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O primeiro-ministro reco-
nheceu que ainda há muito 
por fazer no País, mas foi 
possível demonstrar que 
existiam outras alternativas 
à austeridade do anterior go-
verno, impostas também na 
Europa. Numa conversa com 
o jornal norte-americano New 
York Times, António Costa 
admite ainda que o país não 
passou  do lado obscuro da 
lua para o lado brilhante.

Ao jornal, António Cos-
ta insistiu que a demasiada 
austeridade aumenta a re-

Costa reconhece que
ainda há muito por fazer

Uma data muito especial para o cantor que, ao lado do Ma-
nuel Cardoso, agradeceu aos amigos que foram presti-

giar a festa de lançamento do CD. Detalhes na pág. 14

Um dia especial para os açorianos que comemoraram seu 
66.º aniversário de existência. Na foto, a bonita sede da 

Casa dos Açores, orgulho da família açoriana. Detalhes na 
pág. 8

Parece que foi ontem, mas são 14 anos de dedicação ao 
folclore português. Diante do bolo festivo, o Presidente 

Manuel Ramos, irmã Maria, o vice-presidente Cílio, esposa 
Angela, Provedor José Queiroga e componentes. do  Grupo 
Serões das Aldeias Detalhes na pág. 2

Sucesso absoluto a festa gaúcha, na Casa do Minho, 
sempre com casa cheia, sempre com os amigos pres-

tigiando para saborear esta suculenta costela gaúcha. De-
talhes na pág. 18

cessão e cria um ciclo vi-
cioso e que muitos acharam 
impossível seguir outra via 
quando tomou posse.

O New York Times fez um 
retrato da solução política 
que governa o país desde o 
final de 2015, classificando
-a de pouco usual, regista o 
aumento do turismo, a rever-
são de cortes salariais e até 
incentivos ao investimento, 
bem como a descida subs-
tancial do déficit. Na repor-
tagem afirma que o sucesso 
ainda é vulnerável. 

Mossoró lança novo CD
na Casa de Viseu

Casa Dos açores festejou seu
66.º aniVersário De funDação

14.º aniVersário Do
G.f. serões Das alDeias

CostelaDa GaúCha é
na Casa Do Minho

Um dia marcado por muita alegria para família portuen-
se com a reabertura da sua programação social. Na 

foto, o Presidente Manuel Branco e componentes do R.F. 
Armando Leça. Detalhes na pág. 15

Casa Do Porto Voltou
CoM força total

No balanço do ano par-
lamentar, João Oliveira não 
poupou críticas ao Governo 
e ao PS.

Numa intervenção em 
que o líder do Grupo do 
PCP passou em revista as 
conquistas que o partido 
conseguiu no decorrer da 
sessão legislativa, as frases 
mais fortes foram dirigidas 
aos socialistas.

Os avanços ficam muitas 
vezes limitados pela cres-
cente convergência que se 
verifica entre PS, PSD e 
CDS e pela recusa do PS 
em romper com as opções 
da política de direita. Aos 
jornalistas, o líder da ban-
cada adiantou, ainda, que 
o PCP não vai desperdiçar 
nenhuma possibilidade de 
intervir e lutar para asse-
gurar direitos e melhores 
condições de vida, embora 
a solução de governo não 
seja a ideal para os comu-
nistas, é aquela que permi-
te que o partido vá conse-
guindo fazer passar as suas 

PCP critica PS por impedir avanços
mas não exclui acordos de futuro

medidas, influenciando o 
Governo.

E é uma fórmula para 
repetir no futuro? Sim. Até 
porque a existência de uma 
posição conjunta resulta de 
uma exigência que foi fei-
ta pelo Presidente Cavaco 
Silva, e que o PS assumiu 
como sua. Para nós não 
era necessário um docu-
mento escrito.

O deputado aproveitou 
para começar a disputar 
louros com o BE, anuncian-
do que a redução do IVA da 

eletricidade de 23% para 
6% é uma prioridade dos 
comunistas para o próximo 
ano, é um assunto já estu-
do. Uma medida que Catari-
na Martins defendeu, numa 
ação de  com populares 
em Espinho. João Oliveira, 
forneceu, ainda, números 
do ano parlamentar: o PCP 
apresentou 83 projetos de 
lei, 9 apreciações parla-
mentares e 149 projetos 
de resolução. A bancada 
comunista, garantiu, é a 
que tem maior número de 
iniciativas apresentadas na 
Assembleia. Numa luta de 
créditos que dura desde o 
início da legislatura, o líder 
do Grupo do PCP sublinhou 
as medidas que desde o 
início da legislatura levam 
consigo o cunho comunis-
ta: “aumento do IRC sobre 
as empresas com lucros 
superiores a 35 milhões, 
o fim do corte de 10% no 
subsídio de desemprego” 
ou a “redução do número 
de alunos por turma.”

As infrações à lei do taba-
co já resultaram em multas de 
quase um milhão de euros, só 
nos primeiros seis meses do 
ano. No mesmo período foram 
instaurados 335 processos de 
contraordenação, o que dá 
uma média de dois por dia. Os 
números foram avançados ao 
JN pela Autoridade de Segu-
rança Alimentar e Econômica.

Recorde-se que a lei mu-
dou no início deste ano, tor-
nando-se mais restritiva, por 
exemplo, ao proibir fumar nos 
locais públicos frequentados 
por menores. Só esta altera-
ção levou à abertura de 74 pro-
cessos desde janeiro.

Só nos últimos dois anos, 
a lei do tabaco já gerou mul-
tas no valor de quatro milhões 
de euros.

Um milhão em 
multas vindo da 

lei do cigarro

A cidade de Viseu recebeu 
até domingo a 55.ª edição do 
festival Europeade. Isto quer 
dizer que os sons do folclore 
vão invadir a capital da Bei-
ra Alta, que este ano se auto 
intitulou de ‘Cidade Europeia 
do Folclore’. São esperadas 
cerca de 5400 pessoas, de 
203 grupos, oriundos de 24 
países europeus. O ambien-
te de folclore já se respira, 
sobretudo junto à zona histó-
rica. As vitrines das lojas ves-
tiram-se com os trajes típicos 
dos ranchos e, vaidosas, até 
exibem brincos de filigrana. 
Não faltam as alfaias agrí-
colas, comida e vinho tinto 
da região.

“Nota-se que há mais mo-

vimento na rua Direita, mas 
são sobretudo emigrantes.

Ainda não sentimos uma 
melhoria no negócio. Es-
peramos que os próximos 
dias tragam compradores à 
cidade”, disse a lojista Fáti-
ma Costa.

Quem acredita que esta 
poderá ser uma boa opor-
tunidade de negócio para 
os comerciantes da cidade 
é Gualter Mirandez. “Estou 
convencido disso, até pe-
las próprias características 
de quem nos vem visitar. É 
gente ligada à cultura e às 
tradições e com algum po-
der de compra”, destacou o 
presidente da Associação 
de Comerciantes de Viseu. 

O tempo não esteve famoso, mas 
mesmo assim os portugueses mos-
traram-se adeptos de fazer escapadi-
nhas pelo país. Após a ressaca de um 
abril sem a Páscoa, o mês de maio 
trouxe um crescimento relevante do 
turismo interno, com as dormidas dos 
portugueses a evidenciar um aumen-
to de 5,4% face ao período homólogo, 
segundo os últimos dados do INE.

Só no mês de maio, os portugue-
ses foram responsáveis por 1,2 mi-
lhões de dormidas nos hotéis. Em 
todas as regiões do país houve au-

Folclore invade Viseu

Os visitantes que passeiam 
pelas ruas aplaudem a ini-
ciativa de misturar artigos 
de ourivesaria ou mane-
quins de roupa para crian-
ças e adultos com decora-
ções ligadas ao folclore.  “A 
ideia está maravilhosa. Está 
tão giro e chama muito a 
atenção. Eu adorei, faz-nos 
lembrar as nossas origens”, 

explicou Amélia Oliveira. 
“Eu também gosto muito. 
Até quis comprar um lenço, 
mas fiquei triste quando a 
funcionária disse que não 
estava para venda”, com-
plementou Graça Moreira. 
Para Almeida Henriques, 
presidente da Câmara de 
Viseu, o evento “tem tudo 
para ser um sucesso”.

Portugueses estão a fazer mais férias em Portugal
mento de turismo interno.

O Alentejo teve um aumento de 
12,2% de portugueses em maio, o Al-
garve de 11,2% e a região Centro de 
10,4%. Nos Açores, e desde o início do 
ano, o aumento de dormidas dos turis-
tas nacionais já atinge 7,8% .

O que o INE constata é, que no 
caso dos residentes, a duração estada 
média reduziu-se em 2,4% em maio, 
ficando-se nas 2,67 noites - e confir-
mando que o crescimento dos portu-
gueses nos hotéis foi mesmo à custa 
de ‘escapadinhas’.
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14.º Aniversário De FUnDAÇÃo
Do G.F. serões DAs AlDeiAs

Uma data inesquecível, 
neste último domingo, para 
os componentes do G.F. Se-
rões das Aldeias. Seu Presi-
dente, Manuel Ramos, vice
-presidente  Sr. Cílio que, 
juntos comemoraram mais 
um ano de fundação do gru-
po e a Casa das Beiras foi 
o palco desta grande festa. 
Casa cheia e um delicioso 
bufê, marca registrada, com 
direito a churrasco self-ser-
vice, sardinha assada na 
brasa, arroz de bacalhau e 
demais variedades. Um dia 
perfeito onde a família do 

G.F. Serões esteve reuni-
da para viver intensamente 
essa data com homenagens 
ao Presidente Manuel Ra-
mos, o vice-presidente Cílio 
e o Provedor José Queiro-
ga.

A tarde reservava mui-
ta emoção para todos e o 
momento maior foi a entra-
da do G.F. Serões das Al-
deias que flutuou no salão 
da Casa das Beiras, mais 
um espetáculo com essa 
rapaziada que, cada vez 
honra as tradições de Por-
tugal. Parabéns, turma por 
mais um belo show e vida 
longa para o G.F. Serões 
das Aldeias. Esta data ficará 
marcada, pelo lançamento 
do primeiro CD deste Gru-
po que sempre primou por 
representar o belo Folclore 
Regional da nossa terra e, 
agora poderá ser apreciado 
neste CD. Tudo isso teve o 
incentivo do seu Presidente  
Manuel Ramos, a abnega-
ção de seus componentes, 
sua tocata e seus cantado-
res. Parabéns. O Presiden-
te, vice-presidente diretoria 
em geral formam com os 
queridos componentes uma 
grande família divulgando a 
cultura de Portugal. O Jor-
nal Portugal em Foco os pa-
rabeniza! 

Parabéns amigos. Que festa linda! Que apresentação e mais um 
show do G.F Serões das Aldeias, comemorando seu aniversário

Homenagem ao Presidente do G. F. Serões das Aldeias, Manuel Ramos, ao vice-presidente Sr. Cílio e 
esposa Angela, o Provedor da Igreja Santo Antônio dos  Pobres, José Queiroga

De outro ângulo mais um momento especial do G.F. Serões das Aldeias

Roman e 
Eduardo, 
respon-
sáveis 
pela parte 
musical e 
repertório 
do primei-
ro CD do 
G.F. Se-
rões das 
Aldeias

A apresentadora Andréa, tendo ao fundo, a Tocata do G.F. Serões 
das Aldeias e seus componente, com categoria, ilustrava cada nú-
mero apresentado sempre procurando acrescentar conhecimentos 
sobre as músicas regionais. 

Bonita homenagem a Sra. Ilia fundadora e cantadeira do G.F. Se-
rões das Aldeias. Na foto com suas filhas Jane e Janaina

A ensaia-
dora do 

grupo 
Janaína 

recebendo 
uma ho-

menagem 
ao lado do 

compo-
nente 
Felipe

Num close 
para o Jor-
nal Por-
tugal em 
Foco, o 
Presidente 
Manuel 
Ramos, 
a diretora 
Jane e o 
esposo 
Eduardo, 
cantador 
do grupo

Num bonito registro, as componentes: Sandra, Regina e Camila com 
o presidente Manuel Ramos, feliz  com mais  este ano de divulgação 
da cultura regional

Sr. Ramos, num destaque com sua irmã Maria e seu sobrinho Leo-
nardo, na oportunidade apreciando o trabalho de todos que partici-
param deste evento

O vice-presidente, Sr. Cílio e esposa, Sra. Ângela quando eram 
cumprimentados pelo Presidente Manuel Ramos

Alice, Cidália – cantadeira da Casa do Minho com o componente do 
Serões, Jair e o Manuelzinho

Família Beirã, sempre com um sorriso, Cristiane, o Presidente José 
Henrique, o vice-presidente Luís Ramalhoto, sua mãe Maria de 
Lourdes, mãe Maria Helena, a diretora Flávia Mariath, Sr. Júlio Ro-
balo e esposa D. Ilda Robalo

o JornAl DA
CoMUniDADe
PorTUGUesA
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É uma das artérias mais lon-
gas de Lisboa e isso traduz-se 
numa variedade de restauran-
tes, cafetarias, lojas e espaços 
verdes em redor. A Rua Saraiva 
de Carvalho, em Campo de Ou-
rique, serve todas as carteiras, 
horários e gostos.

Tem cerca de um quilómetro 
e meio de comprimento e a sua 
extensão faz com que seja não 
só uma das mais conhecidas e 
movimentadas ruas de Campo 
de Ourique como das maiores 
de Lisboa. Rica em serviços 
e comércio de rua, há todo o 
tipo de espaços na Saraiva de 
Carvalho. Das lojas de roupa e 
sapatarias à casas de tecidos, 
decoração interior, floristas e 
mercearias, basta escolher. Mas 
também entre os vários restau-
rantes e cafetarias que ali es-
tão situados, desenhados para 
agradar a vários paladares.

OS SABORES DE UMA DAS MAIS LONGAS RUAS DE LISBOA
Atravessar a Rua Saraiva 

de Carvalho a pé significa uma 
caminhada de cerca de 20 mi-
nutos. Pelo percurso, passam-
se por duas igrejas e alguns 
espaços com bancos à sombra 
das árvores para descansar. A 
poucos minutos a pé dali estão, 
por exemplo, o Jardim da Es-
trela, o Mercado de Campo de 
Ourique ou a Tapadas das Ne-
cessidades, três boas escolhas 
para um passeio.

Uma das extremidades da 
artéria, de resto, liga à Praça 
São João Bosco, junto ao Ce-
mitério dos Prazeres. É aqui a 
última paragem do famoso elé-
trico 28, cheio de turistas com 
os braços de fora das janelas 
para captar Campo de Ourique 
em imagens.

E agora vamos falar sobre 
alguns lugares dessa maravilha 
, começamos com a Mamma 

binados com bebida ou salada. 
Aqui também se produz o pão 
judaico chalá e bolos caseiros. 

O Ponto Mais Doce da Ci-
dade | Nº 120 A  , o nome não 
foi escolhido ao acaso. A pas-
telaria chegou ao bairro há 
ano e meio bem recheada de 
doces. Só nos brigadeiros, há 
mais de 20 variedades, a 1,20 
euros a unidade. O negócio é 
de Carmo Almeida, que desen-
volveu a receita para os primei-
ros brigadeiros com a ajuda 
de uma cunhada brasileira. A 
estes juntam-se as tarteletes, 
os cheesecakes e fofos pães-
de-ló, por exemplo. Ou scones, 
brownies e petit gateux à fatia, 
que podem ser pedidos frescos 
na loja ou congelados para de-
pois aquecer em casa, e são 
realmente fantásticos . Mas 
se quiser dormis por lá tente o 
Hotel da Estrela | Nº 35, pare-

ce mentira, mas este tranquilo 
hotel fica no centro de Lisboa, 
com direito a uma zona de gra-
ma onde se pode ler, beber 
um copo ou fazer um piqueni-
que junto a um lago. O edifício 
onde já funcionou uma escola 
e que já foi o Palácio dos Con-
des de Paraty tem 19 quartos 
duplos, muitos com vista para 
o Tejo. No restaurante Book, a 
gastronomia de Diogo Conde 
liga-se à literatura. É aqui que 
se pode ler enquanto se espera 
pela comida, ou levar um livro 
para casa, em troca de outro. E 
é também aqui que está o Me-
lhor Pão de Ló do Universo: é 
mesmo assim que se chama.
Os  quartos duplos começam 
por 110€.

´É isso Campo de Ourique 
pode ser pra você um lugar 
novo , mas se por lá passar vai 
se apaixonar . 

