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Governador Ronaldo Caiado 
inaugura posto de atendimento 

do Mais Empregos em  
Cidade Ocidental

Os moradores de Cidade Oci-
dental passaram a ter acesso 
aos serviços do Programa Mais 
Empregos a partir desta quinta-
-feira (10/6). A estrutura que vai 
receber a população é resultado 
de parceria entre a Secretaria da 
Retomada e a prefeitura.

Durante a inauguração, que 
contou com a presença do secre-
tário da Retomada, César Moura, 
a gerente de Intermediação e 
Recolocação do Trabalho, Yara 
Nunes, apresentou como funcio-
na o sistema de divulgação de 
vagas de emprego, atualizado 
diariamente no site da Retomada. 

O posto de atendimento pre-
tende ser um facilitador de opor-
tunidades, conectando o traba-
lhador que procura por emprego 
formal, o empresário que oferta 

a vaga e o empreendedor que 
busca orientação via consultoria 
financeira e de planejamento gra-
tuita, oferecida pelo Sebrae.  

“Tem 128 ofertas de emprego 
hoje em Cidade Ocidental. O cida-
dão estava aqui há um ano e dois 
meses desempregado, agora já 
viu vaga e já está com o emprego 
organizado, comemorou o gover-
nador Ronaldo Caiado durante 
a passagem pelo local. O traba-
lhador citado pelo governador é 
Cícero Bernardo, de 46 anos, que 
trabalhava como açougueiro, mas 
foi demitido. A partir de agora, 
ele vai trabalhar como motorista 
a partir de uma oportunidade do 
Mais Empregos. “Tenho duas fi-
lhas para criar, aluguel para pagar. 
Graças a Deus, na hora que bati 
na porta aqui, foi aberta para mim, 
comentou Cícero.

https://www.instagram.com/p/CP9NsKYgH_R/
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Micro, pequenas e médias empresas
 terão R$ 748 milhões do FCO para

 financiamento em Goiás
Micro, pequenas e médias em-

presas que registram faturamento 
bruto anual de até R$ 16 milhões 
terão R$ 748 milhões do Fundo 
Constitucional de Financiamento 
do Centro-Oeste (FCO), em Goiás, 
até o final de 2021. A nova medida 
já está em vigor e tem como objeti-
vo pulverizar o crédito para que os 
recursos do fundo federal cheguem 
ao maior número de empreendedo-
res goianos. 

Para o presidente do conselho 
do FCO em Goiás e secretário da 
Retomada, César Moura, a mudan-
ça na aplicação dos recursos do 

fundo vai beneficiar ainda mais os 
pequenos empresários de Goiás. “A 
partir de agora vamos intensificar 
a política de levar opções baratas 
de créditos aos empreendedores 
goianos, de forma que possam ga-
rantir o desenvolvimento regional, 
manter e ampliar o emprego e a 
renda” comentou Moura, destacan-
do que a iniciativa de pulverizar o 
crédito via FCO sempre foi uma de-
terminação do governador Ronaldo 
Caiado, principalmente após o início 
da pandemia de Covid-19.  

O limite de R$ 16 milhões 
de faturamento para buscar fi-

nanciamento pela modalidade 
empresarial do FCO vai permitir 
que os recursos cheguem a ca-
tegorias empresariais que não 
eram o principal foco do fundo. 
Segundo o gerente de Negócios 
e Mercado Pessoa Jurídica do 
Banco do Brasil, banco que ope-
racionaliza os recursos do FCO, 
Adonias Antônio Miranda, os mi-
croempreendedores individuais 
(MEIs) também poderão tentar 
fomento via fundo.

As novas regras do FCO a partir 
de agora não afetam os financia-
mentos da modalidade Rural.
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Crédito para o agronegócio foi  
pauta do Boa Noite Goiás, da TBC

O secretário da Retomada, 
César Moura, participou, na terça 
(8), do programa Boa Noite Goiás, 
da TBC, com apresentação do 
jornalista Paulo Beringhs. Na oca-
sião, ele respondeu pergunta do 
telespectador Peterson Santana, 
que o agradeceu pelos serviços 
prestados em parceria com a 
GoiásFomento e quis saber mais 
sobre os projetos para 2021 ligados 
ao agronegócio e aos pequenos 
produtores goianos. 

