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CADERNO DE SÃO PAULO

Aqui o instante do “Para-
béns a Você” pelos 50 anos 
de fundação da Casa Ilha da 
Madeira. Confira essa repor-
tagem e ainda a Festa de São 

João com sardinhada em prol 
do Lar da Provedoria, a co-
luna Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, e de-
mais assuntos de interesse.

Casa Ilha da Madeira 
50 Anos Dedicados Às Suas Raízes

A Comissão Política Na-
cional do PS aprovou as 
listas de candidatos a depu-
tados às próximas eleições, 
num processo em termos 
pacíficos internamente.

Na escolha dos cabeças 
de lista, a opção foi a da 
continuidadec dos candida-
tos apresentados nas elei-
ções legislativas de 2015, 
principalmente no caso dos 
maiores círculos eleitorais 
do país, como Lisboa (com 
António Costa), Porto (Ale-
xandre Quintanilha) e Setú-
bal (Ana Catarina Mendes).

A mesma lógica exis-
tiu nos casos da Madeira 
(Carlos Pereira), Viana do 

PS aprova listas de
candidatos a deputados    

Castelo (Tiago Brandão Ro-
drigues), Bragança (Jorge 
Gomes), Ascenso Simões 
(Vila Real), Aveiro (Pedro 
Nuno Santos), Castelo Bran-
co (Hortense Martins), Por-

talegre (Luís Testa), Évora 
(Capoulas Santos) e Pedro 
Carmo (Beja).

O PS apresentará no-
vos números um nos Açores 
(Isabel Maria Rodrigues), em 

Faro (Jamila Madeira), em 
Santarém (Alexandra Leitão), 
Leiria (Raul Castro), Coimbra 
(Marta Temido), Viseu (João 
Azevedo) e Guarda (Ana 
Mendes Godinho).

Em Lisboa, Edite Estrela 
a segunda, em terceiro, Fer-
ro Rodrigues, Mariana Vieira 
da Silva a quarta e em quinto  
Mário Centeno.

Na Guarda, Ana Mendes 
Godinho, pela emigração, 
fora da europa  Santos Sil-
va, pela europa Paulo Pis-
co.Em Braga será Sónia 
Fertuzinhos.

A apresentação oficial 
dos candidatos está marca-
da para hoje em Lisboa.

CASA DO PORTO

CASA DA VILA DA FEIRA

CASA TRÁS-OS-MONTES

Momento em que o presidente da Casa de Espinho, Fabio Cruz, 
agradece o convite oferecido pelo pres. Ernesto Boaventura, para 
o R.F. Fausto Neves apresentar-se no Arraial Feirense. Na foto, ao 
lado de componentes do Rancho, do pres. Ernesto e da primeira-
dama Rose Boaventura. Detalhes págs. 14 e 15

CASA DOS AÇORES 

Durante as comemorações do 67º Ano de Fundação da Casa dos 
Açores, foram realizadas algumas entregas de títulos. Na foto, o 
presidente Leonardo Soares e diretores, durante o bolo comemo-
rativo. Detalhes pág. 12

De saída do Parlamento, 
Carlos Abreu Amorim assume 
que as Legislativas podem 
ser uma data funesta para a 
direita. Critica a forma como 
Rui Rio geriu as listas e re-
ceia um ajuste de contas com 
o ‘passismo’.

“ Espero que não, mas a 
confirmar-se que algumas das 
figuras proeminentes como 
Teresa Morais, Maria Luís Al-
buquerque, Hugo Soares ou 
Bruno Vitorino não fizerem 
parte das listas terá de ha-
ver uma explicação para que 
os militantes, simpatizantes 
e eleitores do PSD possam 
perceber que não é um ajuste 
de contas. E se essas figuras 
não fizerem mesmo parte das 

listas?” e disse ainda “Infeliz-
mente, Rui Rio confirmou as 
minhas expectativas e acho 
que fiz bem quando me auto-
excluí de qualquer cargo”.

“As pesquisas são mui-
to negativas para o espaço 
que chamo de direita. Todo 
o espaço não socialista, dos 
que respeitam as regras do 
jogo democrático e a lógica 
dos direitos fundamentais. 
Falta rumo, direção e obje-
tivos. Recuperar essa iden-
tidade é fundamental para 
que as sondagens sejam 
desmentidas a 6 de outubro”.                                                                                                                          
Estes últimos anos foram um 
pesadelo para o espaço não 
socialista, para o PSD. Dei-
xámos de saber quem so-

mos, o que estamos a fazer 
e para onde queremos ir e co-
metemos o maior dos erros: 
queremo-nos parecer com o 
nosso principal adversário à 
esquerda, num mimetismo 
incompreensível e numa su-
balternização política errada. 
Ninguém acreditava na dura-
bilidade da geringonça, nem 
mesmo os seus protagonis-
tas. O princípio do desastre 
é perder as eleições. Depois, 
seria perder com uma per-
centagem abaixo dos 30%, o 
que precipitaria uma reflexão 
muito profunda. Essa refle-
xão envolverá, obviamente, 
a liderança. Não o podemos 
esconder. E encerrou dizendo 
“O líder do PSD voltou a des-

“Derrota nas eleições é o princípio do desastre” diz Carlos Amorim

Segundo o Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmos-
fera, em risco máximo de 
incêndio estão os conce-
lhos de Vila de Rei (já esta 
sob controle), Vila Velha de 
Ródão, Proença-a-Nova, 
Oleiros, Covilhã e Penama-
cor (Castelo Branco), Pene-
dono, Vila Nova de Paiva e 
Tarouca (Viseu).

Também em risco má-
ximo estão os concelhos 
de Marvão, Nisa e Gavião 
(Portalegre), Abrantes, Ma-
ção, Sardoal (Santarém), 
Loulé, São Brás de Alportel 
e Alcoutim (Faro), Sabugal, 
Guarda, Pinhel, Figueira 
de Castelo Rodrigo e Vila 
Nova de Foz Coa (Guar-
da), Freixo de Espada à 
Cinta, Torre de Moncorvo, 
Alfândega da Fé, Bragan-
ça, Macedo de Cavaleiros 
e Vimioso (Bragança).

O IPMA colocou tam-

bém vários concelhos dos 
distritos de Faro, Beja, 
Santarém, Castelo Bran-
co, Portalegre, Coimbra, 
Viseu, Bragança, Guarda, 
Viseu, Braga e Vila Real 
em risco muito elevado 
de incêndio. De acordo 
com o instituto, o risco 
de incêndio vai continuar 
máximo, muito elevado e 
elevado pelo menos até 
ao fim de semana em vá-
rios distritos de Portugal 
continental. 

O risco de incêndio de-
terminado pelo IPMA tem 
cinco níveis, que vão de 
reduzido a máximo, sendo 
o elevado o terceiro nível 
mais grave. Os cálculos 
para este risco são obtidos 
a partir da temperatura do 
ar, humidade relativa, ve-
locidade do vento e quan-
tidade de precipitação nas 
últimas 24 horas.

Vinte e nove  concelhos
de sete distritos em risco

máximo de incêndio

Um domingo diferente e muito agradável oferecido pela Casa 
de Trás-os-Montes em Domingueira de Conservatória. Detalhes 
pág. 18

INAUGURAçãO DO GINáSIO 
ESPORTIVO DA CASA DO PORTO

MANOEL BRANCO CIDADãO 
HONORáRIO DA CIDADE DO RJ

COMEMORAçãO DOS 67 ANOS DE FUNDAçãO

ARRAIAL FEIRENSE – QUINTA DO CASTELO

SERESTEIROS DE CONSERVATóRIA

valorizar as pesquisas, que 
o colocam a uma distância 
cada vez maior de António 
Costa. A última pesquisa põe 
o PS à beira da maioria ab-
soluta e o PSD com metade 
dos votos dos socialistas. 

Desde abril que 90% das 
compras que Vítor Sousa faz 
em sites chineses não chega-
ram a casa e aponta para  o 
CTT. É uma das 3632 recla-
mações recebidas pelo Portal 
da Queixa desde o início do 
ano e que tornam os Correios 
o campeão das reclamações 
no portal do consumidor.

Só num mês, de 17 junho 
a 17 julho deste ano, deram 
entrada 936 queixas, uma 
subida de 34% face às 699 
registadas no mesmo perío-
do de 2018. Os CTT admi-
tem constrangimentos com 
a entrega de encomendas, 
bem como um eventual im-
pacto na dimensão e esta-
bilidade das equipes com o 
período de férias.

Problemas com as enco-
mendas internacionais repre-

Atrasos nas entregas fazem 
disparar queixas contra os CTT  

sentam quase metade (48%) 
das mais de três mil reclama-
ções no Portal da Queixa. “Os 
CTT têm sentido constrangi-
mentos devido a expedições 
irregulares de e-commerce, 
sobretudo internacional, no-
meadamente com o aumen-
to de compras realizadas em 
sites chineses”, admite fonte 
oficial dos CTT

Domingo especial na Casa do Porto, com a inauguração do 
Ginásio Esportivo, e almoço comemorativo na foto, no de-
senlace da fita, o Presidente Manoel Branco com sua espo-
sa D. Berta Branco, o Bispo Auxiliar Dom Paulo Celso Dias 
Nascimento. Detalhes pág. 2 e 8

O vereador Dr. Paulo Pinheiro, quando entregava o Título 
de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de Janeiro ao pre-
sidente Casa do Porto, Sr. Manoel Branco. Detalhes Pag. 8
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Almoço em comemoração à Inauguração 
do Ginásio Esportivo da Casa do Porto

Um domingo especial 
para a Família Portuense 
que, esteve reunida para 
inaugurar o seu novo Giná-
sio Esportivo e comemorar 
o Título de Cidadão Honorá-
rio recebido por presidente 

No almoço festivo, o presidente Manoel Branco, D. Berta Branco, Dr. Paulo Pinheiro e sua 
esposa Fátima, Márcia Beatriz Costa, cônego Abílio Vasconcelos, bispo auxiliar  Dom Paulo 
Celso.

Presti-
giando o 
domingo 

portuense, 
Glória, Luís 

Augusto, 
Fátima, 

Pacheco e 
Vanda

Mesa dos 
casais 

ami-
gos D. 

Florbela 
e com. 
Afonso 

Bernardo, 
e os ra-
dialistas 
Idália e 

Maneca

Animando o domingo festivo portuense, estava o conjunto 
Josevaldo e seu Trio

Turma anima-
da na Casa 
do Porto: 
Manuelzinho, 
Antonio Pai-
va, o Gilberto 
ex-presidente 
da Casa dos 
Poveiros e 
amigos

Um batê-papo de Maria Alcina com os amigos, o casal Dr. 
Nemias Machado da Costa diretor Administrativo da Casa de 
Portugal e sua esposa Rita

Casa 
lotada na 
inaugu-
ração do 
Ginásio 
da Casa 
do Porto

Presidente 
Manoel Bran-
co saudando 
amigos e 
associados 
da Casa do 
Porto

Foto marcante 
do G.F Arman-

do Leça no 
almoço festivo 

na Casa do 
Porto 

Armando Leça. Muita gente 
esteve presente à inaugura-
ção, como pode ser visto nas 
fotos publicadas nestas pági-
nas. A alegria foi geral. 

Damos Vivas à Casa do 
Porto!!! 

Vivas ao novo Cidadão 
Carioca, Manuel Ferreira 
Monteiro Branco!!!

Manuel Branco.  No almoço,  
acomodados na mesa do 
presidente estavam: o Bis-
po Auxiliar Dom Paulo Celso 
Dias Nascimento, o Cônego 
Abílio, os casais D. Fátima 
e Dr. Paulo Pinheiro- vere-

ador do município do RJ, 
o casal anfitrião D. Berta e 
Sr. Manuel Branco, e Felipe 
Mendes. Estavam presente 
pessoas influentes da Co-
munidade Luso-Brasileira, a 
vereadora Teresa Bergher, a 

fadista Maria Alcina e os ca-
sais: Glorinha e Luís Augus-
to, Fátima e Pacheco, Florbe-
la (plenamente recuperada) 
e o com. Afonso Bernardo, 
Idália e Maneca, e também 
o Antonio Paiva, o Gilberto- 
Casa dos Poveiros, e o pre-
sidente da Casa do Minho, 
Agostinho dos Santos, que 
deu uma breve passada por 
ter-se comprometido com 
sua presença no aniversário 
da Casa dos Açores.

A Casa estava cheia de 
amigos e convidados duran-
te a celebração. Logo após, 
todos foram bem acomoda-
dos  e prontos para degustar 
da maravilhosa ementa, e da 
música do Trio Josevaldo, 
que aniversariou no sába-
do, e fez a alegria de todos;  
depois,  o belo folclore do 

Exibição exu-
berante do Ar-

mando Leça no 
domingo festivo 

portuense

Um dia especial para a diretoria da Casa do Porto, associados e  componentes do Armando 
Leça

Panorâmica da Família Portuense, no domingo passado

Uma magnifica apresentação do G.F Armando Leça
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Notas.. ...e mais

as 5 melhores praias 
fluviais do país

Gondomar: Lomba Si-
tuada na margem esquer-
da do rio Douro, esta praia 
fluvial conta com um ex-
tenso areal e está dotada 
de diversas infraestruturas 
de apoio para garantir que 
os visitantes aproveitem o 
espaço da melhor forma. 
A praia tem um parque 
de merendas, com um 
grelhador à disposição de 
todos os visitantes e um 
snack-bar, que facilitam 
a vida de quem procura 
passar umas boas horas 
numa esplanada a apre-
ciar a vista. É ainda pos-
sível acampar no recinto 
gratuitamente, aproveitan-
do assim a praia durante 
vários dias. O espaço dis-
põe de banheiros, chuvei-
ros e salva-vidas durante 
toda a época balnear. Em 
termos de acessibilida-
de, existe uma rampa de 
acesso ao areal e outra 
destinada aos desportos 
náuticos.Há um barco táxi 
que o pode levar até outra 
praia, também bastante 
conhecida, a Praia Fluvial 
de Melres. 

Seia: Loriga A Praia flu-
vial de Loriga é conhecida 
não só pelas suas águas 
transparentes mas tam-
bém pela paisagem arre-
batadora, um presente do 
parque natural da Serra 
da Estrela, que envolve 
o espaço. Esta é a única 
praia do país situada num 
vale glaciar, o que a torna 
num dos sítios obrigató-
rios a visitar neste périplo. 
O local conta com um par-
que de merendas, um par-
que infantil, duas piscinas 
para crianças e dispõe de 
atividades desportivas. 

O espaço é vigiado por 
salva-vidas e conta ainda 
com um posto de primeiros 
socorros. Para lá do calor 
que puxa os mergulhos, a 
praia fluvial de Loriga me-
rece uma visita no inverno, 
altura em que o Parque 
Natural da Serra da Estre-
la se encontra coberto de 
neve - e é nessa altura que 
este se transforma num 
cenário saído de um filme. 
A época balnear na praia 
fluvial de Loriga termina a 
31 de agosto.

Santarém: Aldeia do 
Mato Localizada na mar-
gem esquerda do rio Zêze-
re, na albufeira de Castelo 
de Bode, em Santarém, 
a Aldeia do Mato, fica a 
pouco mais de uma hora 
de Lisboa e é considerada 
uma das principais atra-
ções turísticas da região. 
O espaço conta com pisci-
nas flutuantes,  uma para 
crianças, outra aos adul-
tos,  e atividades desporti-
vas. Aqui é possível fazer 
canoagem, mergulho, BTT, 
tiro com arco, rappel, slide, 
passeios de moto 4 e até 

prias refeições, um campo 
de futebol de praia, um 
parque infantil e um bar 
com esplanada, aberto 
até às 02h. Para os mais 
aventureiros, existe ainda 
a possibilidade de fazer 
campismo selvagem numa 
zona criada para o efeito e 
pernoitar no local.  A praia 
conta com casas de banho 
com balneário e parque de 
estacionamento. A praia 
fluvial pode ser visitada até 
31 de agosto.

