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CADERNO DE SÃO PAULO

A Casa de Portugal 
de São Paulo lotou suas 
instalações por dois dias 
seguidos, dias 21 e 22 ul-
timo para ver e ouvir Car-

minho & Amigos. Confira 
esta reportagem e ainda, 
a última festa da N. Sra. 
da Mó no Arouca São 
Paulo Clube. Confira.

Carminho 
Lotou Casa de Portugal

          

Em resposta aos jorna-
listas, o chefe de Estado 
confirmou a notícia do jor-
nal Expresso de que man-
dou sondar Passos Coe-
lho há cerca de um ano, 
quando ele saiu das fun-
ções de líder do partido, 
sobre a hipótese de vir a 
receber, como os antigos 
primeiros-ministros, a Grã-
Cruz da Ordem de Cristo”, 
e de que este recusou.                                                                                                                                         
    Segundo o Presidente 
da República, “de uma for-
ma, aliás, muito amável”, 
o anterior primeiro-ministro 
“disse que entendia que era 
cedo, no seu percurso, esse 
reconhecimento nacional”.

“Eu acho que era me-

Marcelo diz que Pedro Passos 
Coelho merece condecoração

recida em valor absoluto e 
merecida em valor relativo, 
em atenção a uma prática 
tradicional. Mas se o pró-
prio entende que é cedo, há 

que respeitar essa razão”. 
Interrogado se espera 

ainda condecorar  Passos 
Coelho durante o seu man-
dato, respondeu: “Isso aí 

era eu estar a pronunciar-
me sobre a intervenção polí-
tica de alguém que depende 
em primeira linha dele. Por-
tanto, não me vou pronun-
ciar. Cabe ao próprio, um 
dia mais tarde, verificar se, 
sim ou não, estão preenchi-
das as condições para não 
ser cedo a condecoração”.

Em resposta aos jorna-
listas, o Presidente afirmou 
ter ficado persuadido por 
essa posição de Passos 
Coelho, o ser cedo ainda 
esse reconhecimento, que 
existiu para os demais pri-
meiros-ministros, com uma 
exceção. “Portanto, acabou 
por não haver a condecora-
ção”, referiu.

V FEStIVAL INtERNACIONAL
DE FOLCLORE NA CASA DOS AçORES DO RJ

ALmoço SoCiAL nA CASA do Porto

ArrAiAL trAnSmontAno

Um dos melhores shows na vida da fadista, Maria Alcina no 
Imperator (Centro de Convenções João Nogueira), onde 

a emoção foi marca registrada dessa tarde portuguesa. De-
talhes na pág. 15

FAdiStA mAriA ALCinA numA
tArde memoráveL, no imPerAtor

Simplesmente um sábado sensacional na Casa dos Aço-
res com a realização de mais uma edição do tradicional 

Festival Internacional de Folclore. Na foto Sônia Andrade, a 
pequena Catarina e Mariana  Detalhes na pág. 8

Mais um belo domingo na charmosa Casa do Porto, sem-
pre aconchegante, destacando-se a atenção e o prestí-

gio do incansável presidente Manuel Branco e sua equipe de 
colaboradores. Detalhes na capa do tabloide

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro finali-
zou com chave de ouro a sua programação com a reali-

zação do seu tradicional Arraial Transmontano com show do 
G.F. Guerra Junqueiro. Detalhes na pág. 18

Estas linhas da futura 
proposta do Governo de Or-
çamento para 2019 foram 
transmitidas por António 
Costa em entrevista à TVI,  
em São Bento.

No plano político, Costa 
afirmou que as negociações 
com os parceiros de esquer-
da do Governo (BE, PCP 
e PEV) estão a andar bem, 
mas recusou-se a dá-las 
como fechadas.

Em matéria orçamental, 
o líder do executivo afirmou 
que conterá “uma inovação 
radical em matéria de trans-
portes, com um passe único” 
nas áreas metropolitanas de 

Lisboa e do Porto.
No plano fiscal, o primei-

ro-ministro referiu que o pró-
ximo orçamento elevará a 
fasquia do “mínimo de exis-
tência social”, o que permitirá 
a mais famílias estarem isen-
tas de IRS em 2019.

Porém, afastou a pos-
sibilidade de uma redução 
do IVA da eletricidade, que 
teria um impacto estimado 
na ordem dos 500 milhões 
de euros, contrapondo que 
a fatura energética familiar 
poderá baixar por via de 
outras medidas de redução 
do déficit tarifário, mas não 
especificou.

Costa anuncia passe único
nos transportes e afasta

redução do IVA da eletricidade

Em declarações à 
agência Lusa, Margarida 
Blasco disse repudiar as 
acusações da Comissão 
Europeia contra o Ra-
cismo e a Intolerância, 
classificando como ma-
nifestamente infundada a 
insinuação de que a Ins-
peção-geral da Adminis-
tração Interna é tolerante 
com práticas racistas.

“A IGAI propunha a to-
lerância zero para a prática 
de qualquer abuso ou qual-
quer discriminação com 
base em qualquer fator”, 
garantiu a responsável.

A reação da inspetora-
geral da IGAI surge após 
serem conhecidas as crí-
ticas e recomendações 
que a Comissão  contra o 
Racismo e a Intolerância, 
faz a Portugal no âmbito 
do seu trabalho de análise 
e controle da realidade de 
cada Estado em matéria 
de racismo e intolerância.

Inspeção-geral 
nega acusação
de ser tolerante

ao racismo

A ECRI acusa a hierar-
quia da PSP e a Inspeção-
geral da Administração In-
terna de serem tolerantes 
ao racismo, e pede que a 
polícia pare de relativizar 
a violência contra negros 
e ciganos. A PSP deve pa-
rar de relativizar a violência 
grave contra as pessoas 
negras e os ciganos, bem 
como pôr termo ao senti-
mento de impunidade que 
prevalece entre os seus 
agentes, levando a uma 
política de tolerância zero 
relativamente ao racismo, 
homofobia e transfobia.

“Neste contexto, as au-
toridades deveriam igual-
mente considerar instalar 
câmaras nas esquadras e 
veículos da polícia, e nos 
uniformes da polícia para 
responsabilizar os agentes 
e impedir novos abusos”, 
sustenta a ECRI.

Há um ano, a TAP tinha 
em Luanda cerca de 120 mi-
lhões de euros, por falta de 
divisas. Passados 12 meses, 
a transportadora aérea já re-
cuperou cerca de metade 
deste valor, um fôlego impor-
tante para a empresa lide-

rada por Antonoaldo Neves, 
em termos de tesouraria.

Grande parte do valor re-
metido para Lisboa terá vin-
do dos depósitos; a entrada 
dos 60 milhões de euros 
foi anterior à visita oficial a 
Luanda do primeiro-ministro 

António Costa.
Na visita de Costa a 

Luanda, foi assinado um 
acordo sobre transporte aé-
reo que tinha sido negocia-
do em 2010 mas que tinha 
ficado por oficializar desde 
então, e que estabelece as 

bases jurídicas para a ex-
ploração de rotas aéreas 
entre Portugal e Luanda, 
conferindo o devido enqua-
dramento a estas rotas de 
particular relevância comer-
cial e às companhias que 
nela operam.

tAP recuperou mais de 60  milhões retidos em Angola

A Ministra Ana Paula Vi-
torino deu indicações à Dire-
ção Geral dos Recursos Na-
turais, Segurança e Serviços 
Marítimos  para preparar a 
portaria regulamentadora do 
apoio público de 60 dias aos 
pescadores e empresas do 
setor da pesca de sardinha 
abrangidas pela parada tem-
porária da pesca em vigor 
até 15 de maio de 2019.

Estas medidas começam 
a ser aplicadas no mês de 
novembro e “são financiadas 
por fundos comunitários e 
nacionais, estimando-se que 
venham a abranger 140 em-
barcações da pesca do cer-

co e aproximadamente 1500 
pescadores”. A frota irá ago-
ra optar por pescar cavala e 
biqueirão, diz a tutela.

A pesca de sardinha, 
manutenção a bordo e des-
carga, com qualquer arte de 
pesca, ficou proibida desde 
sábado, 29 de setembro.

O Ministério acredita que, 
com esta medida de nature-
za social, será minimizado 
o impacto sobre o setor: “O 
objetivo de recuperação do 
‘stock’ de sardinha justificou 
a adoção de medidas mais 
restritivas na pesca ao longo 
do ano de 2018, afastando o 
cenário de pesca zero”.

Pescadores de sardinha terão 
60 dias de apoio público

Convite
A Comunidade Portuguesa
O VereADOr PAUlO PinheirO, teM A hOnrA De 

cOnViDAr PArA A SeSSãO SOlene De 
celebrAçãO DO AcOrDO De GerMinAçãO 

entre AS ciDADeS DO riO De JAneirO e POnte 
De liMA, eM POrtUGAl, A reAlizAr-Se nO

 diA 8 de outubro, àS 18:30 horAS.
Plenário teotônio Villela – Palácio Pedro ernesto – 

Praça Floriano, s/nº - cinelândia - rJ 
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Linda imagem do Parque Aquático Visiense em Guapimirim

Festa de São Mateus na Sede Campestre da Casa de Viseu

19 a 21 de outubro 2018 - São lourenço
TURISMO RELIGIOSO E DE LAZER

Final de semana em São Lourenço hospedados no Hotel Alzira com pensão
completa, com “uma noite nos tempos da brilhantina e noite de queijos e vinhos”

Saída às 07:00hs
Preço por pessoa R$ 980,00 e single R$ 1.210,00

bernardo eVentoS

tel.: 97273-4306/3565-2953

A turma aproveitou pra valer o domingo neste paraiso, Rauni, “Fla-
mengo” e demais amigos

A primeira dama visiense Márcia Morgado sempre com sorriso de 
felicidade curtindo a Festa de São Mateus, com D. Aurora Coelho

O grande baluarte do nosso folclore Manuel Coelho, apresentando o Rancho Folclórico Camponeses de 
Portugal que brindou o público com um belo espetáculo Panorâmica da platéia assistindo o show de folclore

Bonita imagem dos componentes do Rancho Folclórico Campone-
ses de Portugal

O vice-presidente 
social da Casa 

de Viseu, Dr. 
Paulo Sena, seu 
filho Paulo Sena 
Junior e o amigo 

Dário , Gomes 
curtindo a mag-

nifica sede cam-
pestre visiense 
em Guapimirim

O Conjunto Lisboa Rio Show, com Manuel Coelho deu o charme musical nes-
ta tarde festiva na sede campestre da Casa de Viseu

A ele-
gância e  
descon-

tração 
das 

compo-
nentes 
do R.F. 

Campo-
nes de 

Portugal  
na festa 
de São 
Mateus

A moçada saboriando a deliciosa gastronomia visiense associados  e amigos saboreando a deliciosa gastronomia Mais amigos prestigiando o domingo na sede campestre do Viseu

A estação da primave-
ra chegou com força to-
tal na sede campestre da 
Casa do Distrito de Viseu 
em Guapimirim, um ver-
dadeiro paraíso tropical  
com uma paisagem des-
lumbrante e a natureza 
sendo generosa, um cli-
ma de europa mais com 
calor aconchegante, onde 
o seu Parque Aquático, 
com suas lindas piscinas 
amenisam a temperatu-
ra. E esta semana com a 
realização da tradicional 
Festa de São Mateus, um 
símbolo de Viseu com di-
reito a barraquinhas com 
comidas típicas, vinhos, 
doces portugueses e lem-
branças e sanfoneiros, 
como é realizada no Mu-
nicípio de Viseu em Por-
tugal, o convívio encontro 
com gentes de diferentes 
culturas e gerações, as 
histórias as músicas o es-
petáculo as danças e os 
cantares foram o combus-
tível par esta grande festa 
que a diretoria da Casa de 

Viseu com grande esforço 
do seu Presidente Alcidio 
Morgado, apoio da primei-
ra-dama Márcia Morgado 
e diretores proporciona-
ram aos seus associados, 
amigos e convidados, que 
na oportunidade puderam 
assistir uma belíssima 
apresentação do Rancho 
Folclórico Camponeses 
de Portugal que  com seus 

cantares e dançares, en-
cantou a todos  presentes, 
são eventos como este 
que  nos dão a certeza 
que vale apena divulgar 
as tradições portuguesas 
e prestigiar a linda sede 
campestre da Casa de Vi-
seu, em Guapimirim e usu-
fruir de suas piscinas e sa-
borear o delicioso cardápio 
variado. Venha nos visitar!
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O sol espreitou sem hesitação du-
rante o dia na Lagoa de Óbidos, mas 
o final de tarde chegou cinzento e com 
vento. O tempo na costa da zona Oeste, 
já se sabe, pode ser traiçoeiro. Indiferen-
tes a tudo isto, dezenas de pescadores 
mantêm-se no areal da praia da Foz do 
Arelho. Uns sozinhos, outros em grupo. 
Ao fundo, um pai ensina o filho a pescar. 
Uma imagem que mostra que Óbidos é 
muito mais do que a capital da ginja e do 
chocolate, dois dos seus maiores estan-
dartes. Peixe e marisco fresco na mesa 
é outra das garantias desta vila medieval 
encastelada.

Na própria lagoa, a escassos mi-
nutos de carro do centro da vila, comer 
peixe e marisco acabado de apanhar é 
imperativo. E há provas disso em cada 
uma das margens desta baía de extenso 
areal onde ainda se consegue estender 
a toalha com espaço e à vontade.

Há doze anos e treze verões que o 
Cais da Praia se faz notar na zona ribei-
rinha da Foz do Arelho. O segredo tem 
sido a reinvenção do espaço, tanto no 
visual como na carta.  A comandar as 
tropas está o bartender e empresário 
Emanuel Minez, o primeiro a figurar na 
conceituada lista dos The World’s Best 
Bars. E tal como o movimento de um 
shaker, oscila entre a Foz, onde nasceu 
e vive com a mulher, e a capital.

Para começar, apresenta alguns dos 
seus cocktails de autor, como o refres-
cante e multicolorido Judas do Facho, 
com gin, licor Beirão, xarope de gengi-
bre, pepino e cítricos. À mesa, a inspira-
ção para as propostas do Cais da Praia 
varia entre latitudes, desde o ceviche de 
atum com ananás, tomate cereja, abaca-
te, cebola roxa e molho de tabasco ao 
polvo à lagareiro com espinafres e broa 
tostada, sem esquecer a sopa de peixe 
com espuma de coentros. Já a apresen-
tação cuidada, pela mão do chef Miguel 
Santos, é constante. Também se servem 
enguias e lingueirão pescado na lagoa e 
carne de produtores locais.

Da esplanada avistam-se as deze-
nas de palmeiras na zona ribeirinha e 
a bossa nova e os blues ajudam a criar 
um ambiente acolhedor onde a refeição 
pode durar horas. Às quartas-feiras, a 
animação é extra, com música ao vivo 
pela noite fora, ao som de êxitos de 
Guns n’ Roses, The Animals e Johnny 

Óbidos, os sabores da vila onde reina a ginja
Cash. O resultado? Mais de trezentas 
refeições servidas por dia. Está tudo dito.

Na outra margem da lagoa, junto à 
Praia do Bom Sucesso, Susana e Pedro 
Bastos também sabem o que é ter casa 
cheia todos os dias. Há uma década que 
o Rio Cortiço prova que a simplicidade na 
abordagem gastronômica também colhe 
frutos. Os grelhados, especialmente pei-
xe, e o marisco, são as claras âncoras 
deste navio. «Vem tudo da lagoa ou do 
mar, direto para o prato», conta Susana, 
mãe de família, com sorriso nos lábios 
e uma genica singular. Tem de ser, para 
dar andamento a um restaurante com 
mais de cem lugares, e muita procura.

