no domingo passa-
do, realizou mais um 
Arraial Transmontano, 
numa grande confra-
ternização entre dire-
tores, associados e 
amigos. O domingo 
proporcionou ao pú-
blico a apreciarem  
um cardápio com: sar-
dinha assada, tripas à 
moda transmontana 
e churrasco comple-
to. A atração musical 
ficou com o Conjunto 
Amigos do Alto Minho, 
dando um toque musi-
cal à tarde transmon-
tana com muito ritmo, 
colocando os “pés de 
valsa” pra dançar.

O vice-presidente transmontano, Ismael, durante o Arraial Transmontano com as Dire-
toras Lúcia Granito e Maria Alice Abreu, mostrando o seu amor a esta Casa Regional

Conjunto Amigos do Alto Minho, sempre envolvendo o público com seu bailarico onde o 
repertório entusiasma o público a rodar no Salão 

Aspecto do salão da Casa de Trás-os-Montes recebendo 
um bom público nesta festa já tradicional da rua Melo Matos



BELO DESFILE

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

DOIS HOmEmS DE BEm !

SE tE DEcIDES EFEtIVamENtE. a ImuNIZaR O 
cORaÇÃO

cONtRa aS INFLuÊNcIaS DO maL,
é NEcESSÁRIO tE cONVENÇaS:

QuE tODO mINutO  é cHamamENtO DE DEuS
Á NOSSa mELHORIa E RENOVaÇÃO.

DuO ESPIRItuaL DO FaDO

O Rancho Folclórico Armando Leça, da Casa do Porto, 
dando entrada no belo salão, para mais  uma apresenta-
ção, com confiança e simpatia alegrando ao publico pre-
sente. Na foto, o diretor Fábio com seu par, Alcinéli Almei-
da. Muito sucesso e MUITAS BENÇÃOS

FELIZ aNIVERSÁRIO
D. FÁtIma HORta

amIGaS FELIZES Na caSa 
DE tRÁS OS mONtES

aLmOÇaNDO cOm 
a DIREtORIa  

PIRaÍ DRaGaGENS!

O amor é Belo.  Parabéns 
casal Sangue Bom

Pé de Valsa da Semana 
em Dose Dupla

EuRIcO DOS DOcES
mEu QuERIDO amIGO

Maria Alcina com o cantor simpatia, Márcio Gomes, A radia-
lista Claudia Ferreira, a minha querida amiga, Lúcia Granito 
e a simpática Sineide, esposa do vice-presidente da Casa 
Sr. Ismael. Claudia Ferreira leva ao ar todos os domingos, 
às 12 horas na Rádio Metropolitana, o seu programa (RAP-
SÓDIA PORTUGUESA) Imperdível. ABRAÇOS FADISTAS.

caSaL SImPatIa

Na Casa de Trás os Montes eu e o meu grande amigo, Már-
cio Gomes, quando cantávamos o Fado  “FOI DEUS” de  
Alberto Janes. O seleto publico presente foi ao delírio com 
o magnífico show  de Márcio Gomes. MUITASBENÇÃOS.

Eurico está passando férias em Portugal, mas tem um 
substituto à altura, seu filho Mário que, com sua eficiên-
cia e simpatia, está  indo de vento em popa, fabricando 
e vendendo os melhores doces portugueses, no Rio de 
Janeiro. A Família Piraí Dragagens, deliciou-se com os 
pastéis de nata e barriga de Freira. É de comer e chorar 
por mais. MUITAS BENÇÃOS.

O Clube Português 
de Niterói, tem uma 

diretoria que nos 
encanta. Um casal 
muito dedicado ao 

maravilhoso Clube, 
são, o vice-presi-
dente Dr. Carlos 

Bartha e sua apai-
xonada esposa, 

Diretora Presidente 
Social, D. Zenir 
Mello. Com sua 
simpatia e bom 
gosto, recebem 

com fidalguia. MUI-
TAS BENÇÃOS!

A  primeira-dama da Escola de Samba Unidos da Tijuca, 
cada vez mais charmosa e elegante, mostrando muita 
alegria ao cortar o bolo de seu aniversário e distribuindo
fatias de amizade. MUITAS BENÇÃOS SAUDADES.