Braga: Adaúfe Banha-
da pelo rio Cávado, a 
praia de Adaúfe está pre-
parada para oferecer um 
dia magnífico a quem es-
teja de passagem pela ci-
dade de Braga. É possível 
aproveitar o sol e a paisa-
gem, mas também dar uns 
bons mergulhos, praticar 
slide e alugar gaivotas ou 
canoas. Além da praia de 
águas límpidas, existem 
várias cascatas por per-
to o que torna este local 
ideal para os verdadei-
ros amantes da natureza. 
Para garantir a seguran-
ça dos banhistas, a praia 
conta com sava-vidas  
entre as 10h e as 19h, de 
segunda a domingo, logo 
é aconselhável que crian-
ças, idosos e pessoas 
com mobilidade reduzida 
decidam ir dentro deste 
horário.  O espaço dispõe 
de um café, mesas e par-
que de estacionamento.  
Em julho e agosto existem 
onibus para o local, os 
TUB, que fazem o percur-
so entre a Avenida Central 
de Braga e a praia. A praia 
fluvial  do Adaúfe pode ser 
visitada - com vigilância  
até 15 de setembro.

“Descendo  o  Chiado com  Luísa  
e o  Conselheiro Acácio”

Dia 26.Jul.2019,  6a. feira  -  15h
Local: Real Gabinete Português de Leitura

Rua Luís de Camões, 30
Entrada livre

O PPLB - Polo de Pesquisas 
Luso-Brasileiras, do Centro de 

Estudos do Real 
Gabinete Português de Leitura

Convida para a palestra do pesquisador 
(ISCTE, Lisboa) e diplomata Carlos  Kessel

Costa sobre incêndios: 
Autarcas são os “primeiros 

responsáveis pela proteção civil” 
nos seus concelhos

“Eu não faço comentário enquanto os incêndios e as opera-
ções estão a decorrer e, sobretudo, não digo aos que são 
os primeiros responsáveis pela proteção civil em cada con-
celho, que são os autarcas, o que é que devem fazer para 
prevenir, através da boa gestão do seu território, os riscos 
de incêndio”, disse o primeiro-ministro. Ele foi questionado 
sobre o incêndio em Vila Rei e passou ao concelho vizinho 
de Mação, mas também sobre as críticas dos autarcas da 
zona, o vice-presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, 
Paulo César, que disse hoje que este concelho está farto de 
enfrentar chamas ano após ano e garantiu que o “Estado 
voltou a falhar” na prevenção do incêndio deste fim de se-
mana. “Este momento, é um momento deixar os profissio-
nais trabalharem, com a grande dedicação com que estão 
a fazer, darem tudo por tudo para protegerem as pessoas, 
para salvarem os bens das pessoas, para protegerem a 
nossa floresta e, no final, falaremos”, advogou.
  

Vista Alegre duplica lucros com 
melhor performance operacional 

de sempre num semestre
A Vista Alegre Atlantis alcançou um resultado líquido de 
3,71 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, 
duplicando o registado no ano passado, 1,86 mil euros, este 
aumento ocorreu num trimestre de crescimento da ativida-
de operacional da companhia controlada pela Visabeira. O 
volume de negócios aumentou 37% para 57,4 milhões de 
euros e o EBITDA subiu 65% para 11,5 milhões de euros. 
A margem EBITDA melhorou 3,4 % para 20,1%. A empresa 
pagou 500 mil euros em impostos, contra 700 mil em 2018, 
pelo que os resultados antes desta rubrica melhoraram 
61%. Este aumento é justificado pelo crescimento do vo-
lume de negócios nos mercados europeus, Holanda, Itália 

e França, países com maiores crescimentos, já o mercado 
interno teve vendas de 13,9 milhões de euros, suportado 
pelo negócio das lojas próprias.
 

Na greve dos motoristas podem 
faltar alimentos nos 

supermercados, ameaça sindicato  
“O Governo e a Associação Nacional de Transportes Públi-
cos Rodoviários de Mercadorias, tentam esconder, mas a 
greve do dia 12 vai ter repercussões muito mais graves do 
que a de abril, pois esta greve está convocada e vai afetar 
todas as tipologias de transporte de todos os âmbitos”, diz o 
sindicato, além dos combustíveis, vai afetar também o abas-
tecimento às grandes superfícies, à indústria e serviços, po-
dendo faltar alimentos e outros bens nos supermercados. A 
indústria, avisa o SIMM, vai sofrer graves perdas e grandes 
exportadoras como a Autoeuropa correm o risco de parar de 
trabalhar. Esta marcada uma reunião para hoje na Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, para planejar 
os serviços mínimos. O pré-aviso dos sindicatos  propõe ser-
viços mínimos de 25% em todo o território nacional, na greve 
de abril eram de 40% apenas em Lisboa e Porto.

Patrões e sindicatos da cortiça 
não se acertam no acordo salarial
Após uma nova reunião para negociar o novo Contrato Co-
letivo de Trabalho, os patrões e os sindicatos do setor da 
cortiça continuam sem chegar a um entendimento sobre as 
subidas dos ordenados para os cerca de 8 mil trabalhadores. 
A última proposta da Associação Portuguesa da Cortiça (Ap-
cor), que representa 280 empresas do setor, foi de uma pro-
gressão de 2,25%, descrito como o maior aumento salarial 
do século. No início das negociações, a atualização proposta 
pelos patrões tinha sido de 1,8%, o que representaria um mí-
nimo de 14,73 euros.O Sindicato dos Operários Corticeiros 
do Norte não cede. Liderado por Alírio Martins, já avisou que 
nenhum representante dos trabalhadores vai prescindir do 
aumento de, pelo menos, 20 euros mensais no grupo XIV, 
que é o que reúne 95% dos empregos da indústria corticeira 

e o que representa os salários mais baixos”.  A Apcor fala 
num bloqueio por parte dos sindicatos e num sinal claro de 
que só uma das partes está, de fato, a fazer um esforço para 
alcançar o acordo, e que fica provado que tudo fez para que o 
acordo fosse possível ainda dentro de um período importante 
para a vida pessoal e familiar dos seus trabalhadores.

Sonae cria 110 empregos 
em Mirandela com abertura de 

sete lojas
A Sonae anunciou a abertura de sete novas lojas em Mi-
randela, dando origem à criação de 110 novos empregos e 
reforçando a presença no distrito de Bragança, a empresa 
liderada por Cláudia Azevedo revela que o novo projeto, lo-
calizado na Quinta dos Aquedutos, inclui uma loja Continen-
te Modelo e uma galeria comercial onde estarão presentes 
as marcas Worten, Well’s, MO, note!, ZU e BAGGA. As sete 
lojas ocupam uma área total de 2.700 m/2. “Os novos espa-
ços comerciais beneficiam dos mais recentes e inovadores 
formatos de loja das insígnias da Sonae, que têm contribu-
ído para a preferência de cada vez mais clientes em todo o 
país e para o reforço das suas posições competitivas”, diz o 
comunicado, o novo Continente Modelo de Mirandela será 
uma loja de referência no setor e na vanguarda da inovação 
na vertente ambiental.

Miguel Frasquilho: Operação 
da TAP com perspectivas 

positivas em 2019
“A operação da TAP está melhor neste ano e a TAP está 
melhor preparada” disse à Lusa o chairman da transporta-
dora ,dizendo que tal também se deve ao esforço que tem 
vindo a ser feito pelos players do setor para conseguirem 
melhorar toda a operação do transporte aéreo sobretudo no 
aeroporto de Lisboa que é muito congestionado”. Todo este 
esforço, reflete-se numa melhoria da nossa operação e as 
perspectivas para o conjunto do ano são positivas.Miguel 
Frasquilho falava na cerimónia de batismo do novo Airbus 
A320, com o nome do guitarrista Carlos Paredes, no dia em 
que se assinalam os 15 anos da sua morte.

escalada. Existe um par-
que das merendas onde 
se podem realizar pique-
niques e também um bar/
cafetaria, o espaço dispõe 
de bungalows em frente à 
praia. Cada bungalow dá 
para 4 pessoas com ba-
nheiro e cozinha. A praia, 
tem  bandeira azul.  A praia 
fluvial pode ser visitada até 
31 de outubro, de segunda 
a sexta-feira, das 14 às 20 
horas, e aos sábados, do-
mingos e feriados das 10 
às 20 horas. 

Viseu: Folgosa A praia 
Fluvial da Folgosa, locali-
zada no concelho de Cas-
tro Daire, distrito de Viseu, 
é visitada anualmente por 
milhares de turistas. Co-
nhecida pelas águas límpi-
das e tranquilas é rodeada 
por uma paisagem verde-
jante e a presença de uma 
represa, que parece quase 
natural, dá ao local um ar 
mais selvagem. O espa-
ço dispõe de um parque 
de merendas, que conta 
com bancos e grelhadores 
para os visitantes pode-
rem preparar as suas pró-

Missa de 1 ano 
de faleciMento

Na Igreja Santo Antônio dos Pobres,
Rua dos Inválidos 42 Centro do Rio

Será realizada no próximo
dia 1 de agosto, às 18hs

Dr. Albano da Rocha
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14 famílias de Oeiras 
recebem as chaves das

suas novas casas
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Um Encontro Nacional de 
Ceramistas, contando com 
a presença de cerca de 50 
artesãos, é o principal des-
taque da 42ª edição da Feira 
Nacional de Artesanato de 
Vila do Conde, a decorrer de 
27 julho a 11 agosto, nos Jar-
dins da Av. Júlio Graça.

Num espaço frondoso 
e apetecível, a feira des-
dobra-se por 11.000 m2 
onde cerca de 200 arte-
sãos exibem as suas artes, 
transportando afetos e re-
cordações. No decorrer do 
evento, os visitantes podem 
conhecer os artífices e com 
eles descobrir técnicas e 
saberes ancestrais.

Conforme referido, a ce-
râmica ocupa lugar de rele-
vo, nesta edição, graças ao 
Encontro Nacional de Ce-
ramistas que, para os visi-
tantes, se materializa numa 

vila do conde 

Portimão

oliveira de frades

lorvão

lousã

42ª feira nacional de
artesanato de vila do conde

exposição, demonstração 
e workshops sobre práticas 
e técnicas. Muito para ver e 
descobrir numa época em 
que a cerâmica salda contas 
com as novas tendências do 
mercado, se cria e recria, se 
estiliza e sobressai no palco 
da contemporaneidade.

Este Encontro irá reunir, 
em Vila do Conde, alguns 
dos principais nomes nacio-
nais da produção ceramista, 
oriundos dos centros oleiros 
de maior relevo do País, de 
que são exemplo Barcelos, 
Caldas da Rainha ou Re-
guengos de Monsaraz.

É no âmbito deste En-
contro que o artista plástico 
João Carqueijeiro* estará 
em Vila do Conde para apre-
sentar uma exposição de 
cerâmica contemporânea, 
a inaugurar no dia 20 de 
Julho, às 18h00, no Centro 

Duas embarcações sub-
mersas e descobertas du-
rante os trabalhos de dra-
gagem na Ria de Alvor, no 
concelho de Portimão, foram 
removidas esta semana, 
anunciou hoje a Docapesca.

Em comunicado, a Do-
capesca indicou que o des-
mantelamento e remoção 
das embarcações foi feito 
por mergulhadores que utili-
zaram meios de reflutuação, 
trabalhos que tiveram um 
custo de 22 mil euros, tendo 
os destroços sido encami-
nhados para aterro.

“A remoção das embar-
cações foi feita de modo a 
que os trabalhos de draga-
gem pudessem ser devida-
mente executados naquela 
zona”, sublinhou a Doca-
pesca.

As duas embarcações 
afundadas foram deteta-
das durante os trabalhos de 
dragagem dos sedimentos 
na Ria de Alvor (barra, ca-
nal de acesso e bacia portu-
ária do porto de Alvor), uma 
empreitada da responsabili-
dade da Agência Portugue-
sa do Ambiente.

duas embarcações submersas 
retiradas da ria de alvor

14 famílias de Oeiras 
receberam a chave da sua 
nova casa, no passado dia 
12 de julho, no Gabinete 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isal-
tino Morais, localizado nos 
Paços do Concelho.

Dos 14 fogos munici-
pais que serão atribuídos 
pelo Município de Oeiras, 
nove deles serão disponi-
bilizados a famílias com 
pedidos registados no 
âmbito do Programa Ob-
servatório e os restantes 
cinco serão para famílias 
residentes no Bairro dos 
Corações, empreendi-

mento atualmente em fase 
de extinção.

Do universo das 9 fa-
mílias a realojar no âmbito 
do Observatório, verifica-
se que o tipo de família 
com mais expressão é a 
tipologia denominada por 
Isolados (4).

Relativamente aos fo-
gos disponíveis para atri-
buição, as tipologias a 
atribuir, distribuídas por di-
versos empreendimentos, 
com maior expressão são 
T1 (4), sendo que três des-
tas encontram-se inseridas 
na Unidade Residencial 
Madre Maria Clara. 

O município de Oliveira de Frades viu apro-
vada uma candidatura ao Fundo Florestal Per-
manente, no valor de 10 mil euros, para apoio 
à destruição de ninhos de vespa velutina.

“Este apoio terá como objetivo detetar e 
destruir os ninhos e, assim, minimizar os efei-

tos nefastos que esta praga representa para 
os setores agrícola e apícola”, explica a au-
tarquia.

A Câmara pede às pessoas que encontra-
rem algum ninho de vespa velutina que con-
tactem o Serviço Municipal de Proteção Civil.

aprovada candidatura para destruição
de ninhos de vespa velutina 

Municipal de Juventude.
O evento está, há muito, 

classificado como a maior e 
mais expressiva mostra das 
artes tradicionais portugue-
sas, já que os critérios de 
seleção dos artesãos aqui 

representados continuam a 
primar pela genuinidade e 
autenticidade dos produtos. 
Só assim se garante a quali-
dade de um certame que, na 
presente edição, terá ainda 
outros aliciantes.

Nos dias 9 e 10 de agosto, 
a Praia Fluvial da Sra. da Gra-
ça, em Serpins irá ser palco 
da edição de 2019 do Festival 
“Lousã ON”.

Com um programa ape-
lativo, o evento conta com a 
atuação da DJ Carolina Torres 
na sexta feira, dia 9 de agos-
to e no dia seguinte, sábado, 
10 de agosto, sobe a palco a 
dupla “Insert Coin”, constituída 
por João Paulo Sousa e Joel 
Rodrigues que prometem “dar 
baile” a todos os presentes 
com alguns “hits” musicais in-
temporais.

A animação permanente, 

durante os dois dias, estará a 
cargo do DJ Licor Beirão, Mar-
tinez e do lousanense Dr. Ka-
tela.

Esta iniciativa, que se irá 
realizar pela primeira vez neste 
espaço, contará também com 
um programa diversificado que 
conta com jogos desportivos, 
tradicionais e de lazer, aulas e 
demonstrações, visitas de “Tuk 
Tuk” e jogos coletivos.

A Autarquia assegurará 
ainda o transporte gratuito com 
partidas junto ao edifício dos 
Paços do Concelho (21 e 22h), 
e regresso junto à Praia Fluvial 
(1h e 2h).

Praia fluvial da sra. da Graça é o 
palco do festival “lousã on”

Os 29 jovens oriundos 
de 8 países europeus que 
se encontram a participar 
na formação “Sports All 
Aboard”, da associação 
juvenil ProAtlântico, vêm 
hoje, dia 22 de julho, vi-
sitar os jardins do Palácio 
do Marquês de Pombal, a 
partir das 17:00. A Câma-
ra Municipal de Oeiras vai 
recebê-los com um “Wel-
come Drink”, às 18:00, na 
Adega do Palácio.