Ao cheiro a maresia junta-se o que 
sai do grelhador a carvão. Robalo e dou-
rada são presença fixa na carta, ou não 
fossem dos mais pescados ali ao lado, 
mas o caril de gambas e a massada 
preta com camarão e salmão também 
ajudam a trazer os sabores do mar até 
ao prato. Para fechar temos o pudim de 
azeite e mel. Os sons latinos e alegres 
que dão música ao negócio familiar ri-
mam com as despedidas ao verão.

Não ao ritmo de despedidas, mas ao 
de chegadas, anda o centro de Óbidos. A 
variedade de idiomas que se ouve junto 
ao Aqueduto da Usseira, junto a uma das 
entradas da vila, prova que o interesse 
neste destino é cada vez mais elevado.

Foi também a pensar nisso que che-
gou a mais recente unidade do Grupo 
Pestana a Óbidos. Mais abaixo da já 
antiga e conhecida Pousada do Castelo, 
nasceu agora a Pousada Vila Óbidos. O 
antigo Hospital da Misericórdia deu lu-
gar a dezesseis quartos deluxe e nove 
standard. O preço é mais acessível do 
que naquela que foi a primeira Pousa-
da de Portugal histórica, inaugurada em 
1951, e também desta nova unidade se 
vê parte da muralha, através das janelas. 
Alguns quartos têm varanda e vista para 
a vila e para a serra, mas todos mantêm 
uma essência romântica com motivos 
florais e tons pastel.

O pátio com mesas e cadeiras, a se-
guir ao átrio, convida a serões ao ar livre 
ou à leitura de um bom livro, à sombra do 
limoeiro que ali está plantado, no centro. 
Dali vem a luz natural que inunda a sala 
de café da manhã . A expansão da mar-
ca não se fica, contudo, por aqui. Para 
2019 está planejada a abertura de um 

queijos, num piquenique à sombra.
Do leque de sete castas presente 

nos 20 hectares de vinha, produzem-se 
dois brancos e dois tintos. Uma produ-
ção bem oleada que chega às 60 tone-
ladas de uva por ano e que é particular 
pelo microclima daquela região, mais 
húmido no geral.

Marina Brás, por seu lado, não pode-
ria estar mais satisfeita com o tempo este 
ano. «2018 já valeu a pena, tem sido me-
lhor do que 2017, já enchemos as cubas 
todas», diz a proprietária da empresa que 
foi pioneira na produção de ginjinha, a 
partir da receita dos abades de Alcobaça. 
A Frutóbidos fica também em Amoreira, 
às portas de Óbidos, e ali produz a céle-
bre Vila das Rainhas. Uma visita a esta 
casa serve não só para provar e comprar 
a panóplia de produtos criados a partir 
deste fruto – licor, mas também compo-
tas, infusões, pastel de nata – como tam-
bém para espreitar os bastidores de um 
fenômeno de popularidade que é já ex-
portado para 16 países e vende 226 mil 
garrafas por ano. Aprende-se o processo 
de produção, do cultivo ao engarrafamen-
to e, sem segredos, o segredo do suces-
so: «Não tem corantes nem aromas. Só 
ginja, açúcar, água e álcool», explica Ma-
rina. E afiança, sem falsas modéstias: «A 
nossa ginja é da maior qualidade.» Digna 
de rainhas, portanto. Tal como a vila que 
lhe serve de cenário.

Como um rio que desagua na foz, 
a história de Andreia Miranda e Tiago 
Vieira veio criar raízes na Foz do Arelho. 
Com sabor apurado. O resultado chama-
se Tibino – Casa de Petiscos e não há 
quem não o conheça por estes lados. 
Isso vê-se nas mesas cheias tanto no 
interior, com decoração rústica e vintage, 
como na esplanada, abrigada da confu-
são da rua com as suas plantas de pé 
alto.

«O marisco e o peixe chegam todos 
os dias da lota de Peniche», conta An-
dreia, que abriu este restaurante no lu-
gar de uma abandonada galeria de arte. 
A frescura nota-se em pratos como ber-
bigão à Foz com molho à espanhola, à 
base de tomate, pimento e cebola, e o 
choco com camarão à lagareiro e migas 
ou o risoto de bacalhau. Contas feitas, 
uma boa relação preço-qualidade, com 
doses generosas. Feitas com amor. Obi-
dos e simplesmente o máximo. 

aliança, o partido 
exigente até 
com marcelo
Foi esta semana  a entrega de mais 
de 12 mil assinaturas ao  Tribunal 
Constitucional. Após estes primeiros 
minutos do resto da vida do Aliança, 
Santana Lopes foi para o pátio do 
Palácio Ratton com umas notas na 
mão. “Escrevi-as hoje”, garantiu aos 
jornalistas. Mas rapidamente as me-
teu no bolso. Estava como peixe na 
água perante as câmaras e grava-
dores. Falou com entusiasmo de um 
um partido de causas, muitas sociais, 
que quer entrar no campeonato dos 
maiores e já em todos os atos eleito-
rais. “O Aliança nasce para concorrer 
a todos os atos eleitorais e não para 
ter um dígito, nasce para ganhar um 
lugar entre os maiores partidos por-
tugueses, isso exige muito trabalho, 
falar muito com as pessoas”, disse 
Santana e insistiu: “Agora é trabalhar, 
trabalhar, trabalhar.

assunção Cristas não 
acredita em maiorias 
absolutas de um só 
partido em 2019
A presidente do CDS-PP disse que 
não sabe como atrair jovens à po-
lítica, não acredita numa maioria 
absoluta de um partido nas próxi-
mas eleições e não gosta do termo 
geringonça por ser muito simpático 
para as esquerdas. Esta é a sínte-
se possível de uma quase hora de 
conversa de Assunção Cristas num 
encontro com jovens do Conselho 
Nacional de Juventude, na sede do 
CDS-PP, em Lisboa, em que tam-
bém repetiu que jamais fará um 
acordo com o PS de António Costa, 
que optou por aliar-se às “esquerdas 
mais radicais”.

segundo núcleo, com onze novos quar-
tos e piscina exterior.

Também a poucos metros da pousa-
da há novidades. O Macaron d’Óbidos 
trouxe, há mais de um ano, um pou-
co do sotaque francês à vila medieval, 
com seis variedades destes pequenos 
e coloridos bolos caseiros. O objetivo é 
promover os produtos locais e dos terri-
tórios vizinhos. Neste espaço junto a um 
sossegado pátio, Sofia Vilaça adoça-nos 
o paladar com macarons de aguardente 
da Lourinhã, licoroso do Bombarral, pe-
ra-rocha do Oeste, chocolate, maçã de 
Alcobaça e, claro, ginjinha de Óbidos. 
Gelados e purés de fruta completam a 
oferta do Macaron d’Óbidos, que fica si-
tuado no Espaço Ó, um local camarário 
que serve como rampa para novos em-
preendedores, como Sofia.

E se há sangue novo nas ruas e rue-
las de Óbidos, os clássicos também se 
fazem notar. A experiência de onze anos 
nota-se no tom de voz de João Batista, 
responsável pelo Mercado Biológico de 
Óbidos. Um caso de sucesso na Rua 
Direita, a principal da vila, onde charre-
tes e transeuntes partilham a via. O que 
começou como uma pequena banca de 
venda de fruta é hoje um dos locais mais 
visitados em Óbidos. Pela qualidade do 
produto mas também pela sua singula-
ridade: é, ao mesmo tempo, mercearia 
biológica e livraria. «Os turistas chegam 
aqui e ficam de boca aberta», conta o 
gerente, de 66 anos.

O seu objetivo é promover a agricul-
tura local e biológica e tem parceria com 

oito pequenos produtores daquela re-
gião. Às variedades de peras, ameixas, 
abrunhos e maçãs juntam-se azeites de 
oliveiras centenárias ou vinho biológico 
das Caldas da Rainha, por exemplo. Nas 
paredes, caixas de fruta vazias servem 
de estante às centenas de livros, usados 
e novos, que ali se vendem, a maioria 
técnicos. Psicologia, educação, política, 
poesia, filosofia. «Há pessoas que só 
vêm aqui cheirar os livros. Gostam da-
quele cheiro a antigo», conta Batista.

Muitos destes livros são tão antigos 
que podem ser do mesmo ano em que 
nasceu a Casa das Gaeiras, na aldeia 
de Amoreira, a cinco minutos de carro 
de Óbidos. Ou talvez não, vá: o palace-
te amarelo que hoje pertence à família 
Pinto Basto foi fundado em 1720 e a sua 
fachada pode ser familiar a apreciadores 
de telenovelas, tendo já servido como 
cenário em algumas.

Foi residência do médico de D. João 
V, durante as Invasões Francesas, e é 
hoje um nome incontornável dos vinhos 
de Óbidos, e da região de Lisboa. Para 
sorte de muitos, os jardins da quinta es-
tão abertos ao público, mediante reser-
va. Ao longo de uma hora, passeia-se 
entre o hectar de árvores nas traseiras 
do palacete, onde também está uma im-
ponente piscina e uma das maiores cole-
ções de estrelícias do país. Para além de 
se explicar a diversidade de espécies de 
árvores ali plantadas, as visitas do Grupo 
Parras, que gere a parte vínica da casa, 
termina da melhor forma. Com uma pro-
va de vinhos e de tábuas de enchidos e 

Web summit vai manter-se em 
Lisboa nos próximos 10 anos

A Web Summit vai continuar a ser realizada em Lisboa na próxima déca-
da, diz  a Antena1, sem adiantar a fonte de informação. O anúncio oficial 
foi feito ontem . A Antena1 adianta que o novo acordo entre o Governo 
e a organização da cimeira de tecnologia prevê a continuidade do Web 
Summit em Lisboa até 2028.

Rui Costa investe em empreendimento 
imobiliário em oeiras

O antigo jogador de futebol Rui Costa investiu, em parceria com a JPS 
Group, num empreendimento imobiliário de luxo em Carnaxide, no conce-
lho de Oeiras. O investimento do antigo internacional português é realizado 
pela sua empresa, a 10 Invest, fundada em 2006. O projeto, denomina-
do Dream Living, encontra-se já em comercialização e é composto por 90 
apartamentos num condomínio privado. “O Dream Living pretende aliar a 
proximidade a Lisboa aos parques empresariais localizados em Carnaxide 
e nas proximidades do concelho”. Os apartamentos vão do T1 ao T5 e 
o condomínio inclui piscinas, parque infantil e jardins e será apresentado 
hoje.

três militares da 
GNR alvo de 
processos 
disciplinares no 
caso de tancos
A Inspeção-Geral da Administra-
ção Interna vai abrir processos 
disciplinares aos três militares da 
GNR no âmbito do caso do apa-
recimento de armas roubadas em 
Tancos. “Aquilo que está já indica-
do é que a IGAI exercerá as suas 
competências disciplinares relati-
vamente aos militares que foram 
constituídos arguidos. Naquilo 
que é matéria disciplinar caberá à 
IGAI com a sua independência e 
autonomia exercer a ação discipli-
nar”, disse aos jornalistas o minis-
tro Eduardo Cabrita.
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Já se encontra em 
curso a colocação de pi-
laretes no setor sul en-
volvente às Muralhas, 
que vai desde o início 
da Rua da República, ao 
longo da Avenida Gene-
ral Humberto Delgado e 
até à Avenida da Fun-
dação Calouste Gul-
benkian. Esta ação tem 
como objetivo garantir 
que o espaço fica liber-
to para que seja possí-
vel a existência de cir-
culação de pedestre e 
de velocípedes.

O Município de Évo-
ra está empenhado na 
sensibilização da popu-

Câmara melhora circulação de pedestres
na Avenida General Humberto Delgado

ÉvorA

TomAr

EspinHo

lação para a importância 
da utilização de meios 
alternativos de transpor-
te, contribuindo para a 
redução das emissões 
de CO2, do congestio-

namento do tráfego e 
da poluição do ar para 
melhorar a qualidade de 
vida dos cidadãos.

Esta ação foi inserida 
no programa da Semana 

Europeia da Mobilidade, 
promovida pela Comis-
são Europeia, a que o 
Município se associou, 
subordinada ao tema 
“Combina e Move-te”.

Nos últimos anos, Por-
tugal sentiu de forma críti-
ca a severidade climatoló-
gica onde, consequência 
em parte das alterações 
climáticas, serão cada vez 
mais frequentes os perío-
dos em que os valores de 
precipitação serão muito 
inferiores ao normal e va-
lores da temperatura mui-
to acima do normal, em 
particular da máxima, le-
varão à escassez de água 
disponível.

Embora no nosso con-
celho não se tenham sen-
tido esses efeitos, o Mu-
nicípio de Porto de Mós 
que, logo no final de 2017, 
implementou medidas de 
racionalização do uso da 
água, tais como a suspen-
são das regas em espaço 
público, decidiu também 
implementar medidas que 
visem garantir a eficiência 
hídrica dos sistema, asse-
gurando o abastecimento 
público em quantidade e 
qualidade aos munícipes.

Desta forma, e visando 
a eficiência hídrica, o Mu-
nicípio de Porto de Mós, 
para além de estar a subs-
tituir equipamentos obso-
letos e a dotar os sistemas 
de melhores condições de 
pressão e caudal, encon-
tra-se a executar um con-

junto de obras, num valor 
superior a 500.000,00€, 
com o objetivo de:

– Reforçar os siste-
mas em quantidade com 
a execução de novas cap-
tações, como os novos fu-
ros em Casais de Matos e 
Chão Pardo;

– Reduzir a quantidade 
de água perdida (fugas) 
através da remodelação 
das condutas em fibroci-
mento, como em Mira de 
Aire, São Jorge e Ribeira 
de Cima;

– Reparar reservatórios 
em avançado estado de 
degradação, como no Pi-
nhal Verde, Mira de Aire e 
Moinho das Pedreiras;

– Reforçar a capacida-
de de armazenagem com 
a construção de novos 
reservatórios, como o de 
Mira de Aire.

Espinho vai voltar a re-
ceber a elite do Voleibol de 
Praia de 17 a 21 de julho 
do próximo ano, quando 
acolher o Espinho Open 
2019, etapa de quatro es-
trelas, o segundo maior 
nível do Circuito Mundial 
(FIVB Beach Volleyball 
World Tour), numa orga-
nização da Federação 
Portuguesa de Voleibol 
com o apoio e colabora-
ção da Câmara Municipal 
de Espinho.

No Espinho Open 2018, 
igualmente de 4**** do Cir-
cuito Mundial de Voleibol 
de Praia, as grandes ven-
cedoras foram as duplas 
Janis Smedins/Aleksandrs 
Samoilovs (Letônia) e Tali-
qua Clancy e Artacho Del 
Solar (Austrália).

Nessa 15.ª edição de 
masculinos, os letões 
superaram (2x1: 21x13, 
19x21 e 22x20) na final os 
brasileiros Ricardo Santos 
e Gustavo Albrecht, num 
jogo que empolgou o pú-
blico e que perdurará cer-
tamente na memória de to-
dos aqueles que lotaram o 
estádio montado na Praia 
da Baía, criando uma ani-
mação extra num excelen-
te espetáculo de Voleibol 
de Praia e augurando um 

open 2019 regressará com
os melhores do voleibol de praia

futuro promissor à etapa 
espinhense, após um hiato 
de 10 anos.

Para além do excelen-
te ambiente criado à volta 
do Espinho Open pelos 
sponsors e/ou parceiros 
da FPV, como Honda, Lidl, 
Hospital de Santa Maria 
(presentes com Stands na 
competição), ActivoBank, 
Kinder + Sports, Mikasa, 
Vitalis, AFF Sports, 4ntep 
e, sobretudo, Câmara de 
Espinho, entre outros, sa-
liente-se o regresso à Ca-
pital do Voleibol de Praia 
de dois ícones da moda-
lidade.

O primeiro foi o já men-
cionado Ricardo Santos, de 
43 anos, nome indissociável 
da competição espinhense. 
Com 11 presenças no Espi-
nho Open, oito medalhas, 
sendo cinco de ouro, o bra-

sileiro é já uma lenda viva 
da história da competição 
portuguesa e do Voleibol de 
Praia mundial.