Saboreando um almoço bem portu-
guês,  curtindo a verdadeira amizade 
e união na nossa empresa: Na foto 
Octávio, Anita, Rodrigo, Alcinéli, Ân-
gela Abreu, Soraia, Géssica, o nosso 
mestre, Engenheiro Reinaldo Pinhei-
ro, nossa diretora financeira, Fátima 
Pinheiro, com o Miguel no colo, Da-
niel, o Engenheiro Isidro, Maria Alci-
na com a bisneta Beatriz, no pesco-
ço. Enfim um dia muito alegre para 
todos nós, festejando Portugal. MUI-
TAS BENÇÃOS.

No almoço dançante, comemorativo aos 51 anos do Pro-
grama  Portugal em Festa, realizado na Casa de Viseu, 
domingo passado, foi uma maravilha. Mas, o que mais 
me chamou atenção foi ver estes quatro jovens, dispu-
tando para ver qual era o melhor. Fantástico. À esquer-
da vemos D. Alice e seu marido, Sr. Almiro que olharam 
para D. Ana e Sr. Antônio Nunes, um jovem de apenas 
95 anos que não deixou cair à peteca, deram um Show. 
Quem estava muito feliz em ver o malabarismo de seu 
pai, era o amigo Nunes - Diretor da grande panificadora, 
Kipão de Realengo e é natural, não fossem eles nasci-
dos em Viseu, mais precisamente no lugar chamado Rãs, 
bem em frente à Igreja Nossa Senhora da Ajuda, um lu-
gar de cristandade e onde se aprende também a dançar, 
nos grandes Arraiais das Festas Religiosas. Para o quar-
teto, parabéns, com o desejo de muita saúde, extensivo 
a toda a família.

Domingo passado, 28/10/2018, linda festa realizada na 
Casa de Viseu, alusiva aos 51 anos do Programa Ra-
diofônico, Portugal em Festa, do casal amigo D. Graça 
e Manuel Cardoso. Uma tarde muito alegre, onde  rece-
beram  seus amigos e como vemos neste lindo cenário 
fotográfico a presença  do simpático e amável casal, D. 
Berenice com seu marido Comendador José Morais, o 
Sangue Bom da Barão que foram levar seu abraço. Gos-
tei de vê-los. Parabéns, com o  desejo de muita saúde.  

Domingo, dia 28 de Outubro de 2018 
grande festa de aniversário do Programa 
Portugal em Festa, realizada na Casa de 
Viseu, que além do belo almoço dançante, 
com o toque do Conjunto Típicos da Beira 
Show. Incentivados pelo repertório todos 
dançaram para valer e o salão estava re-
pleto e bonito. Como vemos, esta mesa e 
destaque da semana, composta  da família 
Fernandes e amigos: à esquerda a sim-
pática Marcele, depois, papai Vitorino, Sr. 
Machado do Ceasa, sua esposa D. Maria 
Judite, D. Idália e o casal amigo D. Florbela 
e o grande visiense, Comendador Afonso 
Bernardo Fernandes, que estava muito 
bem disposto na sua Casa de Viseu e, a 
seu lado uma brasileira muito Visiense tam-
bém, que é a Dra. Ilda, sobrinha de coração 
do Sr. Comendador. Para todos, o nosso 
carinho com o desejo de muita saúde.

mESa DEStaQuE Da SEmaNa Na caSa DE VIVEu

Foi no domingo passado, 
na Festa de aniversário do 
Programa Portugal em Fes-
ta que eu foquei a “mesa 
simpatia” do Solar Visiense. 
Como vemos à esquerda, as 
jovens D. Alzira, a seguir a jo-
vem Glória, Delfina e D. Virgi-
nia Lopes. De pé, a simpática 
Juju da Rádio Metropolitana 
e o amigo Cantor, João Mos-
soró, um nordestino de cora-
ção português, que por sinal 
num dos últimos CDs  que 
gravou, a música: Coração  
Português, um hino, que faz 
bem aos corações saudosos. 
Para as meninas em pauta e 
toda a mesa, muita saúde é o 
meu desejo.  