“Sports All Aboard” é 
uma formação que, ao 
longo de uma semana (até 
29 de julho), se debruçará 
sobre as questões ligadas 
ao desporto adaptado. 
Decorre em instalações 
da ProAtlântico, localiza-
das na Casa Europa, na 
Cruz Quebrada.

O objetivo desta for-
mação consiste em ca-
pacitar as organizações 
com ferramentas que 
lhes permitam trabalhar 
com jovens com defici-
ência, apoiando a sua 
integração na sociedade, 
promovendo a igualdade 
através da realização de 
atividades desportivas 
adaptadas às suas condi-

oeiras dá as boas-vindas aos 29 
jovens europeus que participam 

no “sports all aboard”

ções físicas, sensoriais e 
mentais.

O processo é direcio-
nado para os jovens (com 
e sem deficiência) e tem 
como objetivo promover 
a atividade desportiva 
adaptada às pessoas com 
deficiência ou incapacida-
de, através de reflexões, 
oficinas, dinâmicas de 
grupo, visitas de campo e 
prática desportiva.

“Sports All Aboard” 
surge como uma res-
posta aos desafios co-
locados pela Erasmus 
+, numa altura em que 
a Europa enfrenta ques-
tões pertinentes como o 
aumento do protesto so-
cial ou surtos dos quais 
advogam o colapso da 
Europa. Os níveis cres-
centes de desemprego, 
principalmente entre os 
jovens que abandonam 
a escola prematuramente 
ou com poucas qualifica-
ções, são um dos pontos 
principais das prioridades 
da UE. O projeto aborda 
um dos grupos mais afe-
tados pelo desemprego e 
a falta de oportunidades: 
jovens com deficiência.

A Assembleia da Repú-
blica (AR) aprovou na ge-
neralidade três projetos de 
resolução para a instalação 
de uma unidade de cuidados 
continuados integrados no 
antigo Hospital Psiquiátrico 
de Lorvão, em Penacova.

No seu projeto de reso-
lução, o BE salienta que, 

Parlamento aprova projetos para instalar cuidados continuados no Hospital de lorvão
“embora o Centro Hospita-
lar e Universitário de Coim-
bra (CHUC) seja uma das 
maiores unidades do país, 
não está dotado da valência 
de cuidados continuados e 
regularmente encontra difi-
culdades em libertar camas 
para situações que requerem 
mais atenção”.
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Francisca foi coroada 
“Rainha dos Espantalhos”. 
Um dos momentos-altos da 
edição deste ano do Festival 
de Espantalhos de Portugal 
Francisca OAZ desenrolou-
se na tarde de ontem, em Oli-
veira de Azeméis: um cortejo 
com largas dezenas de crian-
ças e adultos saiu da Praça 
da Cidade (antigo Largo do 
Gemini) para a Praça da Re-
pública, em frente aos Paços 
do Concelho, onde se reali-
zou a cerimónia real.

Ela foi “surpreendida” por 
pássaros, que endossaram 
a “Coroa ao Corvo” da len-
da [ver caixa], que a colocou 

oliveira de azeméis

mangualde

sertã

esposende

vila de rei e mação

O incêndio no concelho 
da Sertã reacendeu ontem 
à tarde depois de sido dado 
como dominado durante a 
madrugada, continuando, ao 
final do dia de ontem os fogos 

no distritos de Castelo Branco 
a mobilizar mais de mil bom-
beiros e 15 meios aéreos, 
segundo a Protecção Civil. 
O fogo reacendeu à tarde e 
no local mantinham-se 295 

mil residentes de mangualde 
em “andanças seniores”

Casas ardidas e aldeias ameaçadas na região

Foram cerca de mil os 
residentes no concelho 
de Mangualde, com ida-
de igual ou superior a 65 
anos, que participaram em 
mais uma edição de “An-
danças Seniores”. Este 
projeto, promovido pela 
Câmara Municipal de Man-
gualde, em parceria com a 
Rede Social de Mangual-
de, proporcionou viagens 
aos seniores do concelho, 
realizadas entre os dias 26 
de junho e 12 de julho.

Na edição deste ano, 
os seniores mangualden-
ses partiram das suas fre-
guesias rumo a Braga, em 
visita ao Santuário do Bom 
Jesus, seguida da visita 
ao Santuário do Sameiro. 
O passeio terminava com 
a ida ao Parque da Nossa 
Senhora da Saúde, em Vila 
Nova de Gaia.

Os principais objetivos 
destas viagens são dina-
mizar o convívio entre to-
dos os cidadãos seniores 
do concelho e promover, 
através de atividades de 
lazer, momentos estimu-

lantes para a socialização 
e comunicação e para a 
partilha de experiências e 
emoções, permitindo aos 
integrantes do grupo uma 
maior satisfação e, por 
conseguinte, uma melhor 
qualidade de vida.

Podem participar, gra-
tuitamente, na viagem to-
dos os cidadãos do con-
celho de Mangualde, com 
idade igual ou superior a 
65 anos, residentes em to-
das as freguesias do con-
celho.

O projeto “ANDANÇAS 
SENIORES” consubstan-
cia-se na realização de 
passeios a locais previa-
mente definidos pela Au-
tarquia promovendo opor-
tunidades de lazer e de 
conhecimento de locais de 
interesse histórico-cultural. 
Desta forma, procura-se 
promover a socialização, a 
comunicação e a interação 
com os outros, bem como, 
potenciar as capacidades 
funcionais, físicas e cogni-
tivas, reforçando o convívio 
e os laços sociais.

O incêndio de Vila de Rei e Mação já atin-
giu algumas habitações sem que neste mo-
mento haja um número quantificado, segundo 
a Proteção Civil. «Há registro de casas atingi-
das pelas chamas, mas não temos ainda um 
número fiável», confirmou o comandante do 

Agrupamento Centro Sul, Belo Costa, numa 
conferência de imprensa ontem às 20h00, 
para fazer o ponto da situação dos fogos que 
desde sábado à tarde atingem os distritos de 
Castelo Branco e Santarém, ameaçando vá-
rias povoações.

Francisca foi coroada a
“rainha dos espantalhos”

A Câmara de Esposen-
de lança na segunda-feira 
a primeira pedra do canal 
destinado a acabar com as 
inundações na cidade, uma 
empreitada que deverá ficar 
concluída em 2021, anunciou 
hoje o município.

O investimento é compar-
ticipado por fundos comunitá-
rios em 3,9 milhões de euros, 
um valor que contempla pro-
jeto, aquisição de terrenos e a 
obra propriamente dita, adjudi-
cada por 3,1 milhões de euros.

A obra tem um prazo de 
execução de dois anos e 
quatro meses.

Em causa está a cons-
trução de um sistema in-
tercetor de águas pluviais 
excedentes, para resolução 
de problemas de drenagem 
de terrenos agrícolas e das 
inundações na cidade de Es-
posende.

Problemas que, sublinha 
o município, “colocam em 
risco a população e causam 
elevados danos no patrimô-

Canal para acabar com as cheias
em esposende pronto em 2021

na cabeça da “Rainha”. Já 
coroada, “Francisca”, perso-
nagem assumida por Beatriz 
Oliveira, proclamou as leis 
que passarão a reger o seu 
reino, marcadas por valores 
como “a amizade e a solida-
riedade, a gratidão e a espe-
rança, a humildade, a união e 
a paz”.

A soberana dos Espan-
talhos prometeu “espalhar o 
nome de Oliveira de Azeméis” 
e dar asas aos sonhos, prin-
cipalmente ao sonho de fazer 
de Oliveira de Azeméis “o 
melhor lugar para se viver, in-
vestir e trabalhar”, no fundo, 
para se ser “feliz”.

Condeixa

FamaliCao
O que é que este evento 

pode trazer ao concelho?
As Festas de Santa Cris-

tina, nossa padroeira, têm 
sido, de ano para ano, um 
sucesso, em termos de par-
ticipação, de pessoas que 
se deslocam a Condeixa. 
Traz-nos muitas mais-valias 
ao nível do comércio, eco-
nomia local e beneficia as 
atividades das associações 
que garantem o funciona-
mento das tasquinhas. É 
também uma oportunidade 
para revelarmos os nossos 
produtos endógenos. É esta 
envolvência que tem feito 
da festa um êxito. O objetivo 
é, no fundo, mostrar Con-
deixa, as suas gentes e os 
seus produtos.

Há ainda o cartaz mu-
sical…

Sim, também ajuda evi-
dentemente. Temos mantido 
um cartaz com grande nível, 
ao longo dos anos.

O programa das come-
morações do Dia do Municí-
pio prevê homenagens?

Sim, este ano vamos fa-
zer, pela primeira vez, uma 
homenagem aos funcio-
nários da câmara munici-
pal. Julgo que é mesmo a 
primeira vez. Serão 50 os 
homenageados… A ideia é 
destacar aqueles que estão 
mais nos bastidores e que 
são essenciais para a mis-
são da autarquia, pessoas 
que têm dado um contributo 
enorme para o desenvolvi-
mento do concelho. É mais 
do que justo e já queríamos 
fazer este reconhecimento 
há algum tempo.

oportunidade 
para mostrar o 

que é Condeixa, 
os seus produtos 

e a sua gente

O Parque da Devesa, em 
Famalicão, volta a ser palco 
do Mel, o Piquenique das 
Artes Devesa, este ano nos 
dias 1, 2 e 3 de agosto.

Ao público pede-se ape-
nas que levem a toalha do 
piquenique e também uma 
mantinha para as noites fres-
cas.

“Esta edição vai decorrer 
essencialmente à noite, com 
as atividades a iniciarem a 
partir das 18h e a prolonga-
rem-se até à 1h da madruga-
da”, explica a organização, 
a cargo do município de Vila 
Nova de Famalicão.

A programação se desdo-
bra em três ciclos: a viagem 
ao palco, onde se integra os 
concertos, os espetáculos 
de teatro e música; a viagem 
ao ciclo de artes visuais que 
agrega as práticas multimídia 
e performances; a viagem ao 
mundo futuro que inclui as 
oficinas, as conferências e 
áreas lúdicas.

Destinando-se principal-
mente às famílias, o Mel abre 
a programação diária com o 
serviço educativo, seguem-
se os espetáculos de música, 
teatro e dança. E a noite ter-
mina já de madrugada com 
os ciclos de artes visuais.

No que diz respeito aos 
concertos destaque para a 
banda irlandesa Hot Air Ba-

Festival mel regres-
sa a Famalicão com 
concertos, teatro, 
oficinas e áreas 

lúdicas

nio público e privado”.
O canal intercetor irá des-

de a rotunda da empresa 
Solidal, na cidade, até à fre-
guesia das Marinhas, numa 
extensão de 4,5 quilômetros.

“Este projeto decorre da 
decisão do Ministério do Am-
biente que classificou Espo-
sende como zona crítica, no 
âmbito do Plano de Gestão 
de Riscos de Inundação, ela-
borado pela Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA)”, 
refere o comunicado.

Para o presidente da Câ-
mara, Benjamim Pereira, 
“esta é uma oportunidade 

excecional para resolver um 
dos mais difíceis problemas 
da zona urbana de Esposen-
de, mas também de Mari-
nhas e Gandra”.

“A construção do canal in-
tercetor afigura-se vital para 
a resolução dos problemas 
de drenagem dos terrenos 
agrícolas e das inundações 
na cidade de Esposende, 
que têm vindo a colocar em 
risco a população e a cau-
sar elevados danos no pa-
trimónio público e privado, 
enfraquecendo a economia e 
fragilizando o ambiente”, en-
fatizou o autarca.

bombeiros, 91 viaturas e uma 
aeronave. As altas temperatu-
ras faziam prever uma noite 
preocupante.Mas o incêndio 
que mobiliza mais meios é o 
que deflagrou ao início da tar-
de de sábado no concelho de 
Vila de Rei (Castelo Branco) 
e depois passou para Mação 
(Santarém), estando as cha-
mas a ser combatidas por 
829 operacionais, apoiados 
por 249 viaturas e 15 meios 
aéreos e, onde 15 aldeias das 
23 existentes na freguesia de 
Cardigos, estavam em perigo 
devido à rápida propagação 
das chamas que já tinham 
queimado vários quintais

loon, que atua no dia 2, pelas 
22h30, assim como Meszec-
sinka da Hungria, que sobe 
ao palco pelas 23h45. Antes 
disso, na sexta-feira, dia 1, 
referência para música nacio-
nal com Antropoceno, Crivo e 
Comvinha Tradicional.

No dia 3, sábado, a noite 
é animada pelas bandas Can 
Cun de Portugal e King Sa-
lami & the Cumberland three 
do Reino Unido.

O teatro entra em cena 
com a Fértil Cultural e a peça 
‘Os grandes não têm grandes 
ideias’, na sexta-feira, e a 
companhia Teatro de Monte-
muro e a peça ‘Fanzine’, no 
sábado.

Entre os convidados dos 
ciclos de artes visuais, desta-
que para Paulo Brandão, da 
direção artística do Theatro 
Circo, e para o artista plástico 
Alexandre A. R. Costa.

O Parque da Devesa é o 
espaço verde por excelência 
de Vila Nova de Famalicão. 
São cerca de 27 hectares, 
atravessados pelo rio Pelhe 
e reflorestados com espécies 
autóctones e habitados por 
várias espécies de animais.

A entrada para o do Mel, o 
Piquenique das Artes Devesa 
é gratuita.

Fogo na sertã reacendeu 
ontem à tarde depois de 
dominado de madrugada
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As candidaturas ao 
programa Apoio ao Re-
gresso de Emigrantes a 
Portugal podem ser reali-
zadas no ‘site’ do Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional e consagra, 
entre outras medidas, a 
redução da tributação em 
50% dos rendimentos do 
trabalho dependente e 
dos rendimentos empre-
sariais e profissionais, du-
rante um período de cinco 
anos, para os cidadãos 
que regressem a Portugal 
em 2019 ou 2020.

As medidas foram 
anunciadas  pelo secretá-
rio de Estado do Empre-
go, Miguel Cabrita, e pelo 
secretário de Estado das 
Comunidades, José Luís 
Carneiro, a qual decorreu 
no Ministério do Trabalho 
Solidariedade e Seguran-
ça Social, em Lisboa.

“Por um lado, existe 
necessidade do país, e 
por outro lado há uma 
questão de justiça”, dis-
se o secretário de Estado 
do Emprego acrescen-
tando que atualmente 
em muitas regiões por-
tuguesas se começarem 
a sentir dificuldades no 
recrutamento.

Para José Luís Car-
neiro, há igualmente uma 
tentativa no sentido do 
reequilíbrio demográfi-
co  de Portugal que foi 
afetado durante os anos 
da crise, sobretudo entre 
as gerações mais jovens 
e com mais habilitações 
acadêmicas.

Trata-se de um pro-
grama estratégico que 

Emigrantes já podem apresentar
candidatura aos incentivos para regressar

pretende não só reforçar 
os fatores de atrativida-
de do país para todos 
os que pensem regres-
sar , e apoiar também as 
empresas na supressão 
das suas necessidades 
de contratação através 
da criação de novos in-
centivos que reduzam os 
custos do regresso e que 
facilitem a transição pro-
fissional e geográfica para 
os trabalhadores e agre-
gados familiares.

A medida é para os ci-
dadãos que iniciem ativi-
dade trabalhista em Portu-
gal continental de 2019 a 
31 de dezembro de 2020, 
mediante a celebração de 
contrato de trabalho sem 
termo por conta de outrem 
e que sejam emigrantes 
que tenham saído de Por-
tugal até 31 de dezembro 
de 2015. 

Outras das condições 
indicam que os requeren-
tes devem ter a respetiva 
situação contributiva e tri-
butária regularizada e que 
não se encontrem em si-
tuação de incumprimento 
no que respeita a apoios 

financeiros concedidos 
pelo Instituto de Emprego 
e Formação Profissional.

São igualmente des-
tinatários da medida os 
familiares dos emigrantes 
que saíram de Portugal 
até 31 de dezembro de 
2015, desde que reúnam 
as restantes condições 
previstas para os destina-
tários da medida.