Mia | Nº 147, ali encontramos 
Natale Tassitani que deixou o 
sul de Itália e a arquitetura para 
trazer para Campo de Ourique 
os seus sorvetes artesanais, à 
base de nata e de leite ou de 
fruta. De lá trouxe a técnica 
de confecção. De cá, a maté-
ria-prima. Quanto aos sabores, 
venha o freguês e escolha: pê-
ra-rocha, laranja do Algarve, 
manga, morango, limão, alper-
ce, figos, coco, chocolate ou 
arroz-doce. Pode juntar-se até 
três sabores, em copo ou cone, 
a partir dos 2€, com a opção 
de takeaway, é fantástico . A 
seguir outra maravilha , a Amé-
lia na  Rua Ferreira Borges, Nº 
101, é a cafetaria de Campo 
de Ourique que mais aparece 
no Instagram, pela decoração 
assente em padrões e cores 
garridas e pela apresentação 
dos pratos. As waffles de aveia 
com natas e morangos e os 
ovos shakshuka, com molho de 
tomate picante e vegetais são 
dois dos destaques da carta. 
O brunch serve-se a qualquer 
hora, por 15 euros, e inclui as 
panquecas da casa, bebida 
quente e suco, iogurte com fru-
ta e granola, tosta de abacate 
ou salmão fumado. Pelo sim, 
pelo não, vá com tempo. A po-
pularidade do Amélia garante 
quase sempre fila à porta. A 
seguir o Maître Renard | Rua 
Ferreira Borges, Nº 30

É um paraíso para aman-
tes de queijo, com mais de 50 
variedades vindas de todo o 
mundo. A predominância, con-
tudo, são os de origem fran-

cesa, como os Comté, Mont 
d’Or e Reblochon. Tal como a 
do dono, Ulysse Jasinsky, que 
se apaixonou por Campo de 
Ourique quando deu aulas no 
Liceu Francês. De vaca, cabra 
e ovelha, do mais amanteigado 
ao mais curado, é só escolher. 
O preço é democrático o sufi-
ciente, oscilando entre os 2 e 
os 24 euros por unidade. Para 
acompanhar, há cervejas arte-
sanais, doces, vinhos e patés. 
Tem mais por exemplo a Mer-
cearia do Campo | Nº 115, mul-
tifacetado é o melhor adjetivo 
para este espaço, o piso supe-
rior une mercearia, garrafeira, 
restaurante e esplanada e o in-
ferior tem um bar de cocktails. 
As empadas de galinha estão 
sempre ótimas, bem como os 
vinhos, a partir dos 2,90 a copo. 
Compra-se a granel queijo, en-
chidos, frutos secos e fruta 
biológica e o menu de almoço 
fixa-se nos 8,50€. Uma dica? 
Entrar bem disposto .Para fa-
lar em pão temos o Raffi’s Ba-
gels | Nº 120, o pão austríaco 
em forma de anel de Raphael 
Schneider está em Campo de 
Ourique há três anos e o negó-
cio tem corrido tão bem que já 
se estendeu . Os bagels, feitos 
de massa de trigo fermenta-
da, são caseiros, feitos a toda 
a hora, e podem ser variados. 
Os clássicos levam por cima 
sementes de gergelim, papoula 
ou mistura de sementes. Já os 
especiais podem ser enfeitados 
com uma mistura de cereais ou 
com passas e canela. O preço 
parte dos 1,80€ e permite com-

PIZZARIA DE COIMBRA TEM “O FERRARI DOS FORNOS NAPOLITANOS”
O restaurante Osteria 44 nas-

ceu, há menos de um ano, focado 
na pizza napolitana, que ali vai a 
cozer num forno a lenha, da mar-
ca Stefano Ferrara, vindo de Ná-
poles, em Itália. É «o Ferrari dos 
fornos napolitanos», diz a respon-
sável pela casa, Daniela Santos, 
acrescentando que 70 segundos 
bastam para fazer aquela pizza, 
mais mole e húmida, e cuja mas-
sa, esticada à mão, fica a levedar 
durante pelo menos 48 horas.

Existe grande cuidado com os 
ingredientes, e isso significa tra-
balhar com produtos frescos, do 
manjericão aos cogumelos, sem 

esquecer a mozarela de búfala 
Campana DOP, integrada numa 
das pizzas tradicionais napoli-
tanas disponíveis: a Margherita 
DOP, que inclui ainda tomate San 
Marzano, manjericão e azeite.

A pizza também se come com 
as mãos e enrola-se sobre si mes-
ma sem esquecer a borda, lê-se 
na carta, que não fica só nas pi-
zzas clássicas e ganhou diversi-
dade com a introdução de risotos 
e massas. Dois exemplos são o 
risoto de espinafres e a linguini 
Nero com camarões. Tudo é feito 
ali, dos molhos às sobremesas, 
sendo que o salame de chocola-

te, inicialmente pensado para as 
crianças, entusiasma sobretudo 
os adultos.

Resta explicar o nome: Osteria 
44 é, em parte, uma homenagem 
a um restaurante italiano muito 
apreciado por quem gere os des-
tinos deste. Trata-se do célebre 
Osteria Francescana, que foi de 
novo eleito, recentemente, o me-
lhor do mundo. Já o 44 correspon-
de ao número da porta, aberta a 
quem queira provar pizzas napo-
litanas ou outros pratos italianos 
na cidade do Mondego. Nos por 
aqui adoramos ao passar por lá 
experimente .

Portugal não vê razão para “pôr em causa” acordo de 
saída de Londres
O acordo de saída do Reino Unido da UE, no essencial, já está 
acertado, no que diz respeito aos direitos dos cidadãos britânicos 
a residir nos 27 Estados-membros pós-’Brexit’ e dos europeus a 
residir em solo britânico, recordou Augusto Santos Silva. “Tam-
bém já estão acertados os compromissos financeiros nos quais o 
Reino Unido já incorreu e que deve honrar, porque alguns desses 
compromissos têm pagamentos que são posteriores a 30 de mar-
ço de 2019”, o dia após a data fixada para a saída do Reino Uni-
do, disse o ministro. O Ministro comentava a posição do Governo 
britânico, que pretende condicionar o pagamento de 39 bilhões 
de libras com à assinatura do acordo comercial com a União Eu-
ropeia, segundo o novo ministro para o ‘Brexit’, Dominic Raab.  O 
pagamento será realizado se a UE cumprir a sua parte do acordo, 
afirmou o governante britânico, que sublinhou que o artigo 50.º, o 
mecanismo de saída acionado pelo Reino Unido, exige tanto um 
acordo sobre o ‘divórcio’ com a UE, como um acordo comercial.
Centros comerciais dão 900 milhões ao Blackstone, 
a “maior transação de sempre” em Portugal
O Almada Forum era a única negociação por fechar entre os 
quatro estabelecimentos comerciais do portefólio Rio Tejo, que 
o Blackstone pôs à venda. Após o acordo para a venda, a so-
ciedade de investimento arrecadou, no conjunto, 900 milhões de 
euros. Esta é “a maior transação de sempre em Portugal” dentro 
do mercado imobiliário, comunica a JLL, que assessorou a ven-
da. Na semana passada, a sociedade que era dona do Almada 
Forum chegou a acordo com um comprador, a Merlin Properties. 
Esta empresa, pagou 406,7 milhões de euros, indicou a empresa 
espanhola em comunicado. Estes mais de 400 milhões juntam-se 
aos colhidos com a venda do Fórum Montijo, Fórum Sintra e Sin-
tra Retail Park, os estabelecimentos que constituem o portefólio 

Rio Tejo e que começaram a ser comercializados ainda em 2017. 
Na mesma nota, o diretor regional  da JLL considera que ativos em 
localizações chave, que oferecem características robustas e conti-
nuam muito atrativos.
Bloco de Esquerda quer redução do IVA na eletricidade 
Numa ação de contato com populares realizada na feira de Es-
pinho, a coordenadora do BE disse que é preciso baixar aquele 
imposto, porque “é muito difícil explicar como é que o IVA de um 
bem essencial como a eletricidade está na taxa máxima”.”Ninguém 
compreende que a eletricidade continue a pagar a taxa máxima de 
IVA quando é um bem essencial e, portanto, essa é uma corre-
ção daquelas normas absurdas e penalizadoras do tempo da troi-
ka que ainda falta corrigir”, disse Catarina Martins, adiantando que 
esta medida deve estar incluída no próximo orçamento do governo 
. Além da redução do IVA, a coordenadora defendeu que também 
é preciso acabar com as rendas excessivas do setor elétrico, para 
baixar a fatura da luz para todas as famílias.
AICEP abre vagas para 300 estágios internacionais
As candidaturas à 23ª edição ao programa de estágios internacio-
nais INOV Contato estão abertas até 4 de Outubro, exclusivamen-
te online, quer para os recém-licenciados que procuram uma ex-
periência no estrangeiro, quer para as organizações que queiram 
acolher estes jovens quadros em 2019.A AICEP, que organiza esta 
iniciativa há 21 anos, detalha que nesta próxima edição vai dispo-
nibilizar cerca de 300 estágios remunerados com a duração de 6 
meses, como requisitos para os participantes terem até 29 anos de 
idade e não estarem a trabalhar nem a estudar à data do estágio, 
formação superior, domínio do inglês, motivação para desenvolver 
uma carreira internacional e disponibilidade para viver no exterior.
Os valores a pagar aos novos estagiários do INOV Contato não fo-
ram detalhados, mas na edição 2017/2018 a bolsa de estágio foi de 
857,80 euros, acrescida de um subsídio de alojamento de montante 

definido conforme o destino e que variou entre os 853 euros na 
Islândia e o máximo de 1.271 euros pagos aos estagiários colo-
cados em Angola.
Escolas ficaram com 1.230 vagas que nenhum 
professor quis ocupar
As escolas e agrupamentos têm 1.230 vagas que nenhum  pro-
fessor quis ocupar, segundo  informações do Ministério da Edu-
cação, que voltou a integrar mais 3.500 docentes nos quadros. 
O Ministério  foi obrigado pela Assembleia da República a reali-
zar novamente o concurso interno, destinado a professores de 
carreira que querem mudar de escola, ao qual se candidataram 
30.580 professores. No entanto, houve 1.230 vagas que ficaram 
vazios, por opção dos próprios docentes .
Empresas já podem produzir e vender vinagre de 
vinho do Porto
Era uma exigência antiga dos comerciantes e produtores do 
vinho do Porto e acaba de ter luz verde oficial por parte do 
Estado. O Instituto do Vinhos do Douro e do Porto, anunciou 
ter efetuado o registo da marca coletiva “Vinagre de Vinho do 
Porto”. Tendo em conta o potencial qualitativo do vinagre ela-
borado exclusivamente a partir de vinho do Porto e após vários 
meses de estudos, pesquisas de mercado e avaliação da me-
todologia a seguir, o instituto decidiu seguir com este registo e 
oficializar a nova categoria de vinagre. Quem quiser produzir e 
vender este produto deve firmar um protocolo com o IVDP, que 
alerta que o uso desta marca registada está sujeita às regras 
do Código da Propriedade Industrial. Incluindo a prévia certifi-
cação do vinho do Porto, a análise quantitativa e qualitativa do 
vinagre produzido ou a aprovação dos rótulos por parte deste 
organismo certificador e promotor das Denominações de Ori-
gem Porto e Douro e Indicação Geográfica Duriense, integrado 
no Ministério da Agricultura.
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Os Meninos Cantores do 
Município da Trofa, o coro que 
reúne cerca de 40 crianças de 
todas as freguesias do Conce-
lho e que completará 19 anos 
de existência, em outubro 
desde ano, cumpriu, recente-
mente, mais um “sonho”.

A 2 e 3 de julho, este Coro 
gravou mais um CD, desta 
vez com o projeto “Oito Can-
ções. Oito Países”, com can-
ções de todos os oito países 
de língua oficial portuguesa, 
sendo cada um dos poemas 
da autoria de um autor/escri-
tor oriundo de cada um dos 
diferentes países.

As gravações decorreram 
na Igreja Paroquial de San-
tiago de Bougado. As melo-
dias são todas da autoria do 
compositor Mário Alves.

Meninos Cantores do Município da Trofa 
gravaram CD “Oito Canções/Oito Países”

TrOFa

águeDa

arOuCa Ovar

O presidente da Câmara 
de Águeda alertou para a fal-
ta de mão-de-obra com que 
se deparam as empresas de 
obras públicas, o que está na 
origem de atrasos na execu-
ção de algumas empreitadas 
no concelho.

 Jorge Almeida falava à 
margem da inauguração de 
um elevador que liga a zona 
alta à zona baixa da cidade, 
com uma altura de 32 me-
tros, para servir a população 
em geral, mas em especial 
os cidadãos de mobilidade 
reduzida.

“Temos neste momento 
um problema que era inimagi-
nável há algum tempo: os em-
preiteiros não têm gente para 
trabalhar e sistematicamente 
estão a atrasar as obras”, dis-
se Jorge Almeida, referindo 
que a inauguração do novo 
elevador se insere num con-

Os autores dos diversos 
países foram convidados a 
ceder o seu poema, pelos 
MCMT, exceto o poema por-
tuguês que é da autoria de 
Sofia de Mello Breyner, cuja 
autorização foi concedida 
pelos herdeiros legais.

Este trabalho criou assim, 
grande proximidade dos Me-
ninos Cantores e os autores 
convidados.

Por isso mesmo, a 19 de 
junho, o escritor angolano 
Ondjaki veio à Trofa para es-
tar com os Meninos Canto-
res e para ouvir o seu poema 
cantado por eles.

No âmbito deste projeto, 
os Meninos Cantores do Mu-
nicípio da Trofa tiveram ain-
da oportunidade de cantar 
para Mia Couto, a 1 de de-

zembro de 2017, para Olinda 
Beja, a 1 de junho de 2017 e 
para Xanana Gusmão, a 31 
de maio de 2017.

Os escritores escolhidos 
e que aceitaram o convite 
foram em representação de 
Angola, Ondjaki, pelo Brasil, 
Regina Boratto, por Cabo 

Caros Leitores:

Como nosso Jornal 
“Portugal em Foco” tem 
grande circulação jun-
to à Comunidade Luso 
= Brasileira do Rio de 
Janeiro e de São Pau-
lo, inclusive, junto a mi-
cro, médios e grandes 
empresários na área de 
prestação de serviços, 
trago à baila uma ques-
tão fiscal e tributária que 
reputo importante.

Vários Municípios vi-
sando a potencializar a 
máquina arrecadadora 
de tributos municipais, 
editaram a provaram 
leis, pretendendo esta-
belecer a base de cál-
culo do ISS sobre o fa-
turamento do prestador 
de serviços, acrescido 
de outros custos de ope-
ração da referida presta-
ção, como despesas de 
cobrança, financeiras, 
inclusive de valores rela-
tivos a passagens áreas 
terrestres, hospedagem, 
transportes, etc., ferindo 
o art. 7º da Lei Comple-
mentar nº 116/2003.

Dito permissivo legal, 
preconiza:

Art. 7o A base de cál-
culo do imposto é o pre-
ço do serviço.

§ 1o Quando os ser-
viços descritos pelo su-
bitem 3.04 da lista ane-
xa forem prestados no 
território de mais de um 
Município, a base de 
cálculo será proporcio-
nal, conforme o caso, 
à extensão da ferrovia, 
rodovia, dutos e condu-
tos de qualquer nature-
za, cabos de qualquer 
natureza, ou ao número 
de postes, existentes em 
cada Município.

§ 2o Não se incluem 
na base de cálculo do 
Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza:

I - o valor dos ma-
teriais fornecidos pelo 
prestador dos serviços 
previstos nos itens 7.02 
e 7.05 da lista de ser-
viços anexa a esta Lei 
Complementar;

II -   (VETADO)
§ 3o   (VETADO)
Art. 8o As alíquotas 

máximas do Imposto 
Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza são as 
seguintes:

I –   (VETADO)
II – demais serviços, 

5% (cinco por cento).
Art. 8o-A. A alíquota 

mínima do Imposto so-
bre Serviços de Qual-
quer Natureza é de 2% 
(dois por cento).  (Incluí-
do pela Lei Complemen-
tar nº 157, de 2016)

Pois bem. Em arri-
mo à tese esposada, a 
questão é que: a base 
de cálculo do ISSQN é 
o preço do serviço com-
posto pelo valor atribuí-
do ao que o contribuinte 
faz como objeto do seu 
negócio jurídico. Nele, 
não se incluem elemen-
tos estranhos ao fazer, 
como por exemplo, o va-
lor de uma mercadoria 
agregada ou o preço de 
um serviço executado 
por terceiro (hospeda-
gem, transporte aéreo, 
etc), onde o preço não 
pertence ao intermediá-
rio do negócio.

Esta questão, aliás, já 
foi dirimida por diversas 
sentenças proferidas 
por Juízes de direito na 
competência da Fazen-
da Pública de diversas 
capitais. 

Por esta razão, de-
vem os contribuintes 
empresários na área de 
prestação de serviços 
de qualquer natureza, 
ficarem atentos e não 
permitir o excesso da 
exação fiscal de nature-
za municipal, devendo 
alertar seus contadores 
e seus advogados sobre 
o tema e, se for o caso, 
em caso de lavratura de 
auto de infração questio-
nar a matéria através de 
mandado de segurança 
ou ação ordinária pró-
pria.

Este colunista pede 
desculpas por estar au-
sente com sua coluna 
quinzenal por motivos 
de saúde, estando de 
volta já parcialmente re-
cuperado.

Boa leitura.

aDvOgaDO TrIBuTarISTa
OaB-rJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.carrasqueiraadv.com.br

Dr. FernanDo
Carrasqueira

FISCaL TrIBuTárIO
BaSe De CáLCuLO DO ISS É 

FaTuraMeNTO, NÃO 
CuSTO Da OPeraÇÃO

Milhares de peixes mor-
tos deram à costa na praia 
da Cortegaça, em Ovar, 
devido a um acidente com 
uma rede de um barco de 
arte xávega, disse o co-
mandante da Capitania do 
Douro e Leixões, Rodrigues 
Campos.

 “Aquilo que se conse-
guiu apurar é que foi um 
acidente com uma arte de 
pesca de uma embarcação 
local que fez com que tives-
sem de atirar ao mar aquela 
quantidade de peixe. A em-
barcação está identificada. 
Estamos agora à espera 
que o mestre faça um relato 
mais pormenorizado”, disse 
o comandante Rodrigues 
Campos.

Segundo a mesma fon-
te, a zona onde foram en-
contrados os peixes mortos 
tem cerca de 150 metros de 
extensão.

Rodrigues Campos re-
feriu ainda que os serviços 
camarários já estão a reco-
lher os animais que se en-
contram no areal.