César explicou que, para a 
agricultura, existem duas linhas 
de crédito, sendo uma de até 
R$ 5 mil, sem juros, específi-
ca para pequenos produtores. 
“Acima desse valor vamos até 
R$ 50 mil, para o programa 
Produtor Empreendedor, que é 
uma parceria da Retomada com 
a Secretaria da Agricultura”, 
explicou, completando que há 
ainda a linha de crédito Cultura 
Exportadora, também de R$ 50 
mil, com taxa de 0,5% ao mês, 

carência de 12 meses e dividido 
em 48 parcelas. 

“Todas essas opções a gente 
consegue fazer graças ao Fundo 
de Equalização que o governa-
dor Ronaldo Caiado montou em 

2020, para que tenhamos recur-
sos para pagar os juros e esses 
juros chegam mais baratos para 
os pequenos produtores e em-
presários”, pontuou o secretário.

https://www.youtube.com/watch?v=2Qc-b7i22Uw


Economia é tema principal  
em entrevista no Café com CBN

O governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado, e os secretários da Reto-
mada, César Moura, e da Saúde, 
Ismael Alexandrino, participaram, 
na terça-feira (8), do programa 
Café com CBN, apresentado ao 
vivo pelos jornalistas Luiz Geral-
do e Mariani Ribeiro. Durante as 
entrevistas, o governador falou 
sobre o Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) ser fundamental para 
o equilíbrio das contas de Goiás.

A autorização para o Estado in-
gressar no RRF foi concedida pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
em 21 de maio de 2021, em vota-
ção unânime. Na ocasião, Caiado 
destacou que isso demonstra que 
o Governo de Goiás fez o dever de 
casa por apresentar todas as exi-
gências e, agora, está credenciado 
a renegociar sua dívida. “O que 
estamos fazendo é alongar o perfil 
da dívida, trazer juros que sejam 
compatíveis, indexadores que se-
jam honestos e abaixar esse gasto 
mensal que nós temos”, explicou o 
governador.

Caiado e Ismael também fala-
ram sobre a importância da vacina-
ção em massa como melhor arma 
para a retomada da economia e 
para a queda dos casos e mortes 
por Covid-19. Na ocasião, o gover-
nador anunciou a chegada de mais 
199.750 doses de vacina AstraZe-
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neca para serem distribuídas em 
todo o Estado.

O secretário dá continuidade 
ao tópico, ao falar sobre o legado 
da pandemia para a economia, 
dando destaque às empresas e 

aos trabalhadores goianos. O bate-
-papo contou com a participação 
do professor de economia da 
Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás (PUC Goiás), Wagno Pereira 
da Costa. 



Programa Mais Crédito é citado em audiência 
pública sobre Economia colaborativa

Os serviços do Programa Mais 
Crédito, criado pela Secretaria da 
Retomada em setembro de 2020, 
foi citado, na sexta (11), durante 
audiência pública sobre Econo-
mia Colaborativa.  A iniciativa foi 
organizada pelo deputado esta-
dual Virmondes Cruvinel, e contou 
com a participação da gerente de 
Intermediação e Recolocação do 
Trabalho, Yara Nunes. “O encontro 
é para discutir um projeto de lei de 
nossa autoria que já foi aprovado 
na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação. A matéria é uma 
sugestão do setor produtivo, para 
tratar do incentivo à economia 
colaborativa”, explica o deputado.

Virmondes conta que a ideia 
é fomentar iniciativas que pro-
movam a permuta e a doação 
de serviços em plataformas 
multilaterais, com a possibilidade 
da troca de bens e serviços sem 

uso de moeda. “Esse modelo 
econômico reconhece o crédi-
to colaborativo e a articulação 
inteligente entre as ofertas e as 
demandas. Com isso, é possível 
aquecer a economia e reduzir 
custos, além de ajudar os pe-
quenos negócios que estão meio 
parados, por causa da crise”, 
disse. O sistema de negociação 

multilaterais já é utilizado a quem 
procura pelos serviços do Mais 
Crédito, via a plataforma XporY.