De acordo com o anún-
cio, os cidadãos que reú-
nam comprovadamente 
os requisitos têm direito 
a um apoio financeiro no 
valor de seis vezes o In-
dexante de Apoios Sociais 
(IAS), ou seja, 2.6142 eu-
ros sendo que, em termos 
globais o apoio financeiro 
da nova medida pode che-
gar a 6.536 euros.

Paralelamente, foi lan-
çado um portal destinado 
aos portugueses residen-
tes no estrangeiro e que 
procuram emprego em 
Portugal, antes do regres-
so e “fixação”.

De acordo com o se-
cretário de Estado do 
Emprego, Miguel Cabrita, 
“cerca de 1700 pessoas 

que se encontram em 72 
países já se inscreveram 
no ‘site’”.

Por outro lado, o secre-
tário de Estado das Co-
munidades acrescentou 
que os postos consulares 
já receberam diretamen-
te pedidos de informação 
sobre a medida, nomea-
damente na Região Admi-
nistrativa Especial de Ma-
cau, Reino Unido, Suíça, 
Bélgica e através de cor-
reio eletrónico na África 
do Sul, Angola, Alemanha, 
Brasil, Estados Unidos, 
Holanda, França, Hungria 
Noruega e Peru.   

Questionado se existe 
intenção eleitoralista ten-
do em conta a oportuni-
dade do lançamento do 
programa a três meses 
das eleições legislativas, 
José Luís Carneiro res-
pondeu “que não”, justifi-
cando que o programa é o 
culminar de uma série de 
políticas delineadas nos 
últimos anos.

“Queria recordar e su-
blinhar que desde 2017, 
quando se torna clara essa 
opção dos que querem re-
gressar foram desenvolvi-
das um conjunto de políti-
cas e esta é uma forma de 
integrar e sistematizar e 
de ir mais adiante do que 
vinha a ser feito”, disse o 
secretário de Estado das 
Comunidades, sublinhan-
do o reforço do gabinete 
de apoio ao emigrante 
nos municípios portugue-
ses: 157 unidades “que 
já prestam apoio” sobre 
o processo de saída, mas 
também sobre o regresso.

Depois de a Direção Geral 
do Orçamento do Ministério 
das Finanças ter divulgado 
os dados referentes à execu-
ção orçamental de maio des-
te ano, rapidamente se falou 
num milagre orçamental. O 
economista Eugénio Rosa 
não acha, tendo até desen-
volvido um estudo que prova  
que não será bem assim.

“Como os dados do Minis-
tério das Finanças mostram, 
Centeno conseguiu obter um 
saldo orçamental consolidado 
das Administrações Públicas 
positivo de de 318,1 milhões 
de euros à custa do aumen-
to da divida destas ao setor 
privado em 356,5 milhões 
euros. Só a nível do Serviço 
Nacional, a dívida do SNS 
aos privados aumentou, entre 
dezembro de 2018 e maio de 
2019, de 503,5 milhões euros 
para 658,7 milhões de euros, 
ou seja, mais 30,8% em cin-
co meses. Por isso, não é de 
estranhar nem as dificuldades 
crescentes do SNS para res-
ponder às necessidades de 
saúde da população, nem os 
protestos dos profissionais 
de saúde”. No seu entender, 
é necessário também perce-
ber a parcela da Segurança 
Social. Eugénio Rosa explica 
que o saldo orçamental divul-
gado pelo Ministério resulta 
da consolidação dos saldos 
de todas as Administrações 
Públicas, onde está incluída a 
Segurança Social. “E foi o au-
mento desta última que mais 
contribuiu para aquele saldo 
orçamental global positivo de 
318,1 milhões de euros tão 
elogiado”, garante. E faz as 

contas: “Entre 2018 e 2019, e 
tomando como base apenas 
os cinco primeiros meses de 
cada ano, o saldo positivo da 
Segurança Social aumentou 
de 1.488 milhões de euros 
para 1824,4 milhões de euros, 
ou seja, registou um cresci-
mento de 336,4 milhões de 
euros (+22,6%) em 2019, por-
tanto um crescimento superior 
ao saldo orçamental (318,8 
milhões de euros) utilizado por 
Mário Centeno”.

Para o economista é cla-
ro: uma das causas que têm 
contribuído para os enormes 
saldos positivos apresenta-
dos pela Segurança Social, 
além do aumento das con-
tribuições dos trabalhadores 
e empresas, foram as res-
trições impostas em despe-
sas de combate à pobreza. 
Neste âmbito, destaca o seu 
impacto social fortemente ne-
gativo, a baixa de cobertura 
do subsídio de desemprego, 
ou seja, da percentagem de 
desempregados a receber 
subsídio de desemprego. Na 
análise divulgada, Eugénio 
Rosa explica que, no final do 
primeiro trimestre deste ano, 
menos de 32 desempregados 
em cada 100 recebiam subsí-
dio de desemprego. O sub-
sídio de desemprego médio 
pago nesse mês foi apenas 
494,2 euros segundo a Segu-
rança Social. Segundo o INE, 
45,7% dos desempregados 
encontram-se a viver abaixo 
do limiar da pobreza. O de-
semprego é a principal causa 
da pobreza em Portugal ten-
do aumentado com este go-
verno”, acusa Eugénio Rosa.

Economista não acredita
em milagre de Centeno

Apesar de continuar a 
ter de suportar uma taxa 
de juro mais alta do que 
a média dos créditos já 
existentes, quem recor-
reu a um empréstimo para 
compra de habitação en-
tre abril e junho conseguiu  
uma taxa de juro mais 
baixa do que a aplicada 
nos meses anteriores, 
confirmando a tendência 
de melhoria das condi-
ções de acesso a novos 
créditos que se regista 
desde o início do segun-

do trimestre deste ano.                                                                              
De acordo com os dados 
do Instituto Nacional de 
Estatística, a taxa de juro 
no total dos contratos 
de crédito à habitação 
registou em junho uma 
ligeira subida de 1,08% 
para 1,081%. Manteve-
se assim, a tendência 
ascendente que se veri-
fica desde que este indi-
cador atingiu em junho 
do ano passado um mí-
nimo de 1,007%.

No entanto, quando se 

Taxas de juro dos novos créditos à
habitação voltam a baixar em Junho

olha para os novos crédi-
tos à habitação, os dados 
do INE revelam uma ten-
dência redução das taxas 
de juro praticadas pelos 
bancos. Em Junho, a taxa 
de juro média dos contra-
tos nos últimos 3 meses 
foi de 1,267%, uma des-
cida face aos 1,394% de 
Maio. Em abril, este indi-
cador estava nos 1,411%.

Com as taxas Euribor 
a níveis próximos do mí-
nimo, os números agora 
divulgados mostram que, 
apesar de ainda estarem 
acima do valor médio da 
totalidade dos emprés-
timos, os spreads prati-
cados pelos bancos nos 
novos créditos têm vin-
do a descer nos últimos 
três meses.

O INE revela ainda 
que, no que diz respeito à 
totalidade dos contratos, o 
valor médio da prestação 
vencida subiu um euro em 
Junho, para 247 euros, 
sendo que, deste valor, 48 

euros correspondem ao 
pagamento de juros e 199 
euros a capital amortiza-
do. Nos contratos celebra-
dos nos últimos 3 meses, 
o valor médio da presta-
ção desceu 39 euros, para 
292 euros, com 105 euros 
deste valor a correspon-
der aos  juros.

Esta evolução dos ju-
ros no crédito à habitação 
acontece numa altura em 
que, no mercado, a ex-
pectativa é de um reforço 
dos estímulos monetários 
oferecidos pelo Banco 
Central Europeu. Existe 
a expectativa de que, na 
reunião do conselho de 
governadores agendada 
para esta semana, possa 
ser decidida uma descida 
da taxa de juro de depósi-
to, algo que constitui uma 
pressão descendente para 
o valor das taxas Euribor, 
o indexante da grande 
maioria dos contratos de 
crédito à habitação conce-
didos em Portugal.

A iniciativa  deu entrada no 
Tribunal Administrativo de Lis-
boa e seguiu para o Supremo 
Tribunal Administrativo, por 
ser considerado que devem 
ser demandados a Presidên-
cia do Conselho de Ministros 
e o Ministério das Finanças.

O Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administra-
ção Local e Regional (STAL) 
é o autor da ação judicial 
contra o Estado português, 
já  no Tribunal Administrativo 
de Círculo de Lisboa (TACL), 
que visa obrigar a rever a Ta-
bela Remuneratória dos tra-
balhadores da Administração 
Pública desde 2010. Segundo 
José Correia, presidente da 

Direção Nacional do STAL, a 
referida tabela deveria ter sido 
revista em 2010, em 2015 e 
em 2019, em função da atu-
alização do Salário Mínimo 
Nacional. Uma das consequ-
ências dessa falta de atuali-
zação foi terem existido níveis 
remuneratórios de montante 
inferior ao da retribuição míni-
ma mensal garantida.

Para o STAL, o sinal da 
relevância desta iniciativa 
judicial, o TACL remeteu de 
imediato a ação para o Su-
premo Tribunal Administrativo, 
considerando que devem ser 
demandados a Presidência do 
Conselho de Ministros e o Mi-
nistério das Finanças.

Funcionários Públicos 
processam Estado para 

reaver salários desde 2010
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Política

O PS está quase na 
maioria absoluta. De acor-
do com mais uma pesquisa  
da Pitagórica para o JN e a 
TSF, se fossem  agora elei-
ções, António Costa (43,2%) 
conseguiria exatamente o 
dobro dos votos de Rui Rio 
(21,6%). O Bloco cresce 
e reforça o terceiro lugar 
(9,2%).

O líder socialista joga 
pelo seguro, e anuncia dis-
ponibilidade para renovar o 
casamento à esquerda, com 
papel passado. E soma-lhe 
um acordo na Lei de Bases 
da Saúde. Mas talvez não 
precise. Ou pelo menos é 
isso que sugerem os núme-
ros. A garantia é com 45%.                                                                                                                                  
O PS continua a crescer, 
num movimento impará-
vel, e feito sobretudo com a 
conquista do eleitorado ao 
centro: marca mais 3 pontos 
do que em maio; mais 6 do 
que em abril; mais 11 do que 
em  2015. Do outro lado do 
espelho, o PSD encolhe sem 

António Costa esta mais
perto da maioria absoluta

O presidente do PSD, Rui 
Rio, acusou o PS de estar a 
copiar as propostas e ideias 
dos sociais-democratas e de 
entrar em contradição com 
o que fez nos últimos quatro 
anos no Governo. 

“O que temos vindo a 
constatar é que o PS, depois 
de ouvir uma ideia nossa, 
passado mais ou menos uma 
semana e meia vem repetir a 
mesma ideia, nem que entre 
em contradição com o que 
fez no Governo ou com o 
que disse há pouco tempo”, 
criticou Rui Rio em Coimbra.

Sobre essa matéria, o 
presidente do PSD apontou 
como exemplo as propostas 
do seu partido na área da 
política fiscal. “Viemos dizer 
que a carga fiscal é exagera-
díssima, por isso, iremos fa-
zer tudo para que ela desça, 
até quantificamos aquilo que 
é a margem orçamental que 
existe para podermos reduzir 
a carga fiscal. De imediato, 
o PS vem dizer que também 
vai reduzir a carga fiscal, em 
sede de IRS e também agora 
muito voltado para as empre-
sas”, afirmou.

Para Rui Rio, essa posi-
ção do PS entra em contra-

dição com o que fez nos úl-
timos quatro anos. “Tem de 
haver políticas públicas que 
facilitem a vida às empresas” 
por forma a serem criados 
melhores empregos, porém, 
o Governo fez exatamente o 
contrário e, ao ouvir o PSD, 
vem fazer um discurso aná-
logo”. Rui Rio das propostas 
do PSD para a baixa natali-
dade, em que defende que 
deve haver mais creches e 
tendencialmente gratuitas, 
sendo que o PS vem agora 
copiar exatamente a mesma 
ideia. “Se o PS não está a co-
piar, se isto era então original 
e só tiveram azar de dizê-lo 
depois de nós, então a minha 
pergunta é: Porque é que 
não o fizeram nestes quatro 
anos? Porque é que segui-
ram uma política no sentido 
inverso?”, questionou.

Questionado sobre a pes-
quisa  divulgada, que dá o PS 
com o dobro das intenções 
de voto do PSD, Rui Rio dis-
se que ignora sempre as son-
dagens. “Com tantas sonda-
gens que saem, pergunto 
se ainda vale a pena fazer 
eleições”, comentou, consi-
derando que as sondagens 
“não servem para nada”.

O CDS quer criar dois no-
vos mecanismos para com-
bater a corrupção, que irão 
constar do programa elei-
toral: a criação do “estatuto 
do denunciante” — dando 
confidencialidade e proteção 
laboral a quem denuncia,  e 
reforçar “o estatuto do arre-
pendido”, de forma a que os 
arguidos dos casos de cor-
rupção vejam a censura pe-
nal atenuada por colabora-
rem com a justiça. Ou seja: o 
CDS abre caminho à delação 

premiada no seu programa 
eleitoral.

O líder parlamentar do 
CDS explicou que a mais 
tarde o partido apresentará 
mesmo propostas mais cla-
ras a caminho da delação 
premiada, através do reforço 
do estatuto do arrependido, 
mas que, para já, o partido 
quer priorizar a defesa do de-
nunciante. No entanto, Nuno 
Magalhães avisa que não 
terão esta proteção os de-
nunciantes que utilizarem um 

CDS quer proteger denunciantes e
arrependidos a caminho da delação premiada

meio ilegal para denunciar um 
crime, o caso dos hackers.

Nuno Magalhães recorda 
que um dos problemas na 
resolução dos casos de cor-
rupção é “o medo que quem 
denuncia tem de não ser con-
fidencial o seu contributo e o 
medo de represálias no local 
onde trabalha“. Como explica 
a proposta do CDS, as pes-
soas “por medo de represá-
lias, por não terem proteção 
suficiente, inibem-se, grande 
parte das vezes, de as dar a 
conhecer às entidades com-
petentes“.

Neste sentido, o CDS 
pretende criar canais e pro-
cedimentos de comunica-
ção adequados para dar 
seguimento às denúncias 
em condições de confiden-
cialidade quer seja a nível 
interno, quer externo, garan-
tindo que a denúncia pode 
ser feita confidencialmente.                                                                                                                          
Por outro lado, os centristas 
pretendem “introduzir regimes 

de proteção ao nível laboral 
que impeçam, nomeadamen-
te, discriminações negativas 
ao denunciante, como os en-
traves à progressão na carrei-
ra ou processos disciplinares 
encapotados“. Este “estatuto 
do denunciante”, destaca o 
CDS, “não abrange a obten-
ção de prova de forma ilíci-
ta”. Nuno Magalhães lembra 
que esta figura “já existe em 
vários outros países” e está 
mesmo a ser alvo de uma di-
retiva comunitária. O que não 
impede Portugal de começar 
já a legislar na área.

Por fim, a terceira medi-
da do CDS nesta área passa 
pelo reforço do investimento 
e de meios para a investiga-
ção, da forma que as autori-
dades disponham de meios 
sofisticados e modernos no 
combate à corrupção. Isso 
passa pela criação e recurso 
a assessoras técnicas qualifi-
cadas e especializadas para 
esse combate à corrupção.

parar: menos 1 ponto do que 
em maio; menos 4 do que em 
abril; menos 11 do que nas 
legislativas de 2015.

Dos caminhos divergen-
tes dos dois maiores partidos 
se poderá fazer a via socia-
lista de acesso a uma maio-
ria absoluta. Faltará pouco, 
mas a história ensina-nos 
que por um ponto se ganha 
e por um ponto se perde. 
Os socialistas só conquista-
ram o poder absoluto quan-

do chegaram aos 45%, com 
José Sócrates, em 2005. Ao 
contrário, os 44% de António 
Guterres, em 1999. 