Praia coberta de 
peixes mortos

devido a acidente 
com barco de pesca

Verde, Abraão Vicente, pela 
Guiné-Bissau, Francisco 
Conduto Pina, por Moçambi-
que, Mia Couto, por S. Tomé 
e Príncipe, Olinda Beja e por 
Timor Leste, Xanana Gus-
mão. A estes acresce a can-
ção de Portugal de Sofia de 
Mello Breyner.

junto mais vasto de obras, no 
âmbito do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) que a câmara preten-
de levar a cabo.

Segundo o autarca, o 
elevador é uma obra enqua-
drada no PEDU, financiada 
a 85%, e está integrada num 

conjunto de intervenções na 
cidade, nomeadamente em 
volta da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão, da Bi-
blioteca, do Tribunal e dos 
Correios.

“Inserido neste Plano 
Estratégico está um volume 
financeiro de cerca de dez 

Câmara alerta que falta de mão-de-obra 
está a atrasar obras públicas

Os Passadiços do Pai-
va, em Arouca, venceram na 
Grécia os chamados Ósca-
res do Turismo para Melhor 
Projeto Europeu de Desen-
volvimento Turístico e Melhor 
Atração Europeia de Turismo 
de Aventura.

 “Estes prêmios são o co-
rolário de uma aposta arro-
jada numa estratégia que é 
diferenciadora a nível turísti-
co”, declarou a presidente da 
Câmara Municipal de Arouca, 
Margarida Belém.

“A autarquia e o Geopar-
que tiveram a coragem e a 
ousadia de apostar em algo 
diferente e esta vitória conso-
lida de forma inequívoca os 
Passadiços do Paiva como 
um projeto único e inovador a 
nível internacional, o que mui-
to nos orgulha”, acrescenta a 
também presidente da Asso-
ciação Geoparque de Arouca.

A cerimônia de atribuição 
dos World Travel Awards rela-
tivos à Europa decorreu esta 
noite em Atenas, onde o muni-
cípio português cujo território 
de 329 quilômetros quadrados 

milhões de euros de investi-
mento já realizado, em exe-
cução, ou para ser iniciado”, 
disse Jorge Almeida.

O presidente da câmara 
salientou a importância do ele-
vador para as pessoas idosas 
ou de mobilidade reduzida, 
dada a proximidade ao merca-
do, à Biblioteca e a toda a bai-
xa de Águeda e apelou para 
que “seja usado com cuidado, 
para preservar uma obra que 
tem uma única intenção: me-
lhorar a acessibilidade”.

“Quem conhece Águeda 
e percebe esta diferença en-
tre cotas altimétricas, enten-
de a importância deste ele-
vador que vence desde logo 
32 metros de diferença, evi-
tando algumas subidas bas-
tante íngremes. Não tenho 
grandes dúvidas que para al-
guns subir da baixa até a alta 
não é nada fácil”, comentou.

Passadiços do Paiva voltam a 
ganhar Óscares do Turismo

está classificado pela UNES-
CO como patrimônio geológi-
co da Humanidade arrecadou 
pelo terceiro ano consecutivo 
a mais elevada distinção no 
que se refere a desenvolvi-
mento turístico integrado.

Os passadiços da Serra 
da Freita ultrapassaram as-
sim os três outros candidatos 
que disputavam a mesma 
categoria: o “Latvia Road 
Trip - Explore a Letônia len-
tamente”, o “Trail TeH2O de 
Bydgoszcz - Água, Indústria 
e Artesanato” da Polônia e o 
projeto global da Costa Nava-
rino, na Grécia (já antes duas 

vezes premiado pelo seu Tu-
rismo Responsável).

A eleição resultou de uma 
votação partilhada entre pú-
blico anônimo e profissionais 
do setor, sendo que pelo 
mesmo processo os Pas-
sadiços do Paiva ganharam 
também a categoria relativa 
à Turismo de Aventura, ba-
tendo assim os dois concor-
rentes que enfrentava a nível 
europeu: o vale Chamonix, 
na região alpina do Monte 
Branco, em França, e o Mon-
te Cervino (mais conhecido 
por Matterhorn), na cidade de 
Zermatt, nos Alpes suíços.
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santa Combadão

beja

A Câmara de Santa 
Comba Dão, no distrito de 
Viseu, pretende dar início, 
a curto prazo, à primeira 
fase de requalificação da 
escola-cantina Salazar, 
com o objetivo de aí insta-
lar o Centro Interpretativo 
do Estado Novo.

António Oliveira Sala-
zar, figura maior do Estado 
Novo, nasceu no Vimieiro, 
uma freguesia do concelho 
de Santa Comba Dão, mas 
a criação de um espaço de-
dicado àquele período da 
História portuguesa não foi 
pacífica ao longo dos anos.

Em 2007, o município 
de Santa Comba Dão, 
então presidido por João 
Lourenço, anunciou a in-
tenção de criar um museu 
em torno da figura do an-
tigo ditador, motivando um 
conjunto de movimentos 
contra e a favor.

João Lourenço pre-
tendia desenvolver “um 
projeto que permitisse 
abordar de uma forma 
descomplexada um pe-
ríodo da história, no qual 
Salazar foi figura maior”.

O projeto incluía um 
espaço museológico onde 
estariam expostos vários 
objetos que pertenceram 
a Salazar, outro de inves-
tigação de documentação 
existente referente a esse 
período e um terceiro que 
retrataria a história de Por-
tugal entre 1926 e 1974, 
com o nome de “corredor 
da História”, contendo refe-
rências à Guerra Colonial, 
à Segunda Guerra Mundial 

e ao 25 de Abril de 1974.
Previa, ainda, “re-

construir os edifícios que 
pertencem à família de 
Salazar e ao município 
de Santa Comba Dão, de 
modo a recriar o ambiente 
existente à época do Es-
tado Novo”, com visitas 
guiadas e “uma loja com 
produtos do concelho, 
destacando-se os vinhos 
de marca própria a regis-
tar, os enchidos, as casta-
nhas, a broa de milho e o 
presunto”.

O projeto acabou por 
falhar por falta de capa-
cidade financeira do mu-
nicípio e também por não 
ter sido possível captar 
parceiros que investis-
sem nele.

O atual presidente da 
Câmara, Leonel Gouveia, 
considera que a criação 
de um centro interpretati-
vo do Estado Novo é “fun-
damental” como alavanca 
para todo o projeto de 
desenvolvimento turístico 
em curso no concelho.

O projeto que preten-
de desenvolver prevê a 
instalação do centro in-
terpretativo do Estado 
Novo na escola-cantina 
Salazar, que foi construí-
da naquele tempo.

O autarca espera que 
quem vier a visitar o cen-
tro “passe a conhecer 
uma época”, de forma di-
nâmica e interativa, num 
“espaço vivo de inves-
tigação e pedagógico”, 
daí considerar desade-
quado o nome de museu.

O projeto, que abrange 
uma área total de venda su-
perior a 3.400 metros qua-
drados no novo Beja Retail 
Park, situado junto à Estrada 
das Apolinárias, inclui uma 
loja hipermercado Continen-
te Modelo e uma galeria co-
mercial com as lojas Worten, 
MO, note!, Well’s, ZU e Ba-
gga, explica a Sonae, num 
comunicado enviado.

Segundo a empresa por-
tuguesa, o projeto permi-

tiu “a criação de 116 novos 
postos de trabalho diretos” 
em Beja e vai contribuir para 
“reforçar a presença dos ne-
gócios de retalho da Sonae” 
na região do Alentejo.

“Trata-se de um impor-
tante investimento das uni-
dades de retalho da Sonae”, 
que permitiu “criar mais em-
prego” e “bem-estar para as 
comunidades locais” e vai 
“proporcionar campanhas 
promocionais especiais para 

os clientes”, frisa a empresa.
A abertura das novas lo-

jas em Beja “integra-se na 
estratégia de crescimento 
dos negócios de retalho da 
Sonae”, que “aposta na ex-
pansão da sua atividade em 
Portugal, através da oferta 
aos clientes da melhor pro-
posta de valor do mercado, 
aliando qualidade e preço”, 
refere à empresa.

As sete lojas, que vão 
ser inauguradas e abrir ao 

público na sexta-feira, bene-
ficiam “dos inovadores for-
matos de loja das insígnias 
da Sonae”.

A loja Continente Mode-
lo de Beja “vai oferecer as 
mais recentes inovações 
das lojas de nova geração” 
e “beneficia dos mais avan-
çados” sistemas e equipa-
mentos de frio, climatização 
e iluminação e de sistemas 
de gestão de resíduos, “com 
destaque para as soluções 

autarca criar um 
centro interpretativo 

sonae abre sete novas lojas e
cria 116 postos de trabalho em beja

pedógão grande

póvoa de lanhoso

O Ministério Público 
abriu um inquérito para 
investigar alegadas irregu-
laridades na reconstrução 
de casas afetadas pelos 
incêndios de Pedrógão 
Grande, em junho de 2017, 
disse a crocuradoria-Geral 
da República (PGR).

 “Confirma-se a exis-
tência de inquérito dirigi-
do pelo Ministério Público, 
a correr termos no DIAP 
[Departamento de Inves-
tigação e Ação Penal] de 
Leiria”, afirma a Procura-
doria-Geral da República, 

em resposta a questões 
colocadas.

Segundo a edição de 
hoje da revista Visão, meio 
milhão de euros de dona-
tivos destinados à recons-
trução de casas de primei-
ra habitação terão sido 
desviados para casas não 
prioritárias, isto é, de se-
gunda habitação.

A Visão refere também 
casos de pessoas que mu-
daram a morada fiscal após 
o incêndio de forma a con-
seguirem o apoio do Fundo 
Revita ou de outras institui-

ministério público abre inquérito
sobre alegadas irregularidades

na reconstrução de casas
ções, como a Cáritas, SIC 
Esperança, Cruz Vermelha, 
La Caixa, Gulbenkian ou 
Misericórdias.

O incêndio que defla-
grou em junho de 2017 em 
Pedrógão Grande, distrito 
de Leiria, e que alastrou a 
concelhos vizinhos, provo-
cou 66 mortos e mais de 
250 feridos, sete dos quais 
graves, e destruiu meio 
milhar de casas, 261 das 
quais habitações perma-
nentes, e 50 empresas.

Criado pelo Governo 
para apoiar as popula-
ções e a revitalização das 
áreas afetadas pelos in-
cêndios de junho de 2017, 
o fundo Revita recebeu o 
contributo de 61 entida-
des, com donativos em 
dinheiro, em bens e em 
prestação de serviços. 
Os donativos em dinheiro 
rondam os 4,4 milhões de 
euros, a que se juntam 2,5 
milhões de euros disponi-
bilizados pelo Ministério 
da Solidariedade e da Se-
gurança Social, apurou o 

Numa ótica de promo-
ção e incentivo ao volun-
tariado, a Câmara Munici-
pal da Póvoa de Lanhoso 
acaba de lançar dois novos 
cartões municipais que re-
presentam benefícios para 
quem realiza voluntariado 
através dos Bombeiros e da 
Cruz Vermelha da Póvoa de 
Lanhoso. 

“Estes cartões inse-
rem-se na consolidação e 
reforço das respostas so-
ciais, que anunciamos no 
início do mandato, premian-
do aqueles que dão o seu 
tempo e formação de forma 
voluntária à comunidade. 
Consideramos que é justo 
haver este incentivo, pois 
estes homens e mulheres 

contribuem para o bem-es-
tar social”, salienta o Presi-
dente da Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso, Ave-
lino Silva. 

De entre os benefícios, 
o que mais se destaca é a 
possibilidade de redução 
de 30% do valor de IMI. 
Os beneficiários poderão 
ainda contar com descon-
tos e isenções no acesso a 
equipamentos desportivos 
e a bens culturais da res-
ponsabilidade da autarquia. 
Estudantes apoiados atra-
vés das Bolsas de Estudo 
poderão também beneficiar 
de um acréscimo de 25% 
por mês ao valor atribuído. 

Podem usufruir dos be-
nefícios os elementos inte-

relatório do Fundo Revita.
De acordo com os últi-

mos dados do Fundo Re-
vita, estão já concluídos os 
trabalhos de reconstrução 
de 160 das 261 casas de 
primeira habitação afeta-
das pelos incêndios de ju-
nho de 2017, pelo que se 
encontram ainda em obras 
101 habitações.

O presidente da Comis-
são de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC) disse que 
vai pedir ao Ministério Pú-
blico que investigue obras 
de duvidosa legalidade em 
habitações na zona atingi-
da pelo incêndio de Pedró-
gão Grande.

No entanto, Ana Abru-
nhosa ressalvou que, “em 
termos documentais, es-
tes processos cumprem a 
lei”, frisando que a CCDRC 
“não tem o poder de fiscali-
zar a veracidade de docu-
mentos passados pelas Fi-
nanças”, por exemplo, nem 
por autarquias ou outras 
entidades.

Câmara municipal lançou cartões
municipais destinados a voluntários/as

grantes do quadro de hon-
ra, do quadro de comando 
e do quadro ativo da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários da 
Póvoa de Lanhoso assim 
como os elementos inte-
grantes do quadro ativo da 

Cruz Vermelha da Póvoa de 
Lanhoso. 

Para tal, as pessoas 
interessadas em aderir 
ao cartão humanitário de-
vem dirigir-se ao Balcão 
Único, no edifício da Câ-
mara Municipal.

de reciclagem”.
Para “impulsionar a ci-

dadania ambiental junto da 
comunidade local”, a loja 
de Beja dispõe de equipa-

mentos de recolha de óleos 
alimentares usados, pilhas 
usadas e rolhas de cortiça, 
que serão posteriormente 
enviados para reciclagem.
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FMI diz que orçamento de
Portugal vai na direção errada

O orçamento de Portugal 
vai na direção errada, mostra 
o FMI, que vê o País expandir 
a política orçamental este ano; 
e isto num contexto de alto 
endividamento, com a taxa da 
dívida pública acima de 120% 
do PIB. Com um endivida-
mento tão elevado, as contas 
públicas deviam ir na direção 
oposta, argumenta. No estu-
do anual sobre a zona euro  
publicado, o FMI observa que 
vários países com dívidas ele-
vadas, incluindo Itália, Portu-
gal e Espanha, continuarão 
a ajustar pouco ou nada este 
ano, em termos estruturais ou 
permanentes. Esta medida 
serve para atestar o esforço 
efetivo que está a ser feito, 
tendo em contas as condições 
econômicas, que agora são 
mais favoráveis. A ideia é que 
os governos devem apertar 
ou restringir mais as contas, 
aproveitando o bom tempo da 
economia de modo a reduzir a 
dívida e a preparem-se para 
tempos mais difíceis adiante. 
A medida tradicional de déficit 
não capta essas nuances. E 
aqui o FMI até está em sinto-
nia com o Governo de António 
Costa e Mário Centeno, vendo 
um déficit de 0,7% do PIB este 

ano e de 0,3% no próximo. 
Assim, o Fundo repara que o 
desvio do crescimento da eco-
nomia face ao potencial até já 
será nulo ou positivo, o que 
facilita o ajustamento, mas 
mesmo assim, a evolução do 
saldo orçamental primário es-
trutural,sem contar com juros 
e expurgando o efeito do ciclo 
econômico, contando apenas 
com o que é permanente, con-
tinua a ir na direção errada. 
Está a expandir-se.

Segundo o FMI, este saldo 
é na verdade um excedente 
que em 2017 terá ficado em 
3,4% do PIB. O credor de-
fende que, tendo em conta 
a enorme dívida do país, tal 
excedente deveria aumentar, 
mas não, o Fundo vê o sal-

do a cair para 3% este ano e 
2,9% no próximo. Ou seja, há 
relaxamento da política orça-
mental. “Lamentavelmente, 
os planos orçamentais nacio-
nais são muito insuficientes ou 
vão na direção errada”, diz o 
FMI, que relembra aos países 
desviantes que estão na zona 
euro e que é necessário um 
melhor cumprimento e aplica-
ção das regras orçamentais.

Para a instituição, a culpa 
também é da Comissão Eu-
ropeia, que este ano permitiu 
um certo facilitismo ou flexi-
bilidade no Pacto, arriscado 
a sua credibilidade. “Ao con-
trário do que aconteceu nos 
anos anteriores, as recomen-
dações específicas por país 
para 2018 não especificaram 

Portugal recebeu, nos 
últimos 3 anos, quase 5 bi-
lhões de euros da Comis-
são Europeia, ocupando o 
terceiro lugar entre os Es-
tados-membros que mais 
fundos comunitários rece-
beram, segundo dados di-
vulgados por Bruxelas.

“Até ao final de março 
de 2018 foram transferidos 
4.849 milhões de euros para 
Portugal pela Comissão Eu-
ropeia. Este valor equivale 
a 18,6% do valor programa-
do no Portugal 2020 e man-
tém-se acima da média da 
União Europeia.

Trata-se da taxa mais 
elevada de entre os Esta-
dos-membros com envelo-
pes financeiros mais ele-
vados. Nos últimos 3 anos, 
altura em que foram abertos 
os primeiros concursos do 
programa Portugal 2020, 
no total, foram transferidos 
pela CE para os 28 Esta-
dos-membros 58.819 mi-
lhões de euros, sendo que, 
desse montante, 8,2% fo-
ram destinados a Portugal.

No período mais de 2 mil 
concursos foram abertos e 
apresentadas mais de 382 
mil candidaturas, tendo sido 
aprovadas mais de 297 mil 
operações.