A outra personalidade 
presente foi a inevitável 
Kerri Walsh Jennings. Aos 
39 anos, a norte-america-
na, de 1.88 metros de altu-
ra, é um dos nomes maio-
res do Voleibol de Praia 
mundial, tendo sido, entre 
outros êxitos relevantes, 
tricampeã olímpica (2004, 
2008 e 2012), com Misty 
May, com quem venceu 
por duas vezes em Espi-
nho (2001 e 2005).

As duplas portugue-
sas presentes no Quadro 
Principal, Gabriela Coelho 
/ Vanessa Paquete e Ro-
berto Reis / Fabrício Silva 
(Kibinho) classificaram-se 
ambas no 17.º lugar, tendo 
somado 320 pontos cada 

O Instituto Politécnico de 
Tomar (IPT) marcou presen-
ça no Salão do Estudante, 
naquela que é considerada a 
maior feira de intercâmbio da 
América Latina, que esteve a 
percorrer várias cidades bra-
sileiras até ao final do mês 
de setembro.

Esta feira que reuniu mais 

de 200 instituições de ensino 
superior de todo o mundo, 
sendo que 25 são portugue-
sas, é mais uma oportunida-
de para o IPT divulgar a sua 
oferta formativa, enquadran-
do-se no esforço de promo-
ção conjunta do sistema de 
ensino superior português 
em território brasileiro. 

EpoLiTÉCniCo DE TomAr 
promovE-sE no BrAsiL 

No dia 18 de setembro 
2018 teve lugar à cerimô-
nia “Saúde Oral para To-
dos”, na Fundação Centro 
Cultural de Belém. O Pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Mação, Vasco Es-
trela, esteve na Cerimônia 
de assinatura de Protocolo 
de Colaboração que visa, 
exatamente, implementar 
em Mação o projeto dos 
médicos dentistas nos cui-
dados de saúde primários.

No âmbito do presente 
Protocolo de Colaboração, 
os dois outorgantes com-
prometem-se a colaborar 
e a manter um diálogo 
de interesse recíproco na 
construção de parcerias 
para o desenvolvimento 
de iniciativas e projetos 
promotores da saúde oral 
da população do Conce-
lho de Mação, integrado 
no Plano Local de Saúde.

De referir que o XXI 

Governo inscreveu como 
meta, no seu Programa 
para a Saúde, a criação de, 
pelo menos, um gabinete 
de saúde oral por agrupa-
mento de centros de saúde 
(ACES) até ao final da pre-
sente legislatura. As expe-
riências-piloto avançaram 
em 2016, em 13 centros 
de saúde, e foram sendo 
replicadas noutras regiões, 
existindo já 63 gabinetes de 
saúde oral nos cuidados de 
saúde primários de norte a 
sul do País.

O Plano Nacional de 
Saúde 2012-2016 exten-
são a 2020 define como 
um dos seus eixos prioritá-
rios a equidade e o acesso 
adequado aos cuidados 
de saúde, propondo reco-
mendações estratégicas, 
designadamente no refor-
ço do acesso das popula-
ções mais vulneráveis aos 
serviços de saúde.

saúde oral para
Todos em mação

porTo DE mós
município investe na

eficiência hídrica do concelho

uma no ranking da FIVB.
Na Fase de Qualifica-

ção, os portugueses não 
foram tão felizes. Luís Go-
mes e José Silva perderam 
com os sérvios Kolaric e 
Basta e Luís Freitas e Tia-
go Pereira com os holan-
deses Dirk Boehlé e Ste-
ven Van de Velde.

Joana Gonzalez/Dania-
na Esteves Maria Tinoco/
Rita Fernandes foram eli-
minadas respectivamen-
te pelas polacas Grus-
zczynska e Wachowicz e 
pelas letãs Alise Lece e 
Ilze Liepinlauska, enquan-
to a dupla brasileira Ana 
Patrícia/Rebecca Silva su-
perou Brígida Ferreira/Da-
niela Loureiro.

Em termos globais, o 
Espinho Open 2019 será 
a 16.ª edição da etapa es-
pinhense de masculinos 
e a 11.ª de femininos. Um 
rol de competições que 
celebrizaram nomes como 
Emanuel Rego e Ricardo 
Santos, a dupla estrangei-
ra predileta do público es-
pinhense.

Juntos, os brasileiros 
venceram três edições 
(2003, 2004 e 2007) e indi-
vidualmente por cinco ve-
zes (Emanuel e Ricardo) 
levaram o ouro.

mAção



Rio de Janeiro, 4 a 10 de outubro de 2018Portugal em Foco 5

Regiões & Províncias

lAFÕES

CASTElO BRANCO

Em comunicado, a Câ-
mara Municipal presidida 
por Luís Antunes, do PS, 
realça que abdica de “cerca 
de 424 mil euros de receita” 
no próximo ano, “ficando 
esta verba no orçamento 
das famílias”, segundo uma 
deliberação da Assembleia 
Municipal (AM).

Tendo presente o 
“equilíbrio das contas mu-
nicipais e fluidez financei-
ra da autarquia”, o órgão 
liderado pelo professor 
de matemática Carlos 
Seco aprovou por maioria 
a proposta do executivo 
“para a manutenção das 
taxas de Imposto Muni-
cipal sobre Imóveis (IMI) 
em 0,8% para os prédios 
rústicos e 0,4% para os 
prédios urbanos”.

 “Foi também mantida 
a componente familiar, 
que permite a redução do 
imposto em 20 euros no 
caso de famílias com um 
dependente a cargo, 40 
euros com dois depen-
dentes e 70 euros com 
três ou mais dependen-
tes”, segundo a nota.

Município da lousã decide não
aumentar impostos em 2019

SANTARÉM

Com o voto contra da 
oposição socialista, por 
entender que o município 
“podia ir mais longe” no 
abaixamento de impos-
tos, o executivo de maioria 
socialdemocrata aprovou 
uma taxa de IMI de 0,438% 
(contra os 0,45% que vigo-
ram este ano) para os pré-
dios urbanos e a adoção 
do IMI “familiar”, com uma 
previsão de diminuição de 
cerca de 390 mil euros na 
receita.

Este abaixamento é 
possível devido à saída an-
tecipada do município do 
Programa de Apoio à Eco-
nomia Local (PAEL), a que 
aderiu em 2012, associado 
a um Plano de Saneamen-
to Financeiro, que obrigava 
à aplicação das taxas má-

Câmara de Santarém vai
baixar IMI e derrama em 2019

lOUSÃ

MANgUAldE

Nelas, Mangualde e 
Penalva do Castelo 
assumem posição

Foram-se as pessoas,
vão-se os animais

CdS visita barragem de
Santa Águeda no sábado

Após a posição de não 
adesão das Câmaras Mu-
nicipais de Nelas, Man-
gualde e Penalva do Cas-
telo à constituição de uma 
empresa intermunicipal de 
exploração e gestão da 
água e saneamento, o pro-

Pela sua localização, 
clima, solo e devido à pro-
ximidade de serras como o 
Caramulo e a Gralheira, a 
região de Lafões foi sem-
pre um território marca-
do pelo trabalho agrícola, 
enquadrando também o 
setor pecuário, onde se 
destacam bovinos, ovinos, 
caprinos e suínos.

Os quatro grupos ti-
nham papéis diferentes, 
embora com o denomina-

O convite foi feito pela 
Juventude Popular de 
Castelo Branco, que traz 
até à região a deputada 
Patrícia Fonseca.

O CDS vai promover 
na manhã de sábado uma 
visita à barragem de San-
ta Águeda para conhecer 
a realidade na albufeira 
albicastrense.

O convite foi feito pela 

jeto ficou inviabilizado. Em 
comunicado, os presiden-
tes dos três municípios de-
claram que vão continuar 
“a procurar soluções que 
aumentem a capacidade 
de abastecimento de água 
na região”.

ximas de impostos.
No caso da derrama, 

o executivo municipal 
aprovou a aplicação de 
uma taxa de 1,3% (con-
tra os 1,5% atuais) para 
as empresas com um 
volume de negócios até 
150.000 euros.

O concelho tem regis-
tradas um total de 1.438 
empresas, a que corres-
ponde um lucro tributável 
de 87,4 milhões de euros, 
sendo 632 as que apre-
sentam um volume de 
negócios anual inferior 
a 150.000 euros (a que 
corresponde um lucro 
tributável de 7,1 milhões 
de euros).

Rui Barreiro, líder da 
bancada socialista, jus-
tificou o voto contra pelo 

dor comum de serem um 
rendimento adicional para 
os orçamentos familiares. 
Os animais de porte me-
nores ficavam nas lojas 
e ajudavam a aquecer as 
habitações, enquanto os 
bovinos representavam 
uma importante força de 
tração para os trabalhos 
do campo, antes que esta 
viesse a ser substituída 
progressivamente pela 
dos tratores agrícolas.

Juventude Popular de 
Castelo Branco, que traz 
até à região a deputada 
Patrícia Fonseca.

Segundo a organiza-
ção estarão também pre-
sentes representantes da 
Agência Portuguesa do 
Ambiente, da Plataforma 
de Defesa da Barragem 
de Santa Águeda e da 
Quercus.

Ao aplicar aquela taxa 
de 0,4% e reassumir o IMI 
familiar, “a autarquia abdi-
ca de uma receita a favor 
das famílias” na ordem 
dos 340 mil euros.

“No que respeita à par-
ticipação variável no IRS 
que pode ser fixada até 
05%, o município voltou a 
aprovar, por unanimidade, 
uma taxa intermédia de 
04% da sua participação 

no IRS dos sujeitos pas-
sivos com domicílio fiscal 
no concelho”, adianta.

Para a Câmara da 
Lousã, no distrito de 
Coimbra, “este apoio de 
01% da participação no 
IRS às famílias significa 
que a autarquia abdica 
de um valor superior a 
105 mil euros”.

Já quanto à derrama, 
a Assembleia aprovou, 

entendimento de que o 
município podia baixar 
mais a derrama para as 
pequenas empresas, en-
fatizando que o impacto de 
uma taxa de 0,5% seria da 
ordem dos 71.000 euros e 
que esta seria uma forma 
de atrair investimento para 
o concelho.

O presidente da Câma-
ra de Santarém, Ricardo 
Gonçalves (PSD), alegou 
que o município não pode 
abdicar de receita que 
“pode vir a fazer falta para 
projetos e investimentos” 
e referiu os apoios que 
são já concedidos no Re-
gulamento de Apoio ao In-
vestidor.

“Não podemos arriscar 
um novo desequilíbrio das 
contas”, afirmou, referindo 
as implicações que advêm 
da delegação de compe-
tências, de que são exem-
plo os “mais de 900.000 
euros” que o município terá 
de suportar com a decisão 
do Governo de integrar os 
trabalhadores precários.

Na reunião, foi decidido 
não conceder aos muni-
cípios nenhum ponto per-
centual da participação 
variável de 5% no IRS, 
como aconteceu nos anos 
anteriores, o que mereceu 
também o voto contra dos 

quatro vereadores socia-
listas, por entenderem que 
esta seria uma forma de 
apoiar as famílias.

Em 2018, o município 
deverá arrecadar 2,7 mi-
lhões de euros desta taxa, 
sendo que cada ponto per-
centual cedido a favor dos 
munícipes representaria 
menos 538 mil euros, fri-
sou Rui Barreiro.

O executivo autárquico 
aprovou, por unanimida-
de, manter a taxa munici-
pal de direitos de passa-
gem nos 0,25%.

Foi ainda aprovada à 
existência de mais um 
vereador a tempo inteiro 
no executivo municipal, 
proposta que havia sido 
chumbada na reunião an-
terior graças ao voto con-
trário do socialdemocrata 
Nuno Serra que, então, 
declarou não encontrar 
justificação para uma deci-
são que representava um 
encargo financeiro.

Justificou a abstenção 
que viabilizou a concessão 
do regime de permanência 
a Ricardo Rato à atribui-
ção de três novos pelouros 
(saúde, fiscalização muni-
cipal e canil/gatil), que se 
juntam aos da juventude, 
defesa do consumidor, as-
sociativismo e trânsito.

também por unanimidade, 
uma proposta do execu-
tivo para “isentar as em-
presas já instaladas no 
concelho cujo volume de 
negócios seja inferior a 
150 mil euros e também, 
pelo período máximo de 
três anos, as novas em-
presas que se instalem na 
Lousã”, desde que criem e 
mantenham neste período 
pelo menos cinco postos 
de trabalho.

Nos restantes casos, 
o município aplicará uma 
taxa de derrama de 1,3%.

Aprovadas na reunião 
ordinária da Assembleia 
Municipal, estas taxas “re-
fletem a sensibilidade so-
cial do executivo, ao mes-
mo tempo em que têm em 
consideração a estabilida-
de econômica da autar-
quia”, regista a Câmara.

Os socialistas detêm 
a maioria absoluta dos 
mandatos na AM da Lou-
sã, a que se somam, por 
inerência, os presidentes 
das quatro juntas de fre-
guesia do concelho, todos 
eleitos pelo PS.
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A taxa de desemprego 
situou-se em 6,8% em agos-
to, igual à do mês anterior, 
mas representa uma descida 
de 0,3 % em relação a três 
meses antes e menos 2,1% 
que no mesmo mês de 2017. 
“Desde setembro de 2002 
que não era observada uma 
taxa de desemprego tão bai-
xa como as de junho e julho 
de 2018”, diz o Instituto Na-
cional de Estatística.

Incentivos fiscais para 
regresso de emigrantes são 
“extremamente insuficientes”

Os conselheiros das co-
munidades da Europa defen-
deram que as medidas fiscais 
de incentivo ao regresso de 
emigrantes a Portugal são 
extremamente insuficientes 
e argumentaram que deviam 
também contemplar mais 
gerações de trabalhadores 
portugueses no estrangeiro.                                                                                                                 
“As recentes medidas de in-
centivo fiscal ao regresso, 
anunciadas pelo Primeiro Mi-
nistro, são extremamente in-
suficientes e levantam, inclu-
sive, possíveis problemas de 
percepção de discriminação 
positiva ou negativa que po-
derão ser contraproducentes 
para a imagem e a reinserção 
dos portugueses residentes 
no estrangeiro”, lê-se numa 
nota do Conselho Regional da 
Europa enviada às redações.

Esta seção regional do 
Conselho das Comunidades 

A dívida pública situou-se 
em 249,3 bilhões de euros 
em agosto, aumentando 1 bi-
lhão de euros relativamente 
ao final de julho, divulgou o 
Banco de Portugal.

“Para este aumento con-
tribuíram essencialmente as 
emissões de títulos de dí-
vida”, segundo o Banco de 

Dívida pública sobe 
para 249,3 mil milhões 

de euros em agosto
Portugal. Os ativos em de-
pósitos das administrações 
públicas aumentaram 3,8 
bilhões de euros, pelo que a 
dívida pública líquida de de-
pósitos registrou um decrés-
cimo de 2,8 bilhões de euros 
em relação ao mês anterior, 
totalizando 224,9 bilhões de 
euros.

Taxa de desemprego
manteve-se nos 6,8% em agosto

Portuguesas diz “louvar um 
discurso voluntarista de incen-
tivo a este desafio que consti-
tui o regresso” dos emigran-
tes, “mas uma política para o 
retorno e reinserção deverá 
ter em conta uma visão global 
deste fenômeno de regresso 
que comporta situações não 
somente econômicas, mas 
igualmente sociais e mesmo 
psicológicas”.

As medidas anunciadas 
não devem ser exclusivamen-
te orientadas para o regresso 
da geração preparada, força-
da a abandonar a sua zona de 
conforto entre 2011 e 2015, 
mas também o conjunto de 
várias gerações obrigados a 
migrar por razões de natureza 
econômica, política ou social”. 
Os conselheiros defendem 
que o Governo devia ter cons-
ciência de que voltar ao país 
de origem “é uma nova mi-
gração”, adotando, por isso, 

“medidas que amenizem o 
choque do chamado ‘síndro-
me do regresso’ e facilitem 
a inserção numa sociedade 
que, por vezes, passa a ser 
desconhecida e na qual exis-
tem inúmeros obstáculos à 
reinserção”.