Se o objetivo falhar, Costa 
não terá problemas à Esquer-
da. A “geringonça” vale agora 
59,2%, mais 9 pontos do que 
a soma de há quatro anos. 
E mais 30 do que o conjunto 
dos partidos da Direita, que 
está em queda livre, quando 
se compara com o resultado 
da coligação liderada por Pe-

O Bloco de Esquerda 
lembrou que a proposta de 
juízos especializados para 
julgar violência doméstica, 
anunciada por António Cos-
ta, foi uma proposta que o 
partido propôs no passado 
no Parlamento e que foi der-
rubada com os votos do PS. 
Todos os outros partidos vo-
taram contra. Ontem ouvi o 
PS incluir esta proposta de 
juízos especializados no seu 
programa eleitoral. Por uma 
vez, ainda bem que o PS re-
cuou”, disse a Catarina Mar-
tins em Setúbal .

Na apresentação do pro-
grama eleitoral para as áreas 

da igualdade e direitos so-
ciais, com o lema “Direitos for-
tes contra o conservadorismo 
e preconceito”, Catarina Mar-
tins explicou as razões que le-
vam à proposta de criação de 
juízos especializados. “Pre-
cisamos de uma articulação 
entre juízos e magistrados 
formados para compreende-
rem o fenômeno complexo 
que é a violência doméstica, 
garantindo que as decisões 
são coerentes e não põem 
em perigo as vítimas por se-
rem desarticuladas”.

A líder do BE compro-
meteu-se a avançar com a 
medida anunciada para im-

BE aponta contradição de Costa na 
violência doméstica: “Por uma vez, 
mas ainda bem que o PS recuou”  

O secretário-geral do PCP 
afirmou que o país continua 
a ter uma distribuição de ren-
dimentos injusta apesar dos 
avanços dos últimos 4 anos e 
acusou o PS de voltar a en-
costar-se à direita para apro-
var nova legislação laboral.

“Apesar dos avanços dos 
últimos anos, a distribuição 
de rendimento nacional é in-
justa, os salários baixos e a 
precariedade é elevada”, dis-
se Jerónimo de Sousa. 

O líder comunista, acusou 
também o PS de se encostar 
ao PSD e ao CDS para impor 
um conjunto de malfeitorias 
aos trabalhadores portugue-
ses. “É inaceitável. Quando o 
partido socialista, muitas, ve-
zes se afirma de esquerda, e 
os direitos dos trabalhadores 
são zona de fronteira entre a 
esquerda e a direita, o PS faz 
a opção errada: encosta-se à 
direita e toma protagonismo 
nestas alterações à legisla-
ção laboral”, acrescentou.

“Ao contrário do PS, a 
CDU coloca como emergên-
cia nacional a valorização do 
trabalho e dos trabalhadores, 
o aumento geral dos salários, 

Jerónimo diz que distribuição de 
rendimentos continua injusta e 

acusa PS de encostar-se à direita

em particular do salário míni-
mo nacional para 850 euros, 
e um combate sem tréguas à 
precariedade, com o objetivo 
de que, para um posto de 
trabalho permanente exista 
um vínculo efetivo”, acres-
centou Jerónimo de Sousa 
lembrando que é por isso 
que o PCP propõe creches 
gratuitas para todas as crian-
ças no final da licença de 
parentalidade. Perante cerca 
de 200 apoiantes, Jerónimo 
de Sousa reiterou também 
algumas propostas já anun-
ciadas pelo PCP, como a re-
dução de impostos sobre os 
trabalhadores com salários 
baixos e médios, a descida 
do IVA de 23 para 21% e do 
IVA da eletricidade e do gás 
de 23 para 6%.

“O que se impõe é um 
investimento com um plano 
de emergência que o PCP 
defende para o SNS, que dê 
garantias ao povo, e não an-
dar para trás numa linha de 
privatização e de compro-
metimento do SNS” disse, 
acrescentando que também 
preciso consolidar a conquis-
ta dos novos passes sociais.

dro Passos Coelho.
À Esquerda do PS, as 

comparações são mais oti-
mistas nas pesquisas. O BE 
sobe 1 ponto e fica com o ter-
ceiro lugar (9,2%), enquanto 
a CDU sobe 0,3% (6,8%), au-
mentando a distância para o 
CDS (6%). Ainda assim, am-
bos perdem para o parceiro 
socialista, quando a compa-
ração é feita com os resulta-
dos de há quatro anos.

Fossem hoje as eleições, 
segundo a pesquisa, e tería-
mos 3 vencedores: PS, BE 
e PAN; e 3 derrotados: PSD 
(o pior resultado, abaixo dos 
24,4% de 1976), CDU (o pior 
resultado , mais abaixo que 
os 6,9% de 2002), e CDS 
(o terceiro pior resultado, só 
destronado por 1987 e 1991, 
os anos do “partido do táxi”, 
com 4,4%). Com  estes re-
sultados , o PAN poderia 
passar de 1 para 3 ou 4 de-
putados eleitos pela capital. 
E estrear-se no Porto com 2 
ou 3 deputados.

Rui Rio;
“ PS  copia 
propostas 
e ideias do 

PSD”

pedir que mais pessoas en-
grossem a lista de vítimas: 
“O compromisso do Bloco é 
de que a próxima legislatura 
tem de começar com juízos 

especializados para a violên-
cia doméstica porque cada 
dia que atrasamos a decisão 
pode ser um dia a menos na 
vida das vítimas”.
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Hoje nos reunimos aqui com a presença de Dom Paulo Celso Dias do Nasci-
mento, Bispo Auxiliar da Diocese do Rio de Janeiro para a inauguração do Novo 
Ginásio da Casa do Porto, em breve teremos novo Salão de Festas a ser inaugu-
rado acima deste ginásio.

E com grande honra, respeito e gratidão que recebo o título de Cidadão Hono-
rário da Cidade do Rio de Janeiro, a mim conferido pelo digníssimo vereador Dr. 
Paulo Pinheiro que muito me honra.

A 72 anos pisei em solo brasileiro com a idade de 19 anos e logo me ingressei 
na comunidade luso-brasileira onde me apaixonei pela Casa do Porto e elo Grupo 
Folclórico Armando Leça no qual permaneço até hoje. Desde então aprendi amar 
esta cidade e a enfrentar o trabalho árduo de culinária, indo trabalhar em serviço 
de restaurantes e lanchonetes com grande êxito.

Ao tomar conhecimento do Estatuto da Casa do Porto e saber que o Patrono 
desta honrosa Casa e o grande tripeiro Infante Dom Henrique, ele foi o grande 
fundador da Escola de Sagres de onde saíram os homens através das ondas do 
mar e deram novos rumos ao Mundo, mas entusiasmo fiquei com esta comunida-
de Luso-Brasileira.

INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO  DA CASA DO PORTO 
E HOMENAGEN AO PRESIDENTE MAN0EL BRANCO

DISCURSO DO SR.MANOEL BRANCO (INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO)
Foi nas ondas do mar Portugal a encontrar o mundo 
Como era tão pequenino Perdeu-se no mar profundo

Portugal perdeu-se um dia Lá no templo azul do Mar,
Nossa Senhora de Fátima De novo o veio encontrar

A Cruz de Cristo perdeu-a Portugal no mar salgado
Dá-lhe Deus a salva branca No peito de um cruzado

A cor branca das Cruzadas Que espalha tanta alegria
Que a gente fica a pensar Que és tu quem fazes o dia.

Vós sois Cruzados Benditos Ao peito a cruz triunfal
Caravelas do passado Voltaram a Portugal.

Agradeço as autoridades presentes e amigos sendo grato pela presença 
de todos que vieram trazer o seu testemunho de amizade e felicito pelo gesto.

Agradeço também a presença do Digníssimo vereador Dr. Paulo Pinheiro 
a quem me concedeu este título em sua carreira política e que Deus o condu-
za sempre no caminho do bem servir ao povo e a nação brasileira.

O bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Celso Dias do Nascimento, abençoava o novo Ginásio da Casa 
do Porto, ao seu lado, vereador Paulo Pinheiro, presidente Manoel Branco, esposa D. Berta Branco, a 
fadista Maria Alcina

Panorâmica da Missa da inauguração do ginásio da Casa do 
Porto

Vereador Dr. Paulo Pinheiro prestou uma justa homenagem ao presidente Manoel Branco, na 
foto, ao lado da sua esposa D. Berta Branco, Maria Alcina e o Bispo Dom Paulo Celso

Presidente da Casa do Porto Manoel Branco for agraciado 
com o Diploma de Cidadão Honorário da Cidade do Rio de 
Janeiro, iniciativa do vereador Dr. Paulo Pinheiro

Presidente da Casa do Porto homenageia o vereador Dr. Pau-
lo Pinheiro, com o Tìtulo de Sócio Honorário da Casa do Porto

Presidente Manoel Branco realizou um breve discurso. Ao seu lado vemos . D. Berta Branco, Maria 
Alcina, Dom Paulo Celso Dias Nascimento, e a vereadora Teresa Bergher

Presidente da Casa do Minho Agostinho dos Santos, o anfitrião  
Manoel Branco, esposa primeira dama Berta Branco, Bispo Au-
xiliar do Rio de Janeiro, Dom Paulo Celso Dias Nascimento e um 
componente do Rancho

Presidente Manoel Branco quando agradecia ao vereador Dr. 
Paulo Pinheiro pela homenagem sendo aplaudido pela vereadora 
Teresa Bergher, Dam Paulo Celso Dias, Maria Alcina e D. Berta 
Branco

Felipe Mendes foi homenageado com o Título de Sócio Benemé-
rito da Casa do Porto

Foi uma festa lin-
da, religiosa e 
muito animada 

também. A inaugu-
ração do Ginásio de 
Esportes da Casa 
do Porto, teve a pre-
sença eclesiástica 
de Dom Paulo Celso 
Dias do Nascimen-
to,  Bispo Auxiliar da 
Diocese do Rio de Ja-
neiro, e Cônego Abilio 
Vasconcelos e de au-
toridades como o ve-
reador Paulo Pinheiro 
e da vereadora Tere-
sa Bergher, e ainda, a 
fadista Maria Alcina e  
presidentes de outras 
Casas Regionais do 
Rio de Janeiro. 

O desenlace da fita 
que abriu o Ginásio foi 
realizado pelo presi-
dente Manuel Branco, 
ladeado de sua espo-
sa, a primeira-dama 
D. Berta Branco, e 
pelo Bispo Auxiliar D. 
Paulo Celso Dias do 

Nascimento, com todo 
o R.F. Armando Leça 
ao seu redor. Emocio-
nante.

Após a celebração, 
passamos para as ho-
menagens. O vereador 
Paulo Pinheiro entre-
gou o merecido Título  
de Cidadão da Cida-
de do Rio de Janeiro 
ao presidente Manoel 
Branco, por sua histó-
ria vivida nesta cidade, 

tantos anos a trabalhar 
pela cultura portugue-
sa no Rio de Janeiro. 
O vereador Dr. Paulo 
Pinheiro, além da ho-
menagem prestada 
ao presidente Manuel 
Branco, informou que 
já está autorizada, pela 
Câmara dos Vereado-
res, a Geminação entre 
as cidades do Rio de 
Janeiro e de O Porto; 
proposta feita por ele 
mesmo, e, como su-
gestão uma proposta 
para que a festa seja 
realizada na Casa do 
Porto, o que foi aceito, 
na mesma hora. Faltam 
pouquíssimos detalhes 
para marcar-se a data.

A seguir, o presidente 
Manoel Branco proferiu 
um lindo discurso (dis-
ponível nesta matéria), 
agradecendo a todos os 
presentes da festa.

O presidente Manoel 
Branco fez a gentileza 
de homenagear o ve-
reador Paulo Pinheiro 
com o Título  de Só-
cio Honorário da Casa 
do Porto, deixando Dr. 
Paulo Pinheiro honra-
do com a homenagem.  

Quem também foi ge-
nerosamente  homena-
geado foi o diretor des-
te Jornal Portugal em 
Foco, Felipe Mendes, 
com o Título de Sócio 
Benemérito da Casa 
do Porto, o que agra-
deceu, envaidecido.

Presidente da Casa do Porto Manoel Branco,D. Berta Branco 
mas um sonho
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Chegar aos 50 anos de fundação, não 
é fácil, depende de muito trabalho e 
dedicação. Mas a Casa Ilha da Ma-
deira de São Paulo, conseguiu, come-
morou efusivamente no ultimo 07 de 
Julho de 2.019, suas Bodas de Ouro. 
A entidade foi fundada no dia 15 de 
junho de 1969, e nas Bodas de Ouro 
foram recordados nomes dos funda-
dores e ex-presidentes como o Sr. 
Jaime de Nobrega, Sr. João da Cruz 
Nobrega Correia, Sr. Cesar Rosa, Sr. 
Francisco Evaristo, Sr. José Rufino, 

Sr. Adriano de Gouveia, Sr. Samuel 
Jardim e o atual Sr. José Manuel Dias 
Bettencourt que sanou as contas da 
entidade e hoje goza de uma invejável 
situação econômica. O Grupo Folcló-
rico Infantil da entidade abriu a festi-
vidade com uma belíssima atuação. 
Numa propositura do vereador To-
ninho Paiva, tivemos nesse dia uma 
breve sessão solene, para comemo-
rar essas três efemérides. Primei-
ramente foi descerrada uma placa, 
alusiva aquela data numa oferta do 

Vereador Toninho Paiva na praça da 
entidade. O cerimonial esteve a car-
go do Sr. Cláudio Alba, assessor do 
vereador proponente. Este convidou 
o presidente da entidade, Sr. José 
Manuel Dias Bettencourt, o radialista 
Martins Araújo, O Dr. Manuel Magno 
Presidente do Conselho da Comuni-
dade, Sr. Antero Pereira Presidente 
do SAMPAPÃO, o Deputado Olim, Dr. 
Felipe G. Vieira Presidente do Conse-
lho Deliberativo da entidade, Sr. Isaias 
dos Santos Presidente da Associação 

dos Poveiros de São Paulo para se di-
rigirem ao palco. Tivemos a execução 
dos hinos da Região Autônoma da 
Madeira, de Portugal e do Brasil. Ti-
vemos a saudação do presidente Sr. 
José Manuel Bettencourt que recor-
dou, que a entidade teve inicio, com 
o grupo folclórico, e os demais cha-
mados ao palco, também deixaram 
suas mensagens. O Sr. Bettencourt, 
prestou uma homenagem ao verea-
dor Toninho Paiva, na pessoa de sua 
assessora Norma Fabiano, pois ele 

não pode estar presente. Na continui-
dade tivemos a entrega do “Diploma 
de Gratidão”, da Câmara Municipal de 
São Paulo a diversas pessoas, pelos 
relevantes serviços prestados a so-
ciedade e a entidade aniversariante. 
Foram elas: Manuel G. Sousa; Teresa 
de Freitas; Mario Américo Neto; Ale-
xandre Nunes; Valdemar Pereira; Lu-
ciano Fernandes; Rafael R. da Mota 
Filho; Sr. António Olim; Carlos Per-
regil; António J. Gonçalves. Na con-
tinuidade foi descerrada uma placa 

alusiva a data pelo Vereador Toninho 
Paiva e o presidente Sr. José Manuel 
Bettencourt, o “Parabéns a Você” e o 
corte do bolo, seguindo tarde adentro 
com muita animação e varias iguarias 
da culinária madeirense.Tivemos um 
show com o cantor Ângelo Máximo 
que muito animou aos presentes nes-
ta tarde e o Grupo Folclórico da Casa 
Ilha da Madeira adulto. Confira mais 
detalhes no site www.portugalemfo-
co.com.br ou pelo Facebook/ Portu-
gal em Foco.