No que se refere à apli-
cação dos fundos europeus 
em Portugal, até ao final do 
período em causa, foram 
apresentadas candidaturas 
com intenções de investi-
mento até 51 bilhões de eu-
ros, 53% dos quais ligados 

ao setor da competitividade 
e internacionalização.

O volume de fundos 
aprovados no Portugal 2020 
fixou-se em 16,6 bilhões, 
destinados a financiar ope-
rações de investimento no 
valor de 24,7 bilhões de 
euros”.

A liderar os valores de 
fundos aprovados estão 
os apoios às pequenas e 
médias empresas (24%), a 
educação (11%), ciência e 
investigação (9%), ambien-
te e recursos naturais (7%) 
e a área da competitividade, 
no âmbito do desenvolvi-
mento rural (6%).

A concretização dos 
projetos financiados fixou-
se em cerca de 6,1 bilhões 
de fundos executados, o 
que se traduziu numa taxa 
de execução de 24%, mais 
2,3% do que em 2017.

“Do lado da execução 
destacam-se os domínios 
temáticos do desenvolvi-
mento rural e da competi-
tividade e internacionaliza-
ção com 28% dos fundos 
executados e o domínio do 
capital humano com 22%”.

Com uma dotação glo-
bal de cerca de 26 bilhões, 
o programa Portugal 2020 
consiste num acordo de par-
ceria entre Portugal e a Co-
missão Europeia, “no qual se 
estabelecem princípios e as 
prioridades de programação 
para a política de desenvol-
vimento econômico, social e 
territorial de Portugal, entre 
2014 e 2020”.

o esforço orçamental neces-
sário que seria consistente 
com o Pacto de Estabilidade 
e Crescimento e além disso, 
a Comissão pretende utilizar 
uma margem de discriciona-
riedade nas suas avaliações 
ao cumprimento em 2018, o 
que prejudica a credibilidade 
do PEC”, lamenta o FMI.

O Fundo recorre aos pró-
prios cálculos da Comissão 
e diz que estes mostram po-
líticas orçamentais nacionais 
desequilibradas, apontando 
para pouco ou nenhum ajus-
tamento em países como 
Bélgica, França, Itália, Portu-
gal e Espanha. Além disso, 
esse diagnóstico mostra que 
em 2018, Bélgica, França, 
Letónia, Itália, Portugal, Eslo-
váquia e Eslovénia correm o 
risco de ficar aquém dos re-
quisitos do PEC. Para o FMI, 
isto colide com a situação de 
excesso de endividamento 
que ainda perdura. “Prevê-se 
que as taxas da dívida pública 
se mantenham acima de 90% 
do PIB em mais de um terço 
dos países da área do euro 
no final de 2019”. É o caso 
evidente de Portugal, que tem 
um dos maiores fardos da dí-
vida do mundo desenvolvido.

Portugal é 
dos países 
que mais 
recebe de 
Bruxelas

O ministro dos Negócios 
Estrangeiros elogiou o inves-
timento que Paulo Pereira 
está a fazer no Douro e real-
çou a importância da diáspo-
ra no investimento nacional e 
na projeção de Portugal no 
estrangeiro.

“São investidores que 
vêm da nossa diáspora, que 
estão a investir entre nós e 
mais uma vez que estão a 
trazer modernidade, es-
tão a modernizar o nosso 
empresariado e a nossa 
economia e sempre conse-
guimos arrastar quem pos-
sa difundir pelo país este 
exemplo que é muito posi-
tivo” em Portugal, elogiou 
Augusto Santos Silva.

Numa visita ao empreen-
dimento turístico na margem 
sul do Douro, a Quinta da 
Pacheca, num dia em que 
visitou outro investimento 
privado da diáspora, em Al-
fandega da Fé, e seguia para 
um terceiro em Gondomar, o 
ministro não poupou nos elo-
gios. “Porque é uma pessoa 
que não hesitou em inves-
tir em Portugal, na região a 
que pertence e investiu no 
sentido de adquirir este em-
preendimento e transformá
-lo neste projeto. Como foi 
evidente, moderniza a quin-
ta, traz novas valências ao 
empreendimento econômico 
que a quinta é e permite pre-

Emigrante investe 3 milhões em 
empreendimento turístico no Douro

servar esta enorme riqueza 
paisagística e cultural que é 
a vinha do Douro”.

A Quinta da Pacheca re-
cebeu ao longo dos últimos 
7 anos quase 3 milhões de 
euros, sendo que na primei-
ra fase do projeto foram in-
vestidos 1,5 milhões e, neste 
momento, decorrem obras 
no valor de 4,300 milhões, a 
concretizar até 2019”, disse 
uma das sócias.

Maria do Céu Gonçalves, 
sócia de Paulo Pereira, ex-
plicou que neste pacote de 
“inovação e ampliação do 
projeto” recorreram a um 
programa do Turismo de 
Portugal, “pela primeira vez, 
não só porque o capital pró-
prio é limitado mas também 
porque é um direito como 
todos os outros investido-
res” e neste sentido vão 
receber um subsídio de 3,3 
milhões de euros.

São 103 euros, 8,6 euros 
por mês, que os portugueses 
pagam a mais no gás natural, 
relativos à taxa de ocupação 
do subsolo, que deveria ter co-
meçado a ser paga pelas pró-
prias empresas há um ano e 
meio, diz o Jornal de Notícias.

Segundo os dados da En-
tidade Reguladora dos Ser-
viços Energéticos, este valor 
corresponde a 10,8% da fatura 
final que chega mensalmente 
às casas dos portugueses e é 
mais do dobro da taxa que era 
paga em 2011 (2,90 euros). No 
total, estimou a DECO, desde 
janeiro de 2017 estão a ser 
cobrados abusiva e indevida-
mente, 3,25 milhões por mês, 
valor que a DECO exige que 
seja devolvido.

A Lei nº42/2016 define que 
as taxas são pagas pelas em-
presas operadoras de infra-
estruturas, não podendo ser 
refletidas na fatura. Se a devo-
lução do dinheiro tiver de ser 
feita, os operadores de distri-
buição, como a Galp e a Ren, 
terão de reembolsar 58,6 mi-
lhões de euros, na sequência 
de uma eventual ação judicial 
por cobrança indevida. O pro-
blema, dizem as operadoras, é 
que não têm esse dinheiro.

Entre os 47 municípios 
que cobram esta taxa, Beja, 
Covilhã e Cascais são os mu-
nicípios que têm as TOS mais 
elevadas. Figueira da Foz, 
Peso da Régua e Gondomar 
são as que cobram um valor 
mais baixo.

A Câmara Municipal de 
Lisboa vai acabar com a 
taxa turística de um euro 
que pretendia cobrar a cada 
passageiro estrangeiro que 
aterrasse no aeroporto. Fon-
te oficial da Câmara disse 
que a decisão veio na sequ-
ência de um parecer enviado 
pela Comissão Europeia, no 
qual se exige que Portugal 
adapte esta taxa às regras 
da União Europeia. No pa-
recer, a Comissão exigia a 
Portugal uma das seguintes 
posições: ou passava a co-
brar a taxa por chegada aé-
rea a todos os passageiros, 
residentes em território na-
cional ou não, ou deixava de 
cobrar por completo. Face 
a esta posição, a Câmara 
vai acabar com a taxa em 
setembro ou outubro duran-
te a discussão do novo Re-
gulamento Geral de Taxas, 
Preços e Outras Receitas 
do Município de Lisboa, que 
terá de ser adotado pela As-
sembleia Municipal, disse a 
mesma fonte.

A confusão sobre o tema 
reside noutro ponto: é que 
a Câmara apenas recebeu 
receitas provenientes des-
ta taxa no primeiro ano, em 
2015, quando a gestora do 
aeroporto, a ANA, lhe entre-
gou um valor entre 3,6 e 4,4 
milhões de euros relativos à 
sua cobrança, mesmo sem 
ter cobrado a taxa aos par-
ticulares. Essa transferência 
de dinheiro da taxa estava 
enquadrada num protocolo 
entre a autarquia e a ANA, 
que nunca mais se repetiu 

Os trabalhadores portu-
gueses estão a reformar-se 
cada vez mais tarde. A idade 
da reforma no privado subiu, 
no ano passado, para 64,2 
anos, o valor mais alto dos últi-
mos 17 anos. Os dados foram 
revelados pelo Jornal de Ne-

gócios e indicam que, além da 
idade da reforma ter subido, 
as penalizações também re-
gistado um agravamento com 
o fator de sustentabilidade a 
atingir os 13,88%.

Ainda assim, também no fi-
nal do ano passado, foram da-

dos os primeiros passos para 
o estabelecimento de regras 
mais favoráveis para quem 
tem carreiras realmente longas 
(de 48 anos ou de 46, se tiver 
começado a trabalhar aos 14 ).

A entrada em vigor destas 
novas regras e a atribuição 

das pensões acabaram, con-
tudo, por demorar mais do 
que o previsto. A Provedora de 
Justiça acabou, por isso, por 
receber cerca de 200 queixas, 
que em alguns casos denun-
ciavam atrasos significativos, 
diz o mesmo jornal.

Câmara de Lisboa vai acabar
com taxa no aeroporto

desde então.
O regulamento de Lis-

boa prevê que toda a gente 
pague, mas depois os cida-
dãos com domicílio fiscal em 
Portugal têm um ano para 
pedir reembolso.

Além desta isenção, tam-
bém não pagam, os passa-
geiros em relação aos quais 
não seja emitido bilhete 
autônomo e, também, os 
passageiros em trânsito ou 
transferência no Aeroporto 
de Lisboa, na medida em 
que a sua chegada a Lisboa 
não tem fins turísticos.

A taxa de chegada aérea 
é de um euro por passageiro, 
mas desde 2016 que a ANA 
não está a cobrar essa taxa 
e, portanto, não está a entre-
gá-la à Câmara de Lisboa.

A ANA manifestou sur-
presa pelo parecer da Co-
missão relativo a uma taxa 
do aeroporto de Lisboa que 
distinga os passageiros resi-
dentes e os não-residentes.   
Isto porque, entende a ANA, 
não existe nenhuma taxa 
que diferencie passageiros 
residentes e não residentes.

Apesar de a ANA não es-
tar a enviar esta taxa à au-
tarquia, a Câmara de Lisboa 
tem registrado no seu orça-
mento uma receita líquida 
cada vez maior de taxa tu-
rística. Em 2017, previa re-
ceber cerca de 15,7 milhões 
de euros no total, mas foram 
cobrados 16,5 milhões.

O Regulamento Geral de 
Taxas, Preços e Outras Re-
ceitas do Município de Lisboa 
foi publicado em maio último 
e nele estão inscritas previ-
sões de cobrança das várias 
taxas: 7,2 milhões com dor-
midas, 6,5 milhões com os 
passageiros que chegam ao 
aeroporto e 500 mil com as 
chegadas por via marítima, 
um total de 14,2 milhões.

A febre do turismo em 
Lisboa tem permitido que só 
com a taxa turística aplicada 
às dormidas tem sido possí-
vel cobrar mais do que aqui-
lo que a Câmara prevê rece-
ber na soma das 3 rubricas 
(dormidas, via aérea e via 
marítima). Mesmo sem que 
a ANA lhe pague a contribui-
ção que está prevista.

Famílias 
portuguesas 

pagam 103 euros 
a mais por ano no 

gás natural

Idade média da reforma sobe para 64 anos
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Política

O PSD e o Bloco de Es-
querda vão pedir explica-
ções ao Governo sobre a 
permanência, no aeroporto 
de Lisboa, de menores de 
idade junto aos pais reque-
rentes de asilo, contra o que 
é previsto pelas normas in-
ternacionais sobre os direi-
tos das crianças.

“O mais importante é parar 
de imediato com esta prática. 
Isso é fundamental. Em se-
gundo lugar, que o Governo 
venha explicar porque é que 
isto aconteceu”, disse à Lusa 
o deputado Duarte Marques, 
do PSD. Duarte Marques sa-
lientou que Portugal tem “uma 
tradição e prática política” de 
bom acolhimento de refugia-
dos e de respeito pelos direi-
tos humanos.

PSD e Bloco questionam governo
sobre detenção de crianças no aeroporto

Líder do CDS-PP 
diz que atuação do 
governo é um logro 

permanente
A líder do CDS-PP, Assun-

ção Cristas, afirmou, no Fun-
chal, que a atuação do gover-
no é um logro permanente e 
que nenhum setor do governo 
está bem, e que o tempo de 
enganar toda a gente está es-
gotado. “Quando olhamos se-
tor a setor do governo, o que 
nós percebemos é que tem 
havido um engano sistemáti-
co, um logro permanente, para 
não ir para outra terminologia 
menos simpática, a verdade é 
que nós não estamos bem”.

Assunção Cristas falava no 
XVII congresso do CDS-PP/
Madeira, que elegeu como lí-
der Rui Barreto, primeiro subs-
critor da única moção de es-
tratégia global, aprovada por 
86% dos congressistas.

Numa entrevista ao jornal 
Público, o ministro das Finan-
ças, Mário Centeno, advertiu 
os partidos de que não é pos-
sível pôr em causa a susten-
tabilidade de algo que afeta 
todos, só por causa da conta-
bilização do tempo de serviço 
dos professores, salientando 
que o Orçamento é um exercí-
cio complexo e para todos os 
portugueses.

O secretário-geral da 
Fenprof, Mário Nogueira, diz que 
“o senhor ministro das Finanças 
tem de ter mais respeito por 
quem trabalha, neste caso pelos 
professores, o orçamento serve 
para servir o Estado português e 
os portugueses e os professores 
são trabalhadores profissionais 
cuja vida é preparar o país, pre-
parar os nossos jovens, as futu-
ras gerações do nosso país”.

Na entrevista, Mário Cen-
teno, diz que o Governo tem 
em nome de todos os portu-

Fenprof considera inaceitáveis
declarações de Mário Centeno

gueses, de propor um orça-
mento que seja sustentável, 
que olhe para o futuro e mos-
tre a continuação do caminho 
seguido até aqui.

“Achamos que é muito mau 
e do ponto de visto dos profes-
sores de fato não é aceitável 
e é quase uma provocação vir 
dizer que os professores são 
agora reféns de um orçamen-
to, onde o senhor ministro e 
o Governo não têm qualquer 
tipo de problema em usar mi-

lhares de euros do erário pu-
blico para tapar buracos cau-
sados na banca por corruptos, 
por má gestão, para pagar 
aos agiotas internacionais ju-
ros absolutamente obscenos. 
Para isso não há problema, 
mas para aquilo que é básico, 
elementar e justo, aí já é um 
problema de sustentabilidade 
de contas públicas”, Mário No-
gueira destacou que os profes-
sores querem que as contas 
sejam sustentáveis e, por isso, 
entenderam que os 9 anos, 4 
meses e 2 dias poderão ser re-
cuperados ao longo de um pe-
ríodo de tempo até 2023. “Se 
aquela é a posição do ministro 
das Finanças, é a sua posição, 
mas se aquela é a posição do 
Governo e precisamos de sa-
ber, é inaceitável e desrespeita 
o compromisso que o Governo 
tem com os professores”.

Para Mário Nogueira, o 
que não é aceitável é que 

o Governo pretenda apa-
gar parte de um período de 
tempo que foi cumprido nas 
escolas a trabalhar de uma 
forma que  é reconhecida 
como tendo sido importan-
te para a remoção do in-
sucesso escolar no país”.                                                                          
Portanto, salienta Mário No-
gueira, o que “os professores 
querem não é nada que seja 
ilegítimo, mas simplesmente 
que o tempo que cumpriram 
a trabalhar na escola com os 
seus alunos seja reconhecido.

De acordo com o secretá-
rio-geral, o tempo de serviço 
não está em negociação por-
que é tempo cumprido e por-
que existe um compromisso 
do Governo em contá-lo inte-
gralmente e uma lei do OE que 
tem como resolução posterior 
da Assembleia da República o 
reconhecimento de que o que 
deve ser negociado é o prazo 
e o modo de recuperar.

“Não estamos bem no Or-
çamento, não estamos bem 
na dívida que continua a não 
baixar, não estamos bem nas 
dívidas que acumulam em vá-
rios setores, com a saúde a 
ser o pior dos exemplos, não 
estamos bem naquilo que é o 
serviço público em áreas tão 
distintas quanto os transportes 
públicos, a saúde, a educa-
ção, a segurança”, afirmou a 
líder centrista, destacando o 
caso do furto de material mili-
tar em Tancos em 2017.

“Como é possível que qua-
se um ano e meio depois, nós 
continuemos envolvidos num 
enorme pântano?”, questio-
nou, referindo-se às notícias 
que indicam que o material 
não terá sido recuperado na 
totalidade.

Assunção Cristas afirmou 
que o tempo do governo enga-
nar toda a gente está a esgo-
tar, sobretudo devido às suas 
“profundas contradições”, 
onde se destacam os dados 
que apontam 2017 como o 
ano de maior carga fiscal de 
sempre. “Temos um governo 
que não fala verdade às pes-
soas”, disse, realçando, no 
entanto, que o país está “um 
bocadinho melhor” no cresci-
mento econômico, mas já infe-
lizmente a desacelerar. A líder 
do CDS-PP defendeu que é 
necessário estimular a ativi-
dade empresarial privada para 
garantir o crescimento susten-
tável da economia e, por outro 
lado, salientou que é imperati-
vo do partido aumentar forte-
mente o número de deputados 
na Assembleia da República.

O PCP condenou  o adia-
mento, por parte do Governo, 
das negociações com os pro-
fessores sobre a contagem in-
tegral do tempo de serviço e de-
vidas remunerações, instando 
o executivo socialista ao cum-
primento da legislação. “O que 
esta situação revela é sobretu-
do resultado do protelamento 
pelo Governo da resposta de-
vida aos professores quanto à 
contagem do tempo de serviço 
para efeitos de progressão na 
carreira”, disse fonte oficial co-
munista à Agência Lusa.