O Conselho propõe: apoio 
à instalação, facilitação da 
escolarização dos filhos dos 
que regressam, muitas vezes, 
com níveis insuficientes de 
proficiência linguística facilita-
dora de uma inserção harmo-
niosa no sistema educativo 
visando o sucesso escolar”. 
Entre as propostas, está ain-
da o “reconhecimento de di-
plomas acadêmicos, apoio ao 
emprego universitário e cien-
tífico e à investigação, assim 
como a valorização da expe-
riência profissional obtida no 
exterior e a criação de empre-
gos estáveis com melhores 
acordos coletivos de trabalho 

O sol e a praia foram, 
durante muito tempo, dois 
aspetos que seduziram os 
turistas para Portugal. Mas 
aos poucos e poucos foram 
sendo descobertos outros 
recantos que têm atraído 
mais visitantes. Os britâni-
cos continuam a ser a peça 
fundamental mas neste xa-
drez há outras peças em 
movimento.

De janeiro a julho, a ho-
telaria  recebeu mais de 7,2 
milhões de estrangeiros, 
quase 71 mil a mais do que 
nos primeiros sete meses 
de 2017, de acordo com 
os dados do INE. Do Reino 
Unido, chegaram à Portu-
gal quase um milhão e 62 
mil  britânicos. Um número 
que ajuda a perceber a di-
mensão que este mercado 
representa, apesar de, nos 
primeiros 7 meses do ano 
terem ficado nos hotéis me-
nos quase 81 mil britânicos.

De Espanha, França e 

e estatutos de carreira e ainda 
salários condignos”.

Simplificar os procedimen-
tos administrativos, eliminar 
a dupla tributação dos refor-
mados, melhorar o acesso 
ao sistema de saúde, facilitar 
o empreendedorismo e apoio 
específico para os emigrantes 
que regressam em situação 
de precariedade são outras 
das medidas defendidas no 
documento, assinado por Lu-
ísa Semedo e Amadeu Batel, 
respetivamente conselheiros 
em França e na Suécia, res-
petivamente.

No final de agosto, Antó-
nio Costa, anunciou que o 
Orçamento do Estado para 
2019 terá “incentivos fortes” 
para fazer regressar a Portu-
gal quem emigrou nos “mo-
mentos dramáticos” de 2011 
a 2015, desde benefícios fis-
cais a deduções dos custos 
do regresso. 

“No próximo Orçamento 
do Estado iremos propor que 
todos aqueles que queiram 
regressar, jovens ou menos 
jovens, mais qualificados ou 
menos qualificados, mas que 
tenham partido nos últimos 
anos e queiram regressar en-
tre 2019 e 2020 a Portugal, 
fiquem, durante 3 a 5 anos, a 
pagar metade da taxa do IRS 
que pagariam e podendo de-
duzir integralmente os custos 
da reinstalação”, disse Antó-
nio Costa.    

 Quem são os novos turistas
que chegam cada vez mais a Portugal?

Alemanha, houve também 
uma diminuição no núme-
ro de hóspedes, ainda que 
de menor dimensão. Este 
comportamento pode ser 
explicado, pelo menos em 
parte, por um conjunto de 
fatores como a recuperação 
de mercados que concorrem 
diretamente com destinos 
nacionais, a falência das 
companhias aéreas, Monar-
ch e Air Berlin, a desvalori-
zação da libra e o Mundial 
de Futebol.

Do outro lado da moeda, 
estão três países que en-
viam para Portugal cada vez 

mais turistas: EUA, Canadá 
e Brasil. Até julho, cerca de 
454 mil norte-americanos 
ficaram em Portugal, um 
crescimento superior a 84 
mil pessoas em compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. Sendo que, 
até julho deste ano, usufruí-
ram da hotelaria mais ameri-
canos do que nos 12 meses 
do ano de 2013, de 2014 e 
de 2015. Do Brasil chega-
ram 553 mil hóspedes, mais 
de 57 mil que até julho de 
2017. E do Canadá 148 mil, 
uma subida de mais de 23 
mil pessoas. Os dados do 

Turismo de Portugal mos-
tram que a TAP é a principal 
companhia aérea a fazer a 
ligação entre o Brasil e EUA 
e Portugal.

É também notória a ex-
pansão de mais 75 mil pes-
soas, para um total de mais 
de 1,2 milhões, do grupo 
que integra um conjunto de 
países de vários pontos do 
globo. Da Irlanda e da Su-
écia chegaram igualmente 
mais hóspedes, mas com 
uma expansão menos ex-
pressiva.

Por exemplo, o mercado 
americano, o canadense e 
o brasileiro, que nos trazem 
uma grande capacidade de 
captação de investimento. 
O turismo também está a 
servir um bocadinho como 
cartão de visita para verem 
Portugal como uma oportu-
nidade para investimento”, 
sublinhou Ana Mendes Go-
dinho, secretária de Estado 
do Turismo.

Os conselheiros das comu-
nidades da Europa defenderam 
que as medidas fiscais de incen-
tivo ao regresso de emigrantes 
a Portugal são extremamente 
insuficientes e argumentaram 
que deviam também contemplar 
mais gerações de trabalhadores 
portugueses no estrangeiro.

“As recentes medidas de in-
centivo fiscal ao regresso, anun-
ciadas pelo Primeiro Ministro, 
são extremamente insuficientes 
e levantam, inclusive, possíveis 
problemas de percepção de dis-
criminação positiva ou negativa 
que poderão ser contraprodu-
centes para a imagem e a rein-
serção dos portugueses residen-
tes no estrangeiro”, lê-se numa 
nota do Conselho Regional da 
Europa enviada às redações.

Esta seção regional do Con-
selho das Comunidades Portu-
guesas diz “louvar um discurso 
voluntarista de incentivo a este 
desafio que constitui o regres-
so” dos emigrantes, “mas uma 
política para o retorno e reinser-
ção deverá ter em conta uma 
visão global deste fenômeno de 
regresso que comporta situa-
ções não somente econômicas, 
mas igualmente sociais e mes-
mo psicológicas”.

As medidas anunciadas 
não devem ser exclusivamente 
orientadas para o regresso da 
geração preparada, forçada a 
abandonar a sua zona de con-
forto entre 2011 e 2015, mas 
também o conjunto de várias 
gerações obrigados a migrar por 
razões de natureza econômica, 
política ou social”. Os conselhei-
ros defendem que o Governo 
devia ter consciência de que 
voltar ao país de origem “é uma 
nova migração”, adotando, por 
isso, “medidas que amenizem o 
choque do chamado ‘síndrome 
do regresso’ e facilitem a inser-
ção numa sociedade que, por 
vezes, passa a ser desconheci-
da e na qual existem inúmeros 
obstáculos à reinserção”.

Incentivos fiscais para
regresso de emigrantes são

“extremamente insuficientes”
O Conselho propõe: apoio 

à instalação, facilitação da es-
colarização dos filhos dos que 
regressam, muitas vezes, com 
níveis insuficientes de proficiên-
cia linguística facilitadora de uma 
inserção harmoniosa no sistema 
educativo visando o sucesso es-
colar”. Entre as propostas, está 
ainda o “reconhecimento de di-
plomas acadêmicos, apoio ao 
emprego universitário e científi-
co e à investigação, assim como 
a valorização da experiência 
profissional obtida no exterior e 
a criação de empregos estáveis 
com melhores acordos coletivos 
de trabalho e estatutos de carrei-
ra e ainda salários condignos”.

Simplificar os procedimen-
tos administrativos, eliminar 
a dupla tributação dos refor-
mados, melhorar o acesso ao 
sistema de saúde, facilitar o 
empreendedorismo e apoio es-
pecífico para os emigrantes que 
regressam em situação de pre-
cariedade são outras das medi-
das defendidas no documento, 
assinado por Luísa Semedo e 
Amadeu Batel, respetivamente 
conselheiros em França e na 
Suécia, respetivamente.

No final de agosto, António 
Costa, anunciou que o Orça-
mento do Estado para 2019 
terá “incentivos fortes” para fa-
zer regressar a Portugal quem 
emigrou nos “momentos dramá-
ticos” de 2011 a 2015, desde be-
nefícios fiscais a deduções dos 
custos do regresso.

“No próximo Orçamento do 
Estado iremos propor que todos 
aqueles que queiram regressar, 
jovens ou menos jovens, mais 
qualificados ou menos qualifi-
cados, mas que tenham parti-
do nos últimos anos e queiram 
regressar entre 2019 e 2020 a 
Portugal, fiquem, durante 3 a 5 
anos, a pagar metade da taxa 
do IRS que pagariam e poden-
do deduzir integralmente os 
custos da reinstalação”, disse 
António Costa.    
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Política

Na inauguração do novo 
campus de Carcavelos,  Mar-
celo Rebelo de Sousa sa-
lientou a qualidade dos que 
fizeram o nome desta insti-
tuição, que classificou como 
uma grande escola, pioneira 
em tantos lances científicos, 
pedagógicos, nacionais e in-
ternacionais. 

“Que o digam todos quan-
tos fizeram a sua história, 
com natural relevo para Al-
fredo Sousa, e os que a vive-
ram intensamente, como tan-
tos antigos e atuais mestres 
aqui presentes, em particu-
lar o primeiro presidente da 
República de Portugal eco-
nomista e o mais duradouro 
primeiro-ministro, Aníbal Ca-
vaco Silva”, afirmou.

No final da cerimônia, 

Cavaco saiu da cerimônia,
mas Marcelo elogiou o mestre

questionado pelos jornalis-
tas se estranhou que Cavaco 
Silva tenha saído da cerimô-
nia de inauguração antes do 
seu discurso, Marcelo desva-
lorizou essa ausência.

“Mas cumprimentamo-
nos, tinha um compromis-
so familiar e tinha dito que 
teria de sair, mas eu entrei 

a tempo de estar com ele”, 
destacou.

Salientando que a rela-
ção com o seu antecessor 
“está ótima” -- “falamo-nos, 
como sempre, muito bem” -, 
o chefe de Estado escusou-
se a fazer mais comentários 
sobre as palavras de Cavaco 
Silva em relação à não re-

condução da atual Procura-
dora-Geral da República.

“Não tenho mais nada a 
dizer sobre isso”, afirmou, 
questionado se considera 
que as críticas de Cavaco 
Silva ao processo de nome-
ação revelaram falta de sen-
tido de Estado.

Sobre a referência a Ca-
vaco Silva no seu discurso na 
inauguração do novo ‘cam-
pus’ da Nova, o Presidente 
da República considerou-a 
“uma questão de justiça”.

“Há um fundador, Alfredo 
de Sousa, mas depois há os 
patriarcas, aqueles que estão 
desde o início. Eu, não os po-
dendo cumprimentar a todos, 
cumprimentei o mais impor-
tante. E merecia porque fez 
muito por esta escola” .

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, admitiu um au-
mento salarial efetivo na 
Função Pública e previu um 
“bom orçamento” para 2019, 
no final de um encontro com 
o presidente do Parlamento 
Europeu, Antonio Tajani.

“Estamos a trabalhar, no 
quadro das negociações, 
para ver se há margem para 
podermos ir um pouco mais 
além e, para além do des-
congelamento das carreiras, 
poder haver, pela primeira 
vez em muitos anos, algum 
aumento salarial efetivo e 
não só reposições ou des-
congelamentos”, disse Antó-
nio Costa.

O primeiro ministro des-
tacou o círculo virtuoso da 
política econômica e social 
do executivo, que tem de se 
manter, e recordou um dos 
pilares  desta nova aborda-
gem: relançar a economia 
melhorando o rendimento 
das famílias.

“Desse círculo virtuoso 
fazem parte os funcionários 
públicos. É por isso que co-
meçamos por repor os ven-
cimentos que tinham sido 
cortados, por isso este ano 
demos um novo passo com o 
descongelamento das carrei-
ras. Se nenhuma nova me-
dida for tomada, o aumento 
da despesa na Função Pú-
blica no próximo ano será de 
2,9%”. 

António Costa recordou 
que as negociações ainda 
estão em curso, referiu a 
necessidade de conjugação 
das medidas do lado da re-
ceita com as medidas do lado 
da despesa: “Para casarmos 
o conjunto destas medidas 
num bom mix de medidas” 
na perspectiva de um “bom 
orçamento” para 2019.

“Mas vamos ter de espe-
rar até 15 de outubro para ter 
uma visão final da propos-
ta do orçamento, que terá 
sempre de qualquer forma 
as marcas que tem sido os 
orçamentos desta maioria: 
reposição de rendimentos, 
reposição de condições para 
investimento, e contas certas 
para cumprirmos as nossas 
metas de redução do déficit 
que são essenciais para po-
dermos continuar a reduzir 
a nossa dívida, que ainda é 
muito elevada”.

O primeiro-ministro desta-
cou ainda os benefícios “da 
estratégica econômica” adota-
da pelo seu governo, apontan-
do casos como o do reforço 
da confiança que incentivou 
o investimento, de empregos 
“com 321 mil postos de traba-
lho criados nos últimos 3 anos 
e uma queda da taxa de de-
semprego que estava em 12,7 
para 6,7”, após a prioridade de 
política econômica ter consis-
tido na criação de postos de 
trabalho.

Costa admite “aumento 
salarial efetivo” na 

Função Pública
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O ex-primeiro-ministro 
Pedro Passos Coelho re-
cusou ser condecorado por 
Marcelo Rebelo de Sousa 
pela sua passagem por São 
Bento. De acordo com o 
semanário Expresso, o Pre-
sidente da República terá 
sondado a abertura de Pas-
sos para receber uma con-
decoração habitualmente 
atribuída a antigos chefes de 
Governo pelos serviços pres-
tados ao país, ainda que haja 
exceções, mas terá recebido 
a resposta de que este não 
seria o momento adequado 
para essa distinção, por ser 
demasiado cedo.

Passos, diz ao semanário 
uma fonte próxima do social-
democrata, considera que é 
“novo para receber conde-
corações nacionais”. Uma 
posição interpretada como 
um sinal de que a saída do 
Governo, em 2015, com a 
formalização da “geringon-
ça”, poderá não ter sido o 
fim da linha política para o ex
-primeiro-ministro. ““Ele quer 
voltar à política”, escreve o 
Expresso, citando antigos 
colaboradores de Passos.

Passos Coelho 
recusou 

condecoração
de Marcelo

O autarca da Ribeira 
Grande, Alexandre Gaudên-
cio, foi eleito líder do PSD/
Açores, recolhendo 60,9% 
dos votos, enquanto que o 
seu opositor, Pedro Nasci-
mento Cabral, obteve 37,5%.

De acordo com indica-
ções dadas pelo PSD nos 
Açores, nas eleições diretas 
para a liderança da região 
participaram 2.820 militan-
tes, o que constitui um au-
mento de 53,8% na afluência 
às urnas em relação ao ato 
eleitoral anterior.

Alexandre Gaudêncio 
obteve 1.716 votos e Pedro 
Nascimento Cabral alcançou 
1.058, tendo-se registrado 
ainda 46 votos brancos ou nu-

los.
Gaudêncio, que era vice

-presidente da comissão polí-
tica regional do partido sob a 
alçada do antigo líder, Duarte 
Freitas, propõe para o PSD/
Açores um novo rumo e o mo-
bilizar para o partido de cida-
dãos com provas dadas.

O jovem autarca da Ribei-
ra Grande (a segunda cidade 
mais importante da ilha de 
São Miguel), militante do parti-
do desde 2001, encara a polí-
tica “não como uma profissão, 
mas como um serviço público 
em prol das pessoas”, disse 
recentemente em entrevista à 
agência Lusa. O social-demo-
crata deverá ser o candidato 
número um do partido nas re-

Alexandre Gaudêncio é o 
novo líder do PSD/Açores          

O secretário de Estado 
das Comunidades, José Luís 
Carneiro, apelou em Paris, 
aos portugueses para res-
ponderem à notificação que 
vão receber sobre o recense-
amento e para participar nos 
atos eleitorais.