Casa Ilha da Madeira 
Comemorou Bodas de Ouro

E ainda o Dia das Comunidades Madeirenses e Dia da Região Autônoma

Aqui todos os homenageados nesta tarde. Instante do “Parabéns a Você” pelas Bodas de Ouro da Casa Ilha da Madeira. Momento do descerramento da placa oferecida pelo Vereador Toninho Paiva.

Norma Fabiano assessora do Vereador Toninho Paiva, a atração desta tar-
de o cantor Ângelo Máximo, o presidente Jose Manuel Bettencourt e o Dr. 
Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade.

Abertura da sessão solene, o presidente da entidade, Sr. José Manuel Dias 
Bettencourt, Martins Araújo, Dr. Manuel Magno, Sr. Antero Pereira, o Depu-
tado Olim, Dr. Felipe G. Vieira, Sr. Isaias dos Santos.

Homenagem da Casa Ilha da Madeira ao Vereador Toninho Paiva, recebida 
por sua assessora Norma Fabiano.

No ultimo dia 07 de julho de 2.019, 
o Arouca São Paulo Clube, esteve 
em festa mais uma vez.  Conheci-
da por ser uma das entidades mais 
atuantes da paulicéia, oferecia à 
entrada os tradicionais salgadinhos 
acompanhados daquela deliciosa 
batida. Na continuidade foi servida 
a deliciosa “Bacalhoada a Moda de 

Arouca” além ainda de outras op-
ções, bem como saladas e acom-
panhamentos.  A entidade apesar 
de ser um período de férias, contou 
com a presença de bom publico em 
mais um almoço de confraterniza-
ção. Ponto de encontro também é o 
bazar beneficente sempre montado 
a entrada do Arouca com lindas pe-

ças a cargo das senhoras do Dpto. 
Feminino do clube. Para acompa-
nhar o delicioso bacalhau do Arou-
ca, os presentes contaram com uma 
infinidade de vinhos portugueses 
como opção. O presidente da enti-
dade Sr. José Pinho dos Santos em 
companhia da diretora Dra. Fabiola 
Vaz de Carvalho, lá estiveram para 

dar as boas vindas a todos os pre-
sentes. A animação deste dia esteve 
a cargo da tocata do Rancho Folcl. 
Aldeias da Nossa Terra do Arouca 
que adentrou com os tradicionais 
arabescos das marchas de Lisboa. 
Anote aí, o próximo evento do 
Arouca será no dia 11.08.2019, 
Dia dos Pais.

Como atração deste dia tivemos o Rancho Folcl. Aldeias da Nossa Terra do Arouca. Os presentes se divertindo com os Arabescos das marchas de Lisboa.

Arouca São Paulo Clube Esteve em festa
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Magalhães uniu de Manila a Acapulco 
Comemora-se neste 2019 

os 500 anos de um dos 
maiores feitos da História Marí-
tima, quando, em 1519, partiu do 
porto de Sanlúcar de Barrameda, 
na província andaluza de Cádiz, 
ao Sul da Espanha, o português 
Fernão de Magalhães para rea-
lizar a epopeia da primeira Via-
gem de Circum-Navegação, sob 
o pendão dos Reis Católicos, 
Isabel de Castela (1474 – 1504) 
e Fernando de Aragão (1452 – 
1516), com a meta de traçar um 
novo trajeto para as asiáticas 
Ilhas Molucas, integradas hoje à 
Indonésia. Ele deveria contornar 
a América do Sul, obedecendo 
as regras estabelecidas pelo 
Tratado de Tordesilhas, firmado 
na cidade castelhana, em 1494, 
com a chancela pontifícia de Ale-
xandre VI, o célebre Papa da fa-
mília espanhola valenciana dos 
Borgia, repartindo entre as duas 
nações ibéricas as terras ao Sul 
da atual República de Cabo Ver-
de. Ficaram em poder dos Reis 
Católicos os territórios que se 
estendiam da Flórida, atual Es-
tados Unidos, ao extremo Sul 
de Argentina e Chile, cabendo 
à Coroa de Lisboa um trecho da 
costa brasileira, do Maranhão a 
São Paulo, e mais as Áfricas e 
Ásia. Era escopo de Magalhães, 
ao navegar nos limites de Torde-
silhas, alcançar a Ilha das Espe-
ciarias, ao Norte das Molucas, 
descoberta por portugueses, em 
1511 e 1512, única produtora à 
época de noz-moscada e cravo 
da índia, ingredientes bastante 
valorizados na Europa – comer-
cializados pela Sereníssima Re-
pública de Veneza que, por sua 
vez, comprava os produtos a pre-
ços escorchantes dos mercado-
res maometanos. Mas a escala 
nas Filipinas, em 1521, mudaria 
o roteiro inicial da Circum-Nave-
gação, com a trágica e inespe-
rada morte de Magalhães, aos 
41 anos, combatendo em Cebu. 
Ele teria nascido na transmonta-
na Sabrosa, no Distrito de Vila 
Real, numa família de origem es-

panhola galega - como o funda-
dor do Reino de Portugal, Dom 
Afonso Henriques (1011 – 1085), 
O Conquistador.

Contudo, se o transmon-
tano chegou às Filipinas, 

acompanhado do explorador es-
panhol basco, Juan Sebastián El-
cano (1476 – 1526), da Província 
de Guipúzcoa, que, ao contrário 
dele, conseguiria regressar à 
Corte de Sevilha, coube a con-
quista e a ocupação do território, 
em 1565, a outro enviado do País 
Basco, El Adelantado, o Gover-
nador Miguel López de Legazpi 
(1502 – 1572), El Viejo, igual-
mente guipuzcano, fundador da 
capital Manila, em 1571, na Ilha 

de Luzón, a mais extensa do ar-
quipélago. Foi o próprio Legazpi, 
cujo retrato ilustra a coluna, que 
aplastaria em Cebu a tribo dos 
matadores de Magalhães. Ele 
batizaria a nova colônia home-
nageando o Rei Felipe II (1527 
– 1598), O Prudente, sucessor, 
em 1556, de seu legendário pai, 
o belga Dom Carlos V (1500 – 
1558), soberano do Sacro Impé-
rio Romano Germânico, nomea-
do Carlos I na Espanha. Já Felipe 
II nascera em Castilla La Vieja, 
na castiza Valladolid, próxima a 
Tordesilhas, e seria, a partir de 
1581, Felipe I em Portugal, com 
o desaparecimento, em 1678, 
do último monarca da ilumina-
da Casa de Avis, O Adormecido 
Dom Sebastião (1554 – 1578), 
na fatídica Batalha dos Três Reis 
na localidade marroquina de 
Alcácer-Quibir. As Filipinas se 
tornariam, evangelizadas pelos 
espanhóis, o maior país cristão 
asiático. São católicos mais de 

90 por cento da atual população 
de cerca 105 milhões de habi-
tantes. Graças à proeza de Ma-
galhães, o Governador Legazpi 
estabeleceria, inclusive, uma rota 
de navegação no Pacífico de 15 
mil quilômetros, ligando Manila a 
Acapulco, no antigo Vice-Reina-
do da Nueva España, atual Méxi-
co. Criou-se o Galeón de Manila 
voltado ao comércio do Pacífico 
– a exemplo da lusitana Carreira 
da Índia, responsável pelos ne-
gócios do Império Português do 
Oriente com a Metrópole, fazen-
do escalas nas Áfricas e Bahia. 
Muito além de canela e pimen-
ta, eram levados para Acapulco 
seda, porcelana, chá e marfim 
– mercadorias destinadas à Cor-
te de Madri, através do Atlântico, 
do porto de Veracruz, no Golfo do 
México. E, rumo a Manila, eram 
enviados, principalmente, açúcar 
e algodão, bem como anil, extra-
ído de plantações na Guatemala, 
e preciosas folhas caribenhas de 
tabaco. Até hoje, aliás, fabrica-se 
ótimos charutos no arquipélago 
asiático – facilmente encontrados 
nas tabacarias de toda Espanha, 
ao lado, muitas vezes, dos me-
lhores puros cubanos.      

O conjunto de ilhas próxi-
mas à China, juntamente 

com Guam, deixariam de perten-
cer à Espanha, em 1898, simul-
taneamente, com Cuba e Porto 
Rico, ambos no Caribe, após 
a derrota da Coroa de Borbón 
para os Estados Unidos – su-
cessores dos antigos coloniza-
dores. Manila só se tornaria in-
dependente em 1946 e Havana, 
a rigor, apenas em 1959, ao che-
gar ao poder Fidel Castro (1926 
– 2016) – também, curiosamen-
te, de família espanhola galega. 
Porto Rico e Guam continuam 
tutelados por Washington. O in-
glês é hoje a língua da maioria 
dos filipinos. Mas quase todos os 
nomes e sobrenomes da popula-
ção são do idioma de Miguel de 
Cervantes (1547 – 1616), autor 
de Dom Quixote, obra prima do 
castelhano.  

Sardinhada de São João
Atingiu o Objetivo na Provedoria
O Lar da Provedoria da Comuni-
dade Portuguesa de São Paulo, 
presidido pelo Sr. Oscar Ferrão, 
esteve em festa no ultimo dia 29 
de junho de 2.019 quando realizou a 
Festa de São João com sardinhada. 
Esta festa veio para colaborar com sua 
renda revertida para o lar, suprindo as-
sim outras entradas que muito colabo-
ravam com o lar. Foram vários os ami-
gos a colaborar com esta realização, 
como os amigos: Adega Cais do Porto 
na pessoa de sua diretora Sra. Tereza 
Morgado, que lá esteve com sua equi-

pe e doações; o Presidente da 
Casa Ilha da Madeira Sr. José 
Manuel Bettencourt que ofere-
ceu a sua equipe de trabalho 

para colaborar;as Broas foram doadas 
pela padaria Nova Charmosa; asba-
tatas e pimentões foram doados pelo 
amigo Lambão; os manobristas foi 
uma doação da empresa Auto Vagas; 
osvinhos foram oferecidos pelo Sr. 
Ramiro das Caves Santa Cruz; Ser. 
Antonio Loureiro e esposa ambos da 
Comunidade Gebelinense que lá esti-
veram colaborando.

Na churrasqueira vemos o Sr. António Loureiro e a esposa Sra. Emília 
Loureiro ambos da Comunidade Gebelinense, e da Casa Ilha da Madeira 
o Presidente Sr. Bettencourt e sua equipe: o Carlão, o Wilson, o Nelson, o 
Geraldo e do Cais do Porto a Lenira.

O Presidente da provedoria Sr. Oscar Ferrão a esposa Sra. Emília, os diretores 
Dr. Flavio T. Marcos, Teresa Morgado (Cais do Porto), Com. Artur A. Pinto (Arou-
ca São Paulo Clube) e o Sr. José Manuel Bettencourt (Casa Ilha da Madeira).   

DIA 25.07.2019
Aniversário de Casamento dos ami-
gos Joaquim Alves da Silva e Sra. 
Emilia da Silva (da Crisciúma e da 
Associação dos Poveiros); Maria 
Pires Pinto (grande amiga e sempre 
atuante na comunidade portuguesa, 
é esposa do amigo Sr. Armando P. 
Pinto); Sandra Santana.
Dia 26.07.2019
Sra. Rosa Maria Andrade Miranda 
Claro (esposa do Sr. Nelson Claro, 
ex-presidente de Honra do Rancho 
Folclórico Pedro Homem de Mello).
Dia 27.07.2019
Thais Helena Scardine (filha do Dr. 
Paulo Scardine da Roca Contabi-
lidade e da Sra. Ângela Scardine); 
Diogo de Almeida Gal (diretor do 
Grupo Folcl. Da Casa Ilha da Madei-
ra de São Paulo). 
Dia 28.07.2019
João Liza; Joaquim Pereira de Al-
meida; Francisco Chagas Ângelo 
(colaborador do Sindicato de Pani-
ficação).
Dia 29.07.2019
Luciana Cristovam (filha Antônio 
Cristovam); Dr. Julio Luiz Marques 
(nosso chefinho da Viação Santa 
Brígida); Carolina (Colaboradora da 
Numatur Turismo).
Dia 30.07.2019
Faria aniversario neste dia o faleci-
do amigo Dr. José Rufino Teixeira 
(Presidente do Conselho Deliberati-
vo da Casa Ilha da Madeira); Moisés 
de Freitas Gaulêz (neto Sr. Antônio 
Gaulêz – Motel Xanadú); Dra. He-
verly Mackert Gomes (esposa do 
amigo  Antonio Carlos Gomes da 
Leograf).
Dia 31.07.2019
Comemora aniversario neste dia o 
casal amigo Sr. Antônio Dias Maqui-
nêz e a Sra. Benta Martins.

Dia 03.08.2019
Festival da sardinha portuguesa na 
Casa de Portugal do Grande ABC 
A diretoria da Casa de Portugal do Gran-
de ABC convida a todos para mais um 
almoço em sua sede a partir das 12,30 
horas com muitas Sardinhas na Brasa 
com Batatas ao Murro e Febras de Porco 
Assada com muita sardinha portuguesa 
assada e febras. Criança até 10 anos 
grátis. Convites e informações com Cris-
tiane R. Nossa Senhora de Fátima 55 - 
Santo André – São Paulo - fones (011) 
4436.0223 – 4438.0188 
Dia 04.08.2019
Festa em Louvor a Sra. Da Saúde nos 
Poveiros 
A Associação dos Poveiros de São Paulo 
vai estar em festa neste dia para venerar 
Nossa Sra. Da Saúde. Teremos missa 
às 11 horas seguindo-se o tradicional al-
moço com bacalhau à portuguesa além 
de outros pratos e acompanhamentos.  
A animação estará a cargo do Rancho 
Folc. Raízes de Portugal. Convites e 
informações com os diretores Mane-
zinho 99861.2195 e Maria das Graças 
97250.0430 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria - São Paulo
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O Benfica venceu no 
sábado os mexicanos do 
Chivas Guadalajara, por 
3x0, em jogo da Internatio-
nal Champions Cup de fu-
tebol, disputado em Santa 
Clara, na Califórnia.

O espanhol Raúl de 
Tomás (04 minutos), o 

Benfica vence Chivas na estreia
na International Champions Cup

O Benfica, campeão por-
tuguês de futebol, anunciou 
já ter vendido os bilhetes que 
lhe foram disponibilizados 
para a Supertaça Cândido 
de Oliveira, a disputar em 4 
de agosto, frente ao Sporting, 
detentor da Taça de Portugal.

“Os bilhetes para a Super-
taça Cândido de Oliveira, que 
coloca frente a frente Benfica 
e Sporting, estiveram à ven-
da mediante condições e já 
se encontram esgotados”, 
anunciou o clube da Luz, no 

Bilhetes para a Supertaça entre
Benfica e Sporting esgotaram na Luz

O FC Porto conquis-
tou a Copa Ibérica de fu-
tebol, ao conseguir dar a 
volta ao encontro com o 
Getafe e vencer por 2x1, 
num jogo disputado em 
Portimão.

O uruguaio Leandro 
Cabrera (39 minutos) 
colocou o Getafe em 
vantagem, mas os golos 
dos portugueses Pepe 

FC Porto vence Getafe
e conquista Copa Ibérica

(52) e Fábio Silva (82) 
deram o triunfo ao FC 
Porto.

Este foi o penúltimo 
encontro de prepara-
ção dos ‘dragões’, que 
fecham a pré-tempora-
da com a recessão ao 
Monaco, no sábado, no 
encontro de apresen-
tação aos adeptos, no 
Estádio do Dragão.

O FC Porto vai de-
frontar os russos do 
Krasnodar na terceira 
pré-eliminatória da Liga 
dos Campeões, ditou o 
sorteio realizado hoje 
na sede da UEFA, em 
Nyon, na Suíça.