A secretária de Estado ad-
junta e da Educação, Alexan-
dra Leitão, lembrou, também 
em declarações à Lusa, que a 
tutela tem negociado com os 
professores, dizendo que não 
retira consequências do apelo 
à intervenção direta nas con-
versações do primeiro-minis-
tro, António Costa, feito pela 
coordenadora do BE, Catarina 
Martins. “Mais do que a ema-
nação de despachos, o que se 
exige é que o Governo cumpra 
o que a Lei do Orçamento do 
Estado para 2018, dispõe so-
bre a matéria, insistiu a mes-
ma fonte do PCP. Em causa 
está o conflito entre sindicatos 
de docentes e o Ministério da 
Educação sobre as negocia-
ções quanto ao tempo e modo 
de recuperação da contagem 
do tempo de serviço e respe-
tiva progressão na carreira e 

consequente valorização sala-
rial, que dura desde o início do 
ano. Além de um compromis-
so entre as parte assinado em 
dezembro de 2017, o OE2018 
já prevê a negociação sobre o 
ritmo da reposição daqueles 
valores, bem como uma reso-
lução de Os Verdes, aprovada 
no parlamento, pela contagem 
integral do tempo de serviço 
de diversos setores da função 
pública. Os representantes 
sindicais dos professores exi-
gem a contagem de 9 anos, 4 
meses e 2 dias de tempo de 
serviço congelado, mas o Go-
verno contrapropôs, em mar-
ço, 2 anos, 9 meses e 18 dias, 
seguindo-se uma ruptura e im-
passe nas negociações, diver-
sas greves, nomeadamente 
às avaliações de alunos, mas 
entretanto reatadas.

O  Ministério da Educação 
enviou orientações às escolas 
para que concluam as avalia-
ções finais dos alunos imprete-
rivelmente até hoje, indicando 
que os diretores escolares só 
poderão autorizar as férias aos 
professores depois de estes 
entregarem todas as notas dos 
alunos. Sábado, o Sindicato de 
Todos os Professores  exigiu a 
demissão do ministro da Edu-
cação, Tiago Brandão Rodri-
gues e da secretária de Estado 
adjunta, mantendo que a greve 
dos docentes às avaliações se 
prolonga até 31 de julho.

“Isto viola claramente uma 
das prioridades das políticas 
internacionais e nacionais da 
forma como se tratam os re-
fugiados que tem a ver com a 
exceção e a excepcionalidade 

O secretário da Agricultura  
dos Açores anunciou  que está 
a ser ultimada uma portaria que 
visa compensar os produtores 
agrícolas pelos prejuízos causa-
dos pela seca dos últimos me-
ses na cultura de milho forragei-
ros e na hortícola.

“Estamos a ultimar uma 
portaria que vai definir um con-
junto de regras para os agri-
cultores poderem aceder às 
ajudas. E estamos a trabalhar 
para que, no dia 6 de agosto, 
seja aberto o período de can-
didaturas e depois um período 
de análise”, disse João Ponte.                                                                                                
O governante falava após 
uma reunião com a direção da 
Terra Verde - Associação de 
Produtores Agrícolas dos Aço-
res, acrescentando que nesta 
fase é prematuro quantificar o 

valor do apoio vai ser feito.
“Neste momento, optamos 

por não definir as ajudas por 
hectare para as diferentes cultu-
ras, seja no domínio hortícola ou 
forrageiro, sem ter uma noção 
do que está afetado. E isto será 
feito numa fase posterior, logo 
que esteja concluído o processo 
de candidaturas”, sustentou o ti-
tular da  pasta na região.

O secretário disse, que de-
vido aos aguaceiros dos últimos 
tempos, embora não de forma 
homogénea em todas as ilhas, 
nota-se que há alguma recu-
peração de algumas culturas. 
“É uma boa noticia, mas temos 
consciência que há um conjun-
to de culturas que é preciso re-
cuperar e estamos a trabalhar 
para ser possível recompensar 
ou minimizar estes prejuízos 

devido à seca”.
João Ponte referiu ainda que 

o abastecimento de produtos 
hortícolas na região não está em 
risco, mas admitiu um aumento 
dos preços de venda, o que já se 
faz sentir em algumas culturas.

“O que poderá acontecer é a 
importação. O que já acontece, 
porque o que produzimos na re-
gião a nível hortícola ainda não é 
suficiente para abastecer o mer-
cado”,  assegurando, que o exe-
cutivo açoriano tem promovido 
medidas para o crescimento do 
setor hortícola, referindo também 
que decorre um estudo para ca-
racterizar aquela produção, com 
o objetivo de diminuir as importa-
ções e aumentar as exportações 
de alguns produtos, como por 
exemplo a batata-doce.

O Governo dos Açores tinha 

anunciado um apoio extraordi-
nário para a aquisição de 10.000 
toneladas de alimentos para os 
animais para fazer face às difi-
culdades causadas pela seca.

O responsável da Terra Ver-
de, Manuel Ledo, disse que a si-
tuação é grave, no que se refere 
ao setor hortícola, alegando que 
a seca verificada faz com que 
baixe o nível de produção e afe-
ta a qualidade dos produtos.

“Os tais 100% de produção 
passem a ser 30 e 40% da pro-
dução. A batata, por exemplo, 
que se esperava que fosse uma 
batata de 300 gramas vai ser de 
100 ou 50 gramas”, apontou o 
presidente da Associação. De 
acordo com Manuel Ledo, as 
culturas mais afetadas são “a 
batata, o tabaco, o milho não 
forrageiro, a melancia e meloa”.

das crianças”, considerou o 
deputado, relator do Conse-
lho da Europa para uma polí-
tica de respeito pelos direitos 
humanos e o acolhimento de 
refugiados.

O Bloco de Esquerda con-
siderou que tal prática é incon-
cebível, esperando que o exe-
cutivo se sinta pressionado a 
terminá-la imediatamente.

“O Bloco de Esquerda deu 
entrada no parlamento uma 
pergunta ao Governo, desig-
nadamente ao Ministério da 
Administração Interna, para o 
confrontar com a necessidade 
de alterar radicalmente este 
comportamento e com as suas 
obrigações internacionais, 
porque o Estado português é 
Estado parte na convenção 
dos direitos da criança e por-
tanto ou leva a sério essa cir-
cunstância ou, se não leva, a 
situação é grave”, condenou 
o deputado do BE José Ma-
nuel Pureza, em declarações 
à agência Lusa.

PCP lamenta adiamento do
Governo face a professores
e exorta cumprimento da lei

Candidaturas para apoiar agricultores
nos Açores começam em agosto
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66.º Aniversário
dA CAsA dos Açores

Bonita festa do 66.º Ani-
versário de fundação da 
Casa dos Açores, com um 
almoço festivo e um cardá-
pio especial.

A família açoriana e a 
comunidade portuguesa 
reuniu-se, no passado do-
mingo em sua Sede So-
cial, para comemorar seu 

aniversário. Tudo perfeito. 
Na oportunidade a Presi-
dente em exercício, Sônia 
Andrade e sua dinâmica di-
retoria, entre eles os jovens 
diretores Leonardo Soares 
e Marcelo Ormonde deram 
um show de competência 
em virtude  da viagem do 
presidente Fernando Fan-
gundes. Nesta data apro-
veitaram para homenagear, 
com diplomas de grandes 
açorianos, alguns sócios 
dessa querida Casa Regio-
nal.

Finalizando a tarde, com 
chave de ouro, diretores e 
familiares cantaram o tra-
dicional parabéns festivo, 
diante do bolo comemora-
tivo dos 66 anos desta be-
líssima Casa Regional Por-
tuguesa, do Rio de Janeiro.

,,

Bolo festivo do 66.º aniversário de fundação da Casa dos Açores

O jovem Daniel Gonçalves, diretor cultural da Casa dos Açores 
quando elogiava a professora Josélia, pela brilhante Tertúlia que  re-
alizou no sábado passado na Casa dos Açores e foi homenageado 
pela diretora Sônia Andrade (presidente em exercício) com uma lin-
da flâmula da Casa dos Açores

A professora e doutora da Universidade dos Açores, Josélia Fonse-
ca também foi homenageado com uma flâmula oferecida pela Casa 
anfitriã. Bela foto acompanhada por Daniel Gonçalves, Sônia Andra-
de (presidente em exercício)

Num belo momento  podemos ver a entrega do diploma de Grande 
Açoriano, merecidamente, ao diretor Antônio Carlos de Andrade. en-
tregue pela sua  esposa Sônia Andrade (Presidente em exercício), 
vemos ainda a presença do diretor Açoriano Marcelo Ormonde

Dois grandes 
baluartes da 
Casa dos 
Açores, sem-
pre trabalhan-
do para o seu 
sucesso, os 
diretores Leo-
nardo Soares 
e Marcelo Or-
monde, seja 
no folclore ou 
na administra-
ção. Para-
béns jovens 
de muita 
garra

Um quarteto de “grandes guerreiras” da nossa comunidade: Lúcia 
Granito, Olinda Albuquerque, Augusta Mortágua e Edna Amaral, 
prestigiando a festa da Casa dos Açores

Linda foto vendo-se a alegria e simpatia  da diretoria açoriana, Antônio Andrade, Rose Costa, Rodolfo e 
Olinda Fernandes, num close para o Jornal Portugal em Foco

O ex-presidente açoriano, Antônio Toste, Deputado da Emigração, Carlos Páscoa e o casal de amigos 
Abílio Bettencourt e Manuela Gomes

O Conjunto Típicos da Beira Show homenageou os Aniversariantes do Mês com o tradicional parabéns
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Estivemos no ultimo dia 12 de julho 
de 2.018, presentes ao tradicional al-
moço da Comunidade Luso Paulista, 
o conhecido e inigualável “Almoço das 
Quintas” na Casa de Portugal. Um al-
moço com mais de 67 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. 
Neste dia tivemos a visita do Deputado 
da Assembléia Portuguesa Dr. José 
Cesário que trouxe boas novas a to-
dos.  Este disse que tinha estado no dia  
10.07 na ultima reunião do grupo de 

trabalho na Assembléia da Republica 
para alterar de uma forma significativa 
o ato eleitoral em Portugal. Disse que 
a partir de agora qualquer português 
que esteja inscrito no Cartão Cidadão 
e tenha residência fora de Portugal, 
fica automaticamente recenseado e 
poderão optar em votar pelo correio 
ou presencialmente nos consulados. E 
concluiu que irão haver mesas de voto 
nos consulados honorários.  Resumiu: 
É um desafio coletivo se conseguirmos 
todos fazer um grande esforço. Apa-
reça você também por lá, Avenida da 
Liberdade, 602 bairro da Liberdade, 
sua participação é por adesão. Infor-
mações e reservas para grupos e em-
presas 3209.5554 – 3342.2104.

Dr. José Cesário Trouxe Boas Novas
Ao “Almoço das Quintas” 

Na mesa principal vemos o Dr. Paulo Almeida, o Presidente do Conselho da 
Comunidade Dr. Manuel Magno, o Deputado José Cesário, o Presidente em 
exercício da Casa de Portugal Dr. Paulo Machado, o Presidente da prove-
doria Sr. Oscar Ferrão, o Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira e o 
Presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. José Manuel Bettencourt.

Presentes vemos os amigos, Sr. Albino Vieira diretor do Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha, o Deputado Dr. José Cesário 
e o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade.

Cozido a Portuguesa no Almoço do Arouca
Isso mesmo, o Arouca São Paulo 
Clube, ofereceu a todos os pre-
sentes no ultimo dia 08 de julho 
de 2.018, um autentico e magnífi-
co cozido a portuguesa, além de 
outros pratos, e saladas diversas. 
O Arouca São Paulo Clube, é co-
nhecido por ser uma das entida-
des mais atuantes da paulicéia, 

ofereceu à entrada os tradicionais 
salgadinhos acompanhados da-
quela deliciosa batida. Ponto de 
encontro também é o bazar be-
neficente sempre montado a en-
trada do Arouca com lindas peças 
a cargo das senhoras do Dpto. 
Feminino do clube. O presidente 
da entidade Sr. José Pinho dos 

Santos no uso da palavra saudou 
a todos os presentes e agrade-
ceu a presença, em companhia 
do Sr. Antero Pereira Presidente 
do SAMPAPÃO e do candidato a 
Deputado Federal Luis Carlos (o 
Luis Magrão). A animação este-
ve a cargo do Rancho Aldeias da 
Nossa Terra do Arouca, que para 

além do seu habitual repertorio, 
apresentou ainda marchas de Lis-
boa com seus arabescos e partici-
pação dos presentes. Vejam mais 
detalhes no site www.portuga-
lemfoco.com.br ou no facebook/
portugalemfoco. Anote aí, o pró-
ximo evento do Arouca será no 
dia 12.08.2018, Dia dos Pais.

À entrada vemos o diretor Sr. João Vieira de Carvalho, o Sr. Antonio Lopes 
Tecelão, o filho Fabio Tecelão, o Sr. Manuel Gonçalves (Art Flora), o presi-
dente Sr. José Pinho e o diretor Sr. Joaquim da Luz.

Reunidos vemos o Sr. Jose Rocha, o presidente Sr. José Pinho, o Sr. Antero Pereira 
Presidente do SAMPAPÃO, e do lar da Provedoria o Sr. Fernando Dinis a esposa 
Sra. Augusta Dinis, o Dr. Fernando Ramalho e a esposa Sra. Helenice Ramalho.

Aqui vemos o Sr. Jose Borges, a esposa Sra. Ivete Novais Pereira, o Sr. Ri-
cardo Aquino a esposa Sra. Iara Aquino, a Sra. Idalina Ribeirinha e o esposo 
Sr. Eusébio Ribeirinha.

Sr. Alberto Damasceno, o Sr. Alberto B. Mota Santos, o Sr. Raul das Neves Pereira 
(Tocata Musical Cá Te Quero), o Sr. Fernando Azevedo (Arrifana), o Sr. Manuel 
Rocha, o Sr. Manuel Teixeira (Coraltur Turismo), e o Sr. Manuel de Freitas Gouveia.

Nas boas vindas vemos o candidato Sr. Luís Carlos, o Sr. Jose Pinho e o Sr. Antero Pereira. O Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra durante sua exibição.

“Netos são como heranças: você 
os ganha sem merecer. Sem ter 
feito nada para isso, de repente 
lhe caem do céu... Sem se pas-
sarem as penas do amor, sem 
os compromissos do matrimônio, 
sem as dores da maternidade. O 
neto é, realmente, o sangue do 
seu sangue. 
Com a idade chega a saudade 
de alguma coisa que você tinha 
e que lhe fugiu sutilmente junto 
com a mocidade. Meu Deus, para 
onde foram as crianças? Trans-
formaram-se naqueles adultos 

cheios de problemas que hoje são 
os filhos, que têm sogro e sogra, 
cônjuge, emprego, apartamento e 
prestações, você não encontra de 
modo algum suas crianças perdi-
das. São homens e mulheres- não 
são mais aqueles que você recor-
da.
E então, um belo dia, sem que lhe 
fosse imposta nenhuma das ago-
nias da gestação ou do parto, o 
doutor lhe coloca nos braços um 
bebê.  Completamente grátis.
Sem dores, sem choro, aquela 
criancinha da qual você morria de 

saudades, símbolo ou penhor da 
mocidade, longe de ser um estra-
nho, é um filho seu que é devol-
vido. 
E o espanto é que todos lhe reco-
nhecem o direito de o amar com 
extravagância.
Tenho certeza de que a vida nos 
dá netos para compensar de todas 

as perdas trazidas pela velhice. 
São amores novos, profundos e 
felizes, que vem ocupar aquele 
lugar vazio, nostálgico, deixado 
pelos arroubos juvenis. 
E quando você vai embalar o meni-
no e ele, tonto de sono abre o olho 
e diz: “Vo!”, seu coração estala de 
felicidade, como pão no forno!

Rachel de QueirozNETOS
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De Bartolomeu Dias a Mandela
Comemorou-se em diversas 

localidades do mundo, so-
bretudo, fora do próprio universo 
das Áfricas, no dia 18 último, o cen-
tenário de nascimento do ex-Presi-
dente sul-africano Nelson Mandela, 
considerado, com razão, o maior 
dos líderes do continente negro do 
século passado – sendo reverencia-
do e admirado em diferentes pontos 
do planeta, da Europa à Ásia, Amé-
rica Latina e, principalmente, pelas 
populações afrodescendentes dos 
Estados Unidos. Mandela, morto em 
2013, aos 95 anos, foi Presidente da 
mais meridional das nações africa-
nas de 1994 a 1999, após amargar 
27 anos na prisão, tornando-se, em 
seguida, símbolo do processo de 
pacificação entre negros e brancos, 
conquistando, assim, o Prêmio No-
bel da Paz, em 1993, juntamente 
com o seu antecessor, Frederik Wil-
lem de Klerk, de 82 anos, membro 
da histórica etnia dos Bôeres, isto 
é, camponeses ou agricultores - 
formada por emigrantes calvinistas 
originários da Holanda e da atual 
Bélgica que se transferiram, no sé-
culo XVII, para a Cidade do Cabo. 
Um dos bons relatos é o filme In-
victus, de 2009, dirigido pelo ame-
ricano Clint Eastwood, de 88 anos, 
mostrando o empenho de Mandela 
em incentivar a legendária seleção 
sul-africana de rugby, formada ma-
joritariamente por brancos Bôeres, 
no Mundial de 1995, para que ga-
nhasse a simpatia dos negros, iro-
nicamente, torcedores dos ingleses, 
porque estes, nas décadas de 1970 
e 1980, passaram a apoiar o fim do 
regime do Apartheid, que dividia o 
país em áreas destinadas a negros 
e brancos. O time nacional de ru-
gby da África do Sul saiu vitorioso 
e Mandela conseguiu, desse modo, 
consolidar, em grande parte, o fim 
do modelo segregacionista. Teria 
sido também Mandela o responsá-

vel pela insistência do ex-presidente 
brasileiro Luís Inácio Lula da Silva 
em incluir a África do Sul no cha-
mado grupo de países emergentes, 
o BRIC (formado, originalmente, 
por Brasil, Rússia, Índia e China), 
acrescentando o S, ao final da sigla, 
correspondente, em inglês, a South 
Africa.