“O apelo que faço a todos 
os cidadãos é para que agora 
que vão ser notificados pela 
administração eleitoral, per-
guntando-lhes se querem ficar 
no recenseamento automático 
ou se o querem suspender, 
para que respondam a essa 
notificação para que possam 
usar este direito fundamental 
de participarem nos atos elei-
torais do seu país”.

José Luís Carneiro falava à 
comunicação social na sessão 
“Diálogos com as Comunida-
des: Leis eleitorais + Participa-
ção”, que se realizou no Con-
sulado-Geral em Paris e em 
que participou também a se-
cretária de Estado da Adminis-
tração Interna, Isabel Oneto, 
e o diretor-geral dos Assuntos 

Secretário apela a emigrantes para
responderem à notificação de recenseamento

Consulares e das Comunida-
des Portuguesas, Júlio Vilela. 

O secretário de Estado das 
Comunidades Portuguesas 
detalhou que as notificações 
sobre o recenseamento vão 
ser enviadas a “um milhão e 
140 mil portugueses no estran-
geiro porque já havia 318 mil 
que estavam recenseados”, 
num investimento estimado 
em sete milhões de euros.

Os “Diálogos com as Co-
munidades” contaram com 
uma apresentação sobre as 
alterações às leis eleitorais 
que consagram, entre outras, 
o recenseamento automáti-
co e não obrigatório dos por-
tugueses no estrangeiro, a 

possibilidade de os duplos na-
cionais poderem concorrer à 
Assembleia da República nas 
eleições legislativas e o porte 
pago ao voto por correspon-
dência nas legislativas.

Nas eleições presiden-
ciais, o voto vai manter-se 
presencial, “mas a lei permi-
te abrir mais mesas de voto e 
novos locais de voto, de apro-
ximar as mesas eleitorais da-
queles que estão mais distan-
tes dos postos consulares”, 
acrescentou José Luís Car-
neiro, sem precisar quantas 
mesas de voto suplementares 
vão ser abertas.

 “Este conjunto de mudan-
ças dá uma força política aos 
portugueses no estrangeiro 
como eles até hoje não tinham. 
Uma coisa é termos 300 mil 
cidadãos em condições de po-
der votar, outra coisa é termos 
um milhão quatrocentos e cin-
quenta mil cidadãos em condi-
ções de poder votar nas insti-
tuições do seu país”, concluiu 
o secretário de Estado.

Com um discurso já em campanha eleitoral, o 
secretário do PCP voltou a afastar-se do PS, acu-
sando os socialistas de impedirem mais avanços. 
O que o PCP considera necessários e essenciais 
para o país. Como exemplo o líder comunista uti-
lizou a luta dos professores para demonstrar que 
os socialistas funcionam como freio às preten-
sões justíssimas dos trabalhadores.

“A contagem do tempo de serviço para efeitos 
de progressão teve consagração em lei por via do 
Orçamento do Estado de 2018”, recordou. A “de-
cisão do Governo de terminar unilateralmente as 
negociações” é ilegítima e injusta, considerou Je-
rónimo de Sousa. Por isso, exige que se cumpra 
aquilo que foi aprovado no ano passado.

Os avanços até agora alcançados e a disposi-
ção do Governo para contabilizar parcialmente o 
tempo de serviço dos professores é um sinal po-
sitivo mas insuficiente. A contagem integral é um 
imperativo para os comunistas e, acredita o líder 
do PCP, será conseguida através da via negocial, 
que o Executivo quebrou unilateralmente.

Recorde-so que, numa entrevista,  Catarina 
Martins também bateu o pé e exigiu ao Gover-
no que cumprisse com o que aprovou no ano 
passado no âmbito do Orçamento do Estado: 
a contagem integral do tempo de serviço. “Não 
aprovaremos outra lei”, avisou. No entanto, a co-
ordenadora do Bloco de Esquerda não pede que 
a contabilização seja feita toda no mesmo ano, 
exige que, pelo menos, sejam estipulados prazos 
para a sua reposição. A lógica para atirar contra 
o Governo foi sempre a mesma ao longo da ses-
são de abertura destas jornadas parlamentares 
do PCP: sublinhar a luta dos trabalhadores e dos 
comunistas ao mesmo tempo que se aponta o 
dedo ao PS por não ser possível ir mais longe. O 
diagnóstico está feito e o problema identificado. A 
solução, repetiram por diversas vezes João Oli-
veira, João Ferreira e Jerónimo de Sousa, passa 
pela “política alternativa, patriótica e de esquerda” 
que os comunistas têm para oferecer ao país. Um 
discurso que já tinha começado a fazer o seu ca-
minho na Festa do Avante.

PCP insiste na luta dos professores e pede 
contagem integral do tempo de serviço    
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V Festival Internacional de Folclore nos Açores

O Grupo 
Padre To-
más Borba 
realizou a 
abertura do 
V Festival 
Internacional 
de Folclore

Brilhante 
apresenta-
ção do Gru-
po.Folclórico 
Germânico 
Bergastdt 
(Áustria)

O Grupo 
Étnico de 

Danças da 
Índia realizou 

mais uma linda 
apresentação 
encantando o 

público

Uma grande noite de sábado na Casa 
dos Açores do Rio de Janeiro com a re-
alização do V Festival Internacional de 
Folclore, uma grande festa entre os po-
vos que valorizam e divulgam suas cren-
ças e tradições. Essa edição foi marca-
da por muita alegria e descontração dos 
grupos participantes. G.F. Padre Tomás 
Borba da Casa dos Açores anfitrião que 
deu início ao festival com sua tocata re-
alizando mais um belo espetáculo com 
seus belíssimos trajes. A seguir, veio o 
Grupo Germânico Bergastdt. Que show 
desta turma representando a Áustria; 
dando sequência apresentou-se o Grupo 
Étnico Danças da Índia com suas lindas 

componentes com seus sorrisos cativan-
do o público, logo após se apresentou o 
Grupo Pypore – Balé da Oficina de Fol-
clore Argentino com seu belo espetáculo 
que deixou o salão para a apresentação 
magistral do G.F. da Casa da Ilha da Ma-
deira e finalizando a noite memorável o 
G.F. do Arouca Barra Clube com muita 
elegância, a cada apresentação os gru-
pos eram homenageados com uma lem-
brança pela participação no V Festival 
Internacional de Folclore. Mais um show 
de organização da diretoria da Casa dos 
Açores. Parabéns a todos que de alguma 
forma deu sua colaboração para o suces-
so absoluto nesta noite memorável.

Outro 
grupo que 
realizou um 
belíssimo 
espetáculo 
foi o Grupo 
Pypore 
Balé da 
Oficina de 
Folclore 
Argentino

Um lindo 
show do 
Grupo 
.F.olclórico 
Casa da 
Ilha da 
Madeira

O Rancho.Folclórico. do Arouca finalizou com chave de ouro o V Festival Internacional de Folclore

Dois grandes 
baluartes 

das tradições 
açorianas 
no Rio de 
Janeiro, o 

presidente 
da Casa dos 
Açores Fer-
nando Pires 

e o diretor  
Leonardo 

Soares

Magnífica 
apresenta-

ção da Toca-
ta da Casa 
dos Açores 

com seus 
cantares e 
dançares

Panorâmica do V Festival Internacional de Folclore realizado na Casa dos Açores, mais um grande 
sucesso
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Carminho & Amigos nos 83 Anos da Casa de Portugal 
Casa superlotada foi o que se viu na 
comemoração dos 83 anos da Casa 
de Portugal de São Paulo. Conside-
rada como sendo a Casa Mater, a 
casa de todos os portugueses, é 
presidida pelo Com. Antonio dos 
Ramos. Este e sua diretoria oferece-
ram uma grande programação para 
seus associados e o publico em 
geral.  Tivemos coquetel seguido 
de homenagens com presença do 
nosso novo Cônsul Geral Dr. Pau-

lo Nascimento. A Casa de Portugal 
trouxe a cantora Carminho para atu-
ar nos dias 21 e 22 de setembro no 
âmbito da programação do projeto 
“Casa de Fado em São Paulo – Fes-
tival de Fado e MPB”. O presente 
projeto cultural tem como objetivo 
difundir, unir e mesclar a música 
portuguesa, em especial o fado, e 
também a música popular brasileira 
(MPB), através de apresentações 
musicais, com nomes consagra-

dos e jovens promessas dos dois 
gêneros musicais. A abertura foi 
do musico paulista Marcelo Jeneci 
e ainda na programação o quarteto 
composto por Renato Braz, Breno 
Ruiz, Mário Gil e Roberto Leão, no 
espetáculo musical “Mar Aberto”. 
Carminho é sem duvida uma das 
mais bem sucedidas fadistas portu-
guesas contemporâneas, tanto em 
Portugal, como no resto do mundo. 
Estreou-se com o disco “Fado” em 

2009 e desde então já fez parcerias 
com vários cantores brasileiros, 
entre os quais Ney Matogrosso e 
Milton Nascimento. No seu mais re-
cente trabalho Carminho canta mú-
sicas de Tom Jobim e conta com a 
colaboração de importantes nomes 
da música brasileira, como Marisa 
Monte, Chico Buarque e Maria Be-
thânia. O projeto foi produzido pela 
Kafka Produções, e promovido pela 
Casa de Portugal. A cantora Carminho em mais um grandioso show.

Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade, o presidente da 
Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos, o novo Cônsul Geral de Portugal 
em São Paulo Dr. Paulo Jorge Nascimento e o Dr. Belisario dos Santos Junior

Dentre os presentes o Dr. Belisario dos Santos Junior e esposa, o Sr. José 
Antonio Fernandes e a esposa Sra. Iêda Maria F. Pires .

O Presidente da Associação dos Poveiros Sr. Lino Lage e a esposa Sra. 
Alice Lage.

Arouca São Paulo Clube venerou a Senhora da Mó 
No Arouca São Paulo Clube, a 
Senhora da Mó, foi venerada 
mais uma vez, no ultimo dia 16 
de setembro de 2.018. O Clu-
be sempre com muita devoção, 
ajuda a preservar a tradição, 
que há séculos acontece no 
Concelho de Arouca – Portugal, 
onde é realizada uma grande 
festividade com a tradicional 
Romaria de Nossa Sra. Da Mó. 
A Capela Rainha Santa Mafal-
da dentro das dependências do 
Arouca São Paulo Clube ficou 
repleta de arouquenses, e não 
arouquenses também, para par-
ticipar da celebração da santa 
missa ali celebrada pelo Padre 
Luciano, pároco do Santuário 
da Igreja Nossa Sra. Da Sale-
te, e a participação do coral da 
mesma igreja e o amigo Antonio 
Marcos Pereira. Encerrada a 
celebração, tivemos uma pro-
cissão pelas dependências do 
clube, acompanhada pelos in-
tegrantes dos grupos folclóricos 
do clube, os andores da Rainha 
Santa Mafalda, Nossa Sra. De 
Fátima e Nossa Sra. Da Mó en-
toando cânticos de Fátima até a 
imagem da Rainha Sata Mafal-
da, quando todos reunidos na 
procissão tiraram a foto geral. O 
Arouca São Paulo Clube, contou 
mais uma vez com o apoio das 
empresas: Digital Impressão de 
Dados e Leograf gráfica e edito-
ra. Na continuidade foi servido a 
todos os presentes, aquele deli-
cioso bacalhau à moda de Arou-
ca além ainda de outras opções 
e saladas, sempre esbanjando 
qualidade e fartura. A animação 

A Sra. Marlene Bueno Fregolau, e diretores do SAMPA-
PÃO Sr. José Borges, Sr. João Lucas e a esposa Sra. 
Edna, Sr. Antonio Portugal a esposa Marcia, o presiden-
te do Arouca Sr. José Pinho, e o Sr. Delcino P. dos San-
tos e a esposa Sra. Ivani.

Reunidos vemos o Vice Presidente do Arouca Com. Ar-
tur A. Pinto, e os amigos Sr. Alberto Damasceno, o Sr. 
Valdemar Ferreira (Restaurante Vidal) a esposa Sra. Sil-
via Ferreira, o Sr. Jose Carlos Marques a esposa Sra. 
Andrea, o Sr. Luís Morais e a esposa Sra. Simone.  

O Presidente Sr. José Pinho, o deputado Arnaldo Faria de Sá, o 
diretor Sr. José Rocha, a assessora do Vereador Toninho Paiva 
Norma Fabiano, e o vice presidente Com. Artur A. Pinto.

O Presidente do Arouca Sr. José Pinho e os amigos da 
Rêde D´Avó, o Sr. Abílio de Avó e o Sr. Alberto P. de Avó.

desta tarde esteve a cargo da 
tocata do Rancho Folclórico do 
Arouca São Paulo Clube, que 
na continuidade exibiu modas 
do rico repertorio arouquense, 
percorrendo todas as freguesias 
de Arouca. A apresentação do 
rancho esteve a cargo do diretor 
Antonio Marcos. Anote vem aí o 
show de Roberto Leal no dia 10 
de novembro de 2.018. Faça sua 
reserva.

A procissão terminou junto a imagem da Rainha Santa Mafalda, aqui vemos 
os andores.

Momentos da celebração da santa missa.
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Foi alvo de homenagem, no ultimo dia 
25 de setembro de 2.018, a Sra. Olga 
Bellocchi Vaz Oliveira, por relevantes 
serviços prestados ao Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha. A homenagem partiu da direção 
do referido grupo, onde a Sra. Olga é 
integrante há pelo menos 12 anos. Ali 
ela tem se dedicado durante os ensaios, 
tem estado presente a quase todas as 
apresentações e sempre muito parti-
cipativa nos eventos realizados pelos 
Veteranos. O Grupo dos Veteranos, 
fundado em fevereiro de 2.000 se or-
gulha em difundir em terras do Brasil, 

os usos e costumes de Portugal. Tem 
se exibido em todas as muitas asso-
ciações luso-brasileiras do Estado de 
São Paulo, e até no Rio de Janeiro. É 
de se salientar, que a direção do refe-
rido grupo, leva a cada dois anos, seus 
componentes a Portugal com tudo pago 
como passagem, hotel, alimentação e 
transporte durante 15 dias como premio. 
O rendimento dos Veteranos oriundo de 
apresentações, apoios, patrocínios, e 
seus almoços, é todo ele investido em 
seus componentes, já que ninguém ga-
nha absolutamente nada. Parabéns Sra. 
Olga, homenagem merecida.

Sra. Olga Bellocchi Vaz durante a homenagem junto às amigas Natalia e Fátima.