A audiência pública contou 
ainda com a participação de re-
presentantes das secretarias de In-
dústria, Comércio e Serviços (SIC), 
da Economia, além do Sebrae, 
Acieg, OCB/GO, UFG, Abrasel, 
Fecomércio-GO e outras. 

Grupo de Estudos da Retomada 
discute conceitos da Teoria U

O Grupo de Estudos sobre De-
senvolvimento Econômico (Gede) 
realizou o 9º encontro, na sexta (11), 
quando foi abordado como tema 
a Teoria U. Desenvolvida por Otto 
Scharmer, a Teoria U possui como 
essência a frase “aprender com o 
futuro à medida que ele emerge”.

Este conceito busca um modelo 
de gerenciamento voltado para as 
mudanças, buscando a liderança 
diante do processo de inovação 
por meio do conhecimento social 
e se propõe a ajudar a implementar 
mudanças e aumentar a produti-
vidade em organizações, públicas 
e privadas.

“Discutimos a respeito da apli-
cação da Teoria U na Secretaria da 
Retomada, compreendendo a res-
ponsabilidade e conscientização 
necessária dentro dos papéis de 
cada um, e da necessidade do 

compartilhamento de conheci-
mento e experiências para o me-
lhoramento pessoal, do próximo e 
da secretaria. Conversamos sobre 
a necessidade de aprender a de-
saprender e de construir um novo 
olhar sobre as coisas, para estar-
mos abertos à inovações, novos 

conhecimentos e novas formas 
de produzir”, explicou a gerente 
de Avaliações e Informações da 
Retomada, Suellen Mara. Também 
integraram o encontro as servido-
ras Ana Catarina Moura, Isabella da 
Cruz Pires, Eliane Lucena e Rosane 
Martins. 
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Notas

Programas da Retomada em Acreúna

Estímulo ao cooperativismo

Foram recebidas na Secretaria 
da Retomada, na segunda (7), a 
primeira dama de Acreúna, Adriana 
Souza; a líder dos catadores do 
município, Antonieta Lima da Sil-
va; e a assessora Michele Elias. O 
grupo tratou sobre os programas 
de Cooperativismo, Cerveja de 
Mandioca e Mais Empregos. Da 
Retomada estavam o secretário, 
César Moura; a superintendente do 
Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues; e o gerente de 
Desenvolvimento de Áreas Vulne-
ráveis, Rafael Sôffa.

Para alinhar detalhes para a realização da Semana do Coo-
perativismo, equipe da Retomada se reuniu, na quinta (10), com 
representantes da OCB/GO. Parte da reunião foi para definir a 
programação do evento, que será realizado virtualmente de 30 de 
junho a 3 de julho. Participaram, pela Retomada, a superintendente 
Raíssa Rodrigues, e os gerentes Rafael Sôffa (Desenvolvimento de 
Áreas Vulneráveis) e Rhaquel Liegem (Cooperativismo). Pela OCB/
GO marcaram presença virtual o presidente Luís Alberto Pereira e 
o Relações Públicas da entidade, Diogo Oliveira. 

Vitrine do Artesanato
Uma equipe da Retomada se reuniu, na 

segunda (7), com representantes da Coo-
perativa Bordana, para tratar sobre a vitrine 
do artesanato, site para exposição e venda 
de artesanato goiano. Estavam presentes a 
superintendente da Retomada do Trabalho 
do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, 
e os gerentes Rafael Sôffa (Desenvolvimen-
to de Áreas Vulneráveis) e Rhaquel Liegem 
(Cooperativismo).

Goiás Social
Em nome da Retomada, o 

secretário César Moura e a su-
perintendente da do Trabalho 
do Emprego e da Renda, Raíssa 
Rodrigues estiveram em reunião 
com a primeira-dama e presidente 
de honra da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), Gracinha 
Caiado, na terça (8). O encontro 
tratou sobre o planejamento das 
ações do Goiás Social.
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Notas

Banco  
do Brasil

Na terça (8), o secretário 
da Retomada, César Moura, 
se reuniu com outros mem-
bros do conselho do Fundo 
Constitucional de Finan-
ciamento do Centro-Oeste 
(FCO), para tratar sobre o 
Plano de Providências do 
Banco do Brasil.