O centenário de Mandela é 
festejado neste mesmo 

2018 em que os portugueses re-
cordam os 530 anos da proeza de 
Bartolomeu Dias (1450 – 1500), 
natural de Trás-os-Montes, que, 
entre janeiro e fevereiro de 1488, 

alcançou e contornou o extremo 
Sul do continente africano, batizan-
do de Cabo das Tormentas. Pouco 
depois, o Príncipe Perfeito Dom 
João II (1455 – 1495) renomeou 
como Cabo da Boa Esperança, por 
ter aberto o caminho marítimo para 
a Índia. Até hoje, apesar da ascen-
são ao poder da maioria negra, uma 
imponente e justa estátua de Barto-
lomeu Dias se encontra na Cidade 
do Cabo, diante do então Mar das 
Tormentas, a recordar que foi ele o 
primeiro europeu a chegar àquele 

ponto navegando, exclusivamen-
te, pelo Atlântico. Transmontano, 
portanto, nascido em uma região a 
muitos quilômetros do mar, Bartolo-
meu Dias conseguiu dobrar o Cabo 
das Tormentas, atingir a Índia, com 
Vasco da Gama (1469 – 1524), e, 
posteriormente, integrou a expedi-
ção de Pedro Álvares Cabral (1467 
– 1520), que descobriu o Brasil. Foi 
nesta viagem que ele, por ironia do 
destino, morreu diante do outrora 
Cabo das Tormentas, quando, após 
a passagem pelo Brasil, seguia para 
a Índia. Bartolomeu Dias naufraga-
ria durante forte temporal, nas tor-
mentosas águas do Atlântico Sul, 
quase no Oceano Índico. Outras 
três caravelas da frota de Álvares 
Cabral afundaram próximas à atual 
Cidade do Cabo naquele mesmo 
temporal. Inúmeras referências são 
feitas a Bartolomeu Dias na célebre 
carta do escrivão da armada de Ál-
vares Cabral, o tripeiro Pero Vaz de 
Caminha (1450 – 1500), informando 
ao Rei Dom Manuel I (1469 – 1521) 
detalhes do desembarque dos por-
tugueses na costa baiana de Porto 
Seguro. Ele era, reconhecidamente, 
o mais experiente de todos os nave-
gadores da missão que começaria a 
ocupar, finalmente, os territórios da 
América do Sul destinados a Por-
tugal desde 1494, pelo Tratado de 
Tordesilhas – para além de conso-
lidar, na segunda parte do roteiro, o 
controle da Coroa de Lisboa sobre 
a Ásia.

Bartolomeu Dias conduziu 
os europeus às terras onde 

hoje está a África do Sul. Escreveu 
o primeiro capítulo da história de 
uma nação povoada por numerosas 
etnias, várias culturas e com pro-
fundos conflitos, que mais de cinco 
séculos depois, um advogado de 
sobrenome Mandela deu o primeiro 
passo para a conciliação de todos 
os sul-africanos.

Dia 26.07.2018
Sra. Rosa Maria Andrade Mi-
randa Claro (esposa do Sr. 
Nelson Claro, ex-presidente 
de Honra do Rancho Folcló-
rico Pedro Homem de Mello).
Dia 27.07.2018
Thais Helena Scardine (fi-
lha do Dr. Paulo Scardine da 
Roca Contabilidade e da Sra. 
Ângela Scardine); Diogo de 
Almeida Gal (diretor do Grupo 
Folcl. Da Casa Ilha da Madei-
ra de São Paulo). 
Dia 28.07.2018
João Liza; Joaquim Pereira de 
Almeida; Francisco Chagas 
Ângelo (colaborador do Sindi-
cato de Panificação).
Dia 29.07.2018
Luciana Cristovam (filha Antô-
nio Cristovam); Dr. Julio Luiz 
Marques (nosso chefinho da 
Viação Santa Brígida); Caroli-
na (Colaboradora da Numatur 
Turismo).
Dia 30.07.2018
Faria aniversario neste dia o 
falecido amigo Dr. José Ru-

fino Teixeira (ex-Presidente 
do Conselho Deliberativo 
da Casa Ilha da Madeira); 
Moisés de Freitas Gaulêz 
(neto Sr. Antônio Gaulêz – 
Motel Xanadú); Dra. Hever-
ly Mackert Gomes (esposa 
do amigo Antonio Carlos 
Gomes da Leograf).
Dia 31.07.2018
Comemora aniversario neste 
dia o casal amigo Sr. Antônio 
Dias Maquinêz e a Sra. Benta 

Martins.
Dia 01.08.2018
Aniversaria neste dia o ami-
go e nosso assinante Sr. Si-
dônio César Gomes (Pada-
ria 9 de Julho de Bragança 
Paulista e esposa da Sra. 
Rosemary Gomes); Dra. Ana 
Maria Visconti (Esposa do 
amigo Coronel Resende am-
bos do Elos Sul); Sr. Jaime  
de Almeida (pai da amiga 
Dra Alegria  R. de Almeida).

Dia 27.07.2018
Almoço entre amigos na Casa Ilha da Madeira
Anote ai na sua agenda, a Casa Ilha da Madeira 
e seu presidente Sr. José Manuel Bettencourt es-
tarão realizando um almoço convívio entre amigos 
neste dia a partir das 13 horas. Teremos sardinhas 
assadas e bacalhau. Informações: Rua Casa Ilha 
da Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922
Dia 28.07.2018
Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, estará nesta 
noite realizando a partir das 19 horas em sua sede, 
mais uma Noite Trasmontana, com apoio do Leite 
Gêge e do hotel PortuCálem. Teremos a exibição dos 
grupos anfitriões adulto e mirim. Comidas típicas, e 
muita animação com a tocata do Grupo Folc. da en-
tidade e muita musica para dançar. Local Rua Geor-
gina Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São Miguel 
Paulista. Reservas de mesas até as 20,00 horas pe-
los fones (11) 2401.6580 com Juliana ou 969234989 
com Fabiana.
Dia 05.08.2018
Festa em Louvor a Sra. da Saúde nos Poveiros 
A Associação dos Poveiros de São Paulo, estará nes-
te dia venerando a partir, das 11 horas Nossa Sra. da 
Saúde. Teremos a celebração de uma santa missa, e 
na sequencia aquele delicioso bacalhau. A animação 
estará a cargo do Rancho Folc. Raízes de Portugal. 
Convites e informações 2503.2835 – 2967.6766 Rua 

Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Dia 12.08.2018
Dia dos Pais com Roberto Leal em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas convida a todos 
para este espetacular almoço regado da melhor culi-
nária portuguesa e um grande show do ídolo Roberto 
leal em sua sede a partir das 13 horas. Informações 
e convites Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – 
Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia dos Pais no Arouca
O Arouca São Paulo Clube e sua diretoria convi-
dam a todos para este almoço onde teremos uma 
grande bacalhoada arouquense em sua sede a 
partir das 12 horas. Como atração teremos o tenor 
Klébio Jakson. 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

O jornal Portugal em Foco, publica aqui neste es-
paço graciosamentee também no seu Facebook 

semanalmente, todos os eventos da comunidade, 
desde que os mesmos sejam informados, via te-
lefone, fax, email, WhatsApp, Messenger, convite 
ou por oficio. As correspondências podem ser en-
viadas para a Rua Dr. Francisco Jose Longo, 135 
Chácara Inglesa - Vila Mariana CEP 04140-060 
Telefones (11) 5581.2991 - 5589.3309 WhatsApp 

99902.4295 ou email: amotorrao@gmail.com

O Consulado Geral de Portu-
gal em São Paulo inaugurou, 
na Sala Fernando Pessoa, a 
Exposição de Design dos 
Irmãos Campana. Desen-
volvido pelo Estúdio Campa-
na, de Fernando e Humberto 
Campana, um dos principais 
estúdios de design do mun-
do, o projeto é inspirado em 
materiais nobres de Portugal 
e ficará em cartaz até 19 de 
agosto. A atração é gratui-
ta e encerra a programação 
do Experimenta Portugal ’18, 
chancela paulistana dedica-
da à arte e cultura luso-bra-
sileiras.
Na abertura oficial, Humber-
to Campana fez uma palestra 
sobre o projeto, desde sua 
concepção a todo o processo 
de criação. A exposição, que 
consiste em peças exclusi-
vas de mobiliário em cortiça 
portuguesa, conta com a par-
ceria da Corticeira Amorim, 
da empresa moveleira Época 
e da marca Capital Européia 
do Móvel, promovida pela 
Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira. Será a primei-
ra participação do Estúdio 
Campana no Experimenta 
Portugal.
Para a concepção das pe-
ças, os irmãos Campana re-
alizaram uma imersão na cul-
tura e realidade portuguesa, 
que ocorreu, principalmente, 
por meio de uma visita de 
Humberto Campana ao país 

em janeiro, onde descobriu 
os elementos que melhor 
representam a identidade lo-
cal. “Portugal me conectou 
com minhas origens. A ex-
periência da viagem foi sur-
preendente e trouxe à tona 
uma consciência de minha 
herança portuguesa. A corti-
ça sempre nos fascinou, não 
somente por ser um material 
ecológico, mas por sua leve-
za. A textura, a variedade de 
aplicações e isolamentos en-
riquecem as possibilidades 
de expressar, através deste 
material, novos conceitos e 
gestos”, diz Humberto Cam-
pana.
A dupla identificou na corti-
ça, produto de tradição e que 
aquece a economia como 
um dos principais materiais 
de exportação, a matéria pri-
ma ideal para a concepção 

de móveis com design sólido, 
enquanto curvilíneo e leve.  
As peças originais foram 
produzidas com o apoio do 
grupo Amorim, líder mundial 
na transformação de cortiça, 
e da empresa Época.
O projeto também é um mar-
co para a cidade de Paços 
Ferreira, considerado um dos 
maiores centros de produção 
de mobiliário na Europa, que 
aposta cada vez mais no 
crescimento internacional.
SERVIÇO – EXPOSIÇÃO 
DE DESIGN IRMÃOS CAM-
PANA (Entrada: Gratuita)
Visitação: até 19 de agosto, 
das 10h às 18h (menos aos 
sábados e domingos)
Onde: Consulado Geral de 
Portugal em São Paulo – 
Sala Fernando Pessoa (Rua 
Canadá, 324 – Jardim Améri-
ca)  Telefone: (11) 3084-1800

Exposição dos Irmãos Campana 
inspirada em Portugal está no Consulado
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ELIDIO LOPES
Corretor

de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com
as Melhores Seguradoras

Atendemos os Nossos Clientes 24hs 
inclusive Sábados, Domingos e Feriados

Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 
2º andar - Centro - Rio de Janeiro

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

Dos possíveis adversários que podiam ser sorteados às águias 
- Fenerbahçe, Spartak Moscovo, Standard Liège e Slavia de Praga 
- os turcos saltavam à vista como emblema a evitar. Bolas bara-
lhadas, nomes tirados e o nome que não se queria.

O Benfica, campeão europeu em 1960/61 e 1961/62, vai defrontar 
os turcos do Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória da Liga dos 
Campeões em futebol, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

A primeira mão realiza-se a 7 ou 8 de agosto, no Estádio da 
Luz, em Lisboa, e a segunda a 14, em Istambul.

Os ‘encarnados’ procuram juntar-se ao campeão nacional FC 
Porto, que tem lugar garantido na fase de grupos, sendo que, 
além da terceira pré-eliminatória, ainda terá de ultrapassar um 
‘play-off’, a 21 ou 22 e 28 ou 29 de agosto.

Benfica vai enfrentar o Fenerbahçe na
pré-eliminatória da Liga dos Campeões

O avançado brasileiro 
Jonas, 34 anos, tem em 
mãos proposta milionária 
de um clube árabe do Mé-
dio Oriente, capaz de pôr 
o avançado a vacilar rela-
tivamente ao futuro.

Ao que A BOLA apurou, 
os valores em causa são 
muito elevados, superio-
res aos que, por exemplo, 
levaram Carrillo a assinar 
pelo Al-Hilal, da Arábia 
Saudita, de Jorge Jesus 
- o peruano vai auferir um 
ordenado de €2,5 milhões/
ano líquidos. Ou seja, mui-
to mais do que o ordenado 
que Jonas ganha na Luz, 
clube com o qual tem con-
trato até junho na sequên-
cia de renovação que as-

ÁRABES AVANÇAM 
COM PROPOSTA 

MILIONÁRIA
POR JONAS

Depois de duas derrotas 
consecutivas, face a Por-
timonense e Lille, ambas 
por 2-1, os campeões na-
cionais fecharam com um 
triunfo o lote de três jogos 
de preparação no estágio 
algarvio, que se conclui na 
quarta-feira, graças ao soli-
tário gol do avançado ma-
liano, aos 51 minutos.

O técnico portista, Sér-
gio Conceição, que no 
sábado dispensou seis 
jogadores, mudou quatro 
elementos no ‘onze’ face 
à derrota de sexta-feira 
com os franceses, com 
o reforço brasileiro João 
Pedro a voltar à posição 
de lateral direito.

O Everton superiorizou-
se claramente na primei-
ra meia hora da partida, 
criando várias situações 
de perigo, perante um FC 
Porto pouco ativo em ter-
mos defensivos, obrigando 
Casillas a duas excelentes 
intervenções.

Porto bate Everton Football Cup

O guardião espanhol 
teve de travar, com alguma 
dificuldade, para canto, os 
remates perigosos do ex-
tremo belga Mirallas, aos 
nove minutos, e do avança-
do Dowell, aos 16, ambos 
de fora da área.

A equipe orientada pelo 
técnico português Marco 
Silva mantinha a pressão 
sobre a defensiva portista, 
estando novamente per-
to do gol aos 24 minutos, 
num remate do turco Cenk 
Tosun ao poste, e aos 30, 

num ‘tiro’ de Sandro Rami-
rez às malhas laterais.

No último quarto de hora 
da primeira metade, o FC 
Porto aliviou o ascenden-
te inglês e melhorou em 
termos ofensivos, embora 
só tenha criado uma situ-
ação de perigo, por Feli-
pe, que cabeceou a figura 
de Stekelenburg, após um 
canto (41 minutos).

A superioridade dos 
‘dragões’ prolongou-se 
com um bom arranque de 
segunda parte, levando ao 

gol de Marega, que se iso-
lou após passe de Otávio 
e não perdoou na ‘cara’ do 
guardião do Everton, aos 
51 minutos.

O FC Porto surgiu mais 
consistente neste período, 
limitando as investidas do 
adversário e aproximando-
se mais vezes da baliza 
de Stekelenburg, que aos 
63 minutos viu um ‘tiro’ 
de Sérgio Oliveira passar 
a rasar o poste e, aos 69, 
defendeu um remate do 
isolado João Pedro.

Nos últimos 20 minutos, 
as constantes substituições 
cortaram o ritmo do jogo e 
os portistas seguraram o 
triunfo sem dificuldades.

A Algarve Football Cup 
foi conquistada pelo Lille, 
que somou quatro pontos, 
com a vitória sobre o FC 
Porto e o empate de sá-
bado com o Everton (0x0), 
seguido dos portistas, com 
três pontos, e dos ingleses, 
com apenas um ponto.

O avançado belga Ed-
mílson Junior, de 23 anos, 
revelou, após a Supertaça 
da Bélgica (apontou o gol 
do Standard Liège na der-
rota com o Club Brugge), 

que rejeitou uma proposta 
para rumar ao FC Porto.

 “Sei que Real Socie-
dad, FC Porto e Fiorenti-
na queriam contratar-me, 
mas vou para o Catar 

porque é uma proposta 
irrecusável”, adiantou o 
dianteiro, que irá repre-
sentar o Al-Duhail num 
negócio avaliado em seis 
milhões de euros.

EDMÍLSON (ST. LIÉGE) REJEITOU PROPOSTA DOS DRAGÕES

Sessão de treino com 
novidades no Sporting. 
Bas Dost e Bruno Fer-
nandes integraram pela 
primeira vez os trabalhos 
desde que aceitaram vol-
tar atrás no pedido de res-
cisão de contrato.

O argentino Marcos 
Acuña, que teve direito a 
férias após ter estado no 
Mundial-2018, também já 
se apresentou na Acade-
mia, mas apenas fez tra-

balho de ginásio, isto se-
gundo informação oficial 
do clube de Alvalade.

José Peseiro inicia, as-
sim, a semana com três 
‘reforços’, devendo rece-
ber na quarta-feira o uru-
guaio Sebastián Coates.