Dia 04.10.2018
Rosalina Ribeiro (esposa do falecido Sr. Antonio Barros); Sra. 
Marília Almeida de Souza (esposa Dr. André P. Souza da APS); 
Regina Célia Moraes (filha Engº. Antonio Maria G. de Carvalho); 
Rita de Cássia Altran.
Dia 05.10.2018
Gabriel (filho Lita e Virgilinho); Atamir Chiqueto (genro Engº. Antonio 
Maria G. de Carvalho); Mimi Varela (fadista e radialista); Andréia dos 
Santos; Ana Paula Claro (filha do casal Sra. Rosa e Nelson Claro); 
José de Souza (folclorista do Rio de Janeiro); Sra. Selene Fátima 
Ramos (esposa do Com. Antonio dos Ramos Presidente da casa de 
Portugal de São Paulo); Teresa de Jesus Oliveira; Maria de Fátima 
Cristovam (esposa Antonio Cristovam); Denise Morgado de Almeida; 
Carlos Teixeira (nosso grande amigo de longa data).
Dia 06.10.2018
Antonio Diniz Henriques; Dr. Manuel Rodrigues Tavares de Al-
meida Filho.
Dia 07.10.2018
Filipe Vaz Cerqueira Melo (neto dos amigos Luiza e Eduardo 

Melo); Sra. Fátima Sardinha (da Casa Ilha da Madeira).
Dia 08.10.2018
Sra. Laurinda Loureiro (do Rancho Pedrão e esposa do Sr. Her-
mínio Gomes Loureiro); Firmino Tavares; José Luiz V. Fernan-
des; Osvaldo da S. Vieira; Gabriel Stocco Neto (filho Dr. Julio 
Stocco Neto); Adalberto Pantaleão (Casa de Brunhosinho); Sr. 
Manuel Alves Torres que também comemora o seu aniversário 
de Casamento com a Sra. Teresa G. Torres; Neste ano de 2.018 
o casal amigo Esperança e o Manézinho das Águas comemo-
ram seus 30 anos de casado. Parabéns.
Dia 09.10.2018
Sra. Évora Almeida; a fadista Elyana Martins; o amigo Sr. Fer-
nando de Barros (lá da FERBAR em Portugal); Sr. Albino Mon-
teiro (nosso ex-colaborador dos Queijos Beirão 73 anos em 
2018); Rui Jacó do Grupo dos amigos do Canário.
Dia 10.10.2018
Nosso amigo lá do Rio de Janeiro o Pinheiro Alexandre Freitas (O 
conhecido Pinheirinho); Simone G. Amaral; Manuel Ramos (da 
Portuguesa de Desportos); O guitarrista Humberto Fernandes.

Sra. Olga Bellocchi Vaz Oliveira Homenageada
Dia 06.04.2018
Pizza e Bingo na Casa dos Açores
A Casa dos Açores estará nesta 
noite realizando a partir das 19 ho-
ras, uma grandiosa Noite da Pizza 
e Bingo ao som de musicas portu-
guesas. Teremos a distribuição de 
varias prendas entre os presentes 
e vários sabores de pizza à von-
tade. Convites e informações pelo 
fone 2296.4890 – 2942.0487 ou a 
R. Dentista Barreto, 1282 na Vila 
Carrão
Dia 13.10.2018
Adega da Lusa 
Você não pode perder mais esta 
festa popular, a Adega da Lusa, com 
entrada gratuita a partir das 19 horas 
na Portuguesa de Desportos, numa 
realização do Dpto. Sócio-Cultural. 
Comidas típicas e muita animação 
com a Tocata do Grupo Folclórico 
da Portuguesa de Desportos que 
se exibirá. Local Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São 

Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 19.10.2018
Fado na Casa de Portugal
Não perca fados intimistas na voz 
de Adélia Pedrosa numa realização 
de Kafka produções e eventos, e 
Buffet O Marquês na Casa de Por-
tugal de São Paulo. Apoio: EDP, 
Banco Caixa Geral e Numatur Turis-
mo. Informações: Av. da Liberdade, 
602 Bairro da Liberdade fones (11) 
3273.5555 – 3273.5553
Dia 20.10.2018
Bacalhoada na Praia Grande com 
Banda Alma Lusíada
A Casa de Portugal de Praia Grande 
convida a todos para este sensacio-
nal jantar dançante em sua sede a 
partir das 20 horas. Teremos uma 
bacalhoada a moda portuguesa 
que será preparada pelo Fontoura 
Buffet, e o bar estará trabalhando 
com os tradicionais petiscos portu-
gueses. A animação estará a cargo 
da Banda Alma Lusíada. Convites e 
informações na secretaria ou com a 
diretoria.  Av. Paris 1.500 Canto do 
Forte - Praia Grande – São Paulo 
fone (13) 3491.4559
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O Sporting venceu em 
casa o Marítimo, por 2x0, 
em jogo da sexta jornada 
da I Liga portuguesa de 
futebol, e subiu ao quarto 
posto da prova.

 Bruno Fernandes, aos 
12 minutos, na marcação 
de uma grande penalida-
de, e Fredy Montero, aos 
35, marcaram os gols 
dos ‘leões’, que regres-
saram aos triunfos, após 

Sporting vence Marítimo e sobe à quarto da I Liga
a derrota da ronda ante-
rior, frente ao Sporting de 
Braga.

Com este triunfo, o 
Sporting passou a somar 
13 pontos, menos dois 
do que o líder FC Porto, 
um do que o Benfica e os 
mesmos de Sporting de 
Braga (menos um jogo) e 
Rio Ave, enquanto o Marí-
timo se mantém no sexto 
posto, com 10.

Um gol de Soares, na 
reta final da partida, per-
mitiu ao FC Porto vencer 
na recepção ao Tondela 
1x0, em jogo da sexta jor-
nada da I Liga de futebol, 
permitindo aos ‘dragões’ 
assumir provisoriamente a 
liderança.

O gol do triunfo dos 
‘dragões’ surgiu já no mi-
nuto 85, num lance em que 
Soares recargou com su-

cesso um primeiro remate 
do argelino Brahimi.

Com esta vitória, o FC 
Porto assume provisoria-
mente o comando da pro-
va com 15 pontos, mais 
um do que o Benfica, se-
gundo, e dois do que o 
Sporting de Braga, que no 
domingo joga em casa do 
Belenenses, enquanto o 
Tondela baixou ao 12.º lu-
gar com cinco pontos.

Gol de Soares dá vitória
do FC Porto sobre o Tondela

Dois gols do arménio 
Ghazaryan permitiram 
ao Desportivo de Cha-
ves anular duas desvan-
tagens e empatar 2x2 
na recepção ao Benfica, 
no jogo que inaugurou a 
sexta jornada da I Liga 
de futebol.

Os ‘encarnados’ esti-
veram por duas vezes a 
vencer o encontro, através 
de dois gols de Rafa, aos 
três e aos 84 minutos, mas 
os ‘flavienses’ reagiram e 
igualaram nas duas oca-
siões, com gols de Gha-
zaryan, aos 75 e aos 90+4.

Com este empate, 
o Benfica passou a es-

O Sporting de Braga 
subiu à liderança da I 
Liga portuguesa de fute-
bol, ao vencer em casa 
do Belenenses, por 3x0, 
em jogo da sexta jorna-
da, disputado no Estádio 
Nacional.

 Wilson Eduardo, aos 
27 e 68 minutos, o se-
gundo de grande pena-
lidade, e Ricardo Horta, 

Sporting de Braga vence
Belenenses e sobe à liderança

aos 34, marcaram os gols 
do Sporting de Braga, 
que ascendeu ao primei-
ro lugar do campeonato, 
com 16 pontos, mais um 
do que o FC Porto e dois 
do que o Benfica.

O Belenenses, que 
somou o quinto encontro 
consecutivo sem vencer, 
está no 12.º lugar, com 
seis pontos.

Benfica empata em Chaves

O Vitória de Setúbal 
conseguiu um empate 
em casa do Vitória de 
Guimarães (1x1), em 
jogo da sexta jornada da 
I Liga portuguesa de fu-
tebol, graças a um gol de 
Nuno Valente nos des-
contos.

O venezuelano Yór-
dan Osorio colocou os 
vimaranenses em van-
tagem aos 61 minutos, 
mas Nuno Valente empa-
tou aos 90+1.

O Vitória de Guima-
rães subiu ao nono lu-
gar, com sete pontos, 
enquanto o Vitória de 
Setúbal se mantém no 
14.º, com cinco, depois 
de somar o quinto jogo 
consecutivo sem vencer.

Setúbal 
empata em 
Guimarães 

com gol nos 
descontos

O Santa Clara conquistou a primeira vitória 
como visitante na I Liga portuguesa de futebol, 
ao triunfar no terreno do Nacional, por 3x0, em 
jogo da sexta jornada, subindo ao sétimo lugar.

Fernando (04 minutos), Rashid (68) e Pineda 
(76) marcaram os gols dos açorianos, que passa-
ram a somar oito pontos e estão agora no sétimo 
posto.

Ainda só com uma vitória na prova, o Nacional 
sofreu a terceira derrota em outros tantos encon-
tros em casa e tem apenas quatro pontos, ocu-
pando o 17.º e penúltimo lugar.

Santa Clara vence pela primeira
vez fora e sobe à sétimo da I Liga

tar isolado na liderança 
do campeonato, com 14 
pontos, mas pode ser 
passado por Sporting de 
Braga, segundo com 13, 

e FC Porto, terceiro com 
12, que ainda vão jogar 
na ronda, enquanto o 
Chaves é para já oitavo, 
com sete.
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O português João Sou-
sa subiu sete lugares, para 
43.º, no ‘ranking’ mundial 
de tênis, que continua a 
ser liderado pelo espanhol 
Rafael Nadal, seguido pelo 
suíço Roger Federer e o 
sérvio Novak Djokovic.

Sem alterações entre 
os 30 primeiros classifica-
dos, João Sousa é o prota-
gonista da maior subida no 
‘top 50’, graças à chegada 
as meias-finais do torneio 
de Chengdu, na China, 
vencido pelo australiano 
Bernard Tomic, ‘carrasco’ 
do número um português, 
que ascendeu ao 76.º lugar 
-- ocupava o lugar 123.

Destaque ainda 
para o japonês Yoshihito 
Nishioka, que ‘galgou’ 76 
lugares, para 95.º, após o 
triunfo em Shenzhen, tam-
bém na China, onde bateu 
na final o francês Pierre
-Hugues Herbert, que su-

João Sousa sobe sete
lugares na hierarquia

biu à 53.ª posição.
Pedro Sousa ocupa o 

145.º lugar, após descer 
quatro, Gastão Elias o 153.º, 
João Domingues o 210.º, 
Gonçalo Oliveira o 264.º e 
Frederico Silva o 291.º.

No setor feminino, a ro-
mena Simona Halep, que 
foi eliminada na semana 
passada na primeira ronda 
em Wuhan e no domingo 
desistiu na estreia em Pe-
quim, continua no topo da 
hierarquia, à frente da di-
namarquesa Caroline Wo-
zniacki e da alemã Angeli-
que Kerber.

A ‘queda’ de quatro po-
sições da francesa Caroline 
Garcia, para a oitava, pro-
moveu as subidas da checa 
Petra Kvitova, para quarta, 
da ucraniana Elina Svitoli-
na, para quinta, e da japo-
nesa e recente vencedora 
do US Open Naomi Osaka, 
para sexta.

Franceses alegam 
que não poderiam fazer 
tamanho investimento 
e que a contratação do 
português não encaixaria 
nos planos desportivos.

O Paris Saint-Ger-
main desmente categori-
camente as informações 
avançadas, este domin-
go, pelo jornal espanhol 
El Mundo, segundo o 
qual o Paris Saint-Ger-
main teria equacionado 
avançar para a contra-
tação de Cristiano Ro-
naldo no último merca-
do de verão.

A notícia em cau-
sa revelava que o plano 
dos campeões franceses 
passava por formalizar 
uma proposta pelo inter-
nacional português no 
último dia do defeso, de 
forma a que o Real Ma-
drid não tivesse tempo de 
‘contra-atacar’ com uma 
oferta por Kylian Mbappé, 
plano esse que caiu por 
terra a partir do momen-
to em que a Juventus se 

PSG desmente interesse em
CR7: “Dá-nos vontade de rir”

chegou à frente.
O jornal espanhol 

Marca cita “voz autoriza-
da” do conjunto parisien-
se, que assegura que “é 
redondamente falso que 
o clube equacionasse 
esta operação, e muito 
menos nestes termos”: “É 
uma loucura e só nos dá 
vontade de rir”.

Por um lado, o PSG 
diz ser impossível pagar, 
ao Real Madrid, os 100 
milhões de euros que a 
Juventus pagou, uma vez 
que a UEFA estava a in-
vestigar o clube por possí-
vel incumprimento do fair
-play financeiro, fruto dos 
cerca de 400 milhões de 
euros nas contratações 
de Neymar e Mbappé.

Por outro, os france-
ses consideram que não 
faria sentido juntar, no 
mesmo plantel, Cristiano 
Ronaldo e Neymar, uma 
vez que o seu plano des-
portivo passa por apostar 
cada vez mais nas cama-
das jovens.

Zidane com futuro dividido entre
Mourinho e Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane é o 
nome que se fala em In-
glaterra como eventual 
sucessor de José Mouri-
nho no comando técnico 
do Manchester United. A 

posição do técnico portu-
guês nos red devils está 
cada vez mais fragilizada 
- a derrota com West Ham, 

a terceira em sete jorna-
das da Premier League, 
após o adeus prematuro 
da Taça da Liga inglesa 

frente ao Derby County, 
da 2.ª divisão inglesa, co-
locou ainda mais pressão 
sobre José Mourinho, com 
a imprensa inglesa a dar 
quase como certa a sua 
saída. No entanto, há ago-
ra um novo elemento refe-
rente à Zidane.

O treinador francês, que 
no final da última época dei-
xou o Real Madrid, é dese-
jado em Manchester, mas 
também em Turim e um 
possível reencontro de Zi-
dane com Cristiano Ronal-
do poderá estar para breve.

Juventus quer 
contratar francês, 
que rumores 
indicam como 
próximo treinador 
do Manchester 
United

O ex-vice do Benfica 
e futuro candidato à pre-
sidência encarnada, Rui 
Gomes da Silva, criticou 
as algumas das declara-
ções do presidente Luís 
Filipe Vieira na Assem-
bleia Geral.

“Uma Assembleia 
Geral que não vai “con-
tar” para a História! Dir-
me-ão ... não tinha que 
contar! Pelos anteceden-
tes, pelos protagonistas, 
... dependentes de ou-
tros protagonistas, ... e 
por, todos lá, saberem 
isso! Ou - por causa dis-
so e apesar disso - com 
a consciência que a vora-
gem dos acontecimentos 
fará desaparecer o conte-
údo de textos lidos, que a 
falta de emoção transfor-
ma em banalidades! Não 
vale a pena - nos tempos 
que correm - discordar 
“in loco” dos caminhos 

RUI GOMES DA SILVA ALERTA VIEIRA:
“SABER SAIR É A MAIOR DAS VIRTUDES”

seguidos ... porque isso 
merecerá sempre a qua-
lificação de “traição”! Até 
ao dia em que aos “trai-
dores” ser-lhes-ás reco-
nhecida toda a razão! E 
a um desses resistentes, 
agarrado ao poder, ... os 
argumentos de ... um dia 
... há muitos anos ... ter 
salvo o Benfica!”, afirmou 
Rui Gomes da Silva, no 

blogue “Novo Geração 
Benfica”.

O antigo dirigente 
alertou Luís Filipe Vieira.

A história reconhe-
ce sempre a obras, mas 
esquece quem não sabe 
sair a tempo. Saber sair é 
a maior das virtudes, em 
democracia (para além da 
obra que se deixa, o que 
não tem qualquer ligação 
direta com o regime em 
que se vive).

Sobre as polêmicas 
frase do presidente do 
Benfica.

“Frases como ... “Vo-
cês não merecem o clube 
que têm”... ou ... “Vocês 
ainda vão levar comigo 
muitos anos” não só nos 
envergonham, como en-
vergonham quem as pro-
feriu! Pelo desespero, 
pela falta de respeito, pela 
arrogância, pelo irrealis-
mo, pela prepotência!”

O relatório e contas 
da SAD do Sporting rela-
tivo ao exercício termina-
do em junho deste ano foi 
aprovado em Assembleia 
Geral (AG) por ampla 
maioria.

 No comunicado envia-
do à Comissão do Merca-
do de Valores Mobiliários 
(CMVM), a SAD informa 
que o relatório e contas 
foi aprovado “por maio-
ria, tendo obtido 427.615 
votos a favor, cinco votos 
contra e 102 abstenções”.

Os acionistas apro-
varam por igual maioria a 

Sporting SAD aprova por 
relatório e contas por 

ampla maioria

transferência do resultado 
negativo de cerca de 20 
milhões, constante no re-
latório de gestão, para re-
sultados transitados.