O vice-campeão por-
tuguês, que era cabeça 
de série no designado 
caminho das ligas – 
destinado a clubes que 
não se sagraram cam-
peões nos respetivos 
países -, vai defrontar o 
terceiro classificado do 
campeonato russo da 
época passada, que dis-
puta pela primeira vez o 

 FC Porto em frenta
russos do Krasnodar na 
terceira pré-eliminatória

acesso à ‘Champions’.
Para atingir a fase 

de grupos da Liga dos 
Campeões, na qual tem 
entrada direta o cam-
peão português Benfica, 
os ‘dragões’ têm de ultra-
passar a terceira pré-eli-
minatória e os ‘play-offs’, 
nos quais serão igual-
mente cabeças de série.

O jogo da primeira 
mão da terceira pré-e-
liminatória da principal 
competição europeia 
de clubes está marcado 
para 06 ou 07 de agos-
to, enquanto o segundo 
encontro vai realizar-se 
em 13 do mesmo mês.

seu sítio na Internet.
Cada um dos clubes re-

cebeu 11.853 bilhetes para a 
final da Supertaça, a disputar 
em 04 de agosto, às 20:45, 
no Estádio Algarve, que tem 
uma lotação de 28.636 espe-
tadores.

Os bilhetes foram coloca-
dos à venda apenas através 
dos clubes, e têm quatro cate-
gorias de preço, o mais barato 
com um custo de 15 euros e o 
mais caro a 35 euros, além de 
ingressos a 20 e a 25 euros.

Depois de um dia de fol-
ga, o Sporting regressa esta 
segunda-feira ao trabalho, 
no primeiro treino na Acade-
mia do clube, em Alcochete, 
após o regresso à Bélgica e 
que antecede nova viagem 
- esta noite os leões partem 
rumo a Nova Iorque.

 Após a sessão de hoje, 
Marcel Keizer irá definir a 
lista de convocados para o 
duelo com o Liverpool, mar-
cado para a madrugada de 
quinta-feira, e que já deverá 

As negociações entre 
Sporting e Manchester Uni-
ted tendo em vista a mu-
dança de Bruno Fernandes 
para Old Trafford terão co-
nhecido, nas últimas horas, 
significativos desenvolvi-
mentos.

Segundo relata o jornal 
La Gazetta Dello Sport, os 
red devils já terão feito che-

DIA DE DECISÕES
NA ACADEMIA

incluir Sebastián Coates, que 
hoje treina-se pela primei-
ra vez integrado, bem como 
Borja, que foi a Bruges mas 
apenas para reintegração.

Expectativa maior so-
bre Acuña, que só hoje se 
apresenta, tudo indicando 
que o argentino também 
seguirá viagem.

O mesmo quer dizer que 
haverá lugar a novos cor-
tes num grupo que, diante 
do Club Brugge, tinha 23 
nomes.

gar a Alvalade uma propos-
ta na casa dos 62 milhões 
de euros, valor que está 
mais perto dos 70 milhões 
inicialmente exigidos por 
Frederico Varandas.

Na última temporada, o 
internacional português foi 
decisivo na manobra dos le-
ões, tendo contribuído com 
32 gols e 18 assistências.

ITALIANOS DIZEM QUE
MAN. UNITED CHEGA AOS €62

MILHÕES POR BRUNO FERNANDES

Vitória sobre a Re-
pública Checa garantiu o 
título à seleção nacional 
numa prova em que nunca 
sentiu o sabor da derrota.

Feito incrível e iné-
dito alcançado pelos jo-
vens sub-20 de Portugal. 
A Seleção Nacional da 
categoria sagrou-se este 
domingo, em Matosinhos, 
campeão da Europa de 
basquetebol na divisão 
B e fechou com chave de 
ouro a competição, uma 
vez que com o acesso à 
final já tinha garantido a 
subida à divisão A.

Frente à República 
Checa, Portugal não vaci-

Portugal é campeão da Europa de
sub-20 em basquetebol (Divisão B)

lou mesmo sem Neemias 
Queta em campo (lesio-
nado). Rafael Lisboa li-
derou a equipe das qui-
nas ao marcar 21 pontos, 
conseguir 7 ressaltos e 

fazer 6 assistências.
Num primeiro perío-

do de superioridade para 
Portugal, as dificuldades 
chegaram no segundo 
período, os checos foram 

melhores. Porém, Portu-
gal puxou dos galões e 
conseguiu um 3.º período 
avassalador com um par-
cial de 27-11.

O resultado final sor-
riu à Seleção Nacional, 
que derrotou a Repú-
blica Checa por 73-57. 
Uma prova que fica para 
a história, até porque 
os jovens portugueses 
terminam este Europeu 
sem conhecer o sabor 
da derrota.

Rafael Lisboa e Ne-
emias Queta foram pre-
miados com um lugar 
no cinco ideal da prova 
pela FIBA.

A 10.ª edição do Figueira 
Beach Rugby International 
chegou ontem ao fim, com 
as vitórias dos franceses do 
Ovale Marselha e das por-
tuguesas do Sport Port, re-
forçando a justiça do título 
conquistado, na véspera, na 
Figueira da Foz. Em mas-

Franceses e portuenses fazem 
a festa na Figueira da Foz

culinos, a equipa do Ovale 
Marselha repetiu a vitória 
da tarde de sábado frente 
aos compatriotas Les Minots 
(5x2), enquanto em femini-
nos o Sport Porto conquistou 
o título na Figueira da Foz 
após bater as francesas das 
Putain Nanas, por 7x3.

O canoísta Fernando 
Pimenta sagrou-se hoje 
campeão português de K1 
e K2 1000 metros, duran-
te os nacionais de veloci-
dade, que decorreram no 
Centro de Alto Rendimento 
de Montemor-o-Velho.

Na prova de K1 senio-
res 1000 metros, Fernando 
Pimenta, atleta do Benfica, 
terminou à frente de Ema-
nuel Silva (Sporting) e Ru-
ben Boas (Grupo Cultural 
Desportivo e Recreativo de 

Gemeses), segundo e ter-
ceiro, respetivamente.

Na embarcação dupla 
(K2), também na distância 
de 1000 metros, Fernan-
do Pimenta e João Ribei-
ro foram os mais rápidos, 
impondo-se a Artur Pereira 
e David Varela (Sporting) 
e a João Cunha Pereira e 
Bruno Moreira (Clube Náu-
tico de Ponte de Lima), que 
concluíram nas segunda e 
terceira posições, respeti-
vamente.

Fernando Pimenta conquista dois
títulos nacionais de canoagem

português Rafa (70) e o 
suíço Haris Seferovic (73) 
marcaram os golos dos 
‘encarnados’ na estreia no 
torneio de pré-temporada.

Os campeões portugue-
ses jogam com o AC Milan 
em 25 de julho e três dias 
depois com a Fiorentina



CASA DOS AÇORES FESTEJA
SEUS 67 ANOS DE FUNDAÇÃO

O mês de julho é um 
mês de festas e comemora-
ções em várias das nossas 
Associações, que comemo-
ram os aniversários de suas 
fundações. 

Mais uma que marcou 
esta data, e com grande es-
tilo, foi à Casa dos Açores. 
Neste domingo, dia 21, a 
Casa comemorou sua data 
realizando um grandioso al-
moço. Patrícia e Leonardo 
Soares, presidente da Casa, 
com a colaboração de sua 
diretoria, ofereceram agra-
dáveis momentos ao sabor 
de um suculento churrasco 
completo, com lombinho de 
porco, arroz de bacalhau, 
saladas, acompanhamentos 
variados.

O público também foi re-

cebido num ambiente dos 
mais animados, principal-
mente pela atração musical 
do conjunto Amigos do Alto 
Minho que, cada vez mais, 
tem se destacado no nosso 
cenário associativo, movi-
mentando, com muito estilo, 
as festas da Comunidade 
Portuguesa. Após o salão já 
estar aquecido pelo som es-
fuziante dos Amigos do Anto 
Minho, chegou a candura e 
o estilo romântico do cantor 
Mario Simões, proporcionan-
do aos convidados a oportu-
nidade de ouvirem algumas 
das mais belas canções por-
tuguesas.  Sempre muito cor-
tês, Mario Simões agradeceu 
seus fãs e admiradores.

O sucesso da tarde deu-se 
graças ao empenho da dire-

toria e do presidente Leonar-
do Soares, e daqueles que 
comungam com as tradições 
portuguesas, em especial sua 
bela terra dos Açores.

Após o Parabéns, muitos 
ficaram para dançar e trocar 

papo com os amigos. Que 
tarde agradável!!!!

Parabéns à Casa dos 
Açores pelo excelente traba-
lho de preservação das tradi-
ções portuguesas, realizado 
ao longo desses anos.

Presidente da Casa dos Açores, Leonardo Soares, diretor Marcelo 
Ormond, entregando o diploma Grande Açoriano ao vice-presidente 
Álvaro Mendonça e à diretora Magali Alves

Diretor Marcelo Ormond saudando o 1º vice-presidente Fernando 
Pires e sua esposa Sonia Momentos de homenagem aos aniversariantes do mês

Mais um 
belíssimo 
show do 

cantor 
romântico 

Mário 
Simões no 

aniver-
sário da 

Casa dos 
Açores

O jovem 
presidente 
Leonardo 
Soares 
com sua 
mãe, Maria 
Silva, e 
o diretor 
Daniel 
Pacheco

Presença marcante de deputada Martha Rocha, sua mãe D. Emília 
e de seu esposo, Dr. Bernardo

Quinteto de peso açoriano: o presidente Leonardo Soares com os 
diretores Daniel Pacheco, Daniel Gonçalves, Paulo Renato e o 1º 
vice-presidente Fernando Pires

Linda mesa do diretor Amaro Costa e seus familiares

Mesa do diretor açoriano, Antonio Andrade, com Rose Costa acom-
panhada de sua mãe D. Olinda, e o Rodolfo

Atração musical do almoço em comemoração ao 67º Aniversário de 
Fundação da Casa de Açores, o cantor Mário Simões, em um regis-
tro ao lado do presidente da Casa, Leonardo Soares e a primeira-
dama Patrícia

Em um close especial, vemos Manoel Freitas, da Casa de Portugal, 
D. Vera Valadão, Vera Almeida, e Fernando Amorim, campeão do 
torneio de videogame da Casa dos Açores
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PROTEÇÃO PARA 
PORTUGAL

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

Mais uma vez as chamas ameaçadoras inva-
dem a tranquilidade do nosso querido Portugal! 
Todos os anos no verão,  as altas temperaturas e 
o clima seco provocam queimadas, mortes e mui-
to desespero entre nossos conterrâneos.  

Este ano não tem sido diferente. Desde o dia 
20 de julho, o calor inclemente vem provocando 
incêndios florestais em série, alimentados por 
ventos fortes, em áreas de difícil acesso, ou seja, 
fogo difícil de derrotar

No último domingo, 400 veículos e quase dois 
mil bombeiros estavam em prontidão combaten-
do o fogo que atingiu uma região montanhosa do 
centro de Portugal. 

As notícias do Ministério do Interior Português 
são desalentadoras:  as chamas já deixaram 30 
feridos na região de Castelo Branco, entre eles  
oito bombeiros. 

A cada ano, nosso Portugal vem sendo vítima 
destes incêndios. O mais trágico ocorreu entre ju-
nho e outubro de 2017, somando 114 mortos. 

Aos portugueses que vivem em terras brasi-
leiras nos resta rezar e prestar solidariedade aos 
nossos sofridos irmãos. Do governo português se 
espera ação e muita competência no combate a 
estas chamas, e que refaça energias, crie novas 
técnicas, e se prepare para prevenir as próximas 
temporadas de queimadas. Porque a natureza, 
talvez até por vingança, de tanto que é maltrata-
da,  não terá piedade se esforços não forem so-
mados.

Teresa Bergher 
Vereadora

O Presidente Administrativo da Casa de Espinho, no uso de suas atribuições, convoca a Assem-
bleia Geral, na forma do art. 36, I e art. V, ambos do Estatuto, para se reunir, ordinariamente, no dia 
09/08/2019, às 20h em primeira convocação – com a presença de, no mínimo, 50 (cinquenta) sócios 
no gozo de suas prerrogativas estatutárias – e às 20h30 em segunda convocação – com o quórum 
registrado em lista de presença – com o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Eleição do Conselho Deliberativo (art. 44 do Estatuto);
2 – Eleição do Conselho Fiscal (art. 48 do Estatuto);
3 – Eleição do Presidente e Vice-Presidente Administrativo (art. 52, parte final, do Estatuto).
4 – Assuntos gerais.

A assembleia geral será realizada na Sede Social com endereço na Avenida Brás de Pina, 1988, 2º Andar.

Consoante o art. 41, §1º do Estatuto, somente serão consideradas válidas as chapas que ti-
verem sido protocolizadas na Secretaria, sempre de terça a sexta-feira, das 09:00h às 12:00 e das 
14:00h às 19:00h e aos sábados das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, horário de funciona-
mento da secretaria do clube, até o dia 04/08/2019.

Rio de Janeiro, 19/07/2019

Fábio da Cruz Monteiro
Presidente Administrativo

CASA DE ESPINHO
Fundada em 07/09/1964 – Considerada Utilidade pública – Grupo Folclórico Fausto Neves

Avenida Brás de Pina 1988/1990 – Vista Alegre – CEP 21.235-603  
Rio de Janeiro – RJ Tel.: (21) 3253-1244

Convocação da Assembleia Geral
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SUCESSO O ArrAiAl FEirEnSE -
Claudio San-
tos & Amigos 
deram o rit-
mo musical 
ao Arraial 
Feirense, 
sempre com 
um repertó-
rio variado e 
alegre

Em um close 
para o Jornal Por-

tugal em Foco, 
o Presidente da 

Casa de Espinho, 
Fábio Cruz com 

os componentes 
do R.F. Fausto 
Neves, Célia, 

Daura e Palmira

Parabéns 
aos compo-
nentes do 
R.F. Fausto 
Neves, da 
Casa de Es-
pinho, pelo 
lindo show 
de folclore 
que apre-
sentaram 
no Arraial 
Feirense

Saída 
magistral do 
R.F. Fausto 

Neves, do 
palco da 

Casa da Vila 
da Feira e 
Terras de 

Santa Maria, 
recebendo 
o aplauso 

e o carinho 
do público 

presente

Marcando presença, no Domingo Feirense estavam os casais Fernanda e Tuninho Se-
rapico, Rosa e João Martins, num registro com Rose e Ernesto Boaventura

Mais um belo 
domingo no Caste-
lo da Feira, com a 
realização do seu  
tradicional Arraial 
Feirense – Quinta 

do Castelo. Esta 
edição contou com 
a presença do R.F. 
Fausto Neves, da 
Casa de Espinho, 
que entrou no salão 

feirense, com seus 
belíssimos trajes, 
ao som da Tocata, 
com seus compo-
nentes muito bem 
ensaiados e felizes,
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QUINTA DO CASTELO NO DOMINGO
O presidente 
da Casa de 
Espinho, Fabio 
Cruz, agrade-
ceu o convite e 
entregou uma 
flâmula e um 
CD do Rancho 
ao Presidente 
Ernesto Boaven-
tura e à primei-
ra-dama, Rose 
Boaventura

Tuninho Serapico nos brinda sempre com o delicioso 
som de seu acordeon, recordando o nosso Portugal

O R.F. Fausto Neves realizou uma excelente apresentação no Arraial Feirense

Presença marcante no Arraial Feirense, o dinâmico Dr. Bruno Freitas com sua esposa 
Elisabeth, e os amigos André e Margareth Fonte da REMAP ELEVADORES Neymare 
Sandra  Amaral

Presidente Ernesto Boaventura e Rose, cumprimentando os amigos D. Olga Ramos e o 
casal radialista Sônia e Araújo Borges

realizando uma apre-
sentação exemplar, 
mostrando ao pú-
blico presente todo 
encanto que o Fol-
clore Espinhense 
tem. Mais uma tarde 
especial na Casa da 
Vila da Feira. Para-
béns a todos os en-

volvidos, em especial 
ao presidente Ernes-
to Boaventura e à 
primeira-dama Rose 
Boaventura, pela or-
ganização e pela ini-
ciativa em prestigiar 
esses jovens que di-
vulgam nossa cultura 
no Brasil.