mESa SImPatIa VISIENSE

BONS amIGOS LuSO-BRaSILEIROS SEmPRE PRESENtES 
RELEmBRaNDO aS RaÍZES Da PÁtRIa mÃE

Com muito gosto publico este quinteto que 
faz parte da nossa Comunidade, sempre 
atuantes com muita simpatia. À esquerda o 
convidado para a foto, o cantor João Mos-
soró a quem rendo minha homenagem por-
que, além de cantar músicas da sua Terra 
Natal (Nordeste), com muita propriedade, 
canta música de Portugal, algumas de sua 
autoria, como, Coração Português, que eu 
adoro. Continuando, a seu lado o bom cole-
ga radialista, José Chança - da Radio Ban-
deirantes, na sequência os bons amigos  
Sérgio, Toninho e Manuel Pinto, sempre 
com muita simpatia e presentes aos bons 
acontecimentos nossa comunidade, como 
aconteceu domingo passado, na Casa de 
Viseu, na bela Festa de Aniversário do Pro-
grama Portugal em Festa. Com muito gosto 
dou os parabéns ao casal Manoel Cardoso 
e D. Graça, a quem dou e deixo meu abra-
ço para os amigos em pauta, com o desejo 
de muita saúde.

O meu querido 
afilhado, Améri-
co Saraiva, do 
Arouca Barra 

Clube,
rindo às garga-
lhadas com as 
piadas do pre-
sidente da Vila 

da Feira Ernesto 
Boaventura, 

queria ser uma 
formiguinha para 
ouvir e rir muito.

Abraços fadistas.
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AldeiA PortuguesA cAdA vez melhor
Está a todo vapor 

o sábado à tarde, 
em Benfica, no Polo 
Gastronômico do Ca-
deg, onde o Cantinho 
das Concertinas está 
cada vez melhor. A 
nossa Comunidade 
Portuguesa aproveita 
pra valer, este espa-
ço de lazer, sabore-
ando a deliciosa gas-
tronomia portuguesa. 
Além dos petiscos 
váriados, o tradicio-
nal bailarico com o 
Conjunto Cláudio 
Santos e Amigos, es-
quenta o público com 
boa música para dan-
çar. Neste local está 
acontecendo o Festi-
val de Bacalhau, em 
diversos restauran-
tes. Aproveite esta 
semana. Imperdível!

É bom demais! A Aldeia Portuguesa no Cadeg é só ale-
gria. Na foto, o irreverente empresário Nelson Correia, 
da Flaviense Madeiras do Brasil dando um show, quem 
sabe, sabe.

Mesa de destaque dos amigos, no sábado, no Cantinho das Concertinas, onde o pú-
blico, cada vez mais procura um “cantinho” para matar saudades,Tonimho,Humberto  
Mendonça

diA 4 de NovemBro de 2018

LocaL: Rua BaRão de uBá, 341 - tijuca
ReseRvas teL.: 2273 1897 / 22612184 / 9988 41434

cAsA dAs BeirAs

venha comemorar
os 65 anos da

casa das Beiras
Churrasco completo, 
sardinha portuguesa, 

empadão, arroz de 
bacalhau e complementos 

variados. sobremesa: 
Banana assada com canela. 

Baile com o Típico da 
Beira Show. Super bolo 

homenageando os 
aniversariantes.

vAlor do coNvite: r$ 60,00
Apresenteção do Grupo Alemão Bauerngruppe de Petrópolis

show do cantor
romântico mário simões
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Leila Monassa 

Quindão
• 18 gemas de ovos
• 1/2 quilo(s) de açúcar refinado
• 250 grama(s) de coco ralado
   fresco
• Manteiga, para untar a forma

Separe as gemas e peneire. Adi-
cione o açúcar e o coco úmido às 
gemas peneiradas e misture bem.

Unte uma forma de furo no meio, 
ou forma de pão, com manteiga e 
açúcar.

Coloque a mistura na forma unta-
da e tampe com papel alumínio. Dei-
xe descansar por 1 hora

Preaqueça o forno a 180ºC e 
asse o quindim em banho-maria por 
1 hora e 20 minutos.