Águas Lindas de Goiás
Visitaram a Secretaria da Retomada, na terça (8), representantes 

da prefeitura de Águas Lindas de Goiás em busca de parcerias com 
a pasta. O secretário César Moura e a superintendente da Retomada 
do Trabalho do Emprego e da Renda, Raíssa Rodrigues, apresentaram 
ao grupo o Programa Mais Empregos, que pode ser implantado no 
município. Além disso, ações voltadas para o artesanato também 
foram pauta da reunião.

Programa do Artesanato Brasileiro
A líder de Área e Projetos da gerência de Arranjos Produtivos 

da Secretaria da Retomada, Rosane Martins, recebeu, na quarta 
(9), a prefeita de Jandaia, Milena Pereira Lopes, e a engenheira 
ambiental, Marta Arce, na Casa do Turismo. Elas procuraram infor-
mações sobre o cadastro de artesãos do município no Programa 
do Artesanato Brasileiro.

Parceria com 
Senai Goiás

O secretário da Retomada, 
César Moura, se reuniu, na quarta 
(9), com o diretor regional do Ser-
viço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) em Goiás, Paulo 
Vargas. Os dois discutiram uma 
parceria futura entre as institui-
ções para oferecer qualificação e 
capacitação profissional via Colé-
gios Tecnológicos (Cotecs).

Guarani  
de Goiás

Os projetos da Secretaria da 
Retomada foram apresentados, 
na quarta (9), para o vereador de 
Guarani de Goiás, Lucas Carneiro, 
que falou sobre desenvolvimento 
econômico e social. O vereador 
foi recebido pelo secretário César 
Moura, que destacou a possibilidade 
de levar programas como o Mais 
Empregos e cursos de qualificação 
pelos Colégios Tecnológicos (Co-
tecs) para o município.
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Notas

Cooperativismo 
em Goiás

Para falar sobre parcerias fu-
turas envolvendo cooperativismo 
em Goiás, a Retomada recebeu, na 
quarta (9), a visita do deputado 
estadual Chico KGL. O titular da 
pasta, César Moura, e o gerente de 
Desenvolvimento de Áreas Vulne-
ráveis, Rafael Sôffa, trataram com 
o deputado sobre o IncubaCoop e 
como fortalecer o cooperativismo 
nos municípios.

Loja de Artesanato em Rio Quente
Uma equipe da Secretaria da 

Retomada visitou, na quarta (9), o 
Hotel Pousada, no Rio Quente, para 
conhecer de perto as instalações da 
futura loja do artesanato que fun-
cionará no local. Estavam presentes 
a superintendente da Retomada do 
Trabalho do Emprego e da Renda, 
Raíssa Rodrigues, a gerente de 
Intermediação e Recolocação no 
Trabalho, Yara Nunes e a assessora 
da gerência de Artesanato, Letícia 
Cristina de Oliveira.

Recursos para estimular 
cooperativismo

O gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis 
da Secretaria da Retomada, Rafael Sôffa, se reuniu, na 
quarta (9), com a subsecretária da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 
Vanessa Schmitt, e com José Ivan, representante da 
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva, do 
Ministério da Cidadania.  Ficou acertados encaminha-
mentos e parcerias para execução de convênio junto 
ao Ministério da Cidadania para fortalecimento de em-
preendimentos solidários através do cooperativismo. 
A Retomada irá, através do Incubacoop, trabalhar em 
conjunto com Semad e SIC para estruturar a cadeia pro-
dutiva da reciclagem, gerando renda para os catadores 
e benefícios para o meio ambiente.



BOLETIM SEMANAL  |  9

Notas

Insumos Farmacêuticos
O secretário da Retomada, César Moura, participou, na quarta 

(9), de reunião com o vice-governador, Lincoln Tejota, o ministro 
da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, o superin-
tendente da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-
-Oeste (Sudeco), e equipe. O grupo discutiu sobre a produção 
de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), utilizado em insumos 
farmacêuticos.

Retomada e Seds
Para tratar sobre parceria entre as secretarias da Retomada 

e de Desenvolvimento Social (Seds), o secretário da Retomada, 
César Moura, se reuniu, na quarta (9), com o chefe de gabinete da 
Seds, Cássio Brito, e o superintendente da Criança, Adolescente e 
Juventude, Ricardo Tino. O grupo discutiu uma parceria entre as 
pastas para promoverem ações voltadas para a juventude goiana.

Porangatu
Representando a Retomada, o ge-

rente de Emprego e Renda, Rodrigo 
Rodrigues, se reuniu, na quinta (10), 
com a prefeita de Porangatu, Vanuza 
Valadares, e com o superintendente 
de Produção Rural Sustentável da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), Leonardo 
Silvério. A principal pauta do encon-
tro foi a organização de evento para 
a divulgação do programa de cerveja 
regional de mandioca no município. 
A ideia é ampliar a participação de 
agricultores familiares que plantam 
mandioca na região e que poderão 
fornecer o insumo para a Ambev fa-
bricar a Esmera de Goiás.
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Notas

Projetos para editais
Equipes das secretarias da Retomada e da Cultura (Secult 

Goiás) se reuniram, na quinta (10), para traçar ações que auxiliem 
as pessoas a elaborar projetos para editais como os da Lei Aldir 
Blanc, a serem lançados no dia 15. Participaram, da Retomada: 
o superintendente de Profissionalização, Thiago Pena, a gerente 
de Informações e Avaliações, Suellen Mara, e o assessor Gustavo 
Pompeu. Da Secult foram a chefe de gabinete, Andrea Parrode, 
os gerentes Sacha Witkowski (Planejamento e fomento à Cultura), 
Wellington Dias (Fomento ao Audiovisual e Criatividade), Paula 
Dunk (Programas, Projetos Culturais e Artísticos ), e Dirce Vieira 
(Salas de Espetáculos e Gastronomia).

Retomada e SGG 
Com o objetivo de buscar recursos federais para serem aplica-

dos em ações sociais em Goiás, representantes da Retomada e da 
Secretaria-Geral da Governadoria (SGG), se reuniram, na quinta (10). 
Participaram o gerente de Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis 
da Retomada, Rafael Sôffa, e a superintendente de Captação de 
Recursos da SGG, Neusa Ravaroto, a gerente de articulação, Patrícia 
Paiva, e o assessor Adilson Rocha. 

Goiás Social
A primeira-dama e coordenado-

ra do Gabinete de Políticas Sociais, 
Gracinha Caiado, comandou, na 
sexta (11), reunião para balanço das 
ações do Goiás Social nos municípios 
de Cavalcante e Monte Alegre de 
Goiás. Pela Retomada, participaram 
a superintendente da Retomada do 
Emprego e Renda, Raíssa Rodrigues, 
e a gerente de Qualificação Profis-
sional e Colégios Tecnológicos, Thais 
Finatto.  A reunião contou ainda com 
as presenças da diretora-geral da 
OVG, Adryanna Caiado, do presiden-
te da GoiásFomento, Rivael Aguiar 
e do presidente da Agehab, Lucas 
Fernandes. 

Visita ao Cotec 
de Porangatu

Durante passagem por Poranga-
tu para alinhar detalhes para evento 
sobre o Projeto de Cerveja Regional 
de Mandioca, o gerente de Emprego 
e Renda, Rodrigo Rodrigues, visitou 
a unidade do Colégio Tecnológico 
do município. O objetivo da visita foi 
conhecer a atual estrutura de equi-
pamentos do local e estudar parce-
rias envolvendo a Seapa e a Emater. 
Participaram ainda a diretora do 
Cotec, Thais Cesário, o superinten-
dente da Seapa Leonardo Silvério, e 
o agente de Desenvolvimento Rural, 
Franciel Reis.
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RETOMADA NA 
I M P R E N S A

FCO na TV 
Anhanguera

Na quinta (10), o titular da Re-
tomada, César Moura, falou para o 
Bom Dia Goiás, da TV Anhangue-
ra, sobre os R$ 748 milhões em 
recursos do Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO). Moura, 
que também é presidente do FCO 
destacou a importância desses 
recursos para Goiás e o quanto 
o governador Ronaldo Caiado se 
preocupa com o desenvolvimento 
regional e apoia as micro e peque-
nas empresas.
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Conteúdo produzido pela 
Comunicação da Secretaria da 

Retomada

retomada.go.gov.br

EXPEDIENTE

Governo de Goiás: 
Governador Ronaldo Caiado. 

Vice-governador:
 Lincoln Tejota. 

 
Secretário da Retomada: 

César Moura. 
Comunicação Setorial 

da Retomada: Yuri Lopes, 
Victória Cywinski, Raissa 

Celiac, Fabianne Salazar e 
Bárbara Ferreira.

RETOMADA NA 
I M P R E N S A

https://www.youtube.com/channel/UCeWUiIiOzMiY4_lnKIi0fCg
https://www.instagram.com/retomadagoias/
https://www.facebook.com/retomadagoias


BOLETIM SEMANAL  |  13

César Moura*

O Morro do Castelo foi 
um dos pontos de fundação 
da cidade do Rio de Janei-
ro no século XVI e abrigou 
marcos históricos de gran-
de importância, como forta-
lezas coloniais e os edifícios 
dos jesuítas. Foi onde se es-
tabeleceram seus primeiros 
habitantes e governadores.  
Era onde estava a sede de 
sua primeira catedral, São 
Sebastião. Apesar disso, 
foi destruído numa reforma 
urbanística em 1922. Esse é 
apenas um dos exemplos 
de locais históricos brasi-
leiros que simplesmente 
desapareceram, deixando 
vestígios exíguos. Pergunte 
a um jovem carioca hoje se 
ele sabe o que foi o Morro 
do Castelo. Ele dificilmente 
saberá.

Quanto de nossa história 
já se apagou devido à des-
truição ou descuido com 
o patrimônio histórico? A 
salvaguarda dos bens cultu-
rais materiais e imateriais é 
dever do poder público. Ao 
preservar museus, edifícios 

e tantas outras construções 
seculares, preserva-se tam-
bém a história, a cultura e 
as tradições de um povo.

Neste sentido, merecem 
destaque as ações que o 
Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
têm realizado para a pro-
teção dos equipamentos 
culturais. Em maio, a Igreja 
Nossa Senhora da Concei-
ção, em Jaraguá, foi entre-
gue restaurada à comunida-
de. Foram investidos mais 
de R $1,5 milhão nas obras 
que contemplam o templo 
e o museu de arte sacra 
instalado no local. Outros 
importantes lugares para a 
história goiana como o Pa-
lácio Conde dos Arcos, na 
cidade de Goiás, o Museu 
Ferroviário, em Pires do Rio 
e o Theatro Sebastião Pom-
peu de Pina, em Pirenópolis, 
serão contemplados com 
serviços de restaurações 
bem como as unidades da 
Secult/Goiás na capital.

O Centro Cultural Mariet-
ta Telles, o Museu Zoroastro 
Artiaga, o Teatro Goiânia, a 
Vila Cultural e os Centros 

Culturais Martim Cererê e 
Octo Marques também pas-
sarão por contenção e re-
forços estruturais, revisões 
gerais de coberturas, ins-
talações e infraestruturas, 
conservação das caracte-
rísticas dos bens tombados, 
bem como conservação 
dos acervos e revisão das 
instalações expográficas.

Um homem sem história 
não é ninguém. Um Estado 
sem memória também não. 
As ruínas dos prédios histó-
ricos provocam o desgaste 
das tradições, do conheci-
mento e da identidade de 
um povo. O Governador 
Ronaldo Caiado merece re-
conhecimento pelo trabalho 
de resgate da cultura e das 
tradições goianas que vêm 
realizando. Que o Governo 
de Goiás continue firme na 
nobre missão de apresentar 
às novas gerações a bonita 
história de um Estado loca-
lizado no coração do Brasil 
e que é formado por cida-
dãos plurais, batalhadores, 
com suas próprias histórias. 
Essas histórias merecem ser 
preservadas.

DICA DE LEITURA

Que os morros do castelo não 
desapareçam…

*César Moura é secretário de Estado da Retomada e secretário interno de Cultura.