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

Alcina

DE RESTAURANTES

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

Maneca

destaque do dia, com louvor e gratidão

Domingo passado, na inauguração do lindo 
Gináso da Casa do Porto, seguido de almo-
ço dançante. Como podemos ver, na foto 
destaque da semana, à esquerda: Comen-
dador, Afonso Bernardo Fernandes, Sr. Pre-
sidente Portuense, Manuel Branco, Dona 
Florbela, na sequência a Primeira Dama 
da Casa, D. Berta,  e a seu lado, o Bispo 
Auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Paulo Cel-
so Dias do Nascimento. Parabéns a todos. 
Aproveitando a oportunidade, citamos o ca-
sal amigo, D. Florbela e Comendador Afon-
so, que vão tirar umas merecidas férias, na 
querida Pátria Mãe. Que Deus acompanhe 
e o desejo de muita saúde. Boas férias.

geNte elegaNte Na 
casa de viseu

destaque da semaNa Na casa do Porto

liNda mesa traNsmoNtaNa

casal que Nos eNcaNta

amiZade aÇoriaNa é Pra valer

fadista, maria alcina, 
atendeu a Pedidos, e 

linda família no solar Portuense

Depois de um dia de inauguração e homenagens, os fãs 
da fadista Maria Alcina, não fizeram por menos, pediram 
e ela cantou, quem sabe, canta até sem acompanha-
mento. Depois de cantar fado, no meio do público, como 
vemos na foto,  Maria Alcina convidou o amigo Antônio 
Cardão para cantarem juntos, a linda Canção; Viseu Se-
nhora da Beira. Parabéns amigos e muita saúde. geNte liNda Na casa de 

trÁs os moNtes

oBrigada deus, Pelos 
amigos que teNHo

Domingo passado, quem foi levar um abra-
ço amigo ao Sr. Manuel Branco, (Presiden-
te,) e toda a Diretoria da Casa do Porto, 
pela inauguração do novo Ginásio, foi a fa-
mília Fernandes e família Paiva. Nesta bela 
mesa no cenário fotográfico: o casal D. Jô, 
seu marido, Dr. Roberto Roçado Fernan-
des,a seguir, a jovem Arquiteta, a querida, 
Viviana, filha do casal. Completando vemos  
ao lado direiro, o vovô; Comendador Afon-
so, acompanhados da grande fadista, Maria 
Alcina, D. Florbela Roçado, Idália e o ca-
sal, D. Lurdes e Sr. Custódio Paiva. Gente 
fantástica que dispensa comentários. Um 
grande abraço para todos e como sempre 
digo, serei sempre feliz, com a felicidade 
dos amigos. As melhores considerações.   

Na foto: Toninho Serapico, Maria Alcina, cantando a des-
garrada, o casal Iluminado por Nossa Senhora, Alice e  
Antonio  Marques, curtindo as nossas brincadeiras. Ami-
gos maravilhosos.

Uma grande realização na nossa Casa 
do Porto foi inauguração do novo giná-
sio, com lindo visual de carinho e home-
nagens merecidas. Nesta linda foto ve-
mos: à esquerda, o mais novo cidadão 
carioca, Sr. Presidente Portuense Ma-
nuel Branco, a seu lado, sua esposa, D. 
Berta, muito bem acompanhadoas pela, 
Drª Fátima, com seu marido, Sr. Verea-
dor, Dr. Paulo Pinheiro, o autor do reco-
nhecimento da merecida Homenagem 
de Cidadão Carioca, outorgada ao Sr. 
Manuel Branco. Para o quarteto em pau-
ta, o desejo de muita saúde e as maiores 
felicitações da família , Portugal em Foco 

as futuras damas da 
casa da vila da feira

Amigos da página da Maria Alcina, já perceberam que 
na Casa de Viseu só tem gente bonita. À primeira dama 
Márcia Morgado, é um doce de beleza e ternura. Seu 
esposo, Alcídio Morgado, é um Galã, Como dizem em 
Portugal ”muito bem posto”. A nossa Luciane Martins, 
parece uma princesa com sua varinha de condão. Mui-
tas bençãos para todos e: Viva Viseu. Muitas Bençãos.
Muitos Fados.

A minha querida amiga, D. Laura Cerveira, esposa do  
Comendador Orlando Cerveira, após sofrer uma cirurgia 
grave, que a deixou hospitalizada  por bastante tempo. 
Gracas a Deus  já está  em sua casa se recuperando,  
cercada de muito amor. O seu amado esposo, Comen-
dador Orlando, sofreu amargamente a dor da sua  ama-
da Laura. Já sorri agradecendo aos Céus a recuperação 
de  sua esposa que tanto ama. O Comendador Orlando,  
emocionou a  todos os amigos, pela dedicação, carinho 
e Fé  em Nossa senhora, pela vida da sua tão querida 
Laura. GRAÇAS À DEUS MUITAS BENÇÃOS.

Na foto: Ao centro a nossa linda  Camila Boaventura fol-
clore na alma, Manuela, Anabela, e Giovana. O Futuro 
Promissor da querida Casa da Vila da Feira. Muitas Ben-
çãos

Na linda festa dos Serões das Aldeias, rea-
lizada na Casas Trás os Montes e Alto Dou-
ro, na  semana passada, por falta de es-
paço, só agora publico. Parabenizo todo o 
grupo que vemos na foto, Gostei   de saber 
que são amigos e familiares de Presidente 
da Casa Trás os Montes e Alto Douro, Sr. 
Ismael que está de camisa amarela e, todo 
feliz em receber seus convidados. Eu tam-
bém gostei de ver, porque esses amigos 
eram do Clube Português do Rio de Janei-
ro, agora, juntos, depois da fusão com Casa 
de Viseu. Para vocês, um grande abraço.

BacalHau do aNtoNio marques.Bommmmmmmmm
No dia Internacional do Amigo, os meus filhos do coração, 
Alice e Antonio Marques, organizaram um convívio, Maravi-
lhoso na sua Mansão na Barra da Tijuca. Tarde maravilhosa, 
imperando a alegria e a amizade verdadeira. O Bacalhau 
saboroso  feito pelo  Chef. Nascimento, que fez questão de 
me servir o primeiro prato, sobremesas Portuguesas da me-
lhor qualidade, o saboroso queijo da Serra, se desfazendo 
na torradinha. Na foto a família  encandadora , Proprietá-

rios dos Supermercados”Feira Nova, Rede Economia”,  Sr. 
Adelino e D. Emilia, casal adorável com suas Filhas Ana Lú-
cia, Fátima com seu filho, Arthur, que estuda em Coimbra, 
minha filha Angela Abreu, Fernandinha e Serapico, “Rede 
Economia” com seus saborosos fulares. Os anfitriões, Alice 
e Antonio Marques fez-nos sentir no “País das Maravilhas”, 
como amigos tão amorosos. Dia do Amigo: Amizade eterna. 
Muitas Bençãos.

casal ilumiNado

 Pé-de-valsa da semana

Domingo passado, 21 / 7 / 2019,  Sr.  Manuel Branco, 
Presidente da Casa do Porto, realizou mais um sonho, 
inaugurando o lindo Ginasio  da Instituição. Em seguida, 
o costumeiro almoço dançante ao toque do Trio Joséval-
do, que botou todos para dançar. Mas, o destaque  na 
pista de dança, como vemos neste lindo Cenário foto-
gráfico, foi D. Angela Branco, com seu marido, Dr. Jai-
me Werlang, Médico, Chefe da Emergência do Hospital, 
Souza Aguiar. Parabenizo o distinto casal, pelo saber e 
pela elegância demostrada na pista de dança do Solar 
Portuense. Quero vê-los mais vezes. Parabéns.

Dois grandes amigos que, ao longo dos anos, vêm traba-
lhando em prol da Casa dos Açores e não medem esforços 
para que se realize lá um belíssimo trabalho em favor da 
Cultura Açoriana.  Parabéns ao diretor Amaro Costa e ao 
dinâmico Francisco, sempre presente no Solar Açoriano

O estimado casal D. Antonia e sr. Antonio  Ribeiro, 
em lua de mel permanente. Sempre praticando a ca-
ridade, sempre prestigiando as nossas Casas Regio-
nais. Muitas Bençãos e continuem nos prestigiando 
com vossa presença.

soldado no quartel quer trabalho

A minha querida amiga Lúcia Granito, o casal D. Olinda 
Sr. Albuquerque, da ORLA CEREAIS, a eterna primeira 
dama de honra do Arouca  Barra Clube, D. Adília Noronha 
e amigas. Abraços Fadistas.

o Bom filHo À casa torNa

O Presidente da Escola de Samba Unidos da Tijuca, 
Sr. Fernando Horta,  sorridente e feliz, pela contra-
tação do vitorioso carnavalesco, Paulo Barros que, 
com certeza trará muitas vitórias à nossa Escola do 
Coração.
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Grande dominGueira de Conservatória
no solar transmontano foi show

A Domingueira de Conservatória agitou o salão com os pés de valsa, dando show re-
lembrando as serestas e as danças de antigamente

Mesa do vice-presidente transmontano, José Manuel Brites e sua esposa Irene, o gran-
de colaborador Fernando Grave

Durante o convívio social na Casa de Trás-os-Montes, vemos os diretores Fátima e 
Joaquim Bernardo e esta mesa dos doces maravilhosos da nossa terra

Panorâmica do salão da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, na Domingueira de 
Conservatória, mostrando o interesse por recordar os tempos antigos

Esse último do-
mingo foi diferente, 
na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Dou-
ro com a realização 

da Domingueira de 
Conservatória, com 
o show especial de 
seresteiros do grupo 
Show de Conserva-

tória  (uma iniciativa 
da Bernardo Even-
tos e apoio do dire-
tor social Joaquim 
Bernardo, supervisão 

do presidente Ismael 
Loureiro e diretoria), 
com Guaraci - voz 
de ouro, Bonan - o 

violão nota mil, os 
amigos que, juntos, 
deram o charme mu-
sical ao domingo da 

Casa. Além da se-
resta, os convidados 
degustaram um deli-
cioso churrasco.
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CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

JULHO – 26 – Sexta-Feira – 20hs – Fado Vadio 
com Victor Lopes  O guitarrista apresentará  no 
restaurante Costa Verde  grandes sucessos nas 
vozes  de vario convidados. Reservas antecipa-
das. Lotação  limitada.
AgOSTO – 3 – SÀBADO – 19hs.Arraila mi-
nhoto Tradicional festa típica portuguesa, re-
gada a 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 ver-
de e broa de milho. Tudo isso acompanhados 
de 3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos. 
Para animar a festa os conjuntos “AMIGOS DO 
ALTO MINHO” e “TRIO JOSÉVALDO”, além do 
som dos Bumbos e Gigantones e as “Marchas 
luminosas”.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897
AgOSTO – 4 – DOMINgO – 12:30hs. Almo-
ço em homenagem ao Dia dos Pais e aniver-
sariante do mês de julho. Cardápio: churrasco 
guarnições, saladas, sardinha portuguesa, cos-
tela no bafo. Sobremesa: banana com sorvete 
e bolo de aniversário. Atração musical, Banda 
T.B. Show. Valor R$ 70,00. Bebidas não inclu-
sas. 

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca 

Tel.: 2568-9535
JULHO – 27 – Sábado – 15hs – Tertúlia Açoria-
na. Convívio e roda de conversa cultural. Títu-
lo do Encontro: “Sobre Nemésio”. Presença da 
convidada especial prof.ª Drª Monica Figueire-
do da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Pesquisadora de produtividade em pesquisa do 
CNP. Entrada franca.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
JULHO – 26 – Sexta-Feira – 20h – “Sessão Sole-
ne 96 Anos Aniversário da Casa”.
JULHO – 28 – Domingo – 12h – Almoço 96 anos 

aniversário da Casa. Cardápio: Bacalhau à trans-
montana, opcional escalopinho ao molho madeira, 
arroz de amendoas. Bolo. Atração Conjunto Típi-
cos da Beira Show.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –

 Tels.: 3391-6730
JULHO – 27 – Sábado – 17h – Tarde Dançante. 
Junior Moreno das 17 às 21h. 

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Profa. Lara Villela, 176 - Ingá - Niterói - 
Tel: 2717-4225

AgOSTO – 3 e 4 – Sábado e Domingo – 
12hs –  Festa Agostina Solidária em prol do 
INCA – Quadrilha, dança típicas, brinquedos, 
comidas e bebidas.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - 
Tel: 2293-1542

AgOSTO – 4 – DOMINgO – 12hs. Cardápio 
variado Música por conta do Conjunto Som e 
Vozes

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
AgOSTO – 4 – Domingo – 11hs – Festa 
Portuguesa. Cardápio variado. Atrações: 
Claudio Santos & Amigos. 

Av. Ayrton Senna, 2150 Bl g 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!

Experimente! Você vai gostar!



Todos contra o sarampo
Em pleno 2019, estamos presenciando surtos 

de sarampo em Paraty e em São Paulo. Com isso, 
devemos ficar alertas e reforçar a necessidade de 
vacinarmos a população entre 1 e 49 anos de idade, 
lembrando que trata-se de uma vacina em dose du-
pla e quem só tomou a primeira dose, precisa voltar 
para a segunda.

O sarampo é uma doença viral, infecciosa e extre-
mamente contagiosa. Diferente de outras doenças 
mais desconhecidas, os sintomas são amplamen-
te divulgados: entre eles, temos olhos inflamados, 
tosse, dor de garganta, febre e, principalmente, as 
famosas manchas vermelhas na pele. Apesar de 
não existir tratamento, a prevenção é muito simples 
e eficiente, já que a vacina tríplice viral (que ainda 
protege contra a caxumba e rubéola) é oferecida 
gratuitamente em duas doses nos postos de saúde 
do SUS.

Além da recomendação geral, pessoas que fo-
rem viajar para São Paulo ou para o exterior devem 
redobrar as atenções. É importante frisar que todas 
as vacinas recomendadas pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) são extremamente seguras e 
que boatos recomendando a não vacinação só le-
vam à surtos de doenças que já eram consideradas 
erradicadas. Ou seja, existe todo um valor de cole-
tividade em nossos atos, já que ao nos vacinarmos, 
não estamos apenas nos protegendo. A vacinação é 
um ato de cidadania, pois uma sociedade altamente 
imunizada reduz as chances de qualquer doença se 
espalhar quase a zero.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

FEStA DE 260 ANOS DA
PrAçA SAENz PEñA NA tijucA

Foi realizado este mês 
uma bonita festa na Ti-
juca para comemorar os 
260 Anos da Inauguração 
da famosa Praça Saenz 
Peña, local de grandes 
festividades da Família Ti-
jucana, e o Jornal Portugal 
em Foco, esteve presente 
nesta iniciativa do superin-
tendente Hugo Leal, que 
fez uma bela homenagem 
a diversos empresários da 
grande tijuca que, de al-
guma forma, colaboraram 
com as atividades sociais 
e culturais realizadas na 
praça. Na oportunidade, 
o nosso amigo Joaquim 
Bernardo, diretor social da 
Casa de Trás-os-Montes 
e Alto Douro foi agracia-
do com o Certificado de 
Reconhecimento de Bons 
Serviços à Tijuca, entre-

gue pelo Superintendente 
Hugo Leal, em justa ho-
menagem.

Parabéns ao Superin-

tendente Hugo Leal pelo 
reconhecimento e incentivo 
aos comerciantes da gran-
de Tijuca.

Momento da entrega do Certificado de Reconhecimento de Bons Serviços, do superintendente da Grande 
Tijuca, Hugo Leal, ao empresário Joaquim Bernardo

O dinâmico empresário Joaquim Bernardo, exibindo orgulhosamen-
te, o Certificado de Reconhecimento de Bons Serviços que recebeu. 
Parabéns, amigo!