Ainda coberto coloque na geladei-
ra por no mínimo uma hora antes de 
desenformar.

Para desenformar, coloque água 
quente em uma assadeira e deixe o 
quindim por alguns minutos sobre a 
água para soltar o fundo

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A –Barra – Tel.: 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao público. 
O melhor da culinária portuguesa “Cantinho de Por-
tugal no coração da Barra da Tijuca”.
 
CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.: 2293-1542
NOVEMBRO – 3 – Sábado -13h. Tarde de Fados. 
Show das novas vozes do fado do Brasil Ana Paula 
e Camilo Leitão. Trio Cláudio Santos.
NOVEMBRO – 4 – Domingo – Salão Nobre – 12h. 
Almoço Social. Cardápio variado. Música com o 
Conjunto Som e Vozes.
 

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

OUTUBRO – 31 – Quarta-feira – 12h. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.
NOVEMBRO – 4 – Domingo – 12h. Venha come-
morar os 65 anos da Casa das Beiras. Churrasco 
completo, sardinha portuguesa, empadão, arroz de 
bacalhau e complementos variados. Sobremesa: 
banana assada com canela. Show do cantor por-
tuguês Mário Simões. Baile com o Típicos da Beira 
Show. Super bolo homenageando os aniversarian-
tes. Valor do convite: R$60,00. Apresentação do 
Grupo Alemão Bauerngruppe de Petrópolis.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
NOVEMBRO – 4 – Domingo – Sede Social – 12h. 
Almoço Churrasco com carnes nobres, sardinha 
portuguesa na brasa, febras, uma maravilhosa 
mesa de frutas e outros prato variados da culinária 
visiense tipo self-service e o delicioso caldo verde. 
Música ao vivo com o Conjunto Amigos do Alto Mi-
nho. Apresentação do Rancho Folclórico da Casa 
de Viseu com músicas de Águeda. Ambiente com 
ar-refrigerado e estacionamento dentro do clube. 
Aceitamos cartões de crédito e débito.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
NOVEMBRO – 3 – Sábado – 19 - Arraial Minho-
to – Quinta de Santoinho. Tradicional festa tí-
pica portuguesa, regada a sardinha portuguesa, 
febras, drumet de frango e linguiça assadas na 
brasa. Delicie-se também com batatas e cebolas 
cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais  
caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompa-

nhado de 3 tipos de vinhos servidos bem geladi-
nho. Para animar a festa os conjuntos “Amigos do 
Alto Minho” e o “trio Josévaldo”

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018
NOVEMBRO – 11 – Domingo – 12h. Almoço Social. 
Cardápio: Batidas tropicais, bolinhos de bacalhau, 
churrasco completo com todos os acompanhamentos, 
sardi-nhas portuguesas na brasa, tripas à moda do 
Porto, salada de bacalhau com feijão fradinho, sala-
das diver-sas, mesa de frutas e doces finos portugue-
ses. Animação: Trio Josevaldo para todos dançarem.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: 2568-9535
NOVEMBRO – 11 – Domingo – 64º Aniversário do 
Grupo Folclórico Padre Tomás Borba. O melhor e 
mais completo Churrasco, frango, lombinho & linguiça 
assada na brasa, com saladas variadas. Música Por-
tuguesa com o grupo, Amiggos do Alto Minho, Apre-
senttação especial do Grupo Folclórico Aniversariante

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
NOVEMBRO – 4 – Domingo – 11h. Festa Portu-
guesa. Cláudio santos e Amigos e a apresentação 
do G.F. Veteranos da Casa do Minho.

R.S. CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS
Av. Graça Aranha, 187 - Centro, RJ - Tel.: 3380-3600
OUTUBRO – 31 – Quarta-feira – Dia do Aniversário 
do Clube.11 horas - Missa comemorativa dos 150 anos 
do clube na Igreja São José – na Av. Presidente Antô-
nio Carlos esquina com Rua São José no Centro-RJ. 
12h30min Almoço comemorativo por adesão dos 150 
anos do clube no restaurante do Windsor Guanabara 
Hotel na Av. Presidente Vargas, 392 esquina com Av. 
Rio Branco no Centro-RJ. 19 horas. Concerto come-
morativo dos 150 anos do Clube no salão nobre com 
o Coral do Clube Ginástico Português. Entrada franca.