Na reunião manga foi 
também ratificada “com 
427.615 votos a favor, 5 
votos contra e 102 abs-
tenções”, a cooptação 
de Artur Torres Pereira, 
Luís Marques e Manuel 
Aguiar Reis como mem-
bros do anterior Conselho 
de Administração para o 
restante mandato em cur-
so relativo ao quadriênio 
2014/2018.

Martin Ke-
own, antigo 
internacional 
inglês, consi-
dera que José 
Mourinho terá 
de arrepiar 
caminho, no 
que respeita 
à relação com 
o plantel, sob 
pena de ter os 
dias contados 
no comando 
técnico do Manchester 
United.

“Mourinho não sabe 
o que quer e parece ter 
perdido o respeito pelo 
grupo. As constantes alte-
rações na equipe estão a 
sufocar os jogadores”, ar-
gumenta o antigo central, 
no Daily Mail.

“Mourinho está a gas-
tar tanta energia a de-
monstrar que é ele quem 

“MOURINHO ESTÁ A
SUFOCAR OS JOGADORES”

manda que as exibições 
se ressentem disso. Ele 
disse recentemente que 
ninguém é maior que o 
Manchester United, mas 
isso também se aplica 
ao treinador”, sustenta 
Keown, deixando uma 
sugestão ao treinador 
português: “Se quer dar 
a volta à situação, tem de 
parar de apontar o dedo e 
começar a assumir a sua 
responsabilidade.”

Diego Armando 
Maradona aconselhou 
Lionel Messi a não 
regressar à seleção 
da Argentina, porque 
defendeu que o gole-
ador, do Barcelona, é 
constantemente cul-
pado de todas as situ-
ações e isso não é mi-
nimamente aceitável.

“Se Messi deve 
sair da seleção? Sim, 
porque se perde os 
sub-15, a culpa é de 
Messi. Se o calendário 
coloca o Racing con-
tra o Boca, quem tem 
a culpa é o Messi. Ele 
tem a culpa de tudo. 
Eu diria a Messi para 
não voltar à seleção. É 
uma loucura”, afirmou 
Maradona, em entre-
vista ao “Clarin”.

MARADONA 
ACONSELHA 
MESSI: “NÃO 

VOLTES À
SELEÇÃO”
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Domingo maravilhoso
na casa Do porto Do rj

Outro domingo mágico, na 
Casa do Porto, com tradicional al-
moço quinzenal, onde a Casa, lo-
tada de associados e amigos que 
foram passar, com seus familia-

res, um dia maravilhoso. Bolinho 
de bacalhau e as batidas tropicais, 
de entrada, dão as boas vindas 
a quem chega. Segue-se um de-
licioso churrasco completo, tripas 

à moda do Porto, marca registra-
da da Casa e acompanhamentos. 
Sobremesas ofereciam doces por-
tugueses váriados. Tudo isso com 
direito ao som do Trio Josevaldo, 

dando ritmo ao almoço portuense. 
Como é habitual todos recebem 
o carinho do presidente Manuel 
Branco e esposa, a primeira-dama 
Berta Branco e diretoria.

No almoço portuense, o radialista Maneca com os amigos Dr. Sérgio,  Dr.Roberto, demais  
familiares, saboreando o cardápio regional e apreciando o convívio social

Mesa com reunião de grandes amigos: nosso diretor Felipe Mendes, Manuel Branco, 
Maneca, Afonso Bernardo, esposa Florbela e Idália Maneca, no almoço portuense

Um quinteto muito querido, marcando presença na Casa do Porto, o 
Corretor de Imóveis, Elídio Lopes, Armênio, Diolinda, Antônio Ribeiro 
e esposa Maria Antônia Ribeiro, no almoço, domingo passado

Josevaldo e Seu Trio, dando o charme musical ao convívio social na 
Casa do Porto, respnsável pela alegria dos pares dançando no salão
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CÂMARA PORTUGUESA DE
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

FESTEJOU SEU 107ª ANIVERSÁRIO

MISSA DE 7º DIA
Nelson Nunes Alves

Ex-presidente
da Casa das Beiras

Rua Conde de Bonfim,
nº 50 - Ao lado do Hospital

Naval - N. Senhora da Glória

No próximo sábado
dia 6 de outubro às 9:30 na

Igreja do Bom Jesus do Calvário, na Tijuca

ASSEMBLEIA GERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente e nos termos do Capítulo IX, Artigo 26, 
Letra B, do Estatuto em vigor, CONVOCO os senhores 
da Assembleia Geral da CASA DO MINHO - CNPJ n.º 
33.771.643/0001-98, para comparecerem à Reunião Ex-
traordinária, a realizar-se no próximo dia 15 de outubro 
de 2018, às 19:00 horas em primeira convocação, com 
a maioria de seus membros, e se não tiver número, meia 
hora depois com qualquer número, no Salão Nobre da 
entidade, situada na Rua Cosme Velho, 60 – Laranjeiras, 
nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia:

a) – Apreciar o Oficio enviado pelo Presidente da Diretoria;
b) – Inclusão do Estacionamento no Alvará da Casa;
c) – Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2018.

MARIA CÂNDIDA AFONSO DE BRITO
Secretária da Assembleia Geral

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, nº 60

Tel.: 2225-1820
Rio de Janeiro

O Palácio de São Clemente foi 
palco da comemoração dos 107 anos 
da Câmara Portuguesa de Comércio 

e Indústria num concorrido jantar com 
a presença de autoridades portugue-
sas e ilustres convidados.

No aniver-
sário da 
Câmara 
Portuguesa 
de Comércio 
e Indústria 
vemos a 
fadista, Maria 
Alcina e o 
guitarrista, 
Victor Lopez, 
num momen-
to de emoção 
cantando o 
Fado

No salão do Palácio São Clemente, Maria Alcina, com o violinista, Oscar Marques, 
cantando para os amigos, o Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. 
Francisco Gomes da Costa, Deputado Carlos Páscoa, Vereadora Teresa Bergher e sua 
assessora Luciane Marquesam

Prestigiando o 
jantar festivo da 
Câmara Portu-
guesa de Comer-
cio e Indústria, a 
Vereadora Teresa 
Bergher, sua as-
sessora Luciane 
Marquesam, o 
Cônsul Adjunto 
de Portugal, Dr. 
João de Deus e a 
Consulesa Leelia 
Laumerts entre 
amigos

A De-
putada 

Estadual e 
Delegada, 

Martha 
Rocha, Dr. 

Bernardo 
e demais 

convi-
dados 

nesta noite  
festiva
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Fadista Maria alcina brilha no iMperator
Aspecto da platéia que lotou o Teatro Imperator (Centro de Convenções João Nogueira), no Meier 
num show que único barulho era dos aplausos do público presente, ao final de cada música

Registro da apresentação do cantor Márcio Gomes, num dueto com a fadista 
Maria Alcina, cantando “Foi Deus”, num improviso maravilhoso

Maria Alcina, 
num momen-
to de alegria, 

durante o show, 
cantando uma 

Casa Portugue-
sa, com público 
participando do 

refrão

No palco, Maria Alcina com seus amigos e músicos: Victor Lopez – guitarrista, 
Oscar Marques – violão e Cláudio Mateus – contrabaixo, sem dúvida, enri-
quecendo os belos fados interpretados com muita emição 

Uma tarde memorável, no úl-
timo dia 27, no palco do Teatro 
do Imperator (Centro de Conven-
ções João Nogueira) totalmente 
lotado para prestigiar uma Tarde 
Portuguesa com a Diva do Fado, 
a fadista Maria Alcina que pre-
senteou seu público com uma 
apresentação impecável, levan-
do a platéia ao delírio, um show 

de muito bom gosto e qualidade. 
Tendo a brilhante participação do 
jovem e talentoso cantor Márcio 
Gomes que abriu o espetáculo 
com sua linda voz, anunciando 
a querida fadista. A seguir, Maria 
Alcina apresentou-se, lindamen-
te, com um repertório de fados  
tradicionais  e cantigas alegres 
do nosso povo.

Uma tarde inesquecível para a 
artista e seus fãs que se deliciaram 
com o repertório de muita qualida-
de e lindos arranjos dos músicos 
Victor Lopez, Oscar Marques e 
Cláudio Mateus que enriquece-
ram, em muito, a apresentação 
da querida fadista, Maria Alcina 
que há mais de 65 anos radicada 

no Brasil, divulgando a cultura do 
seu querido amado Portugal. Que 
venham mais shows. Após a sua 
apresentação, fãs e amigos da 
fadista a envolveram de carinho 
e flores, recebendo a todos com 
carinho. Mais um dia inesquecível 
da guerreira e incansável Maria 
Alcina. Abraços Fadistas



GRATIDÃO AOS MEUS ASESSORES

NEM TUDO é fOfOcA l NEM TUDO é fOfOcA l NEM TUDO é fOfOcA l NEM TUDO é fOfOcA
Maneca Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

IMPERATOR.
GRATIDÃO E AMOR

cONvIvIO fAMIlIAR DOMINGO PASSADO

A minha secretária e meu “Anjo da Guarda” Soraia Soares 
e o meu motorista e segurança, Diego Santana sempre 
me dando aquele suporte pessoal
MUITAS BENÇÃOS.

NAS vOlTAS DO vIRA
fElIZ ANIvERSÁRIO, D. fÁTIMA

Após merecidas férias, primeiro convivio fa-
miliar, domingo passado, no almoço da Casa 
do Porto. Como podemos ver neste encontro 
a, família Fernandes, reunida com muita ale-
gria. À esquerda,  a jovem Mônica e na sequ-
ência, os manos, Dr. Sergio e Dr. Roberto, de 
pé, D. Idalia e o “Chefe”, Comendador, Afon-
so Bernardo Fernandes, a seguir a jovem 
Senhora, Elaine, seu marido Dr. Vinícios, 
filha Roberta, em pé, D. Florbela, sua nora, 
Dr.ª  Margarete e sua filha Manuela, grande 
Bailarina classica, a quemm gosto muito de 
assistir. Para toda  a família, muita saúde e 
obrigado pela grande amizade que nos une, 
fiquem com Deus .

IGREjA SANTO ANTôNIO DOS 
PObRES, lINDO TRAbAlhO

Depois do regresso de umas merecidas  férias na Pátria 
Mãe, dançando como ninguém, foi o que vimos no belo 
almoço, do Solar Portuense que, ao toque competente 
Trio Josevaldo, todos dançaram para valer. Mas o Show 
de dança ficou por conta de D. Guilhermina e seu mari-
do, Manuel Pinto Aires, Diretores da Flora Santa Filomena, 
que vieram com todo o Gás, muito Gás, para dançar. Con-
tinuem assim, amigos, pois gosto muito de ver a alegria da 
minha gente, Saúde para todos.   

Na Tarde de fados no Impertor, a presença do grande cantor Marcio Gomes

DESTAqUE DA SEMANA  
lUSO-bRASIlEIRA

Quinta Feira no Imperator , com uma tarde de 
Fados com Maria Alcina, como não poderia dei-
xar de ser, a presença do Grande Cantor, Mar-
cio Gomes, que além de apresentar, o Show da 
amiga,  também  nos brindou com sua magnifica 
voz, como sempre, diz adoro Portugal,  quan-
do canto me transporto  a Terra de meus avós, 
( que é Trás os Montes, para mim é gratifican-
te escutar as palavras, na saída seus Fãs não 
fizeram por menos, aquela foto, como vemos: 
a esquerda, Dona Ofélia, Amigo; João Batista, 
Maneca, Marcio Gomes, Neumara, Alice Boa-
ventura,  sua amiga e Dona Getrudes. Amigo 
Marcio Gomes, obrigado pela atenção de sem-
pre, com o desejo de muita saúde para todos.

Pé DE vAlSA DA SEMANA, 
NA cASA DO PORTO

Grande fadista, Maria 
Alcina,  Imperator 

lotado, cantando para os 
Amantes do fado  

Ainda estou nas nuvens, em sintonia com Deus e, 
nossos protetores celestiais.

Casa cheia de amigos (PUBLICO), cantando em 
coro comigo. Todos os funcionários dessa Casa ma-
ravilhosa, muito gentis, Isabel, a mãe do Luka, dan-
do-me todo o apoio e cercando-me de mimos. O meu 
filho do coração, Igor Lopes, jornalista e meu bió-
grafo, junto com minha filha Ângela desdobrando-se 
para  que tudo corresse bem. Devo tudo isso ao meu 
grande amigo, amigo de Portugal e dos portugueses, 
o grande cantor MÁRCIO GOMES (ETERNAS CAN-
ÇÕES,) pelo seu zelo na produção do espetáculo, 
tratando-me como uma grande estrela. A apresenta-
ção do show feita por Márcio, foi emocionante. E no 
final, cantamos em dueto, o belo fado Foi Deus.

Agradeço ao público que superlotou o Imperator, 
meus amigos radialistas, jornalistas, diretores de Ca-
sas Regionais, a presença da minha grande amiga 
Ellen de Lima. Agradeço ao Sr. Jaime Cardoso da 
Casa do Bacalhau que  enfeitou todas as paredes 
do Restaurante com lindos anúncios do show, agra-
deço ao Jornal do meu coração, Portugal em Foco e 
todos os funcionários liderados pelo Felipe Mendes e 
o querido Fernando Morais.

Agradeço as flores maravilhosas enviadas pelo 
Presidente da nossa Casa de Portugal, Dr. Jaime e 
Sr. Manuel Fagundes. Flores de minhas filhas e ne-
tos, de Padre João Luís de Varginha, Minas Gerais e 
muitas outras pessoas, minha casa está um jardim 
lindo e vibrante. Agradeço aos maravilhosos músi-
cos, guitarrista Victor Lopez, o mago da guitarra, Os-
car Marques e Cláudio Mateus. Agradeço aos céus 
que me proporcionaram lindas viagens pelos sonhos.

MUITAS BENÇÃOS E VIVA O FADO.

A querida D. 
Fátima Mo-

reira, Mãe do 
amigo Fernan-
do Moreira, da 

Gelo Prolar  em 
Campo Gran-
de, festejou o 

seu aniversário 
em alto estilo. 

A felicidade 
está sempre 

presente nessa 
família abenço-

ada. 
MUITAS BEN-

ÇÃOS.
Gostei de ver, domingo passado  encon-
trei, na Casa do Porto, pela segunda vez,  
este trio como se diz, quando é bom, vai 
uma vez e fica freguês. Como vemos à di-
reita, Sr. Alexander Gomes, que faz parte 
da família da minha nora, já se integra nas 
Casa Regionais e aprecia o convívio Lu-
so-brasileiro. Parabenizo o sr. Alexander, 
pois está acompanhando os queridos tios 
para relembrarem as suas Raízes. Gostei 
de conhecer seus tios, D. Augusta Gomes 
e Sr. Edson Loureiro. Espero vê-los outras 
vezes, se Deus quiser, com  muita saúde 
é o nosso desejo.

DIZEM, qUANDO é bOM, vAI UMA vEZ E fIcA fREGUêS

ANIvERSÁRIO DA cÂMARA 
PORTUGUESA DE cOMéRcIO

No dia 25 de Setembro, no Palácio S. Clemente, um evento 
maravilhoso, jantar de gala, convidados ilustres, autorida-
des, gente bonita. Nesta foto: A Consulesa Leelia de Deus,  
esposa do Cônsul Adjunto, João Marcos de Deus, o anjo da 
guarda do Consulado, Dílson Santos, Vereadora Teresa Ber-
gher, sua Assessora Luciane Marquesan, Deputado Carlos 
Páscoa, Dr. Francisco Gomes da Costa - Presidente do Real 
Gabinete Português de Leitura, D Pedro V e Liceu Literário 
Português e meu grande amigo. MUITAS BENÇÃOS.

fAMIlIA fElIZ

Linda tarde, de quinta-feira, no Imperator do Meier. 
Quando deparei, vi esta Casa de Shows, lotada e 
foi motivo de muito orgulho para mim, sem exagero 
nenhum, oitenta por cento dos amantes do fado, ali 
presentes, eram brasileiros, que  aplaudiram caloro-
samente. Como vemos na foto, Maria Alcina, agrade-
cia a Deus, a seus fãs e aos músicos, Victor Lopez 
Oscar Marques e Cláudio Mateus. Como  se costuma 
dizer, Vinho Maduro de qualidade, quanto mais anti-
go melhor, não sei se a Fadista Maria Alcina lubrifica 
suas cordas vocais com este precioso liquido, mas, 
que ela realmente está dando aquele Recado ma-
ravilhoso, está sem duvida. Estimada Maria Alcina, 
que Deus lhe Abençoe e a todos nós, muita saúde e 
nossos sinceros Parabéns pelo grande Show apre-
sentado.