O próximo compromis-
so de pré-época, recor-
de-se, está marcado para 
sábado, às 20.30 horas, 
em Alvalade, diante do 
Marselha.

sinou em março de 2017.
O clube em causa não 

só está disposto a pagar 
muito de ordenado (e 
com um contrato de duas 
a três épocas) mas tam-
bém admite compensar 
financeiramente o Benfi-
ca pela venda do passe 
do pistolas. Segundo os 
dados recolhidos por A 
BOLA, a SAD receberia 
14 milhões de euros para 
deixar sair o vencedor da 
última Bola de Prata (tro-
féu que premeia o melhor 
marcador da Liga).

BAS DOST E BRUNO FERNANDES
DE VOLTA COM ACUÑA NO GINÁSIO



João Moutinho, 31 
anos, está prestes a tor-
nar-se mais um português 

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) iniciou na passada sex-
ta-feira a venda de bilhetes para os jogos da Seleção Nacional com a 
Croácia e a Itália.

O duelo com os croatas, primeiro após a participação no Mundial, 
está marcado para 6 de setembro (19:45 horas), no Estádio Algarve, e 
servirá de preparação para a estreia na Liga das Nações, diante da Itália.

Este último está agendado para 10 de setembro (19:45 horas) e vai 
realizar-se no Estádio da Luz.

O preço dos ingressos, que poderão ser adquiridos na bilheteira onli-
ne da FPF, varia entre 10 e os 15 euros, sendo que existem ‘packs’ famí-
lia que permite adquirir quatro bilhetes pelo preço de dois.

BILHETES À VENDA PARA
JOGOS COM CROÁCIA E ITÁLIA

A seleção portugue-
sa de hóquei em patins 
falhou a revalidação do 
título europeu, ao ser go-
leada por 6x3 pela anfitriã 
Espanha, na final da 53.ª 
edição da prova, disputa-
da em Corunha.

 A formação lusa mar-
cou primeiro, logo aos três 
minutos, por Gonçalo Al-
ves, mas, quando apontou 
o segundo, de livre direto, 
por João Rodrigues, aos 
38, já o conjunto da casa 
liderava por 5x1, depois 
de chegar ao intervalo a 
ganhar por 3x1.

O benfiquista que vai 
rumar ao FC Barcelona 

Portugal falha no
título europeu de
hóquei em patins

ainda ‘bisou’, aos 49 minu-
tos, sagrando-se melhor 
marcador da prova, com 
24 gols.

O benfiquista Jordi 
Adroher, aos seis minutos, 
o ‘leão’ Ferran Font, aos 
oito e 42, Edu Lamas, aos 
22, Ignacio Alabart, com 
32, Pau Bargalló, aos 35, 
marcaram os gols da Es-
panha, que somou o 17.º 
título da sua história.

A seleção lusa conti-
nua a comandar o ‘ranking’ 
da prova, com 21 títulos, 
mas não vence fora de 
Portugal desde o triunfo na 
edição de 1996, na cidade 
italiana de Salsomaggiore.

A atleta Patrícia Mamo-
na, do Sporting, igualou a 
sua melhor marca do ano 
no triplo salto, conseguindo 
atingir os 14,19 metros, du-
rante o campeonato nacio-
nal de clubes, em Braga.

Na segunda jornada 
da competição, Mamona 
superou toda a concor-
rência, e praticamente 
no primeiro salto, quan-
do atingiu a marca de 
13,98, garantindo, de-
pois, um triunfo final fol-
gado sobre as mais dire-
tas adversárias: Shaina 
Mags, do Benfica, e Ju-
liana Brites, da Juventu-
de Vidigalense.

A atleta do Sporting, 
atingiu a marca de 14,19 
metros no seu terceiro 
salto, igualando a dis-
tância conseguida, ainda 
esta semana, no ‘me-
eting’ de Sotteville-les
-Rouen, em França.

“Comecei bem, com 
um salto que praticamen-
te me garantiu a vitória. 
Depois, tentei competir 
mais pessoalmente, para 

Patrícia Mamona iguala melhor marca
pessoal do ano no triplo no nacional

A seleção portugue-
sa de futebol de sub-19 
conseguiu um lugar nas 
meias-finais do Europeu e, 
consequentemente, o apu-
ramento para o Mundial de 
sub-20 de 2019, ao vencer 
a anfitriã Finlândia por 3x0.

Os benfiquistas João 
Filipe, aos 20 minutos, 
José Gomes, aos 33, e 
Mesaque Dju, aos 90+4, 
apontaram os tentos da 
formação de Hélio Sousa, 
que terminou o Grupo A no 

O lateral-direito 
português João Can-
celo, reforço para esta 
temporada, integra a 
lista de convocados 
da Juventus para a In-
ternational Champions 
Cup, onde o emblema 
italiano irá enfrenta 
Benfica, Bayern Muni-
que e Real Madrid.

Cristiano Ronaldo, 
ainda de férias, não 
marca presença nos 
eleitos, assim como 
outras figuras de 
proa, como Dybala ou 
Douglas Costa, que 
também marcaram 
presença no Mundial 
2018.

Szczesny, De Sci-
glio, Chiellini, Benatia, 
Pjanic, Khedira, Mar-
chisio, Alex Sandro, 
Caldara, Barzagli, 
Perin, Joao Cancelo, 
Pinsoglio, Emre Can, 
Rugani, Betuatto, Del 
Favero, Bernardeschi, 
Fernandes, Macek, 
Kastanos, Clemenza, 
Pereira, Beltrame, Fa-
villi, Di Pardo, Fagioli

conseguir uma boa marca, 
a melhor do ano se fosse 
possível. Igualei-a, mas o 
objetivo era os 14,20. Ain-
da assim, senti confiança 
para estar bem nos Euro-
peus”, disse a ‘leoa’.

Precisamente sobre a 
sua presença no Campeo-
nato da Europa de Atletis-
mo, que acontece no pró-
ximo mês, em Berlim, na 
Alemanha, Patrícia Mamo-
na acredita que se apre-
sentará em competição 
“nas melhores condições”.

MOUTINHO PERTO DE REFORÇAR
CONTINGENTE PORTUGUÊS NO WOLVES

JOÃO CANCELO
EM FRENTA
BENFICA, 

CRISTIANO 
RONALDO NÃO

no Wolverhampton, exis-
tindo a forte possibilidade 
de ser submetido esta se-
gunda-feira a exames mé-
dicos e ser apresentado 
oficialmente como refor-
ço do clube orientado por 
Nuno Espírito Santo.

Por enquanto ain-
da não são conhecidos 
muitos contornos do ne-
gócio, mas tendo em 
conta que Moutinho está 
sob contrato válido com 
o Mônaco até 2020 ad-
mite-se que o emblema 

do principado seja com-
pensado financeiramente 
pela saída do jogador. A 
Imprensa inglesa aponta 
para pouco mais de 5 mi-
lhões de euros.

 João Moutinho será 
mais um do forte contin-
gente português do Wol-
verhampton, composto 
por Rui Patrício, Rúben 
Vinagre, Rúben Neves, 
Pedro Gonçalves, Ivan 
Cavaleiro, Hélder Costa e 
Diogo Jota, além de Nuno 
Espírito Santo.

Portugal nas ‘meias’ do Europeu 
sub-19 e no Mundial de sub-20, 

ao bater Finlândia

“Tive pouco tempo 
para treinar, mas tenho 
recuperado muito bem. 
Tenho conseguido es-
tar estável, acima dos 14 
metros, e mesmo saben-
do que as duas semanas 
antes do Europeu vão ser 
muito difíceis, sinto que 
estou mais perto do ob-
jetivo de estar no campe-
onato nas melhores con-
dições e com forças lutar 
pelo título”, prometeu a 
detentora do título euro-
peu do triplo.

segundo lugar, com seis 
pontos, contra sete da Itá-
lia, que empatou 1x1 com 
a Noruega.

Nas meias-finais, mar-
cadas para quinta-feira, 
Portugal defronta o ven-
cedor do Grupo B, a de-
terminar, na segunda-feira, 
Inglaterra, a Ucrânia ou a 
França.

O Mundial de futebol 
de sub-20 realiza-se na 
Polônia, de 23 de maio a 
15 de junho de 2019.
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 IA bem-sucedida recuperação da economia 
portuguesa começa a proporcionar os meios para 
resolver um problema que comove o mundo, que 
é o da acolhida e introdução dos refugiados que 
abandonam seus países, movidos, quase sempre, 
pela violência e pela miséria. Além de autorizar, 
junto à Comissão Europeia, a entrada de algumas 
dezenas dessas pessoas, oriundas, principalmente 
da África, Portugal já iniciou providências para re-
gularizar a situação de 30 mil imigrantes que estão 
trabalhando no país em situação irregular.

 É uma medida oportuna. Há poucos dias, estive 
com o presidente da Câmara de Viseu, Antônio Al-
meida Henriques, que, em seu discurso nos infor-
mava que Viseu está entre as primeiras cidades do 
país em qualidade de vida - lembrou que, em Man-
gualde, que pertence ao mesmo distrito, sobram 
empregos e que o grande problema de Portugal, 
no momento, é a falta de mão de obra qualificada. 
Isso me fez refletir sobre como o mundo dá voltas: 
há décadas, a situação econômica obrigou milhões 
de portugueses a deixarem seu país para trabalhar 
e construir suas vidas em outros países, especial-
mente aqui no Brasil. Agora, seu país precisa de 
gente para trabalhar, principalmente profissionais 
qualificados.

 E com uma ameaça no horizonte, à qual já me 
referi aqui: segundo especialistas em demografia, 
Portugal, com a natalidade em declínio, precisará 
de 75 mil imigrantes/ano, para manter a população 
na faixa ideal dos dez milhões de habitantes nos 
próximos 30 anos. No que diz respeito a brasilei-
ros, não há o que reclamar: eles acabam de supe-
rar a barreira dos 85 mil e constituem, de longe, a 
maior comunidade de imigrantes a viver no país. 

Os imigrantes 
e a economia

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

Uma data marcante 
para o grande Feirense, 
Sérgio Viana que reali-
zou, na Sessão Solene 
festiva na Casa da Vila 
da Feira, o lançamento 
do seu mais novo “filho” 
Reescrevendo a Histó-
ria, uma bela obra de 
arte com uma coletânea 
feirense de muito bom 
gosto, contando um pou-
co desta linda história. 
Parabéns por mais um 
belo trabalho, recebendo 
elogios do Presidente da 
Câmara de Santa Ma-
ria da Feira, Dr. Emídio 
Barbosa que enalteceu o 
trabalho, dando título ao 
Sérgio Viana de “Embai-
xador de Santa Maria da 
Feira no Rio de Janeiro” 
deixando-o muito feliz. 
Parabéns, amigo, você 
merece.

Reescrevendo a História
Novo livro de Sérgio Viana
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O cantor Mossoró era só felicidade ao lado dos amigos Roberto Gomes, Manuel Cardo-
so e Ramiro Damaia, que participaram desta linda festa de lançamento do CD

Presidente Visiense Alcídio Morgado com os amigos do Rancho Folclórico de Veteranos 
da Casa do Minho, os amigos , o casal José de Sousa esposa Gracinda

Lançamento do novo Cd do João mossoró no viseu
Um dia marcante para o can-

tor João Mossoró, que recebeu 
um grupo de amigos para fazer o 
lançamento do seu novo CD. Uma 
tarde especial com a presença de 
Ramiro Damaia, Roberto Gomes, 
Araújo Borges, Dulce Regina e 
Vitor Lopes. Um cardápio, no ca-

pricho e muita animação com o 
Conjunto Lisboa Rio Show onde 
Manuel Cardoso deu um charme 
especial à tarde, tendo também, 
um belo show de folclore com o 
Rancho dos Veteranos da Casa 
do Minho, realizando um belíssi-
mo espetáculo.

Grupo de amigos prestigiando o Solar Visiense, José Matos, esposa Ana Maria e ami-
gos, nunca perdem a oportunidade de prestigiarem uma Casa Regional

Departamento 
Feminino da 

Casa de Viseu, 
sempre em ati-
vidade. Na foto 

as senhoras, 
Deolinda Tojei-
ra, Ana Baltar, 

Noêmia Pinto e 
Alba Taveira

O dinâmi-
co Manuel 
Cardoso, 

quando 
cumpri-

mentava 
o amigo 

e cantor, 
Roberto 
Gomes

Durante o lan-
çamento do 
CD, do cantor 
Mossoró, po-
demos ver os 
amigos Araújo 
Borges e Ra-
miro Damaia 
que foram 
prestigiar o 
cantor

É simplesmente maravilhoso ver a apresentação do Rancho Folclórico de Veteranos da 
Casa do Minho. Não importa a idade nem o tempo que passou, quem sabe, sabe e não 
esquece nunca. Parabéns, amigos
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Casa do Porto reabre com grande almoço
Domingo mara-

vilhoso para a famí-
lia portuense, que 
era só felicidade. A 
reabertura do So-
lar Portuense teve 
a casa cheia de 
amigos e  convida-
dos. Os anfitriões, o 
Presidente Manuel 
Branco, a primeira-
dama Berta Branco 
e demais diretores 
eram só felicidade 
com a presença de 

todos que, lá foram 
para apreciar a nova 
Casa do Porto. Logo 
à entrada, aperitivos 
com deliciosos bo-
linhos de bacalhau 
e almoço apresen-
tando um cardá-
pio muito especial: 
churrasco completo, 
acompanhamen-
tos variados, tripas 
à moda do Porto, 
sardinha portugue-

sa na brasa, costela 
bovina, sobremesa, 
deliciosa mesa de 
frutas e doces finos. 
Um dia para lá de 
maravilhoso com 
presenças marcan-
tes do nosso meio 
Associativo. A ani-
mação musical ficou 
por conta do Con-
junto Vilacondenses 
com Santos e sua 
sanfona agitando 

o almoço festivo de 
nova fase da Casa 
do Porto que está de 
volta com força total 
da Comunidade por-
tuguesa. Um magní-
fico show do Grupo 
Folclórico Armando 
Leça, cada vez me-
lhor e sempre dando 
um grande espetá-
culo com uma gran-
de apresentação e 
cada dia melhor.

Que show do R.F. Armando Leça, na reabertura da vida 
social da Casa do Porto onde os “miúdos” apresentam  
um espetáculo à parte

Uma verda-
deira integra-
ção entre os 
jovens e os 
veteranos, 
na reabertu-
ra da Casa 
do Porto, 
após obras 
concluidas. 
Parabéns a 
todos

Mesa do 
Presidente 
Portuense 

Manuel Bran-
co e esposa, 

a primeira-
dama D. 

Berta Branco 
com o amigo 
Deputado da 

Assembléia 
Portuguesa, 

Dr. Carlos 
Páscoa

Este quarteto 
é infalível, 
os irmãos 
Comenda-
dor Afonso 
Bernardo, 
Maneca e 
suas respec-
tivas esposas 
Florbela e 
Idália. Amiza-
de eterna

Aspecto 
do almoço 
festivo no 
domingo 
passa-
do onde 
a Casa 
do Porto 
recebeu 
um grande 
público

Grande 
amigo da 
Comuni-

dade Por-
tuguesa 
Armênio 

presti-
giando o 
convívio 

social com 
familiares 
e amigos

O Conjun-
to Vilacon-

denses 
deu um 

show de 
ritmo ao 
domingo 

portuense



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

muita alegria e muitas 
Bençãos de deus

amIGo: PReSIdeNte da 
camaRa de VISeu 

dR. aLmeIda HeNRIQueS

aLeGRIa e uNIÃo em famÍLIa!

GRATIDÃO!
É MUITO IMPORTANTE SENTIR GRATIDÃO

POR TUDO QUE CONSEGUIMOS REALIZAR.
OLHAR PARA AQUILO QUE AINDA NÃO SOMOS

EM DETRIMENTO DO QUE SOMOS AQUI E AGORA
É ESQUECER  DA MARAVILHOSA FONTE DE ENERGIAS

ESPIRITUAIS, QUE FLUI ETERNAMENTE
 EM NOSSAS VIDAS.

AGRADEÇO E APRECIO CADA MOMENTO
CONSCIENTE DA MINHA VIDA!

NeumaRa, mINHa 
afILHada QueRIda!

coNfRaRIa de SaBeReS e SaBoReS 
GRÃo VaSco em maNauS!

PaRaBeNS PaRa NÓS!

feLIZ aNIVeRSÁRIo, 
LucIaNe maRQueSaN!

Gestos que fazem parte do 
colírio dos nossos olhos

Pé de VaLSa da SemaNa, 
em doSe duPLa

O nosso estimado Visiense, Prof. José Ernesto, almoxa-
rife  da Confraria, realizou a cerimônia de entronização 
de Confreiras e Confrades na Casa de Viseu no Rio de 
Janeiro e no passado dia vinte de julho, Dia Internacional 
do Amigo, a cerimônia de Entronização, foi em Manaus, 
no Conselho  da Comunidade Luso Brasileira da Amazô-
nia, com a participação de muitos Confrades e Confreiras. 
Cerimônia muito bonita. A seguir, o brinde com o copo em 
estanho, cunhado com o Brasão da Confraria com o deli-
cioso vinho do Dão.
 
ARRAIAL, ARRAIAL, PELA BEIRA POR PORTUGAL.
ARRAIAL, ARRAIAL, PELA BEIRA POR PORTUGAL.
ARRAIAL, ARRAIA, PELA BEIRA POR PORTUGAL!
MUITAS BENÇÃOS.

LIdo VISuaL Na 
caSa do PoRto

aPReSeNtaÇÃo daS 
BaNdeIRaS

Em ver um senhor dançar, sozinho, libertei minha 
curiosidade e dei-lhe os parabéns. Ele me fala: “meu 
amigo, tive um AVC,  fiquei com o lado direito daque-
le jeito, muito mal, quase dois anos em tratamento, 
hoje, com a graça de Deus, estou bem, relembrando 
a minha Terra  Natal (Carregal do Sal) e agradecendo 
sempre a Deus”.  Sr. José Borges, que seja sempre 
abençoado, é o desejo de toda a família do Jornal  
Portugal em Foco,  Parabéns.