INSTITUTO HISTóRICO E 
GEOGRÁFICO BRASILEIRO

Av. Augusto Severo, 8  - Glória - RJ
Tel.: (21) 2509-5107 Email: secretaria@ihgb.org.br

NOVEMBRO – 5  e 6 – Estão abertas as inscrições para 
o Seminário A Aclamação de D. João VI no Rio de Janei-
ro: O Rei e o Reino. Inicio as 13h - Abertura da Exposição 
Sala Barão do Rio Branco e uma vasta  programação e 
o lançamento do livro. A Viagem das Insígnias Valoe e 
Lealdade, de António Miguel Trigueirros



Psoríase sem preconceito
No último domingo, 29 de outubro, tivemos o Dia 

Mundial da Psoríase, data importante de conscienti-
zação para uma doença ainda muito estigmatizada. A 
psoríase é uma doença da pele relativamente comum, 
crônica e, é importante frisar, não contagiosa. Caracte-
riza-se por lesões avermelhadas e descamativas, nor-
malmente em placas, que aparecem, em geral, no cou-
ro cabeludo, cotovelos e joelhos. Por se tratar de uma 
doença cíclica, apresenta sintomas que desaparecem e 
reaparecem periodicamente.  Sua causa mais frequen-
te é genética. Pessoas que possuem histórico familiar 
devem ter atenção redobrada com possíveis sintomas, 
mas outros fatores também estão envolvidos no apare-
cimento e evolução da doença. Fatores psicológicos, 
estresse, exposição ao frio, uso de certos medicamen-
tos e ingestão alcoólica pioram o quadro.

Apesar de não possuir cura, nem ser possível pre-
veni-la, pode ser tratada para controlar a reincidência. 
Cerca de 80% dos casos são considerados leves e mo-
derados, controláveis com medicação local, hidratação 
da pele e exposição ao sol. Nos casos moderados, pode 
ser indicado o tratamento com exposição à luz ultravio-
leta. Já nos casos mais graves, é necessário iniciar tra-
tamentos com medicação via oral ou injetáveis.

Uma peculiaridade dessa doença é uma possível 
queda na qualidade de vida dos pacientes devido ao 
preconceito das pessoas que os cercam, afetando sua 
autoestima e piorando o quadro. Pessoas afetadas de-
vem buscar acompanhamento psicológico, se for o caso. 
Repito que não se trata de uma doença contagiosa e, 
portanto, a discriminação é, além de tudo, injustificável. 
Caso conheça alguém que sofre com psoríase, não seja 
preconceituoso.

Para finalizar, as mesmas dicas que valem para qua-
se qualquer cuidado com a saúde: alimentação balance-
ada, prática de atividade física e, caso perceba qualquer 
um dos sintomas, procure o imediatamente um médico 
dermatologista. Quanto mais precoce for o diagnóstico, 
mais fácil será o tratamento.

www.facebook.com/paulopinheirovereador
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point do Bernardo na tijuca
SenSacional Moqueca

Domingo mara-
vilhoso para os 
amigos que es-

tiveram presentes no 
Point do Bernardo, na 
Tijuca, saboreando 
uma deliciosa moque-
ca de peixe, ao molho 
de camarão. Não faltou 
aquela cervejinha bem 
gelada e o bom papo 
entre amigos. Um am-
biente super familiar, 
onde o seu diretor, Jo-
aquim Bernardo rece-
be os amigos com mui-
to carinho e apreço. 
Venha nos visitar.

Confrater-
nização 

do casal, 
Iolanda e 
Joaquim 

Bernardo 
com um 

grupo de 
via-

gem da 
Bernardo 
Eventos

Como já 
tradicional, o 
cantor român-
tico Mário Si-
mões esteve 
presente. Na 
foto com seus 
amigos e fãs, 
no Point do 
Bernardo, Rua 
Mariz e Barros 
n.º 144, na 
Tijuca