Após aos belos Fados, no Imperator, um registro de 
destaque deste trio, muito querido, D. Idália, O gran-
de cantor, Márcio Gomes e D. Lucia Granito, uma se-
nhora que admiro muito pelo trabalho que faz, uma 
formiguinha, sempre batalhando em prol do próximo.
Desejo-lhes muita saúde, que nos encontremos em 
momentos maravilhosos como este.   

Esta semana, fiquei encantado com o que vi, ver é uma 
coisa, escutar é outra.  Entrando na Igreja Santo António 
dos Pobres, deparei com um trabalho de benemerência  
maravilhoso. como vemos na foto, o Provedor Sr. José-
Queiroga e mais um casal de colaboradores, preparando 
uma grande quantidade de cestas básicas para doar aos 
mais necessitados. Nesta altura tive a oportunidade de ver 
o controle e como é feito esse trabalho. Os beneficiados 
apresentam um cartão de inscrição, que lhe dão o direito 
de receber as citadas cestas. Tudo muito controlado. Pa-
rabéns, amigo Queiroga e a todos que participam deste 

No Imperator, minhas queridas tias do coração, tia Cor-
dália Fonseca Marques e tia Lídia dos Anjo e a querida 
sobrinha Ieda. Alegria, alegria, rias abençoadas.

AMOR 
fIlIAl

No camarim 
do Imperator, 

minha filha 
Ângela, en-

chendo-me de 
mimos e flores. 
Sou muito feliz 

e protegida.
GRAÇAS A 

DEUS.

cANTANDO O fADO cOMO DEvE 
SER cANTADO, SEM MIcROfONE

No Palácio S. Clemente foi espetacular a ideia dos guitar-
ristas, Victor Lopez e Oscar Marques, cantarmos o Fado 
com as luzes apagadas e indo de mesa em mesa, cantan-
do o Fado, nós três, em pé, envolvendo os convidados na 
magia do Fado. Na foto de pé, o Presidente da Câmara 
Portuguesa do Comércio, o meu amigo, Dr. Manuel Domin-
gues de Pinho, sua linda esposa, sentada ao lado do Sr. 
Secretário de Estado, Dr. Eurico Brilhante Dias, a elegante 
Sra. Embaixatriz, Dra. Maria Eduarda, o Sr. Embaixador, 
Jaime Leitão - Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, 
a fadista e guitarristas, cantando com amor, o nosso Fado. 
SEMPRE DE PÉ. MUITAS BENÇÃOS.

AbRAÇO 
AMIGO
No jantar do 
Palácio S. Cle-
mente, o abraço 
carinhoso da 
querida Deputa-
da Marta Rocha. 
MUITAS BEN-
ÇÃOS.
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ARRAIAL E SHOW DO G.F GUERRA JUNGUEIRO

Arraial Transmontano, uma linda festa com o R.F. Guerra Junqueiro e sua Tocata, colo-
rindo a primavera que esta chegando

Mais uma 
apresenta-
ção primo-

rosa dos 
jovens com-
ponentes do 
R.F. Guerra 
Junqueiro, 

apresen-
tando o 

regionalismo 
de Trás-os-

Montes

Muito agradável o domingo 
na Casa de Trás-os-Montes com 
Casa cheia para participar do es-
petacular Arraial Transmontano, 

com direito a churrasco completo, 
acompanhamentos, o tradicional 
caldo verde e deliciosas frutas. O 
som ficou sob a responsabilidade 

Num “click” 
para o Jornal 
Portugal, em 
Foco o ex
-presidente 
Transmonta-
no,  Antônio 
Paiva, espo-
sa Fátima, 
Conceição 
Caridade e 
a diretora 
Leocardia

Explosão 
de alegria 
do casal, 

José Matos, 
esposa Ana 

Maria com 
um casal 

de amigos 
doutora  

Lucinda Lo-
pes, Antonio 

Coelho

Presente 
ao Arraial 
Transmon-
tano, o Prior 
da Ordem 
Terceira do 
Carmo, Adélio 
Pedro, esposa 
Maria Isabel 
e amigas que 
participaram 
deste convivio 
social 

Panorâmica 
de um grupo 
de senhoras, 
prestigiando 

o convívio 
transmon-

tano em 
destaque 

Lúcia Granito 
e a radialista, 
Edna Amaral

do Conjunto Amigos do Alto Minho, 
com um excelente repertório para 
dançar.  Uma apresentação magis-
tral do R.F. Guerra Junqueiro com 
seus dançares, cantares e sua to-

cata, sempre o ritmo perfeito ao 
espetáculo, enriquecendo a festa.

Uma tarde perfeita e de muito 
bom gosto, como é peculiar nesta 
Casa Reginal.
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Leila Monassa 
Lombos de pescada

com Linguiça caLabresa

CLAUDIA FERREIRA,
RAPSÓDIA PORTUGUESA

A NOSSA QUERIDA RADIALISTA E FADISTA, 
Cláudia Ferreira, inaugura o seu programa, rapsó-
dia Portuguesa, na Rádio Metropolitana, dia sete 
aos domingos às 12 horas.
Não percam esse programa, que breve festejará o 
seu jubileu de ouro. MUITAS BENÇÃOS.

1 kg de lombos de pescada
Suco de 1 limão
1 cebola
2 dentes de alho
70 ml de azeite
1 folha de louro
1/2 talo de aipo
5 tomates maduros 
1 pimentão vermelho
1 pimentão amarelo
1/2 colher de chá de páprica
1/2 linguiça calabresa fatiada
100 g de azeitonas pretas
Sal e pimenta-preta q.b.
1 ramo de salsa picado

Temperar o peixe com sal, pimenta e 
suco de limão. Reservar.

Levar uma panela ao fogo com o azeite, 
a folha de louro, o aipo cortado em peque-
nos cubos, a cebola e os dentes de alho pi-
cados. Deixar refogar até a cebola dourar 
levemente.

    Adicionar o tomate picado limpo de pe-
les e sementes. Deixar refogar um pouco.

Juntar os pimentões cortados em tiras 
finas, a páprica e a linguiça cortada às ro-
delas. Deixar cozinhar, em fogo brando, até 
os pimentões estarem macios.

    Colocar e arrumar o peixe e as azei-
tonas. Temperar com sal e pimenta. Deixar 
cozinhar durante aproximadamente 15 mi-
nutos, ou até o peixe estar cozido. Se ne-
cessário acrescentar um pouco de água, 
caso o refogado seque rapidamente.

      Servir polvilhado com salsa picada, 
acompanhado de fatias torradas de pão, ou 
com arroz branco e farofa amanteigada.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366

OUTUBRO – 14 – Domingo – 13h. Arouca Beer Fest – 
Chopp e Galeto. Cardápio: Galeto e acom-panhamentos 
(ex. arroz, batata-frita, farofa...) Bebidas: chope, refrige-
rante e água. Show do cantor Marcos Vivan e sua Ban-
da. Valor do convite: R$ 100,00 (tudo incluso). O.B.S.: a 
cada 12 ingres-sos comprados, ganha 1 cortesia. Forma 
de pagamento: Dinheiro, crédito, débito e depósito.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
OUTUBRO – 7 – Domingo – 12h. Almoço Social no 
Salão nobre. Cardápio variado. Atração Conjunto Som 
e Vozes.
OUTUBRO – 13 – Sábado – 19h. Noite do Flash Back. 
Venha curtir uma noite de flash back no comando do Dj. 
Robson Castro Criador do good times 98. Tocando só 
as melhores dos anos 70/80/90 ambiente climatizado.

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

OUTUBRO – 3 – Quarta-feira – 12h. Almoço das Quar-
tas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.
OUTUBRO – 14 – Domingo – 12h. Vindimas em Por-
tugal. E mais: Típicos da Beira com dançarinos profis-
sionais e Rancho Folclórico Benvinda Maria. Aperitivos 
tropicais: calabresa e bagaceira com mel de abelhas. 
Bolinho de bacalhau, ovos de codorna e palmito. Menu: 
Churrasco self-service completo, arroz de bacalhau, sar-
dinha portuguesa assada na brasas, empadão e muito 
mais. Distribuição de deliciosas uvas e vinho doce em 
todas as mesas, somente na hora das vindimas. Bingo 
família com 5 excelentes prêmios. Leilão produtos por-
tugueses. Sorteio de brindes. Direção e apresentação 
Eduardo Rocha e Vanda Rocha. 
OUTUBRO – 17 – Quarta-feira – 12h. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – Tel.: 2225-1820
OUTUBRO – 5 – Sexta-feira – 20h. Jantar Argentino 
– Restaurante Costa Verde. Evento lotado. O Restau-
rante Costa Verde fará o seu primeiro “Jantar Argenti-
no”. Tango – Gastronomia e Vinhos argentinos. Música 
argentina com Eduardo Risso e Eliana Gabriela.
OUTUBRO – 6 – Sábado – 12h. Samba, Bossa 
Nova e MPB – restaurante Costa Verde. Eliana Ga-
briela & Eduardo Risso fazem um duo de Samba, 
Bossa Nova e MPB, no Restaurante Costa Verde, 
todos os sábados. O dueto nasceu do amor por es-
tes gêneros e os interpreta com personalidade única 
através das obras de grandes como Caymmi. Jobim, 
Vinícius, Paulinho, Chico, Caetano, Gil, entre outros.
OUTUBRO – 6 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – Quin-
ta de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, re-
gada à sardinha portuguesa, febras, drumet de frango 

e linguiças assadas na brasa. Delicie-se também com 
batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz e 
os tradicionais caldo verde e broa de milho. Tudo isso 
acompanhados de 3 tipos de vinhos servidos bem ge-
ladinhos. Para animar a festa os Conjuntos Amigos do 
Alto Minho e o Trio Josevaldo. Os Ranchos Juvenil da 
Casa do Minho e o Armando Leça da Casa do Porto 
abrilhantarão ainda mais a Santo-inho de outubro, além 
do som dos Bumbos e Gigantones e as “Marchas Lumi-
nosas de Lisboa”.
OUTUBRO – 10 – Quarta-feira – 18h30. Samba, Bos-
sa Nova e MPB – Restaurante Costa Verde. Eliana Ga-
briela & Eduardo Risso fazem um duo de Bossa Nova e 
MPB, no Restaurante Costa Verde, todos as quartas a 
partir das 18h30. O dueto nasceu do amor por estes gê-
neros e os interpreta com personalidade única através 
das obras de grandes como Caymmi. Jobim, Vinícius, 
Paulinho, Chico, Caetano, Gil, entre outros.
OUTUBRO – 13 – Sábado – 12h. Samba, Bossa Nova 
e MPB – restaurante Costa Verde. Eliana Gabriela & 
Eduardo Risso fazem um duo de Samba, Bossa Nova 
e MPB, no Restaurante Costa Verde, todos os sába-
dos. O dueto nasceu do amor por estes gêneros e os 
interpreta com personalidade única através das obras 
de grandes como Caymmi. Jobim, Vinícius, Paulinho, 
Chico, Caetano, Gil, entre outros.
OUTUBRO – 14 – Domingo – 12h. Festa Gaúcha/
Costelada especial Dia das Crianças. Conheça o Rio 
grande do Sul sem sair do Rio de Janeiro. Churrasco, 
prendas bonitas, folclore com o Grupo marcas do Sul e 
música ao vivo para dançar animando a festa, Cardá-
pio – costela na brasa, drumet de frango, linguiça, arroz 
branco, arroz carreteiro e acompanhamentos. Pula-pula 
grátis para as crianças.

CLUBE PORTUGUÊS  DE NITERÓI
Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
OUTUBRO – 21 – Domingo – 12h. Apresenta Marco 
Vivan. Almoço incluído. Venda de ingres-so antecipada. 
Faça a sua reserva Tel.: 21 2717-4225

CLUBE RECREATIVO
PORTUGUÊS DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
OUTUBRO – 7 – Domingo – 12h. Festa Portuguesa 
com Cláudio Santos e seus Amigos.
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Cuidando da 
Saúde do País

Nessa semana, peço licença ao leitor do Portugal 
em Foco para mudar a temática dessa coluna. De 
uma maneira indireta, o assunto ainda será “a nossa 
saúde”, porém de uma maneira mais ampla.

Estamos nas vésperas de uma eleição muito 
complicada no Brasil. Com sucessivos casos de cor-
rupção ao longo de toda nossa história e uma crise 
de representatividade generalizada, está crescendo 
de uma maneira perigosa o sentimento de desespe-
rança com o processo democrático. Compreensiva-
mente desiludidos, muitos eleitores podem se sentir 
desmotivados a votar, mas precisamos combater 
isso. Por mais insatisfeitos que estejamos com nos-
sos governantes, não será a nossa abstenção nas 
urnas que irá melhorar as coisas. Já dizia o ditado 
popular: “aqueles que não gostam de política, são 
governados por aqueles que gostam”.

Então pesquise bem os candidatos e preferen-
cialmente escolha alguém que defenda valores 
democráticos como o respeito pela constituição, o 
respeito pelas instituições democráticas e o respeito 
pelos direitos das minorias. Por fim, lembre-se que, 
além do Poder Executivo, é igualmente importante a 
escolha dos nossos representantes no Legislativo. E 
como defensor da Saúde, recomendo que procurem 
candidatos comprometidos com o nosso Sistema 
Único de Saúde. Afinal, um SUS público, gratuito e 
de qualidade é bom para todos nós.

Esses são os conselhos não do médico, nem do 
vereador Paulo Pinheiro, apenas de um eleitor luso-
descendente que deseja o melhor para o seu país e 
ainda acredita na possibilidade de conquistas políti-
cas.

www.facebook.com/paulopinheirovereador

FADO VADIO NA CASA DO MINHO
Outra sexta-feira bem mo-

vimentada com mais uma edi-
ção do Fado Vadio, com Victor 
Lopez que recebe amigos para 
saborearem um delicioso vi-
nho, degustar petiscos e ouvir 
um bom fado. Toda atmosfera 
própria a mais uma noite espe-
tacular, onde os amigos batem 
um papo, em fim a Casa do 
Minho sempre proporcionando 
aos associados e amigos gran-
des eventos com o presidente 
Agostinho dos Santos apoian-
do as boas iniciativas.

Na Noite de 
Fados na 

sexta-feira 
na Casa do 

Minho, o 
Victor Lopez 
recebeu sua 

amiga fadista 
Maria Alcina

Mesa de destaque numa pose para o Jornal Portugal em Foco, Fernando 
Oliveira, esposa Neumara Coelho, Ana Lopes, Maria Alcina, filha Ângela 
Abreu Wilma Guimarães e amigos

O Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Ve-
reador Jorge Felippe por iniciativa do Exmo. Sr. Vereador 
Paulo Pinheiro,, tem a honra de convidar para a Sessão 
Solene de Celebração do Acordo de Germinação entre as 
Cidades do Rio de Janeiro e Ponte de Lima, em Portugal, a 
realizar-se no dia 08 de outubro corrente, às 18:30 horas.

Plenário Teotônio Villela – Palácio Pedro Ernesto – 
Praça Floriano, s/nº - Cinelândia - RJ 

Convite
A Comunidade Portuguesa