Domingo passado, um dia  maravilho-
so no Solar  Portuense,  com um belo 
almoço dançante. Casa cheia, é gra-
tificante ver e conviver num ambiente 
Luso-Brasileiro, onde todos se sentem 
em sua casa. Como vemos neste lindo 
cenário fotográfico, o Sr. Manuel Pinto 
Nogueira, Provedor da Igreja São Ro-
que, em São Cristóvão, sua esposa, 
D. Maria Alice, D. Ana Maria, a Rainha 
da tijuca, com seu marido, Francisco 
e ainda o grande Folclorista, Wallace  
Mendes, filho de D. Fatima Cláudia. 
para todos. O nosso carinho, e muita 
saúde. 

Na entronização da CONFRARIA SABERES  E SA-
BORES GRÃO VASCO, na nossa Casa de Viseu, 
tive a alegria  de reencontrar  o meu amigo, Dr. Al-
meida Henriques, Presidente da Câmara de Viseu. 
Foi gratificante o nosso encontro. Teremos surpre-
sas boas por aí. ABRAÇOS FADISTAS.

Muitas homenagens foram feitas, no Solar Feirense 
pela passagem do Aniversário desta Instituição. Mas 
para mim, uma que tem que ser registrada, é esta. 
Como vemos, neste lindo cenário,  Primeira Dama da 
Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, D. Rose, 
recebendo Flores de sua linda filha, Camilinha,  esse 
é o belo colírio. Depois seu papai, amigo Camilo, um  
trio por  excelência, parabéns e continuem sempre 
assim, para a grandeza de nossos princípios, muita 
saúde amigos.

No dia 23 de julho, a nossa querida Luciane contou mais 
uma primavera. Jovem senhora de uma beleza infinita, por 
dentro e por fora, maravilhosa esposa, mãe abnegada da 
Mariana e da Letícia, filha, profissional exemplar e amiga 
dedicada. Sempre sorridente para todos, procurando fazer 
o melhor pelos seus semelhantes. Parabéns, Dr. Flávio 
Martins, por trazer para a Comunidade uma joia tão primo-
rosa.  Para o casal e família, as bênçãos dos Céus.

A nossa querida  Neumara, a diva do folclore portu-
guês, agora confreira entronizada na Casa de Viseu 
pelo almoxarife  da Confraria Prof. José Ernesto, da 
qual eu fui madrinha, com muita honra, assim como 
fui madrinha também de seu esposo, Prof. Fernando 
Coelho da Silva. MUITAS BENÇÃOS!

Foi na Casa do Porto, Domingo passado, um belo 
almoço dançante e como vemos na foto, à esquerda, 
Sr. Arménio e D. Deolinda  sua esposa, como sem-
pre, com muita elegância, fazendo aquilo que gos-
tam, dançar, não perdem uma. À direita vemos, duas 
jovens: D. Idália e D. Florbela, que vai passar umas 
merecidas férias na linda Cidade de Viseu e para re-
gistrar esta grande  amizade e carinho, dançando um 
pouco para a despedida e, já ficando com saudade. 
Para o distinto casal,  Comendador Afonso e D. Flor-
bela, uma Santa Viagem, uma prece por  todos nós, 
com um feliz regresso, é o nosso desejo.  

Na entronização 
dos novos Confra-
des e Confreiras. O 
nosso  amigo prof. 
José Ernesto, almo-
xarife da Confraria, 
junto com a primei-
ra-dama da Casa 
de Viseu, Márcia 
Morgado e seu es-
poso, o Presidente 
Alcídio Morgado, 
meu conterrâneo. 
Muito felizes, na 
hora dos parabéns 
com um saboroso 
bolo homenagean-
do a Confraria. MUI-
TAS BÊNÇÃOS!

Ainda, na Casa  
de Viseu, eu e 

as minhas filhas, 
Alcinéli e Ângela, 

que muito me 
orgulham  pelo 

amor a Portugal 
e suas tradições, 
sempre frequen-
tando os eventos 
da Comunidade.
Graças a Deus. 

Gerei e formei 
três corações 

portugueses, as 
minhas amadas 

filhas, Alcinéli, 
Eliane e, Ângela.

Tive a honra de  segurar, com grande orgulho a ban-
deira portuguesa; o Dr. Flávio Martins, a bandeira 
brasileira e o Presidente da Casa de Viseu, Sr. Alcí-
dio Morgado, a bandeira de Viseu. Emocionante foi a 
cerimônia da Confraria Saberes e Sabores do Grão 
Vasco.MUITAS BENÇÃOS.

Brasil e Portugal, mais um 
encontro de carinho e união

Foi no Aniversário da Casa Viseu, este bate papo in-
ternacional. Como vemos, nosso visitante, Dr. Almei-
da Henriques, da Cidade de Viseu, com nossa Dig-
níssima, Vereadora Teresa Bergher, da Câmara  do 
Rio de Janeiro. O nosso abraço e muita consideração 
por estes dois amigos. 

confraria em alto astral, 
na casa de Viseu

Em mais um Encontro realizado no Solar Visiense, um 
dia de alegria e emoção, num lindo convívio com o en-
contro de amigos vindos das Terras de Viriato. Como ve-
mos na foto, a Confraria, cada vez ficando melhor, com 
gente nova, ( Drª Ilda) à esquerda, o Sr. Presidente da 
Instituição, Alcides Morgado, a seguir a mais nova  Con-
freira, a empresária, Drª  Ilda Moreira, parabéns. Depois, 
Sr. Antônio Cardão e, vindo de Portugal, Sr. José Ernes-
to, Presidente da Confraria para todos, as minhas melho-
res considerações e parabéns.

antes do corte do bolo, um 
canário  fotográfico

Registrando a presença de Dr. Emidio de Sousa, Presi-
dente da Câmara  Municipal  da Vila da Feira e Terras 
de  Santa Maria, como vemos, acompanhado de sua Se-
nhora, D. Irene de Sousa  ainda a presença  da Primeira 
Dama , D. Rose e seu pai (Presidente) Ernesto Boaven-
tura, que deram atenção aos amigos visitantes e a todos 
os presentes. Parabéns e muita saúde.
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Nesta foto, 
os respon-
sáveis por 

esse manjar 
dos deuses, 

oferecido 
aos amigos 
que presti-

giam a festa 
gaúcha na 

Casa do 
Minho. É  de 
dar água na 

boca...

Costelada GaúCha na Casa
do Minho! seMpre uM suCesso

Mais um gran-
de show, no último 
dia 15, na Casa do 

Minho do Rio de 
Janeiro com a rea-
lização da famosa 

Costelada Gaúcha, 
iniciativa do dinâmi-
co casal J. Maciel – 

Um grande espetáculo de dança gaúcha onde este mo-
mento original do espetáculo recebe os maires elogios 
pela destreza  de seu bailarino

Bonita foto com as “prendas” do Rancho Gaúcho, da Casa do Minho, numa pose 
especial para o Jornal Portugal em Foco

diretor da Casa do 
Minho que ao lado 
da sua esposa, Ma-
ria Canaparro divul-
gam as tradições 
gaúchas no Rio de 
Janeiro. Um bom 
espetáculo do fol-
clore gaúcho com 
suas danças e can-
tares, com o Rancho 
Gaúcho da Casa 
dando um show com 
seus “peões”, suas 
prendas e músicos. 
Um grande show e 
uma deliciosa cos-
tela gaúcha com os 
verdadeiros mestres 
da arte com muito 
capricho, uma chur-
rascada da melhor 
qualidade. Imper-
dível. Uma vez por 
mês, na Casa do Mi-
nho, aos domingos.

Casa das 
Beiras

dia 5 de aGosto
a partir

das 11:30 horas

r. Barão de ubá. 341 – tijuca.
tel.: 2273-1897

Reinauguração da Capela de 
N.S. dos Remédios – Padroeira 

da Casa das Beiras
Almoço festivo 

com um delicioso 
cardápio: delicio-
so churrasco com 
acompanhamentos 
variados (bebidas 
não inclusa). Atra-
ção musical com a 
Banda T.B. Show. 
Na ocasião, será a 
homenagem ao Dia 
dos pais antecipa-
do. Façam já suas 
reservas.  
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Leila Monassa 

Quiche integral  
de abobrinha

Para a massa:
1 ovo;
2 xícaras de farinha ( 1 branca e 1 integral);
70 gr de manteiga gelada picada;
Sal (o quanto você achar que basta);
Água até dar ponto.
Coloque a farinha em um recipiente, junte o 
ovo, o sal e a manteiga. Misture com a ponta 
dos dedos até virar uma farofa grossa. Vá adi-
cionando água às colheradas até que a mas-
sa chegue no ponto de desgrudar das mãos 
e vire uma bola. Embrulhe em filme plástico 
ou coloque em um saquinho limpo e deixe na 
geladeira por 15 minutos.
Abra a massa, cubra um forminhas ou uma 
forma média

Recheio:
2 abobrinhas;
2 dentes de alho picados;
1 xícara de queijo prato (ou outro queijo 
macio);
2 colheres de sopa de parmesão ralado;
1/2 caixinha de creme de leite (100ml);
2 ovos;
Sal e pimenta (à gosto).

Rale a abobrinha com a casca na parte 
grossa do ralador. Vá ralando no sentido do 
comprimento e girando-a, como se fosse uma 
espiga de milho que você estivesse debulhan-
do. Despreze o miolo, onde tem as sementes, 
porque é muito mole (use em outra receita).

Refogue o alho no azeite, junte a abobrinha, 
tempere com sal e pimenta. Mantenha em 
fogo baixo até que ela amoleça. Deixe esfriar.

Bata os ovos, some o creme de leite e os 
queijos. Acrescente a abobrinha refogada. 

Recheie as tortinhas e leve ao forno pré-a-
quecido em 200º até dourar a superfície

AROUCA BARRA CLUBE
av. das américas, 2300 a – tel.:- 3325-3366

agoSto – 4 – Sábado – 20 h. Festa de Queijos & Vi-
nhos. Festa tradicional do Arouca com grande variedade 
de Queijos & Vinhos e boa música para ouvir e dançar 
numa noite mágica. Atendendo a pedidos, a animação 
estará a cargo do espetacular Lafayette e Seu Conjunto.
alMoÇo no reStaurante QuintaS de arou-
ca – A partir das 12h30 – Aberto ao público. O melhor da 
culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no coração 
da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

rua haddock lobo, 195 - tijuca - tel.:- 2293-1542
agoSto – 5 – domingo – de 12 as 17 h. Almoço 
Social. Local: Salão Nobre. Cardápio variado. Músi-
ca por conta do Conjunto Som e Vozes.
agoSto – 11 – Sábado – de 19 a 1:00 h. Show 
de Flashback. Local Salão Social. Com os melhores 
sucessos dos anos 70, 80 e 90 comandado pelo VJ 
Robson Castro criador do Good Times 98.
agoSto – 12 – domingo – de 12 as 17 h. Almoço 
Especial do Dia dos Pais. Local: salão Social. Mú-
sica por conta do Conjunto Típicos da Beira Show. 
Almoço especial de comemoração do Dia dos Pais.
agoSto – 19 – domingo – de 12 as 17 h. Almoço 
Social. Local: Salão Nobre. Cardápio variado. Músi-
ca por conta do Conjunto Cláudio Santos e Amigos.
 

CASA DAS BEIRAS
rua barão de ubá, 341 – tel.: 2273-1897

agoSto – 5 – domingo – 11:30 h. reinaugura-
ção da capela de .Sra. dos remédios – Padroeira 
da Casa das Beiras e almoço festivo. Cardápio: deli-
cioso churrasco, acompanhamentos variados. Atra-
ção musical: Banda T.B. Show. Na ocasião será feita 
a homenagem ao Dia dos Pais antecipado.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E 
ALTO DOURO

av. Melo Matos, 15-19 – tijuca tel.: 2284-7346 
Julho 29 – domingo – 12 h. almoço aniversário 
de 95 anos da casa de trás-os-Montes. Cardápio: 
Delicioso bacalhau a Transmontana. Atração musi-
cal: Típicos da Beira e Mário Simões.

CASA DO MINHO
rua cosme Velho, 60 – c. Velho – tel.: 2225-1820
Julho – 27 – Sexta-feira – 20 h. o guitarrista Vic-
tor lopez apresentará no restaurante costa Ver-
de uma tradicional noite de Fado vadio com sua 
guitarra portuguesa no espaço que remete as casas 
Típicas de Lisboa. No Fado vadio podem cantar a 
música que tornou-se Patrimônio Mundial Imaterial 
da Humanidade, sejam profissionais ou ama-dores 
. A finalidade principal é partilhar emoções ao som 
da guitarra numa confraternização onde o Fado é a 
grande atração. Amor, ciúme, cinzas, lume, sauda-
de, tragédia, dor... cantaremos à meia luz as inco-
mensuráveis história do Fado. Entrada franca , com 
culinária portuguesa, sem couvert artístico. 

reStaurante coSta Verde
Aberto de Terça à Sexta para jantar (18 a 01)
Sábados – Feijoada completa – Self-service
Domingos – Cozido à Portuguesa
Servimos à La Carte – Sáb. e Dom. (12 às 17h)

CASA DOS AÇORES
av. Melo Matos, 21/25 – tijuca – rio de Janeiro

tel.: (21) 2568-9535
Julho – 29 – domingo – das 10 as 20 h. Arraia 
Açoriano. As barracas já estão prontas. As bandeiri-
nhas e a fogueira também. Agora só falta você pra 
festa começar. Festa Julina da Banda do Largo da 
2.ª Feira.
agoSto – 12 – domingo – Dia dos Pais.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
rua Professor lara Vilela, 176 – ingá – niterói

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
agoSto – 17 – Sexta-feira – 3.ª edição ‘Sexta 
dançante do c.P.n.’. Associados grátis – Não asso-
ciados; R$ 10,00.
agoSto – 26 – domingo – 12 h. grande Festa 
Folclórica. Com apresentação dos: Rancho Fol-
clórico Luiz Vaz de Camões / Rancho Arouca Bar-
ra Clube / Grupo Folclórico Armando Leça – Casa 
do porto / Rancho Folclórico Casa de Viseu / Grupo 
Etnográfico Cantares e Dançares João Ramalho de 
Lafões. Venha fazer parte desta festa!!!!! Venha al-
moçar com um belo churrasco completo. R$ 50,00 
o convite.
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Bruxismo
Se você apresenta sintomas como dores na 

face ou cabeça, desgaste anormal dos dentes 
ou travamento da mandíbula, talvez seja hora de 
procurar o seu dentista, pois pode estar sofrendo 
de bruxismo.

O bruxismo é uma desordem caracterizada 
pelo apertar e ranger dos dentes de forma invo-
luntária durante o sono, que afeta homens e mu-
lheres na mesma proporção. Geralmente o pa-
ciente demora a percebê-lo e a ajuda profissional 
só é acionada quando aparecem sintomas mais 
sérios, ou quando começa a afetar o sono do par-
ceiro ou parceira.

Além dos sintomas citados acima, o bruxis-
mo pode ainda causar estalos ao abrir e fechar 
a boca, alterações do sono, dor nas articulações 
temporomandibulares e até mesmo zumbido no 
ouvido. O ranger excessivo provoca desgaste nos 
dentes, o que afeta a integridade dos mesmos, 
podendo comprometer a saúde bucal.

As possíveis causas do problema são: situa-
ções de estresse, tensão, ansiedade, má oclusão 
dentária ou fechamento inadequado da boca.

O bruxismo não é perigoso, mas pode causar 
dano permanente aos dentes e dores desconfor-
táveis. Por essa razão, é imprescindível tentar 
evitar situações de estresse e ansiedade, além 
de procurar um dentista para o tratamento ade-
quado. Geralmente é indicado o uso noturno de 
placas interoclusais. Elas são moldadas segundo 
o formato da arcada dentária do paciente e  impe-
dem os dentes de ranger durante o sono, reduzin-
do o atrito que provoca o desgaste.
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FINAL DE SEMANA EM VASSOURAS
31 DE AGOSTO A 02 SETEMBRO 2018

Venham passar com a BERNARDO EVENTOS um final de semana de muita religiosidade
Eventos inclusos: Missa em Aparecida, almoço (não incluso no valor), parada nos Mos-
teiro da Luz para obtenção das pílulas de cura do Frei Galvão.

Saída em frente a: Igreja S. José e N.S. das Dores – 20:00 h. - Basílica Sta. Terezinha – 20:30 h.

Tels.: 97273/4306 / 3565-2953

Venham passar com a BERNARDO EVENTOS um final de semana 
de muita alegria hospedados no aconchegante Hotel Santa Amália, com 
pensão completa e festa típica

Igreja S. José e N. S. das Dores – 7: 00 horas Basílica Sta. Terezinha – 7:30 horas.

APARECIDA DO NORTE  - FREI GALVÃO DIA15 SET 2018

Valor: R$ 130,00

Gente boa e amiga, prestigiando o Polo Gastronômico do Cadeg. Nesta foto um destaque com o Ceará, 
da Griff dos Vinhos, com os amigos Felício Laterga, Rodolfo Laterga, Raphael Ferreira, Agostinho Ribeiro, 
Mônica Ribeiro, Edna Ribeiro e João Pedro Ribeiro, apreciando momentos de convivio social

CADEG É SÓ ALEGRIA ENTRE AMIGOS

saída:


