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No dia em que se tentou 
pela segunda vez um acor-
do entre patrões e motoris-
tas, Pedro Henriques, porta-
voz do Sindicato Nacional 
dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, garantiu que 
os motoristas vão recusar 
a proposta do Governo de 
acionar um mecanismo legal 
de mediação para descon-
vocar a greve, pelo que a 
paralisação se mantém.

Em declarações, o re-
presentante dos motoristas 
defendeu que um processo 
em que o Governo irá fazer 
uma mediação, como já fez 
anteriormente, e que resul-
tou nesta postura radical 
da Associação Nacional de 
Transportadores Públicos 
Rodoviários de Mercadorias 

 Sindicato dos motoristas  não 
aceita proposta do Governo

em não aceitar absoluta-
mente nada, não é motivo 
suficiente para desconvocar 
a greve.

Ainda assim, agradece “a 
intenção do senhor ministro 
em resolver este problema 

porque, pela primeira vez, 
vimos que existe realmente 
uma preocupação com os 
problemas dos motoristas”. 
Pedro Henriques voltou a 
atirar a batata quente à An-
tram: a greve só será des-

convocada se a associação 
patronal apresentar aos mo-
toristas uma contraproposta 
séria e honesta para que 
possamos resolver este pro-
blema. E isso tem de acon-
tecer antes do plenário mar-
cado para sábado. “A existir 
greve, a responsabilidade 
deverá ser imputada à An-
tram”, concluiu.

Pedro Pardal Henriques 
já tinha dito que os moto-
ristas não iriam cancelar 
a greve em troca de uma 
promessa de desencadear 
um processo que já antes 
aconteceu e que não teve 
resultados. Ainda assim, su-
blinhou que vai apresentar 
a proposta do Governo aos 
associados, no plenário do 
próximo sábado.

CASA DO MINHO

CASA DAS BEIRAS

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

Antônio Soares, o eterno 
presidente vascaíno, nos deixou 

Parabéns Conêgo Abílio Vasconcelos

O futebol está mais triste.  Faleceu o eterno presidente  vas-
caíno, o grande português, Antônio Soares Calçada. Calçada 
deixou em luto a vibrante família vascaína. O dirigente mais 
vitorioso da história do Clube de Regatas Vasco da Gama nos 
deixou hoje, e deixará a todos uma grande lacuna e saudade 
eterna desde grande vascaíno. Nossos sinceros sentimentos 
aos familiares, amigos, e torcedores.  Que Deus o acolha em 
sua paz. A todos nós, a eterna gratidão, respeito e admiração. 
Obrigado, Calçada!  !!! CASACA! CASACA! A TURMA É BOA!  É 
BOA! É MESMO DA FUZARCA! VASCO!  VASCO!  VASCOOOO!

Quinta de Santoinho Arraial Minhoto

Homenagem ao dia dos Pais

FESTA AGOSTINA SOLIDÁRIA

Igreja S. Teresinha do Menino Jesus

Sucesso absoluto nesta a Quinta de Santoinho - Arraial Mi-
nho, com o G.F. Serrões das Aldeias. Detalhes na página 18

A diretoria da Casa das Beiras elegeu como pai do ano de 
2019 o Drº Bruno Freitas, na foto, recebendo a placa alusiva 
do presidente José Henrique, ainda vemos, sua esposa Eli-
zabeth e filha Maria Clara Freitas. Primeira dama Verônica, 
diretora Neumara, e o Pai do Ano de 2018, Fernado de Jesus.
Detalhes na página 8.

Tradicional festa agostina no Clube Português de Niterói. Na 
foto, a Drª Rosa Coentrão, Presidente Dr. Fernando Guedes, 
o 1º Vice-presidente executivo Dr. Carlos Bartha, e esposa 1º 
Vice-presidente social Zeni de Mello. Detalhes na página 15.

Portugal está preparado 
para responder a situações 
de emergência como os fo-
gos, mesmo em caso de 
greve dos motoristas de ma-
térias perigosas. Segundo 
o ministro da Administração 
Interna, Eduardo Cabrita, o 
país tem reservas de com-
bustível acumuladas para 
mais de dois meses. Assim, 
não há nenhum problema 
de reservas de combustível 
no que toca a necessidades 
prioritárias.

“O que temos de garantir 
é que numa circunstância de 

País tem reservas para dois meses, diz Governo
dificuldade de distribuição, 
que as prioridades são as-
seguradas”, revelou o gover-
nante, em declarações trans-
mitidas pela RTP3, numa 
reunião com as autoridades 
responsáveis pela proteção 
das populações.

As entidades estiveram 
em reunião esta semana 
para preparar aquilo que pos-
sa ser necessário acautelar 
para a salvaguarda de abas-
tecimento e de funcionamen-
to da rede de emergência, 
relativamente à resposta a 
necessidades prioritárias.

Há um vazio legal que 
está a deixar os consumido-
res nacionais desprotegidos 
quando fazem compras nos 
marketplaces. Estes centros 
comerciais digitais fazem a 
ponte com os vendedores 
registados, mas em caso de 
conflito no pós-venda não 
têm qualquer responsabili-
dade. As reclamações estão 
a disparar: até final de julho, 
eram 903 no Portal da Quei-
xa, uma subida de 69% face 
há um ano.

Queremos que o legisla-
dor português crie essa res-
ponsabilidade. O consumidor 
precisa de novas garantias 

Disparam queixas de
consumidores nas compras online

neste novo modelo de negó-
cio”, defende Paulo Fonse-
ca, coordenador do departa-
mento Jurídico e Econômico 
da Deco. Em breve a asso-

ciação de defesa do consu-
midor vai deixar esse alerta 
na Secretaria de Estado do 
Consumidor e no Ministério 
da Economia.

Domingo passado, aconteceu o lindo concerto da órgão por 
Fátima Bastos, na Igreja Santa Teresinha, em Botafogo, em 
homenagem à Padroeira. Músicas antigas católicas foram 
apresentadas pela organista Fatima Bastos e outros artistas, 
e também tivemos o prazer de assistir a grande fadista  Ma-
ria Alcina e o cantor Marcio Gomes. Como vemos neste lindo 
cenário fotográfico. Parabéns grandes amigos! com o desejo 
de muita saúde.  

As receitas de portagens 
renderam às concessioná-
rias cerca de 1114 milhões 
de euros no ano passado, 
mais 79 milhões do que em 
2017, segundo dados da 
Associação Portuguesa das 
Sociedades Concessionárias 
de Autoestradas ou Pontes 
com Portagens.  

O valor arrecadado em 
2018 cresceu 7,6% face a 
2017, ano em que foi supe-
rada pela primeira vez o bi-
lhão de euros em receita. Na 
prática, os automobilistas 
deixaram nas 172 praças 
de portagens uma média de 
três milhões de euros por 
dia em 2018.

A Brisa teve receitas de 
592,6 milhões de euros. A 
Lusoponte - que gere as 
pontes 25 de Abril e Vasco 
da Gama - arrecadou 82,3 
milhões de euros.

De acordo com a APCAP, 
o número de áreas de servi-
ço aumentou também no ano 
passado para 146, mais do 
dobro de 2017; ao mesmo 
tempo, as áreas de apoio 
contavam com mais 22 res-
taurantes face a 2017, atin-
gindo 103 unidades.

No total, 18.245 pessoas 
candidataram-se ao processo 
de recrutamento de mil téc-
nicos superiores no Estado, 
disse o Ministério das Finan-
ças. Entre 10 e 30 de julho, 
3413 portugueses candidata-
ram-se à área jurídica; 4872 
à econômico-financeira; 6903 
ao planejamento, controle e 
avaliação; 2272 às relações 
internacionais e ciência po-
lítica; e 785 à estatística, de-
talhou o comunicado enviado 
pelo gabinete de Mário Cen-
teno. Durante o mês de agos-
to, o Ministério das Finanças 
irá proceder à validação das 
candidaturas submetidas para 
verificação dos respetivos re-
quisitos, sendo as notificações 
de audiência para os licencia-

Mais de 18 mil pessoas
candidataram-se a mil vagas no Estado

Foram 1114 milhões 
de euros em 

pedágios em 2018

dos selecionados enviadas 
nos meses que se seguem. 
Nesse primeiro contato, os 
candidatos irão também ser 
submetidos a uma prova de 
conhecimentos. De seguida, 
após essa fase, os candidatos 
com aproveitamento realiza-
rão as provas de avaliação 
psicológica, tendo em vista a 
constituição da reserva de re-
crutamento na entidade cen-
tralizada, que vigorará pelo 
prazo de 24 meses. Isto é, 
caso um candidato seja admi-
tido na bolsa de recrutamento 
não quer dizer que tenha con-
seguido automaticamente o 
emprego.

Só após a bolsa ser cons-
tituída será realizada a oferta 
de colocação num posto de 

trabalho para os candidatos 
que integrem a bolsa e para 
os serviços identificados e 
autorizados a recrutar nas 
áreas colocadas a concurso. 
As vagas para cada área se-
rão previamente autorizadas 
por serviço e publicitadas no 
início desta segunda fase, 
tendo como objetivo celebrar 
um contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo 
indeterminado, ou seja, en-
tra-se nos quadros. “Não ha-
vendo lugar a negociação, os 
candidatos serão posiciona-
dos na 2.a posição remunera-
tória a que corresponde o 15.o 
nível remuneratório (1201,48 
euros) da carreira geral de 
técnico superior”, diz ainda o 
comunicado.
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Galerias Romanas de Lisboa vão estar 
abertas todo o ano já a partir de 2020

As Galerias Roma-
nas de Lisboa, com 2.000 
anos de história e desco-
bertas em 1771, vão es-
tar abertas o ano inteiro 
e vão poder ser visitadas 
sem filas nem dias conta-
dos em qualquer altura já 
a partir de 2020. A notícia 
foi divulgada pela Câma-
ra Municipal de Lisboa 
através das redes sociais.                                                                                                                                         
Vai ser criado um centro 
interpretativo com entrada 
acessível pela Rua da Pra-
ta. A autarquia já tinha con-
firmado o desejo de tornar 
as galerias num museu e 
de criar o centro interpreta-
tivo. E a data está definida: 
“O Criptopórtico Romano 
de Lisboa já vai poder ser 
desfrutado sem filas, nem 
dias contados, a partir de 
finais de 2020”. Até agora, 
o espaço era apenas aberto 
ao público duas vezes por 
ano. Este ano, o Criptopór-
tico pôde ser visitado em 
março e vai voltar a abrir 
em setembro. As Galerias 
Romanas têm 2.000 anos e 

foram construídas entre os 
séculos I a.c. e I d.c., duran-
te o governo do Imperador 
Augusto. Foram descober-
tas após o grande terremoto 
de 1755, mais precisamen-
te, 16 anos depois, enquan-
to a antiga Lisboa era re-
construida. Os arqueólogos 
não sabem ao certo qual a 
função que o espaço terá 
tido, mas, segundo a Na-
tional Geographic, na parte 
superior terá existido uma 
grande praça pública e um 
fórum de mercadores, que 
funcionaria como um centro 

Ondas gigantes atingem piscina natural 
nos Açores e arrastam banhistas que 
desrespeitaram avisos dos salva-vidas 

Várias ondas gigantes 
atingiram no domingo a 
piscina natural da Calou-
ra, em São Miguel, nos 
Açores, e a força da água 
arrastou mesmo alguns 
banhistas que estavam 
no local. Duas crianças 
e uma turista sofreram 
ferimentos ligeiros e tes-

temunhas afirmam que a 
intervenção dos salva-vi-
das foi essencial para evi-
tar mais acidentes.

As mesmas fontes ex-
plicam que os salva-vidas  
já tinham alertado para o 
perigo das ondas que es-
tavam a chegar à piscina. 
Alguns banhistas,  incluin-

do adultos com crianças,  
não respeitaram o aviso 
e permaneceram na pis-
cina natural. Quando as 
ondas começaram a atin-
gir o local, um dos salva-
vidas  saltou para dentro 
de água para ajudar os 
banhistas que foram ar-
rastados.

Em Beja há um enfermeiro para 
20 doentes em estado crítico

A urgência do hospital 
de Beja está a funcionar 
nos últimos dias com um 
enfermeiro para cada 20 
doentes críticos, quatro ve-
zes mais doentes do que o 
recomendado, denunciou 
a Ordem dos Enfermeiros. 
A bastonária Ana Rita Ca-
vaco esteve no fim de se-
mana no hospital de Beja e 
constatou que os enfermei-
ros, por serem em número 
insuficiente, estão numa 
situação de exaustão total, 
chegando a trabalhar 16 
horas seguidas e a cumprir 
70 horas de trabalho sema-
nal, quando deveriam fa-
zer 35 horas semanais. “É 
uma equipe extremamen-

com a passagem às 35 ho-
ras de trabalho semanais. 
Em declarações à agência 
Lusa, a bastonária dos En-
fermeiros recorda que em 
julho do ano passado se 
contrataram cerca de mil 
dos 1.700 enfermeiros que 
seriam necessários apenas 
para suprir a passagem das 
40 para as 35 horas sema-
nais, ficando a faltar 700 
profissionais. 

“Estas 552 novas contra-
tações não cobrem os cer-
ca de 700 que ficaram por 
contratar e deviam ter sido 
supostamente contratados 
em outubro. E além disso, 
já tínhamos necessidades 
para trás. Há serviços com 
camas encerradas por falta 
de enfermeiros”, referiu a 
bastonária.  “É sempre po-
sitivo a contratação, mas 
isto não vai resolver grande 
coisa, nem resolver a ca-
rência de enfermeiros com 
a passagem às 35 horas, 
nem a que já existia ante-
riormente”, afirmou à Lusa. 
Segundo a Ordem dos En-
fermeiros, o SNS já tinha 
uma carência crónica de 30 
mil enfermeiros, tornando 
necessário contratar três 
mil profissionais por ano 
durante 10 anos. 

Apartamento em Lisboa vendido 
por 7,6 milhões de euros

Estima-se que seja a 
casa mais cara alguma 
vez comprada em Portu-
gal. O 13º andar do edi-
fício Castilho 503 foi ven-
dido por 7,6 milhões de 
euros. Tem terraço, pis-
cina privada, vista pano-
râmica sobre a capital  e 
mais de 500 metros qua-
drados de área. Fica em 
pleno centro de Lisboa.

A Vanguard Properties, 
promotora que desenvol-
veu o projeto de arquite-
tura, disse que o aparta-
mento foi vendido a uma 
família. Foram vários os 
milionários estrangeiros 

que mostraram interesse 
em adquirir aquela casa. 
O Castilho 503 tinha 19 
apartamentos e já foram 
vendidos dez.

De acordo com a 
consultora Confidencial 
Imobiliário, o preço mé-
dio das casas em Lisboa 
manteve-se, no primeiro 
trimestre deste ano, aci-
ma dos 3.500 euros por 
metro quadrado. Foi o 
terceiro consecutivo em 
que o preço de venda das 
casas na capital se situa 
acima dos 3.500 euros/
m2, um patamar até en-
tão inédito neste mercado 

e que se mantém apesar 
da tendência consistente 
de abrandamento na su-
bida de preços verificada 
desde o segundo trimes-
tre de 2018.

A Confidencial Imobili-
ário adiantou também que 
as freguesias de Santo 
António e Misericórdia 
são as mais caras da ci-
dade, com preços médios 
de venda de, respetiva-
mente, 5.251 euros/m2 e 
5.056 euros /m2 no pri-
meiro trimestre de 2019 
e sendo as duas únicas 
a transacionar acima dos 
5.000 euros/m2”.

de negócios de Olisipo, a 
Lisboa romana.

A verdadeira extensão 
desta estrutura também é 
ainda desconhecida. De 
acordo com os arqueólogos, 
esta infraestrutura deverá 
ser bastante mais extensa 
do que os complexos conhe-
cidos e deverão existir mais 
galerias, tal como outros 
pontos de entrada. Ainda de 
acordo com a National Geo-
graphic, atualmente podem 
ser visitadas 8 galerias, que 
se estendem ao longo de 
cerca de 40 metros.

te cansada e com muitos 
atestados por exaustão. Os 
enfermeiros estão numa si-
tuação de sobrecarga horá-
ria e Beja é o exemplo mais 
recente. Não trabalham só 
35 horas por semana, tra-
balham 70 horas e por ve-
zes mais”, lamentou Ana 
Rita Cavaco.

Ana Rita Cavaco consi-
dera que a notícia da con-
tratação de mais 1400 en-
fermeiros pelo Ministério da 
Saúde é um passo impor-
tante para fortalecer o Sis-
tema Nacional de Saúde, 
mas que por si só não é su-
ficiente sequer para cobrir 
os profissionais que há um 
ano ficaram por contratar 

Cursos técnicos superiores do Norte tem 
financiamento de 13 milhões de euros

A Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento da Região Norte abriu 
dois concursos de 13 milhões de euros 
para aplicar em cursos técnicos superio-
res de saúde, moda, recursos do mar, 
mobilidade e alimentação ou turismo.                                                                                                         
Numa nota informativa enviada à Lusa, a 
CCDR-N explica estar em causa o finan-
ciamento comunitário do Norte 2020 para 
aplicar no ano letivo de 2019/2020 em ins-
tituições públicas e privadas com cursos 
técnicos superiores profissionais, uma 
formação oferecida recentemente pelos 
institutos politécnicos e pelas universida-
des com oferta de formação politécnica.                                                                                                                                     
     De acordo com a CCDR-N, até 18 
de setembro podem candidatar-se a um 
financiamento global de 13 milhões de 
euros entidades com cursos nos “domí-
nios de especialização” considerados 
estratégicos para o Norte, nomeada-
mente Ciências da Vida/Saúde, Criação/
Moda, Recursos do Mar ou Indústrias da 
Mobilidade e Ambiente.A estas, somam-
se as áreas dos Sistemas Avançados 
de Produção, Sistemas Agroambientais 
e Alimentação e Serviços do Turismo.                                                                                                                                         

          A dotação prevista para as entidades 
públicas é de 10 milhões, ao passo que, 
para as instituições privadas, está pre-
vista a aplicação de 3 milhões de euros.                                                                                                                                 
As entidades beneficiárias deste in-
vestimento são instituições de Ensino 
Superior Politécnico público, unidades 
orgânicas do ensino superior politéc-
nico integradas em instituições de en-
sino superior universitário público e 
instituições de ensino superior poli-
técnico privado, esclarece a CCDR-N.                                                                                                                                    
Os 13 milhões de euros previstos nes-
tes dois avisos juntam-se ao “financia-
mento de perto de 17 milhões de euros 
já atribuído pelo Norte 2020 a institui-
ções da Região do Norte, em anos le-
tivos anteriores”, destaca a CCDR-N.                                                                                                                                          
 O investimento diz respeito a cursos 
TeSP que “respondam a necessidades 
do mercado de trabalho, em especial às 
carências identificadas ou às áreas prio-
ritárias da Estratégia Regional de Espe-
cialização Inteligente, um documento que 
identifica quais as áreas em que o Norte 
de Portugal tem maior potencial de cres-
cimento”.
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Braga é o novo eldorado dos brasileiros

No mês de julho, que 
marca o início da época 
alta de turismo, os hotéis 
e empreendimentos turís-
ticos do Algarve tiveram 
ocupação média 3% abai-
xo do período do ano pas-
sado, segundo os últimos 
dados da Associação dos 
Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve. 
A taxa de ocupação média 
por quarto nos hotéis da 
região ficou em julho em 
82,5%.

Segundo Elidérico Vie-
gas, presidente da AHE-
TA, as quedas dos ho-
téis do Algarve em julho 
devem-se sobretudo às 
descidas significativas de 
alemães e de holandeses, 
dois dos nossos principais 
mercados, e que foram 
da ordem de 13,9% e de 

que registraram descidas 
de 7%. No caso dos tu-
ristas alemães, as zonas 
que mais se ressentiram 
foram Lagos, Sagres e 
Carvoeiro, com descidas 
de 4% . As descidas em 
julho nos hotéis do Algar-
ve foram atenuadas com 
o crescimento de 6,4% 
de britânicos no Algarve, 
apesar da proximidade 
de se decidir o Brexit. O 
maior aumento em julho 
veio dos turistas irlan-
deses, cujo aumento de 
dormidas foi de 13,7%. 
Apesar do início da época 
alta se mostrar no Algar-
ve mais arrefecido relati-
vamente ao ano anterior, 
no acumulado do ano, as 
ocupações dos hotéis es-
tão ao nível de 2018”, diz 
Viegas.

Ocupação dos hotéis do Algarve baixou 3% em julho
15,5% face ao ano pas-
sado, respetivamente. No 
acumulado do ano, o volu-
me de negócios dos hotéis 
está com um crescimento 
de 2,5%, mas em julho re-
gistou uma ligeira descida, 
o que é significativo, por-
que estamos a falar das 
receitas das empresas na 
estação alta, diz o respon-
sável.

“Um fator a destacar é 
que as zonas do Algarve 
que estão mais expos-
tas aos turistas alemães 
ou holandeses foram as 
que tiveram as descidas 
mais acentuadas em ju-
lho”, destaca Viegas. É 
o caso das áreas do so-
tavento algarvio, onde 
acorrem mais os holande-
ses,  como Monte Gordo, 
Castro Marim ou Tavira, 

Fogem do custo de vida de 
Lisboa e Porto e escolhem Bra-
ga para se estabelecerem. Em 
10 anos, a população brasileira 
na cidade portuguesa passou de 
2596 para 6168, um crescimen-
to de 137,6%, diz O Globo, que 
apelida os imigrantes oriundos do 
outro lado do Atlântico como os 
novos bracarenses. A preferência 
pela capital do Minho esteve em 
destaque na edição do jornal que 
fala de Braga, como o novo eldo-
rado dos brasileiros. “Dizemos, 
em brincadeira, que o ‘brasileiro’ 
é a língua oficial de Braga. Até o 
clima está mais tropical”, afirmou 
Ricardo Rio, presidente da Câma-
ra Municipal à reportagem de O 
Globo que foi até ao norte do país 
saber o que motivou este fluxo de 
imigração brasileira na cidade mi-
nhota. Entre as razões apontadas 

mente chegam ao seu gabinete 
recém-chegados do Brasil que 
procuram informação para inves-
tir ou abrir negócios.

“Braga é uma cidade mais 
barata, jovem e com excelente 
qualidade de vida”, resume à re-
portagem a enfermeira Alessan-
dra Nogueira, que com o marido, 
o advogado Edison Puppim, vai 
abrir uma pastelaria na cidade. 
“Porto e Lisboa são caras, prin-
cipalmente o aluguel de aparta-
mentos como o nosso custa 900 
euros”, explica. O casal paga em 
Braga 600 euros por um T2. Este 
é um dos casos que mostra como 
Braga está a atrair imigrantes 
brasileiros. “São pessoas com 
recursos econômicos e espírito 
empreendedor, que procuram o 
desenvolvimento de um projeto 
de vida. Quem nos procura é en-

caminhado para a InvestBraga, 
uma agência pública de consul-
toria gratuita para a concretiza-
ção do negócio”, concretiza o 
presidente da Câmara Municipal 
de Braga.

Nos últimos 18 meses, a Asso-
ciação Comercial de Braga regis-
tou a inscrição de 11 negócios de 
brasileiros. A autarquia disponibi-
liza incentivos fiscais que podem 
chegar à isenção total tendo em 
conta o volume de investimento 
e a quantidade de emprego que 
é gerado. Enquanto verifica-se 
um crescimento em Braga, o ce-
nário é inverso em Lisboa. A pu-
blicação salienta, com base nas 
estatísticas do SEF, que a capital 
perdeu quase 10% dos residen-
tes brasileiros regularizados nos 
últimos 10 anos e atualmente 
tem 43.066.

para a escolha de Braga estão os 
bons serviços públicos, estímulo 
ao empreendedorismo e segu-
rança. As rendas mais baixas 
do que nas grandes cidades e o 

sistema de incentivos fiscais da 
autarquia para quem quer inves-
tir na cidade também são outros 
dos atrativos. O autarca Ricardo 
Rio afirmou, aliás, que regular-

Um terço dos jovens até 24 anos 
disponível para emigrar em 2020

Um em cada três jovens trabalhadores, entre os 18 e 
os 24 anos, mostra disponibilidade para trabalhar no es-
trangeiro no próximo ano, subindo a percentagem para 
44% quando esta pergunta é colocada sem um horizonte 
temporal tão próximo. A Geração Z, também conhecida 
por nativos digitais, mostra a mesma propensão para 
emigrar que a geração anterior (Millennials, de  1981 a 
1994). Curiosamente, a disponibilidade para uma experi-
ência no exterior é maior entre os Baby Boomers (1946-
1964) do que na Geração X (1965-1980), com 33% e 
28%, para os jovens nascidos a partir de 1995 é mais 
interessante sair de Portugal do que ir viver para outra 
zona do país (12%). Os países mais apelativos para a 
emigração são Estados Unidos, Espanha e Alemanha. 
“As gerações mais recentes estão mais predispostas 
para uma mobilidade internacional do que qualquer outra 
geração, pois nasceram num mundo digital e sem barrei-
ras geográficas. Por isso, conceitos como o ‘gap year’, 
onde a pessoa tira geralmente um ano sabático para po-
der viajar, conhecer novas culturas e línguas, ou fazer 
voluntariado, são cada vez mais uma tendência entre os 
jovens”.

“Já retiramos das filas para 
tratar do Cartão de Cidadão 

30 mil pessoas”
“Com as medidas que lançamos, por um lado, de poder-
mos tratar do Cartão de Cidadão nestes Espaços que pas-
saram a ter este serviço e, por outro do online, já retira 
mos das filas cerca de 30 mil pessoas”, afirmou Mariana 
Vieira da Silva.  “Doze mil nos Espaços do Cidadão e mais 
17 mil tirados ‘online’”, explicou a ministra da Presidência 
e Modernização Administrativa, a propósito do balanço 
de um mês do lançamento do iSimplex 2019. No primeiro 
mês, foram efetuados mais de 13 mil pedidos do Cartão 
de Cidadão por Internet.  “Além disso, nos locais onde 
havia filas, estamos desde cedo a procurar organizar as 
pessoas”, isto “porque muitas vezes as pessoas estão na 
fila para serviços diferentes e acabam por ficar à espera 
de outros serviços que estão mais cheios”.

Governo autoriza contratação 
de 1.400 profissionais para 

os hospitais
“Com a autorização para a contração de 1.424 profissio-
nais para a generalidade dos hospitais do Serviço Na-
cional de Saúde, fica a  reposta a capacidade que tinha 
sido afetada com a passagem para as 35 horas”, disse 
à Lusa o secretário de Saúde, Francisco Ramos. O des-
pacho conjunto do Ministério da Saúde e do Ministério 
das Finanças, permite que os hospitais possam dar início 

aos procedimentos necessários à celebração de contrato 
sem termo com 552 enfermeiros, 162 assistentes técni-
cos e 710 assistentes operacionais. “É mais um passo 
no reforço da capacidade operacional dos hospitais do 
SNS”, alguns dos quais, segundo o governante, ficarão 
até já com uma folga positiva, por um aumento do núme-
ro de profissionais.

Leitão amaro admite perda de 
mandato por negócios da família 

com o estado. “Lei é lei. 
se é assim, é assim” 

Depois ter posto em causa vários membros do Go-
verno, a lei das incompatibilidades atinge o vice-pre-
sidente da bancada do PSD, a empresa dos irmãos 
de Leitão Amaro, a Arbogest, fez vários contratos pú-
blicos, quando ele era secretário de Estado. Ao con-
trário dos governantes que procuraram desvalorizar 
o problema, ou levantar dúvidas sobre o conteúdo, o 
vice-presidente admite as consequências: “Não vou 
dizer como os outros que a lei não é para cumprir. 
Lei é lei. Se é assim, é assim.” A empresa se dedica 
à recolha, transporte e comercialização de resíduos 
florestais é detida a 50% pelos 3 irmãos de Leitão 
Amaro. O vice-presidente da bancada do PSD diz que 
deixou de acompanhar a empresa quando abandonou 
a sua quota de 7% e garante que, quando tomou pos-
se como deputado, foi informado que a empresa não 
tinha contratos públicos, mas apenas com empresas 
já privatizadas. Leitão Amaro é membro da Comissão 
Permanente do Parlamento. Em junho tinha anuncia-
do a intenção de deixar o parlamento na próxima le-
gislatura, mantendo-se na política.

Cientistas testam vacina com 
sucesso contra o  câncer 

agressivo da pele 
Cientistas luso-israelitas testaram com sucesso uma va-
cina contra o melanoma metastático, um cancro agres-
sivo de pele que se dissemina por outros órgãos, tendo 
aumentando a sobrevivência de ratinhos em laboratório, 
o que pode ser promissor para travar a doença. O estu-
do, coordenado em Portugal pela investigadora Helena 
Florindo, da Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa, foi publicado na revista  Nature Nanotechnology. 
A equipe de Helena Florindo, em parceria com um gru-
po de trabalho da Universidade de Telavive, de Israel, 
criou uma vacina capaz de “treinar” o sistema imunitário 
para reagir contra marcadores biológicos das células tu-
morais e destruir apenas estas células, evitando efeitos 
adversos em células ou órgãos saudáveis, como sucede 
com a quimioterapia. A vacina não vai atuar no tumor, 

mas nas células dendríticas, que fazem parte do sistema 
imunitário, que protege o organismo contra agentes inva-
sores,  estas células vão reconhecer a vacina e torná-la 
visível a outras células do sistema imunitário, os linfócitos 
T, que desempenham um papel fundamental na autodes-
truição de células cancerígenas.

taP admite pousar com uso 
de máscaras nos novos aviões 

a330neo
A TAP admitiu que foram usadas máscaras de emergên-
cia pelos pilotos da companhia aérea durante o pouso 
de um dos novos aviões A330neo, devido à suspeita de 
odores.”As máscaras foram corretamente usadas, a título 
meramente preventivo e em conformidade com os proce-
dimentos operacionais estabelecidos face à incerteza da 
origem do odor”. Uma selfie tirada pelos pilotos, não deixa 
dúvidas. Terá sido durante um pouso no dia 19 de julho 
que os pilotos tiraram a fotografia para denunciar a pre-
sença de maus cheiros. A TAP garante, no entanto, que 
não há qualquer registo de gases tóxicos a bordo dos Air-
bus A330neo. “Os testes levados a cabo à análise do ar 
na cabine do avião indicam que a qualidade do ar está 
claramente dentro dos parâmetros e dos padrões de certi-
ficação das aeronaves”.

Pensões da Caixa Geral de 
aposentações recalculadas e 

com retroativos pagos em agosto 
sem retenção de iRs agravada

As pensões e respetivos retroativos pagos este mês 
aos pensionistas da Caixa Geral de Aposentações com 
pensões recalculadas por decisão do Tribunal Constitu-
cional já vão ser contemplados pelas novas regras de 
retenção do IRS relativas a rendimentos atrasados.Em 
causa estão 2.237 pensões da CGA que, na sequên-
cia da decisão do Tribunal Constitucional, vão ter um 
aumento médio mensal de cerca de 100 euros e que, 
devido ao pagamento dos retroativos que resultaram do 
recálculo, irão receber este mês um valor mais elevado 
do que o habitual. Em alguns casos, o valor mensal da 
pensão conjugado com o pagamento dos retroativos po-
deria levar a que os pensionistas fossem sujeitos a uma 
taxa de retenção na fonte do IRS agravada, mas uma 
recente alteração ao código deste imposto vai impedir 
que tal aconteça. Essa alteração ao IRS ainda aguarda 
publicação em Diário da República, mas, em resposta à 
Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças referiu que 
será já aplicada este mês para rendimentos de pensões 
relativos a períodos anteriores, uma vez que já existe 
uma disposição legal idêntica em vigor para os rendi-
mentos de trabalho.
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Município cede 5 veículos
para Higiene e Limpeza
Urbana às Freguesias

Regiões & Províncias

Passadeiras táteis es-
tão a ser criadas em várias 
ruas de S. João da Madei-
ra. Esta solução urbanísti-
ca permite que as pesso-
as com deficiência visual 
tenham melhor perceção 
da aproximação das zonas 
de atravessamento da via, 
informação que é dada por 
marcas em relevo coloca-
das nos passeios.

Este tipo de passadei-
ras está a ser executado 
em cerca de 50 pontos 
de S. João da Madeira, 
no âmbito da empreitada 

s. joão da Madeira

viMioso

BeLMonte

castro MariM

câmara instala passadeiras táteis 
para pessoas com deficiência visual

A Declaração de Im-
pacto Ambiental (DIA) 
para a construção da li-
gação rodoviária entre 
Vimioso e Carção, com 
prolongamento para a A4 
e para Bragança numa 
extensão de três quilóme-
tros, foi “aprovada com 
condicionantes”.

“A Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA) 
aprovou a DIA com condi-
cionantes para a ligação 

Vimioso-Carção. Eu não 
conheço nenhuma DIA 
que não tivesse condicio-
nantes. O que temos a re-
gistar, em primeiro lugar, 
é uma satisfação enorme, 
porque isto permite ime-
diatamente avançar para 
o projeto de execução, 
mesmo com essas con-
dicionantes”, explicou ao 
Mensageiro o presidente 
da Câmara de Vimioso, 
Jorge Fidalgo.

declaração de impacto 
ambiental para ligação 

vimioso-carção aprovada

O Município de Oei-
ras cedeu cinco veículos 
automóveis às Juntas de 
Freguesia e Uniões das 
Freguesias do concelho 
para aumentar a eficácia 
dos trabalhos de higiene e 
limpeza do espaço público. 

 A cerimônia de entrega 
dos novos veículos teve 
lugar nesta segunda-feira, 
dia 29 de julho, às 11:00, 
no Parque Anjos, em Al-
gés, e será presidida pelo 
presidente Isaltino Morais.

 A atribuição destas via-
turas tem como principal ob-
jetivo dotar as equipas afe-
tas às freguesias de meios 
para, em regime e comple-
mentaridade com a Câmara 
Municipal de Oeiras, pode-
rem desenvolver ações de 
limpeza dos espaços públi-
cos do seu território. 

 As viaturas, cedidas 
em regime de comodato 
no âmbito da delegação 
de competências, são de 
transporte misto de pes-
soas e mercadorias de 
3500Kg, têm capacidade 
de transportar até três pes-
soas e carga até 1200Kg. 
Estão ainda equipadas 
com depósito de água, 
com a capacidade de 

1.000 litros e máquinas la-
vadoras e de alta pressão.

 O depósito de água 
e a máquina de pressão 
acoplada permitem a au-
tonomia destas equipas 
em intervenções pontuais 
como a higienização de 
envolventes aos equipa-
mentos de deposição de 
resíduos, lavagem de pas-
seios, arruamentos, inter-
faces ou outras zonas de 
estadia que necessitem de 
intervenções complemen-
tares às planeadas pelas 
equipas do Município.

 Deste modo, Oeiras 
terá uma resposta ain-
da mais próxima e rápida 
para satisfazer os inte-
resses das populações, 
nomeadamente no que à 
higiene e limpeza urbana 
diz respeito.

 O Município de Oeiras 
continua, assim, a reforçar 
a sua aposta na melhoria 
da limpeza urbana, privi-
legiando uma melhor or-
ganização e qualidade de 
serviço. As freguesias pas-
sam a desenvolver ações 
de limpeza dos espaços 
públicos do seu território, 
complementando o traba-
lho do Município.

Em três dias, cerca de 
600 pratos de truta con-
fecionados. Foi este, em 
suma, o balanço da sex-
ta edição do Festival da 
Truta, organizado pela 
Junta de Freguesia do 
Paul com as instituições 
da vila, entre sexta-fei-
ra, 26, e domingo, 28, no 
Parque Urbano do Paul, 
junto à ponte pedonal da 
árvore bonita.

Tratou-se de uma ini-
ciativa que pretendia di-
vulgar um dos recursos 
naturais da vila, as trutas 
da Ribeira do Paul, e du-
rante três dias os apre-
ciadores puderam fazer a 
escolha entre a sopa de 
truta, a truta com cogu-
melos selvagens e bacon, 
truta grelhada com molho 

cerca de 600 pratos de truta servidos no Paul

Inspirado no cortejo de 
Carnaval, que é já um dos 
mais celebrados no sota-
vento algarvio, Altura pro-
moveu um desfile de verão 
no dia 3 de agosto, pelas 
22h. “Músicas do Mundo” 
é o tema desta iniciativa, 
que vai trazer a cor, a cria-
tividade e o ritmo de vários 
gêneros musicais.

A iniciativa envolve cerca 
de 200 participantes, que 
irão desfilar pela Avenida 24 
de Junho e termina com o 
concerto dos “Pau de Ara-
ra”, na Zona de Lazer.

“O ano passado foi uma 
iniciativa que teve um gran-

de sucesso, é uma opor-
tunidade de mostrar aos 
nossos veraneantes um 
pouco do que é o Carna-
val de Altura, que tem con-
quistado o seu lugar nos 
cortejos algarvios e hoje já 
é um dos mais conhecidos, 
realizado com o empenho, 
a dedicação e o voluntaris-
mo da comunidade local”, 
declara a presidente da 
Junta de Freguesia de Al-
tura, Nélia Mateus, sobre 
esta iniciativa.

Esta iniciativa é uma 
organização da Junta de 
Freguesia de Altura e da 
Câmara Municipal. 

Músicas do Mundo no carnaval 
de verão em altura, castro Marim

Oeiras vai ter mais 
duas entidades de Serviço 
de Apoio Domiciliário com 
horário alargado, passan-
do a ter seis instituições 
que prestam este serviço 
até às 20 horas, sete dias 
por semana.

A cerimônia de assina-
tura de contrato para alar-
gamento do Serviço de 
Apoio Domiciliário decorreu 
no dia 29 de julho, com a 
presença do Presidente 
Isaltino Morais, no Gabine-
te da Presidência, localiza-
do nos Paços do Concelho, 
em Oeiras.

Juntam-se ao projeto 
mais duas instituições: a 
Associação Médica Geron-
tologia Social e o Centro 
Social Paroquial de Nossa 
Senhora de Porto Salvo.

A concretização deste 
projeto e a perspetiva do 
seu alargamento gradual a 
mais entidades, constituiu a 
estratégia do Município para 
a promoção da qualidade 
de vida e do bem-estar dos 
munícipes, com particular 
enfoque para a população 
idosa em situação de par-
cial dependência.

oeiras reforça serviço
de apoio domiciliário

A disponibilização do 
apoio domiciliário assume-
se como uma peça funda-
mental nos desígnios mu-
nicipais de promoção da 
autonomia e permanência 
no domicílio, representan-
do um importante suporte 
aos indivíduos e famílias, 
no seu processo de enve-
lhecimento que se deseja 
salutar e positivo.

Este projeto prevê um 
apoio municipal no valor 
de 2.000,00€ mensais a 
cada uma das entidades, 
para que possam abran-
ger os seus utentes do 
Serviço de Apoio Domici-
liário, sete dias por sema-
na, até às 20h00.

Em 2018, foi lançado 
um projeto-piloto de alar-
gamento de horário do Ser-
viço de Apoio Domiciliário 
em que participaram qua-
tro entidades, nomeada-
mente a APOIO - Associa-
ção Solidariedade Social, 
o Centro Social Paroquial 
de Barcarena, o Centro 
Social Paroquial São Ro-
mão de Carnaxide e a 
Oeiras São Julião - Centro 
Solidariedade Social. 

de limão e os filetes de 
truta com arroz de feijão.

A Filarmônica Paulen-
se, o Grupo de Danças 
e Cantares do Paul e 
outros grupos animaram 
os três dias e noites, em 
que a equipe da cozinha 

e dos assadores não teve 
mãos a medir para dar 
resposta aos apreciado-
res da truta. Que, inclu-
sive, chegaram a formar 
uma grande fila. Nestes 
três dias foram confec-
cionados cerca de 600 

pratos de trutas. O se-
gundo dia, no sábado, foi 
onde mais público mar-
cou presença.

Na última noite, o chef 
de cozinha Carlos So-
breiro fez uma avaliação 
positiva a este festival. 
“Este parque tem poten-
cial enorme como espa-
ço de lazer, de convívio, 
de desporto. E tem con-
dições também para fu-
turos convívios. Quanto 
à adesão, inicialmente 
estava com algum receio 
devido às infra-estruturas 
que faltavam, mas resol-
veu-se o problema com a 
implantação de uma es-
trutura fechada onde as 
pessoas estiveram muito 
bem. As minhas especta-
tivas foram superadas.”

“Cidade Inclusiva”, que 
contempla igualmente o 
rebaixamento de passeios 
e, em alguns casos, a re-
localização das travessias 
existentes, como acon-
tece atualmente na Rua 
Benjamim Araújo.

Para além destas pas-
sadeiras inclusivas, serão 
ainda criadas quatro pas-
sadeiras inteligentes, solu-
ções inovadoras que permi-
tem a sinalização luminosa 
aos automobilistas, quando 
se verifica a aproximação 
de transeuntes.
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A logomarca que repre-
sentará o concelho de Torre 
de Moncorvo, que esteve 
em votação junto dos muní-
cipes até dia 26 de julho, vai 
ser apresentada ao público 
no dia 15 de agosto.

Esta nova logomarca 
não vai substituir nem se 
vai sobrepor à identidade 
institucional, o brasão da 
vila. O Município pretende é 
criar uma marca que venda 

Torre de Moncorvo

Mangualde

guiMarães

pedras salgadas

covilhã

oliveira de azeMéis

Dia  25 de julho, as damas 
e os cavaleiros das Ordens 
de Ourique e da recém criada 
Grã Ordem Afonsina sairam à 
rua para celebrar o nascimen-
to do primeiro rei de Portugal

O programa festivo incluiu, 
entre outros, um colóquio so-
bre a vida e obra de D. Afon-
so Henriques; a entronização 
dos fundadores da Grã Or-
dem na Capela de S. Miguel 
do Castelo, onde o rei fun-
dador terá sido baptizado; 
e uma Ceia Afonsina com 
animação da época. A Grã 
Ordem Afonsina vai passar a 

arquivo Municipal com
novos fundos documentais

Festival de espantalhos em 
oliveira de azeméis com
balanço “muito positivo”

A Câmara Municipal 
de Mangualde assinou um 
protocolo com a União das 
Freguesias de Santiago 
de Cassurrães e Póvoa de 
Cervães, o qual formaliza a 
incorporação de vários fun-
dos documentais no Arquivo 
Municipal, nomeadamente, 
da extinta Junta de Fregue-
sia de Santiago de Cassur-
rães; do Julgado de Paz de 
Santiago de Cassurrães, 
bem como, das Confrarias e 
Irmandades de Cassurrães.

Com a assinatura do 
contrato de depósito, o Ar-
quivo Municipal assume a 
qualidade de depositário 
do importante acervo, com 
datas extremas de 1710 a 
2009, ficando responsável 
pela conservação, seguran-
ça e tratamento técnico da 
documentação entregue.

Enquanto o fundo docu-
mental da extinta Junta de 
Freguesia de Santiago de 
Cassurrães é constituído 
maioritariamente por docu-
mentos de natureza finan-
ceira, atas, correspondên-

cia e registo de sepulturas, o 
fundo documental do Julga-
do de Paz, é composto por 
processos de contraven-
ções e transgressões das 
posturas municipais, autos 
de conciliação, registos de 
declarações e julgamentos. 
Já o acervo documental 
adstrito às Irmandades e 
Confrarias é constituído por 
livros de receita e despesa, 
compromisso, escrituras de 
juros e rendimentos, insti-
tuição de capelas e missas 
perpétuas.

A cerimónia contou com 
a presença do Presidente 
da Câmara Municipal, João 
Azevedo, e com o Presiden-
te da União das Freguesias 
de Santiago de Cassurrães 
e Póvoa de Cervães, Rui 
Valério. O legado, conforme 
decisão da entidade doa-
dora, foi efetuado de forma 
despretensiosa, contribuin-
do para o enriquecimento 
da história e cultura local 
e, assim, tornando-se num 
“acervo cultural da memória 
coletiva” do concelho.

A Câmara de Oliveira de 
Azeméis faz um balanço po-
sitivo da segunda edição do 
Festival de Espantalhos de 
PortugalFrancisca OAZ.

Ao fim de dois meses e 
com um programa rechea-
do de atividades, o festival 
encerrou com a entrega dos 
prémios Francisca OAZ na bi-
blioteca municipal. “O balanço 
é muito positivo pela participa-
ção e envolvimento da popula-
ção nas atividades bem como 
pelo interesse crescente dos 
visitantes e pelo impacto me-
diático que o festival teve”, afir-
ma o presidente da autarquia, 
Joaquim Jorge.

A coroação de Francisca 
como rainha dos espantalhos 
foi um dos pontos altos e uma 
das novidades do evento que 
contou com a participação de 
espanta pássaros de várias 
zonas do país.

Procurando recuperar 
uma tradição antiga, o festi-
val colocou na rua centenas 
de espantalhos no centro da 

cidade e nas freguesias dan-
do um ambiente diferente e 
colorido a varandas, janelas e 
espaços públicos.

Além da coroação de Fran-
cisca, o festival ficou marcado 
por momentos de arte urba-
na com intervenções murais 
do espanhol Manolo Mesa, 
da portuguesa Aheneah e de 
quatro jovens artistas olivei-
renses que trouxeram à cida-
de novos elementos atrativos.

Também houve espa-
ço para a “art bench” com a 
pintura de bancos de rua do 
centro histórico, inspirada no 
escritor Ferreira de Castro.

Direcionado a todo o tipo 
de público, as atividades, 
sempre associadas à temá-
tica dos espanta-pássaros, 
alargaram-se a outras áre-
as desde o bailado Fran-
cisca OAZ à hora do conto, 
a um workshop de costura 
sustentável, música, show-
cooking de alimentação 
saudável e sessões de “Há 
Domingos assim

nova logomarca de Torre de
Moncorvo apresentada em agosto

grã ordeM aFonsina Quer
dia de porTugal a 24 de Junho

piscina reabre nas 
penhas…20 anos depois

o produto Torre de Moncorvo 
(turismo, produtos, restauran-
tes, comércio) fora de Torre de 
Moncorvo, por isso foi criada 
de acordo com os parâmetros 
considerados importantes para 
quem reside fora do concelho. 
No entanto, esta imagem es-
pelhará bem o que representa 
e é Torre de Moncorvo.

Embora usada pelo Municí-
pio esta é a marca de todos os 
moncorvenses e que poderá 

também ser usada por eles, 
respeitando e cumprindo as 
regras definidas no manual 
de normas.

A logomarca deverá 
ser usada de forma ho-
mogénea em atividades, 
eventos, produtos e servi-
ços do concelho, de forma a 
que seja reconhecida e as-
sociada pelo público a um 
produto de qualidade e ex-
celência do nosso território. 

A Piscina das Penhas da 
Saúde, encerrada há cerca de 
20 anos, tem a particularidade 
de ter o interior pintado a preto

Desde a última terça-feira, 
29, que a piscina das Penhas 
da Saúde voltou a abrir ao pú-
blico, embora no domingo à 
tarde o espaço tenha estado 
acessível para poder ser visi-
tado. A estrutura tem a particu-
laridade de ter o interior pinta-
do a preto, não apenas por ser 
“uma tendência”, mas sobre-
tudo por questões térmicas, 
uma vez que a cor escolhida 
absorve melhor o calor e ajuda 
a água a manter uma tempe-
ratura mais elevada.

A informação foi adianta-
da ao NC por Pedro Farrom-
ba, presidente da Federação 
de Desportos de Inverno de 
Portugal (FDIP), que gere 
a Pousada da Juventude e 
espera com o equipamento, 
aberto até à primeira quinze-
na de Setembro, criar mais 
um factor de atracção na 
Serra da Estrela.

Depois de cerca de 20 
anos encerrada à activida-

de a que se destina, a mítica 
piscina das Penhas da Saúde 
reabriu na sequência de um 
protocolo com a Junta de Fre-
guesia das Cortes do Meio, 
proprietária do espaço, que 
cedeu a estrutura, em regime 
de comodato, por 15 anos.

A piscina, que aproveita 
a água da ribeira, foi alvo de 
melhoramentos significati-
vos. Os muros a toda a volta 
são novos, tal como o chão, 
em betão, e o piso exterior, 
todo renovado. O reserva-
tório, a montante da piscina 
mais pequena, para crianças, 
foi aumentado, para permitir 
um maior armazenamento de 
água. Também as casas de 
banho foram requalificadas, 
tal como as ligações aos es-
gotos substituídas e a fossa 
séptica intervencionada.

Pedro Farromba explica 
não ser ainda o espaço pla-
nificado, mas o possível, para 
que a estrutura pudesse estar 
a funcionar quanto antes. Até 
ao próximo ano a zona envol-
vente vai ser modificada e o 
bar em madeira reconstruído.

A estância termal de Pe-
dras Salgadas registou uma 
diminuição no número de 
aquistas em 2017, relativa-
mente a 2016, de acordo 
com o relatório nacional, di-
vulgado recentemente, e ela-
borado pela Direção-Geral 
de Energia e Geologia.

O número de inscrições 
no termalismo clássico – que 
era a imagem de marca de 
Pedras Salgadas – foi de 
apenas 27, uma diminuição 
de menos 49 inscrições em 
relação ao ano de 2016. De 
entre as 41 estâncias termais 
do país, Pedras Salgadas 
apenas superou as termas 
de Carvalhelhos e de Melga-
ço, praticamente sem terma-
listas. Vidago teve 52 inscri-
ções.

Em termos de termalismo 
de bem-estar, o número de 
inscrições foi francamente 

melhor, embora registe igual-
mente uma diminuição. Ao 
todo, houve 3824 inscrições, 
menos 267 que em 2016, 
que são, no entanto, impul-
sionadas pela estadia nas 
eco-houses.

Em 2017, em Pedras 
Salgadas, o total de fatura-
ção nas duas vertentes foi 
de 129.500 euros (a maioria 
resultante do termalismo de 
bem-estar), registando uma 
perde de cerca de cinco mil 
euros em relação a 2016. 
Muito longe das Termas de 
São Pedro do Sul, que tota-
lizaram uma faturação de 4,2 
milhões de euros.

De referir que a adminis-
tração da Super Bock Group, 
que gere a vertente turística 
em Pedras Salgadas e Vi-
dago, anunciou prejuízos de 
cerca de três milhões de eu-
ros neste âmbito.

celebrar o nascimento do Rei 
fundador todos os anos no 
dia 25 de julho.

A Grã Ordem Afonsina 
nasceu também com o ob-
jectivo de consagrar o dia 24 

de junho como o verdadei-
ro Dia de Portugal, em vez 
do 10 de junho, dia em que 
presumivelmente terá mor-
rido Luís de Camões. A Grã 
Ordem Afonsina defende que 
“o dia nacional deve ser o dia 
do nascimento dos países, e 
Portugal nasceu na Batalha 
de S. Mamede, ocorrida em 
24 de junho de 1128.” Para 
esse efeito, decorre uma Pe-
tição Pública online para re-
colha das assinaturas legal-
mente necessárias para que 
a questão seja discutida no 
Parlamento.

 Frequência termal
diminuiu em 2017
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Economia
Mais de 40% dos portugueses não

consegue pagar uma semana de férias
Cerca de 41,3% dos 

portugueses não conse-
guia, no ano passado, pa-
gar uma semana de férias 
fora de casa por ano, pior 
do que a média da União 
Europeia.

De acordo com dados 
divulgados, pelo gabinete 
de estatísticas comuni-
tário, esta percentagem 
vem melhorando desde 
2009, ano no qual 63,3% 
dos portugueses afirmava 
não conseguir pagar uma 
semana de férias fora de 
casa. Mais recentemente, 
em 2016, esta percenta-
gem fixou-se em 47,2% e 

As empresas portugue-
sas demoram, em média, 
71 dias a pagar aos seus 
fornecedores, bem mais do 
que os 60 dias estabeleci-
dos na lei. Só 14% pagam 
a tempo e a horas, quase 9 
em cada 10 (86%) não cum-
prem os prazos para liquidar 
as contas. Quanto maior a 
empresa, menos tempo de-
mora a pagar: 59 dias para 
as grandes empresas; 74 
para as médias; 79 no caso 
das pequenas e 92 dias nas 
microempresas.

As construtoras são as 
piores pagadoras, com pra-
zos médios de 131 dias; 
na ponta oposta estão as 
empresas de energia e am-
biente, que levam apenas 
39 dias a liquidar as faturas.                                                                                                                                        
Estes são dados do estudo 
“Como compram as empre-
sas em Portugal”, da Infor-
ma D&B, que pretende aju-
dar os gestores a identificar 
novas oportunidades de ne-
gócio. No documento, com 
os públicos e privados, mas 
não inclui nem a banca nem 
os seguros, a consultora dá 
conta que as entidades em-
presariais sediadas em Por-
tugal compram 255 bilhões 
em bens e serviços, valor 

que corresponde a 77% do 
seu faturamento e a quase 
140% do PIB. E mais de 3/4 
das compras são feitas no 
mercado interno. As com-
panhias de maior dimensão 
são as que mais importam 
do exterior.

Os bens ocupam a maior 
parte das aquisições: 180 
bilhões de euros (70%). Os 
serviços representam 75 bi-
lhões (30%).

A maioria das compras 
entre empresas não são 
feitas a pronto pagamento, 
implicando risco. A Informa 
D&B estima que haja 50 
bilhões por liquidar. “Para 
garantir a liquidez e o cres-
cimento das empresas, é 
crucial a capacidade de 
avaliar, antecipadamente, 
o risco comercial das tran-
sações, através da seleção 
criteriosa dos parceiros”, 
aconselha.

A construção, a agricul-
tura são as atividades com 
maiores  prazos de paga-
mento, de 131 e 114 dias, 
enquanto setores mais liga-
dos ao consumidor, como o 
retalho, atividades imobiliá-
rias e o alojamento e restau-
ração pagam  em 62, 60 e 
53 dias, respetivamente.

Apenas 14% das
empresas pagam em dia

O Eurobarómetro da 
Primavera, revela que os 
portugueses se tornaram, 
num ano, mais pessimis-
tas em relação à situação 
econômica, que a maio-
ria considera má, e preo-
cupam-se com questões 
como saúde, segurança 
social, ou custo de vida.

O inquérito sobre a vida 
nos Estados da União Eu-
ropeia, incluindo em Por-
tugal, teve por base 1008 
entrevistas feitas entre 
os dias 8 e 18 de Junho, 
ao todo foram realizadas 
27.464 entrevistas na UE .

Questionados sobre 
a percepção da situação 
econômica no país, 61% 
dos inqueridos portugue-
ses classificou-a como má, 
enquanto 37% a qualificou 
como boa, sendo que, em 
ambos os casos, houve 
uma subida nos resultados 

Portugueses mais pessimistas com economia
e mais preocupados com segurança social                   

  “Estima-se que a produ-
ção de vinho na campanha 
2019/2020 atinja um volume 
de 6,7 milhões de hectoli-
tros, um aumento de 10% 
relativamente à campanha 
2018/2019”, um acrésci-
mo que é sustentado “pela 
maioria das regiões vitiviní-
colas”, excluindo as regiões 
do Tejo e de Lisboa.

“No geral, as uvas apre-
sentam-se num bom esta-
do sem registo de doenças 
ou pragas que causassem 
prejuízos, consequência 
das condições climatéricas 
favoráveis verificadas até 
esta data”, diz o Instituto da 
Vinha e do Vinho.                                                                                                                                          

Por região, no Minho é 
esperado um aumento da 
produção de 10%, com des-
taque para as castas Arinto, 
Alvarinho e Fernão Pinto, 
apesar das “diferenças de 
temperatura sentidas de for-
ma repentina” terem promo-
vido a ocorrência de “algum 
desavinho”.

“Em Trás-os-Montes a 
previsão aponta para um 

Produção de vinho 
deverá aumentar 10% 

em Portugal

relativamente ao Euroba-
rómetro divulgado há um 
ano. Os restantes (2%) op-
taram por não responder.                                                                                                                                   
Questionados sobre as 
principais preocupações 
em Portugal, 34%  apon-
taram a saúde e seguran-
ça social, ao passo que 
27% referiu o aumento 
dos preços e o custo de 
vida. Outras questões 
elencadas foram a situa-
ção económica (22%) e o 
desemprego (18%).

No que toca à confiança 
nas instituições, 55% dos 
portugueses indicou não 
confiar no Governo nacio-
nal, contra 42% que mos-
trou confiança. Estes nú-
meros pioram se em causa 
está a confiança no Parla-
mento, com 59% a afirmar 
que não confia na Assem-
bleia da República e outros 
37% a garantir que confia.

Oeiras, Lisboa e Cascais são os
municípios com rendimentos mais elevados

Oeiras, Lisboa e Cas-
cais são os municípios 
com os rendimentos mais 
elevados, segundo dados 
do INE, que fixam o valor 
mediano do rendimento 
bruto declarado deduzido 
do IRS por pessoa nos 
8.687 euros.

Os indicadores de 2017 
revelam que 64 dos 308 
municípios têm valores 
medianos do rendimento 
superiores à referência na-
cional, com 15 deles a re-

gistarem valores acima de 
10 mil euros. 

Oeiras lidera a tabela 
com o valor mais elevado 
do País. Um rendimento 
médio de 12.935 euros, 
mais 4.248 euros face ao 
valor mediano nacional. 
No município de Lisboa o 
valor mediano dos rendi-
mentos declarados em IRS 
por pessoa é de 11.212 eu-
ros. De resto, ainda segun-
do o INE, cerca de 20% 
dos municípios registaram 

valores medianos do ren-
dimento superiores à refe-
rência nacional. 

Em sentido contrário, 
está Resende, na região 
do Tâmega e Sousa, onde 
o rendimento se situa nos 
5.481 euros, o que coloca o 
município no fundo da lista. 

É na Área Metropolitana 
de Lisboa que encontra-
mos os mais altos rendi-
mentos, onde o valor me-
diano declarado no IRS foi 
de 10.397 euros. Nos mu-
nicípios de Amadora, Bar-
reiro, Loures, Mafra, Moita, 
Montijo, Palmela, Sesimbra 
e Sintra o valor registado é 
inferior a 10 mil euros.

A nível regional, o des-
taque vai para as sub-re-
giões de Leiria, Coimbra, 
Alentejo Central e Aveiro, 
onde se registaram os ren-
dimentos medianos mais 
elevados e superiores à 
referência nacional, pró-

Em relação à UE, os 
inquiridos portugueses 
dizem que confiam nas 
instituições comunitárias 
(57%) e dizem 33% não o 
fazer .

Acresce que 60% dos 
portugueses assinala ter 
uma imagem positiva 
da UE, contra 34% que 
tem uma opinião neutra 
e 5% que fala numa má 

percepção.
Como justificação para 

esta imagem estão fato-
res como a livre circulação 
para residir, estudar e tra-
balhar dentro da UE, a mo-
eda única e ainda o mer-
cado único. Por isso, 84% 
dos inquiridos garante sen-
tir-se como um cidadão da 
UE, contra 16%, que sen-
tem o oposto.

no ano seguinte, em 2017, 
em 44,3%.

A percentagem regista-
da em 2018 colocou o país 
em oitavo lugar dos Esta-
dos-membros da UE com 
menos capacidade para 

suportar este tipo de en-
cargos, numa lista lidera-
da pela Roménia (58,9%), 
Croácia (51,3%), Grécia 
(51%), Chipre (51% tam-
bém) e Itália (43,7%).

Em sentido inverso, 

as percentagens mais 
baixas registaram-se na 
Suécia (9,7%), Luxembur-
go (10,9%), Dinamarca 
(12,2%), Áustria (12,4%) 
e Finlândia (13,3%).

Em toda a UE, em 
2018, uma média de 
28,3% dos europeus indi-
cava não conseguir pagar 
uma semana de férias fora 
de casa por ano, percen-
tagem que compara com 
a de 39,5% registada em 
2013. Os dados divulga-
dos pelo Eurostat têm por 
base inquéritos realizados 
a cidadãos da UE com 16 
ou mais anos.

ximos dos 9.0000 euros 
anuais.

No extremo oposto da 
tabela estão as sub-regi-
ões do Alto Tâmega e do 
Tâmega e Sousa, onde o 
valor mediano dos rendi-
mentos anuais não chega 
a 7.000 euros. 

Segundo o INE, as 
maiores desigualdades da 
distribuição de rendimen-
tos estão nas regiões dos 
Açores, Área Metropolita-
na de Lisboa, Douro, Alto 
Tâmega e Terras de Trás
-os-Montes. A nível nacio-
nal, o município com maior 
desigualdade é Vila do 
Porto nos Açores, enquan-
to Alandroal  no Alentejo 
apresenta a menor.

Esta é a primeira vez 
que o INE publica esta-
tísticas do rendimento ao 
nível local, tendo por base 
os dados da Autoridade 
Tributária.

acréscimo na produção de 
20%, sendo que, ao nível 
fitossanitário, não se ve-
rificaram doenças ou pra-
gas que causassem pre-
juízos significativos”, e o 
aumento “previsível é sig-
nificativo devido à baixa 
produção do ano anterior”.                                                                                                                                       
“Na Beira Atlântico estima-
se um aumento de 5%, no 
entanto, inferior à média das 
cinco últimas campanhas”.                                                                                                                                      
   “Em Terras do Dão, o 
IVV aponta para uma pro-
gressão de 35%, com as 
videiras a apresentarem um 
“bom estado sanitário” com 
bagos bem desenvolvidos.                                                                                                     
Na região Terras da Bei-
ra antecipa-se também 
um aumento de 35%, em 
oposição ao baixo volume 
obtido em 2018 motiva-
do pelos fortes ataques de 
míldio e pelo escaldão”.                                                                                                                                       
“Em Terras de Cister espe-
ra-se um aumento de 25%, 
sendo que as videiras 
apresentam “cachos bem 
formados e encontram-se 
em bom estado sanitário.                                                                                                                        
No entanto, nas regiões do 
Tejo e Lisboa são espera-
das quebras respetivas de 
5% e 10%, justificadas por 
fatores como o excesso de 
calor ou “alguma perda de 
vigor em videiras não rega-
das”.

Na Península de Setú-
bal é esperada uma subi-
da de 10%, registando-se 
condições climáticas fa-
voráveis que potenciaram 
uvas de boa qualidade e 
quantidade.
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Política

O país já está no mar e a 
classe política também não 
é exceção. A poucos meses 
das eleições, os líderes dos 
principais partidos políticos 
preparam uma curta pausa 
para descansar, desligar da 
atualidade, e retemperar for-
ças para a campanha que aí 
vem. O presidente do PSD, 
Rui Rio, por exemplo, já está 
de férias com a família em 
Viana do Castelo. A pausa é 
de 15 dias, o tempo necessá-
rio para regressar e preparar 
uma campanha que se prevê, 
particularmente, difícil para 
os sociais-democratas.

A coordenadora do BE, 
Catarina Martins, também irá 
fazer uma pausa de alguns 
dias entre a Madeira e o cen-
tro do país.

Assunção Cristas, vai 
para o Algarve para uma 
pausa de 15 dias em família. 
Porém, pode interromper as 
férias se a atualidade política 

Classe política de férias mas 
sem esquecer as eleições

A direção do PSD vai 
montar um call center duran-
te a campanha, a funcionar 
no Porto, para mobilizar os 
militantes-base do país. A 
ideia foi lançada numa reu-
nião preparatória no Porto, 
com um grupo restrito de 
militantes, a quem foi pedi-
do que angariassem eventu-
ais colaboradores para este 
sistema de chamadas. No 
total, seriam precisos cerca 
de 20 colaboradores, para 
trabalharem num regime de 
turnos, e a troco de um mon-
tante de 25 euros/dia. O pro-
pósito: chegar diretamente 
aos militantes-base de todo o 
país sem ser preciso recorrer 
às estruturas locais organi-
zadas do partido.

Na reunião, como repre-
sentante da direção nacio-
nal, estava Emília Galego, 
ex-diretora de Recursos Hu-
manos da Câmara do Porto 
que este ano, depois das 
eleições Europeias, foi con-
tratada pelo PSD para exer-
cer funções de assessoria 
da direção operacional da 
campanha social-democrata 
— ou seja, para assessorar 
António Maló de Abreu, di-
retor da campanha do PSD, 
no Porto. Em abril a página 
do PSD dava sua nomeação 
como secretária executiva da 
recém-criada Comissão Exe-
cutiva do Conselho Estraté-
gico, de acordo com o que 
foi publicado em Diário da 
República, Emília Galego foi 
mesmo nomeada para exer-
cer funções no grupo par-
lamentar do PSD. Ou seja, 
Emília Galego é paga pelo 
orçamento da Assembleia 
para o grupo parlamentar.

Assim acabaram as Euro-
peias, onde o PSD saiu der-
rotado com 21,9% dos votos, 

Rui Rio disse que era preci-
so mudar a forma de fazer 
campanhas, e imprimir mais 
criatividade para fugir aos 
moldes tradicionais, que já 
estão gastos. Mas a verdade 
é que, depois de um proces-
so conturbado de elaboração 
das listas de candidatos a 
deputados, onde foi acusado 
de ingerência e de impor a 
sua vontade à vontade das 
estruturas locais, Rui Rio po-
derá deparar-se com o obs-
táculo de ter de percorrer o 
país sem ter a máquina parti-
dária do seu lado.

Rui Rocha, que era 
apoiante de Rio, demitiu-se 
da distrital por considerar 
injusto que a direção tenha 
escolhido 40% da lista e por 
considerar uma desconside-
ração o único paraquedista 
das listas ter ido aterrar em 
Leiria por imposição da di-
reção do partido. Mas não 
é caso único: há pessoas a 
pedir para saírem das listas 
em vários distritos, o que vai 
obrigar a que sejam feitas 
alterações, caso do deputa-
do Virgílio Macedo, que ocu-
pava o 27.º lugar no Porto e 
que já pediu para ser subs-
tituído. O descontentamento 
no Porto é generalizado, em 
Aveiro, a distrital encabeça-
da pelo vice de Rio Salvador 
Malheiro, há também demis-
sões por considerarem que 
a lista é constituída por um 
grupo de amigos de jantares 
de Salvador Malheiro.

É neste contexto que sur-
ge a ideia de criar um callcen-
ter, a funcionar já a partir do 
dia 1 de setembro  no Porto, 
para contactar diretamente 
os militantes dos vários dis-
tritos e sensibilizá-los para as 
ações de campanha que vão 
ser realizadas pelo partido. 

O líder parlamentar do BE, 
Pedro Filipe, defendeu,  que o 
aprofundamento do caminho 
iniciado em 2015 para mais 
direitos e investimento público 
só será possível se o PS não 
tiver uma maioria absoluta nas 
legislativas. “A escolha que se 
coloca agora é se queremos 
aprofundar o caminho inicia-
do, com mais salvaguarda de 
direitos, mais investimentos 
nos serviços públicos e a ga-
rantia que isso deixa em me-
lhor a economia”.

“Isso pode ser feito de vá-
ria formas”,  considerando que 
a única forma que não salva-
guarda isso é uma maioria ab-
soluta do PS porque  maiorias 
absolutas não são sinônimo 
de progresso”.

Falando no “16º Liber-
dade”, acampamento orga-
nizado pela Coordenadora 

Bloco de Esquerda: 
“Maioria absoluta do PS

não salvaguarda caminho 
iniciado em 2015”

o justificar. A ordem é mesmo 
essa: descansar, mas estar 
por perto porque o tempo é 
de pré-campanha.

Jerónimo de Sousa, se-
cretário-geral do PCP, tirou 
uns dias para descansar. A 
pausa prolonga-se por agos-
to, mas o PCP não revelou o 
local escolhido. No PEV, par-

ceiro de coligação dos comu-
nistas, Heloísa Apolónia está 
de férias até ao dia 18 de 
agosto, repartindo o descan-
so entre o Alentejo e a região 
do Oeste.

O primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, também descansa 
alguns dias, mas sem nada 
muito definido. São curtas 

O conselho nacional do 
CDS-PP aprovou  por 83%, 
e 15 votos contra, as quotas 
distritais de candidatos a de-
putados nas legislativas de 
6 de outubro.

Os primeiros candidatos, 
da quota nacional da dire-
ção de Assunção Cristas, 
os elegíveis, já estavam es-
colhidos desde 5 de abril e 
com a votação do CDS en-
cerrou o processo das listas 
de candidatos.

As quotas distritais das 
listas foram aprovadas com 
103 votos a favor, 15 contra 
e 6 votos brancos.

Em abril, foram aprova-
dos, com 80% dos votos, 
14 contra, 6 nulos e um 
branco, os cabeças de lista 
propostos pela líder do par-
tido, também numa reunião 
do conselho nacional, órgão 
mais importante entre con-
gressos, em Lisboa.

A quota nacional inclui, 
além dos cabeças de lis-

ta, os primeiros candidatos 
nos dois maiores círculos 
(Lisboa e Porto). Estatuta-
riamente, e por uma ques-
tão de autonomia, Açores e 
Madeira escolhem os seus 
candidatos. O resto da com-
posição das listas cabe às 
distritais do partido, apro-
vadas também em conselho 
nacional.

No seu discurso, segun-
do dirigentes presentes na 
reunião, Abel Matos Santos, 
da Tendência Esperança em 
Movimento-CDS, criticou a 
estratégia da direção de As-
sunção Cristas, que acusou 
de excluir, rejeitar e impor, 
por exemplo, no processo 
de formação das listas de 
candidatos a deputados às 
eleições, em vez de seguir 
uma estratégia de unidade. 

A tendência queixou-se 
de não ter sido ouvida neste 
processo, apontou as divi-
sões internas criadas com 
as listas e criticou a falta de 

O Governo eliminou, nes-
ta legislatura, 3438 diplomas 
obsoletos, produzidos entre 
1975 e 1985, para simplifi-
car e ajudar à certeza jurídi-
ca de cidadãos e empresas. 
“Temos um universo jurídico 
bastante extenso e muitas 
vezes labiríntico, e o objeti-
vo deste exercício é também 
eliminar essas zonas menos 
claras do nosso ordenamen-
to jurídico, para só vigorar 
aquilo que tem mesmo que 
vigorar e para que seja cla-
ro o que vigora e o que não 
vigora”, explicou à agência 
Lusa o secretário de Estado 
da Presidência do Conselho 
de Ministros, Tiago Antunes.

O processo que leva à 
revogação destes milhares 
de diplomas começa numa 
equipe especializada que 
analisa, a pedido do Gover-
no, toda a legislação de cada 

CDS fecha listas de deputados

Governo eliminou mais de 3000
leis obsoletas nesta legislatura

Rui Rio prepara call center 
para chegar aos militantes  

paragens ou fins de semana 
prolongados no Algarve. Este 
fim de semana, por exemplo, 
António Costa aproveitou 
para descansar no Algarve, 
depois da reunião semanal 
com o Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que se realizou no 
Museu Municipal de Loulé.                                                                                                                                  
O chefe de Estado tem pre-
visto um período de férias 
de 15 dias, mas já antecipou 
um problema: não vai con-
seguir desligar da sua ativi-
dade. “Estima-se que sejam 
recebidos em Belém a partir 
dos primeiros dias de agosto 
cerca de 70 diplomas para 
apreciação do Presidente da 
República”. Assim, Marcelo 
Rebelo de Sousa terá de 
avaliar dezenas de diplo-
mas, alguns deles comple-
xos, como o da lei de bases 
da Saúde ou as alterações 
à legislação laboral, em ple-
no mês de férias.

Nacional de Jovens do BE, 
onde participou num deba-
te: “BE: De onde vimos, para 
onde vamos”, Pedro Filipe 
considerou que o termo “ge-
ringonça” é hoje carregado 
pelo BE com orgulho e já 
não com preconceito, depois 
de ter usado da palavra pe-
rante algumas dezenas de 
jovens do BE na qualidade 
de orador. “A gerigonça é um 
termo datado. Foi cunhado 
como insulto, acabou por ser 
acarinhado pelo país, o que 
mostra bem o sentimento 
que houve da melhoria das 
políticas que nós consegui-
mos com a solução gover-
nativa que foi alcançada em 
2015 e, por isso, acaba por 
ser algo que agora carrega-
mos com orgulho e não com 
preconceito”, afirmou, em 
declarações à Lusa.

bandeiras eleitorais do par-
tido e a forma como Cristas 
tem baixado as fasquias 
eleitorais dos centristas para 
as eleições. Por fim, Abel 
Matos Santos responsabili-
zou a presidente do partido, 
a direção nacional pelos re-
sultados de 06 de outubro.                                                                                                                       
O CDS terá duas mulheres 
a liderar a lista nos dois 
maiores círculos, Assunção 
Cristas, presidente do parti-
do, em Lisboa e a sua vice

-presidente Cecília Meireles 
número um no Porto.

Em Leiria, onde  Cristas 
foi candidata nas outras elei-
ções, quando o CDS concor-
reu coligado com o PSD será 
outra mulher, Raquel Abe-
cassis, que já fora candidata 
do partido à freguesia das 
Avenidas Novas, em Lisboa, 
nas autárquicas. O líder da 
Juventude Popular, Francis-
co Rodrigues dos Santos, é 
número 2 na lista do Porto.

po, como o decreto-lei n.º 
85/81, que determinava que 
os membros do Conselho 
de Revolução tinham direito 
a abonos para despesas de 
representação de montante 
igual ao que estiver fixado 
para os ministros. O Conse-
lho de Revolução, instituído 
em 14 de março de 1975, 
foi extinto em 30 de setem-
bro de 1982 com a revisão 
da Constituição desse ano. 
As suas funções passaram a 
ser exercidas pelo Conselho 
de Estado e Tribunal Consti-
tucional.

Se no caso das despe-
sas de representação dos 
elementos do Conselho de 
Revolução é claro que se 
trata de um diploma caduco, 
poderiam existir incertezas 
quanto a outros de diferentes 
áreas, como o que regula o 
fabrico e a comercialização 

um destes anos. Esta equipe 
de  quatro a cinco pessoas, 
propõe então a revogação de 
diplomas que já não fazem 
sentido nos dias de hoje.

As leis percorrem depois 
cada ministério para se ter 
a certeza de que já não têm 
utilidade e só depois são dis-
cutidas e aprovadas em Con-
selho de Ministros.

Entre os diplomas revo-
gados encontra-se legisla-
ção ultrapassada no tem-

de margarina ou o que con-
cede isenção de licença de 
detenção, uso e porte de ar-
mas aos sargentos da Guar-
da Fiscal,  também já revo-
gados.

Outros exemplos de di-
plomas limpos do ordena-
mento jurídico nacional são 
os relativos às antigas coló-
nias, como o abono de famí-
lia de militares no Ultramar, 
as normas de validade dos 
bilhetes de identidade emiti-
dos nas ex-colônias e a cria-
ção da Secretaria de Estado 
dos Retornados. Todos estes 
diplomas passam assim a ter 
apenas valor histórico.

Os especialistas continu-
am a analisar as leis desde 
1986 e o próximo Governo, 
em querendo, terá um novo 
lote para fazer uma revo-
gação do mesmo gênero, 
adiantou o governante.
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados todos os senhores associados do Orfeão Portugal do Rio 

de Janeiro, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 
sua sede social, a Rua Aguiar, nº 60, nesta Cidade, no dia 31 (trinta e um) de 
Agosto de 2019, sábado com início às 15 horas, para cumprimento do constante 
nos artigos 29º, 30º, 31º, 32º, 33º e 34º. Inclusive seu parágrafo único, com a 
seguinte Ordem do Dia:

A) Julgar o Parecer do Conselho Deliberativo sobre as Contas da Diretoria Ad-
ministrativa, que ora encerra seu mandato.

B) Eleger os membros do Conselho Deliberativo para o Triênio 2019/2022
C) Eleger o Presidente e o Vice Presidente da Diretoria Administrativa para o 

Triênio 2019/2022

Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2020
Sergio Vieira dos Santos

Presidente

Igreja de Santo
Antônio dos Pobres

Concerto Coral
(Associação de Canto Coral)

Dia 11 de agosto de 2019 - às - 17:00 Horas - Domingo
Rua dos Invalidos, 42 - Centro do Rio de Janeirol

IMPERDIVEL

BEIRAS HOMENAGEIA PAIS E ANIVERSARIANTES

Momento quando Dr. Bruno Freitas eleito pai do ano 2019 ao lado de sua  filha Maria Clara e esposa 
Elizabeth, agradecia a homenagem ao presidente da Casa das Beiras, José Henrique, a primeira dama 
Verônica ainda vemos o Fernando Jesus e a diretora Neumara

Bom número de associados e amigos que estiveram no almoço para comemorar o dia dos pais, aniver-
sariantes do mês

Mesa do presidente José Henriques sua esposa Verônica, Maria Helena, D. Hilda, Sr. Julio Robalo, D. 
Maria de Lourdes e o casal Fernando de Jesus e sua esposa Jaqueline

Vemos o 
pai do ano 

da Casa Dr. 
Bruno Frei-
tas, esposa 
Elizabethe, 
filha Maria 
Clara, e o 
amigos  o 

casal Alex e 
Ana Maria 

Malet

Nossa querida 
amiga Vanda, 
sempre sim-
pática, na foto 
com um grupo 
de amigos, na 
casa dos Bei-
ras, Fernanda, 
Alexandre, 
Márcia e 
Flávio

Presidente da Casa das Beiras José  Henrique 
num close com o Américo da Coflex

O casal presidente José Henrique e sua primeira 
dama Verônica, com o pai mais idoso Sr. Alcides 
89 anos, no dia dos pais na Casa das Beiras

Foi realizado no domingo passado 
uma bonita festa, antecipando as ho-
menagens aos dias dos pais; como é 
realizado todos os anos. A diretoria Bei-
ra homenageou os pais, o mais novo 
Fernando de Jesus  e o mais idoso 
Sr. Alcides e Drº Bruno Freitas que foi 
o pai do ano da Casa das Beiras, um 
domingo perfeito, onde tudo deu certo; 
marcado pela alegria e satisfação de 

todas as famílias presente. Uma bonita 
confraternização com a casa das Bei-
ras totalmente lotada, na oportunidade 
a diretoria festejou os aniversariantes 
do mês, que completaram mais uma 
primavera e formam homenageados no 
fim da festa para fechar com chave de 
ouro. A apoteose com os parabéns ao 
som da banda TB Show, dando o char-
me musical a tarde festiva.
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Dia 10.08.2019
Jantar Dançante em Comemoração ao Dia dos Pais em Campinas
A diretoria da Casa de Portugal de Campinas convida a todos para mais 
um espetacular jantar dançante em comemoração ao Dia dos Pais, e claro 
aquela culinária sempre maravilhosa ali servida. A animação estará a cargo 
da Banda Stars In Concert, a partir das 20 horas. Informações e convites 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Adega da Lusa 
Você não pode perder mais uma Adega da Lusa, como sempre com entrada 
gratuita a partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, numa realiza-
ção do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas, muita animação e exibição do 
Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos e como convidado o Rancho 
Folc. Vilas de Portugal. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé 
– São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 11.08.2019
Almoço do Dia dos Pais no Arouca
Você não pode perder a comemoração do Dia dos Pais no Arouca, vá e leve 
seu pai para um almoço diferente.  Teremos a partir das 12 horas aquela 

sensacional Bacalhoada Arouquense, além ainda de outros pratos e acom-
panhamentos.  A animação desta tarde estará a cargo do conjunto Família 
Masan. Informações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia 
Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 
2455.1988 WhatsApp 97133.9196 
Dia 17.08.2019
Canta e Dança Portugal Beneficente na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo estará nesta noite realizando uma grande festa 
beneficente em prol do Lar da Provedoria. Teremos muita musica para os presentes 
dançarem com a tocata do Grupo Folclórico da Casa de Portugal e como convidado 
o Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Valor do convite R$ 20,00 ou 
3 kg de mantimentos não perecíveis menos açúcar. Convites e Informações: Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551  
Dia 18.08.2019
Almoço dos Veteranos com Banda Alma Lusíada
Não perca mais um almoço dançante do Grupo Folclórico dos Veteranos de 
São Paulo do Rotary Clube. Teremos o sensacional bacalhau preparado de 
varias formas como o escondidinho de bacalhau, além ainda de outros pra-
tos e acompanhamentos. A animação estará a cargo da maravilhosa Banda 
Alma Lusíada. Informações e convites pelos fones 5589.3309 – 2641.8117 
ou pelo WhatsApp 99902.4295 Rua Senador Godoi 777 Bairro da Penha 
Email amotorrao@gmail.com

Dia 08.08.2019
Marcos Victor dos Santos Pereira (gran-
de amigo e grande acordeonista da Bai-
xada Santista); Lucia Elaine Pereira; Julia 
(filha do casal Dudu e Patrícia da Digital).
Dia 09.08.2019
Fernando Galassi Stocco Neto (filho 
do Dr. Paulo Rogério e D. Denise); Dr. 
Aristides Fiamozzini Filho (ex-Diretor 
da Casa de Portugal); Sr. Luis Intrope-
di (Conselheiro do Centro Trasmonta-
no e filho da saudosa Sra. Maria Rodri-
gues Intropedi); Carlos Romano (filho 
do casal amigo Euzita e Armando).
Dia 10.08.2019
Antonio Teixeira; Julio Diniz Stocco Neto.
Dia 11.08.2019
Anita Teixeira de Abreu (esposa do 
amigo Belizário R. de Abreu); aniver-
saria neste dia o grande e jovem acor-
deonista Jonatan Henrique; aniversario 
da modelo Thaise Nicoleto Ribeirinha 
(esposa do amigo Rodrigo Ribeirinha).  
Dia 12.08.2019
Alberto Gonçalves Garrido; Sra. Eli-

sabete Santos (esposa do Sr. Marcos 
Pereira); Francisco Bellão (Clube Lusita-
no); Sra. Maria Aparecida Rocho (espo-
sa do Sr. José Afonso da Lellis Tratoria). 
Dia 13.08.2019
Aniversário da artista plástica Ma-
ria Helena V. de Carvalho (esposa 
do falecido amigo David Abrantes); 
Fátima Macedo (primeira dama do 
Rancho Folclórico Pedro Homem de 
Mello); Sabrina Layatte (do Rancho 
Pedro Homem de Mello); Rapha-
el Sena C. Evangelisti (esposo da 
amiga Manuela da Família ArtFlora); 
Wilson Simi. 
Dia 14.08.2019
Tereza de Fátima Matias Torres (esposa 
do amigo de longa data Sr. Manuel Tor-
res); Rafael José Louzada (filho Armindo 
Louzada); Dia da fundação da Associação 
Portuguesa de Desportos; Dia de funda-
ção do grupo Sucessores de Cabral; Co-
memora aniversario neste dia o amigo e 
professor José de Souza (tocador e pro-
fessor de acordeom e concertina).

Estivemos no ultimo dia 01 
de agosto de 2.019, mais 
uma vez presentes, ao tra-
dicional almoço da Comu-
nidade Luso Paulista, o 
conhecido e inigualável “Al-
moço das Quintas” na Casa 
de Portugal. O presidente 
da Casa de Com. Antonio 
dos Ramos lá estava para 
recepcionar a todos os pre-
sentes. Um almoço com 
mais de 70 anos, que reú-
ne semanalmente amigos, 
empresários, dirigentes as-

Neste dia vemos reunidos, o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho 
da Comunidade, O Vereador Antonio Donato, o Dr. Marcos Mendonça Pre-
sidente da TV Cultura, o Com. Antonio dos Ramos Presidente da Casa de 
Portugal, o Dr. Américo Martins Vice Presidente da CNN-Brasil, e o jorna-
lista Albino Castro.

O Presidente do CIC - CENTRO 
INTERNACIONAL DE CULTURA, 
Nelson Faria de Oliveira e a Diretora 
de Relações Internacionais Natália 
Faria de Oliveira, estiveram recente-
mente nas comemorações 22ª Edi-
ção do Festival do Japão que ocor-
reu no São Paulo Expo Exhibition & 
Convention Center, realizado pela 
Federação das Associações de Pro-
víncias do Japão no Brasil.
Nessa oportunidade, o Presiden-
te do CIC, Nelson Faria de Oliveira, 
fez o convite ao Presidente do Fes-
tival do Japão, José Taniguti, e tam-
bém ao Ex-Presidente do Kenren, 
Mikihisa Motohashi, para o 76º En-
contro dos Descobrimentos - 6ª edi-
ção dedicada ao “Japão e o Mundo 

Ocidental” que será realizado em 
Lisboa (Portugal) nas datas de 13 
a 19 de Setembro, onde será come-
morado o início da Era Reiwa com a 
entronização do novo Imperador do 
Japão Naruhito.
Posteriormente foram recepciona-
dos também pelo Presidente Exe-
cutivo do Bunkyo Renato Ishikawa, 
Presidente do Conselho Deliberati-
vo André Tatsuhiko Korosue, Vice
-Presidente Jorge Yamashita, assim 
como por diversos representantes 
da Comunidade Nipo-Brasileira, 
como o Presidente do Enkyo Benefi-
ciencia Nipo-brasileira de São Paulo 
Akeo Uehara Yogui, o Ex-Presiden-
te do Bunkyo Kihatiro Kita, Mem-
bros das Entidades Niponicas de 

Belo Horizonte - Minas Gerais e de 
Salvador - Bahia entre tantos outros 
de renome.
Importante parabenizar os realiza-
dores de mais este importante Festi-
val do Japão, que já desponta como 
a maior festa Nipônica do Mundo, 
onde se pode perceber a 
grandiosidade desta im-
portante comunidade que 
muito contribuiu e contri-
bui para o progresso do 
Brasil.
Por outro lado estão to-
dos convidados a partici-
par do dia 13 ao dia 19 de 
Setembro de mais este 6º 
Evento dedicado ao “Ja-
pão e o Mundo Ocidental” 

onde a triangulação Brasil - Portu-
gal - Japão se materializa, onde se 
comprova as boas relações destes 
três países irmãos, ocasião onde, 
mais uma vez, personalidades se-
rão homenageadas pelo contributo 
a união e bem estar destes povos. 

Caro amigo vá conhecer e se encantar no 
“Almoço das Quintas”

CIC – CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA 
PRESTIGIOU O FESTIVAL DO JAPÃO

sociativos, e quem quiser 
apreciar o melhor bacalhau 
acompanhado de um bom 
vinho, ou seja, para sabo-
rear as delícias da culinária 
portuguesa ali preparada e 
servida pelo Buffet “O Mar-
quês” tem de ir conhecer. 
Apareça você também por 
lá, Avenida da Liberdade, 
602 bairro da Liberdade, 
sua participação é por ade-
são. Informações e reser-
vas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.
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O Rei português da Birmânia
Meses antes de morrer de tu-

berculose, muito jovem, aos 
46 anos, em janeiro de 1950, um dos 
mais consagrados escritores euro-
peus do século XX, o inglês George 
Orwell, pseudônimo de Eric Arthur 
Blair, publicou o clássico Nineteen 
Eighty-Four, ou seja, 1984, obra pri-
ma do pessimismo aos despóticos 
regimes, comandados pelo ‘Grande 
Irmão’, que provocariam a Segunda 
Guerra (1940 – 1945) – e que haviam 
permeado quase toda sua trajetória 
literária de militância esquerdista, po-
rém, profundamente antissoviética. 
Sobretudo em dois trabalhos anterio-
res: Homage to Catalonia (Homena-
gem a Catalunha), lançada em 1938, 
nos derradeiros meses da Guerra Civil 
espanhola (1936 – 1939), onde bateu-
se, em Barcelona, ao lado dos mili-
cianos trotskistas catalães do POUM 
(Partido Obrero de Unificación Mar-
xista), e Animal Farm (A Revolução 
dos Bichos), de 1945, na qual usa a 
sátira para denunciar a tirania comu-
nista de Moscou. Marcante, igualmen-
te, foi sua trama de estréia, Burmese 
Days (Dias na Birmânia), editado em 
1934, sete anos após o seu retorno 
a Londres da antiga colônia na Ásia, 
tendo sido oficial da Polícia Imperial 
Indiana, lá, de 1922 a 1926, quando o 
atual país ainda era parte integrante da 
Índia - como o Paquistão e o Bangla-
desh. Foi o primeiro grande romance 
ocidental ambientado na Birmânia, in-
dependente desde 1948, passando a 
se chamar Myanmar, em 2011, por de-
cisão da ditadura militar que dominava 
a nação. Orwell nascera em Motihari, 
na região indiana do Golfo de Ben-
gala, próximo à Birmânia, que possui 
mais de 90 por cento de sua popula-
ção de fé budista, como o vizinho Ne-
pal – e, ao contrário de Bangladesh, 
outro confinante, predominantemente 
muçulmano. A narrativa birmanesa 
de Orwell faz referência, à presença 
dos exploradores portugueses que, no 
século XVI, conduzidos pelo lisboeta 
Felipe de Brito (1566 – 1613), pacificou 
vastas áreas do território e chegou a 
ser coroado pelos nativos como Rei 
do Pegu ou do Sirião, isto é, sobera-
no daquelas terras. Inclusive o nome 
Birmânia foi dado pelos portugueses. 
Felipe de Brito, que ilustra a coluna, 
montado em um elefante, aparece na 
História birmanesa com o título dinás-
tico de Nga Zingar.  

Outra obra em língua inglesa 
de fôlego enfocando a Bir-

mânia, Cannon Soldiers of Bur-
ma, ao pé da letra, Canhoneiros 
da Birmânia, publicada em 2014, 
de autoria do pesquisador birma-
nês James Myint Swe, de 72 anos, 
projeta luz sobre a influência dos 
lusos no país asiático – onde apor-
taram entre 1510 e 1512. O título 
faz referência aos inúmeros portu-
gueses que, guiados por Felipe de 
Brito e seus descendentes, lutaram 
pela Birmânia, muitas vezes como 
mercenários, contra o domínio dos 
marajás da Índia. Natural de Ye U, 
ao Norte, mas formado em Ciência 
Política na prestigiosa Universida-
de de Western Ontário, no Canadá, 
Myint Swe ressalta no seu trabalho a 
existência, ao Norte, de inteiras po-
pulações que reivindicam a origem 
portuguesa e são denominados pe-
los próprios compatriotas de ‘o povo 
de olhos verdes’. É uma nítida alu-
são à lusitanidade, principalmente 
nas comunidades ‘beyngys’, de ca-
belos e peles claras e, ademais, pra-
ticantes do Catolicismo – cerca de 
cinco por cento de 51,5 milhões de 
habitantes se mantêm fiéis ao Sumo 
Pontífice de Roma. Levantamentos 
realizados pelo estudioso em Goa, 
metrópole do Império Português do 
Oriente, à qual estava vinculada a 
Birmânia, indicam, também, que inú-
meros são os birmaneses a preser-
var, transcorridos mais de 500 anos 

do desembarque de conquistadores 
e mercadores de Lisboa, afinidades 
com o imaginário luso. “Não se sabe 
ao certo a dimensão dos povos de 
olhos verdes”, afirmou o autor do 
livro ao semanário lisboeta Mundo 
Português: “São aproximadamente 
200 a 300 por aldeia, o que nas loca-
lidades maiores poderá atingir duas 
a três mil”. Myint Swe informou que 
as autoridades de seu país estão a 
tentar fazer um censo para identifi-
car quantas pessoas vivem naque-
les lugarejos. “É extraordinário que, 
na mesma zona onde os portugue-
ses se estabeleceram, no ano 1633, 
em Ye U, minha cidade natal, os mo-
radores continuem a sentir-se portu-
gueses”, disse o escritor.

Curiosamente, os propalados 
modos brandos portugueses 

devem ter incentivado a pacífica con-
vivência entre seus descendentes 
católicos de ‘olhos verdes’, liderados 
nos primeiros tempos pelo Rei Nga 
Zingar, e a maioria budista – o que 
despertaria atenção do então policial 
britânico Orwell. Justamente o oposto 
do que acontece até hoje com outra 
minoria, a islâmica, proveniente de 
Bangladesh, representando de qua-
tro a seis por cento dos habitantes – e 
que se mantém em permanente hosti-
lidade com os seguidores da filosofia 
budista. Conflitos que se perdem na 
noite dos séculos.
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O avançado português 
de 34 anos, a jogar atu-
almente pelos italianos 
da Juventus, está entre 
os dez nomeados ao pré-
mio “The Best”, através 
do qual a FIFA distingue 
o melhor futebolista da 
época 2018/2019 e que 
o jogador já conquistou 
cinco vezes.

Na sua primeira tempo-
rada na Juventus, o joga-
dor português de 34 anos 
conquistou o campeonato 
italiano e a Supertaça ita-
liana. Com Portugal, Ro-
naldo levantou o troféu da 
primeira edição da Liga 
das Nações.

As notícias não es-
colhem hora, mas o seu 
tempo é precioso. O 
SAPO 24 leva ao seu 
email a informação que 

The Best”: Cristiano Ronaldo
no lote dos nomeados ao prêmio 

de melhor jogador da FIFA

O Vitória de Guima-
rães qualificou-se e para 
a terceira pré-eliminatória 
da Liga Europa de fute-
bol, ao vencer em casa a 
Jeunesse Esch, por 4x0, 
na segunda mão da se-
gunda ronda preliminar.

Depois do triunfo no 
Luxemburgo, por 1x0, 
os vimaranenses confir-
maram o apuramento, 
com um ‘bis’ de Tapsoba 
(14 e 88 minutos), o se-

Vitória de Guimarães apura-se 
para a terceira pré-eliminatória 

da Liga Europa
gundo de grande penali-
dade, e goos de Guedes 
(63) e João Carlos Tei-
xeira (90+3).

Na terceira pré-elimi-
natória, o Vitória de Gui-
marães vai defrontar o 
Ventspils, da Letônia, que 
confirmou o apuramento 
com um empate 2x2 na 
visita ao Gzira, depois de 
na semana passada ter 
goleado a formação de 
Malta, por 4x0.

Questionado se alguma 
vez teve convites de outros 
clubes em Portugal, Benfica 

NANI EXPLICA PORQUE NÃO
ACEITOU PROPOSTA DO FC PORTO

ou FC Porto, Nani revelou, 
em entrevista, que ainda no 
ano passado rejeitou a pos-

sibilidade de assinar pelos 
dragões. E explicou porquê.

 «Sim. Ainda na época 
passada quando voltei ao 
Sporting tinha também pro-
posta do FC Porto. O Sér-
gio Conceição falou comigo 
várias vezes, queria que eu 
fosse para lá, explicou-me 
como funcionavam as coi-
sas lá, disse que só podia 
dar X de dinheiro… Pensei 
assim: ‘Se não houvesse 
proposta do Sporting, se 
calhar aceitava’. O FC Por-
to era um bonito clube para 

jogar, ia competir na Cham-
pions, quem é que não gos-
ta de estar na Champions», 
começou por explicar.

 «Mas tinha o Sporting 
também e não ia deixar os 
adeptos do meu clube tris-
tes e revoltados comigo por 
causa de fazer três ou quatro 
jogos na Champions. Prefe-
ri ir para o Sporting, voltar a 
casa. Fui lutar por uma cau-
sa positiva, ajudar o clube a 
reerguer-se outra vez. Essa 
era a minha Champions pes-
soal», atirou.

O FC Porto oficiali-
zou nas redes sociais a 
contratação do goleiro 
internacional argentino 
Agustín Marchesín, pro-
veniente dos mexicanos 
do América, que tinham 
anunciado a transferên-
cia na quarta-feira.

 “Bem-vindo Augusto 
Marchesín”, limitou-se a 
escrever o clube ‘azul e 
branco’, em português, 
inglês e espanhol, numa 
mensagem acompanha-
da de uma foto do argen-
tino, de 31 anos, já equi-
pado à FC Porto.

Marchesín, que tem 
quatro internacionaliza-
ções pela Argentina e fez 
parte dos convocados da 
seleção terceira classifi-
cada na Copa América de 
2019, vai discutir um lu-
gar na baliza do FC Porto 
com o brasileiro Vaná e o 
português Diogo Costa.

Esta será a primeira 
experiência de Marche-
sín na Europa, depois de 
ter feito grande parte da 
sua carreira nos argenti-
nos do Lanús, antes de 
se mudar para o México, 
onde jogou no Santos 
Laguna e no América, 
no qual estava desde 
2016/17.

FC Porto oficializa 
nas redes sociais 
contratação do 

goleiro Marchesín

O técnico português, 
José Mourinho, abriu o livro 
em entrevista à Sky Sports 
sobre os tempos passados 
no Manchester United.

 O «Special One» acre-
dita que o segundo lugar 
atingido na Premier Lea-
gue foi um sucesso e de-
fende que no clube de Old 
Trafford não lhe davam o 
reconhecimento mereci-
do. «Não posso dizer que 
os tempos que passei no 
Manchester United foram 
fáceis. Sempre pensei 
que ganhar a Liga Europa 
foi fantástico, mas parece 
que afinal não foi. Depois, 

José Mourinho: “Dava 
tudo no Manchester United 

e não era reconhecido’

O internacional portu-
guês João Félix só precisou 
na quarta-feira de jogar 34 
minutos para voltar a mar-
car e a assistir pelo Atlético 
de Madrid, que ganhou por 
3x0 a um conjunto de ‘es-
trelas’ do campeonato norte
-americano de futebol.

Em Orlando, o ex-joga-
dor do Benfica, que custou 
126 milhões de euros aos 
‘colchoneros’, entrou aos 
56 minutos, marcou aos 

João Félix volta a marcar e 
assistir pelo Atlético em jogo 
contra a equipe MLS All-Stars

85, com um ‘tiro’ de fora da 
área que o guarda-redes 
Rimando não conseguiu 
deter, e ofereceu um tento 
a Diego Costa, aos 90+3.

João Félix já tinha con-
seguido um gol e duas as-
sistências no jogo anterior 
do Atlético de Madrid, mais 
precisamente na goleada 
por 7x3 ao rival Real Ma-
drid, em encontro a contar 
para a Internacional Cham-
pions Cup.

terminar em segundo [na 
Premier League] também 
foi um sucesso e então a 
sensação que tinha era 
que trabalhava bem, dava 
tudo e não era reconheci-
do», afirmou.

realmente importa co-
mentada pelos nossos 
cronistas.

Além do único portu-
guês na lista, eleito me-
lhor jogador do mundo em 
2008, 2013, 2015, 2016 e 
2016/2017, destaca-se a 

presença do internacional 
argentino Lionel Messi, 
distinguido também por 
cinco vezes (2009, 2010, 
2011, 2012 e 2014), numa 
lista sem o croata Luka 
Modric, vencedor da últi-
ma temporada.

LC: Basaksehir e Olympiacos possíveis 
adversários do FC Porto nos ‘play-offs’

O FC Porto, caso ultra-
passe o Krasnodar, vai de-
frontar os turcos Basaksehir 
ou os gregos do Olympia-
cos, de Pedro Martins, nos 
‘play-offs’ de apuramento 
para a Liga dos Campeões 
de futebol, ditou o sorteio 
hoje realizado.

WhatsAppFacebook-
TwitterMais...

 Os ‘dragões’ defrontam 
o conjunto russo na terceira 
pré-eliminatória, com a pri-
meira mão a disputar-se na 
quarta-feira, na Rússia, e a 
segunda em 13 de agosto, 
no Porto.

Os vice-campeões por-
tugueses nunca jogaram 
contra o Basaksehir, mas já 

encontraram o Olympiacos 
em seis ocasiões, todas na 
fase de grupos da ‘Cham-
pions’, levando desvanta-
gem no confronto direto.

O FC Porto jogou em 
três temporadas seguidas 
frente ao conjunto agora 
treinado pelo português 
Pedro Martins (1997/98 a 
1999/2000), contando três 
derrotas, duas vitórias e um 
empate.

Além de Sérgio Concei-
ção, no FC Porto, e Pedro 
Martins, no Olympiacos, há 
ainda outro treinador portu-
guês nas fases preliminares 
da ‘Champions’, Abel Fer-
reira no PAOK, que, caso 
afaste o Ajax (Holanda), vai 

encontrar o APOEL (Chipre) 
ou o Qarabag (Azerbaijão).

Os encontros dos ‘play

-offs’ estão marcados para 
20 ou 21 de agosto e para 
27 ou 28 de agosto.



O Benfica venceu pela oitava vez a Su-
pertaça portuguesa de futebol, ao golear o 
Sporting por 5x0 no Estádio Algarve, conquis-
tando o troféu inaugural na época 2019/20.

Os gols de Rafa, aos 40 minutos, Pizzi, 
aos 60 e 75, Grimaldo, aos 64, e Chiquinho, 
aos 90, permitiram à equipa treinada por 
Bruno Lage alcançar o triunfo mais volumo-
so sobre o rival lisboeta em 33 anos (reedi-
tando o 5x0 de 1986) e igualar o número de 

Supertaça:
Benfica goleia Sporting
e conquista oitavo título

títulos do Sporting, que terminou reduzido a 
10 jogadores, devido à expulsão de Doum-
bia, aos 89.

O Benfica equilibrou também o histórico 
de confrontos com o Sporting em jogos da 
Supertaça, com dois triunfos para cada lado 
(as ‘águias’ impuseram-se em 1980 e 2019 e 
os ‘leões’ em 1987 e 2015), numa prova do-
minada pelo FC Porto, com 21 troféus, mais 
do que todas os outros vencedores juntos.

O presidente Luís Filipe 
Vieira considerou que o Ben-
fica mereceu conquistar a 
Supertaça de futebol, mas re-
conheceu que a goleada por 
5x0 ao Sporting não reflete o 
valor das duas equipas.

“No campo houve uma 
postura de ‘fair-play’, as 
duas equipes respeitaram-
se, todos estiveram bem. O 
Benfica ganhou por 5x0, me-
receu ganhar, mas o resul-
tado não reflete o valor das 
duas equipes. O Sporting 
vai continuar a ser candidato 
ao título. O futebol é mesmo 
assim, as coisas mudam de 
um momento para o outro, o 
jogo estava equilibrado, mas 
o Benfica marcou dois golos 
e tudo mudou”, disse o presi-
dente dos ‘encarnados’.

Em declarações no Está-
dio Algarve, Luís Filipe Vieira 
fez questão de sublinhar que 
o Benfica vai continuar a ter 
uma equipa competitiva, per-
sistente e com qualidade e 

presidente do Benfica diz que
goleada não reflete valor das equipes

que vai manter a estratégia 
de aposta na formação.

“Hoje, tivemos quatro 
jovens da formação no onze 
inicial, o Jota entrou mais 
tarde e ainda temos dois jo-
gadores lesionados, o Ged-
son e David Tavares, que 
vão integrar o plantel prin-
cipal. O Seixal vai continuar 
a ser aposta” reforçou Luís 
Filipe Vieira, que agradeceu 
aos adeptos do Benfica pelo 
apoio prestado à equipe.

Questionado acerca do 
futuro do central Rúben Dias, 
o presidente lembrou que o 
jogador tem mais cinco anos 
de contrato e uma cláusula 
de rescisão de 66 milhões 
de euros e que na última 
reunião com o treinador Bru-
no Lage esteve em cima da 
mesa a integração de mais 
um jogador da formação no 
plantel principal, razão pela 
qual não espera mais saídas 
ou entradas.

O líder ‘encarnado’ as-
sumiu que o Benfica é “can-
didato a conquistar todas as 
provas” em que entrar, mas a 
estratégia que vai seguir é a 
de ganhar jogo a jogo, sendo 
o próximo com o Paços de 
Ferreira.

A ambição passa tam-
bém por conquistar uma 
prova europeia: “O Benfica 
tem o sonho europeu, é um 
objetivo que está planea-
do e vamos consegui-lo. 
Somos o clube mais equi-
librado de Portugal, a ní-
vel financeiro, desportivo e 
de infraestruturas. Temos 
um plantel que orgulha os 
benfiquistas, estamos bem 
financeiramente, mas não 
vamos cometer loucuras”.

Questionado acerca 
da contratação de mais um 
guarda-redes, Luís Filipe 
Vieira observou: “Um guar-
da-redes? Não viram hoje 
o Vlachodimos a defender? 
Oferece todas as garantias”.

Declarações de Bruno 
Lage, treinador do Benfica, 
proferidas na zona de en-
trevistas rápidas à RTP e 
SportTV, no final da Super-
taça portuguesa de futebol, 
no estádio Algarve, em Faro, 
que o Benfica conquistou, ao 
vencer por 5x0 o Sporting.

“O mais importante, para 
além de vencer o troféu, foi 
darmos sequência ao tra-
balho da pré-época e fazer 
uma exibição de acordo com 
o que tínhamos prometido, 

Bruno Lage: “Fico extremamente
satisfeito pela exibição”

de fazer uma entrada forte 
na época e aproximar o mais 
rápido possível da imagem 
deixada no ano passado. 
Fico extremamente satisfei-
to pela exibição e o resul-
tado também é bom, mas o 
importante é analisar o jogo 
pela capacidade deixada em 
campo pela equipa. A vitória 
é que é o mais importante e o 
que nos realiza. Este resulta-
do é bom para nós, mas não 
tem que o ser por humilhar o 
adversário”.

O presidente do Spor-
ting, Frederico Varandas, 
considerou que a goleada 
por 5x0 sofrida no domingo 
na Supertaça de futebol, 
frente ao Benfica, se deveu 
ao fato de a equipe ter per-
dido o controle emocional 
após o 2x0.

O presidente leonino 
referiu ainda que um diretor 
do clube foi agredido “por 
15 cobardes selvagens, que 
não podem estar no despor-
to, e teve que receber assis-
tência hospitalar”, apelando 
às autoridades competentes 
para agirem no sentido de 
“estas situações não se re-
petirem”.

“O que se passou aqui 
hoje é futebol. É um resul-
tado extremamente enga-
nador, mas, infelizmente, 
acontece e temos que per-
ceber que muitas vezes o 
futebol não é justo”, disse 
Frederico Varandas, que 
falava na zona mista do Es-
tádio Algarve.

Frederico Varandas 
disse ter ficado desiludido 
com o resultado, tal como os 
adeptos do Sporting, mas 
tranquilizou a massa asso-
ciativa, afirmando que a es-
trutura diretiva ‘leonina’ sabe 
o que é o futebol.

“Se repetirmos dez ve-
zes o que se passou até ao 
minuto 60, se calhar algu-
mas vezes nesses dez jogos 
o Sporting está a perder 2x0 
e em seis está a ganhar”, 
considerou o presidente ‘le-
onino’.

Ainda de acordo com 
Frederico Varandas, que 

Frederico Varandas atribui 
goleada a descontrole 
emocional do Sporting

demonstrou entender a in-
satisfação dos adeptos no 
final do jogo, “o Sporting, 
nos primeiros 60 minutos, 
foi a melhor equipa em cam-
po e encontrou-se a perder 
por 2x0”.

“A partir daí perdeu o 
controlo emocional e, por 
muito justo ou injusto que 
o futebol seja, uma equipa 
não pode perder o controlo 
emocional e isso é que há 
que melhorar. Uma equipa 
profissional tem que manter, 
por muito injusto que seja, o 
controlo emocional”, disse.

Frederico Varandas re-
conheceu que para os adep-
tos “pouco interessa a justiça 
ou injustiça do futebol, por-
que para eles, tal como para 
o presidente e toda a estru-
tura, o que dói é o resultado”.

“Quem está à frente de 
uma estrutura tem que per-
ceber o que é o futebol”, re-
forçou Frederico Varandas, 
acrescentando que é neces-
sário “ter cabeça fria e saber 
continuar o caminho que se 
está a percorrer”.

O presidente ‘leonino’ 
acrescentou que, em relação 
ao jogo de domingo, acredita 
mais nos 60 minutos iniciais 
do que nos 30 de descontro-
lo emocional.

“Sei que os adeptos do 
Sporting neste momento es-
tão a sofrer. Mas os sportin-
guistas querem saber é que 
a estrutura do Sporting sabe 
o que está a fazer e não há 
histerismo. O Sporting sabe 
o que é futebol e que é in-
justo o que se passou. É um 
resultado enganador”, disse.
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Acolhimento 
Compulsório

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

É inegável que a internação involuntária seja 
ferramenta fundamental no tratamento da popula-
ção em situação de rua que sofre de transtornos 
psiquiátricos, boa parte das vezes em função do 
uso de drogas - ou melhor, a grande maioria.

Depois da nossa insistente cobrança, o prefeito 
Crivella acordou do sono profundo e publicou de-
creto em que permite a internação compulsória no 
município, a pedido de parentes ou funcionários 
públicos da saúde, assistência social ou guarda 
municipal. Não há dúvida de que algo tem que ser 
feito e com urgência! Mas o prefeito precisa saber 
que cada paciente tem a sua realidade e o trata-
mento psiquiátrico é a longo prazo; não se pode 
estabelecer data, como quer o prefeito, limitar o 
tratamento em 90 dias. 

Na semana passada, visitei abrigos municipais. 
A constatação não é nenhuma surpresa: são equi-
pamentos em péssimas condições, sem qualquer 
manutenção, infestados de insetos, que não ofe-
recem a mínima dignidade aos abrigados. Depois 
o poder público não sabe por que essa população 
vulnerável prefere ficar nas ruas. Também estive 
nos CAPS (Centro de Atendimento Psicossocial 
do Município), em cada CAPS visitado encontra-
mos uma estrutura deficiente. O CAPS Miriam 
Makeba, por exemplo, que fica num território que 
abrange um milhão de habitantes, funciona inte-
gralmente, 24 horas, de segunda a domingo, com 
apenas um psiquiatra para atender a um núme-
ro sem fim de pacientes. É assim que o prefeito 
pretende resolver o problema? Com o anúncio de 
uma proposta que não se concretizará? Prefeito 
Crivella, vamos parar de enganar as pessoas. Não 
basta a mentira de seu falso slogan de campanha, 
o blá-blá-blá “vamos cuidar das pessoas”? Afinal, 
vai começar quando?

BAZAR DA WIZO UMA TRADIÇÃO
Sempre uma ale-

gria e um sucesso! 
Ativistas maravilho-
sas que fazem a dife-
rença. Tudo começou 
lá atrás, em 1999, há 
exatos 20 anos. Foi a 
primeira campanha 
do agasalho, promo-
vida pela subprefei-
tura de Copacaba-
na, que a vereadora 
Teresa Bergher, co-

mandava, contou com 
o apoio da Wizo e foi 
um sucesso. Logo de-
pois foram à querida 
Leila pedir para ceder 
o espaço da escola 
Roma; ali começava a 
história do bazar que 
se tornou uma tradi-
ção em Copacabana. 
Parabéns, meninas! 
Que venham outros!

Vereadora 
Teresa 

Bergher, 
sempre 

presente 
neste gesto 
de carinho

Cenário fotográfico, na campanha do agasalho da wizo, coma  vereadora Teresa 
Bergher, e as meninas que apoiam esse belo projeto
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D. ROSA BOAVENTURA
97 ANOS DE ALEGRIA E AMOR
A família Boaven-

tura esteve reunida, 
no passado dia X de 
agosto, na Casa da 
Vila da Feira para 
comemorar o 97º 
aniversário da sua 
matriarca, D. Rosa 
Boaventura que deu 
inicio a esta história 
de amor ao folclore 
português e dedica-
ção ao Solar Feiren-
se. Uma vida de mui-
ta luta e orgulho para 

o clã Boaventura. 
Uma noite especial, 
onde a alegria, emo-
ção e carinho de to-
dos à D. Rosa que foi 
envolvida pelo abraço 
de todos que, diante 
do bolo festivo, can-
taram o tradicional 
parabéns. Emocio-
nando a aniversarian-
te e, o Jornal Portu-
guês em foco registra 
em suas páginas este 
belo momento.

Imagem Marcante de D. Rosa Boaventura, com a nova 
geração da família Boaventura seus bisnetos Vinicius, 
Bruna, Henrique, Gabriel, Camila, Nicole e Carol

Momento especial para família Boaventura festejando 
com sua matriarca D. Rosa diante do bolo, com os netos 
Rose, Márcio, Daniela, Renata e Adriana

Carinho e respeito admiração que sempre  D. 
Rosa teve dos seus filhos Ernesto, Alzira e Lú-
cia Boaventura

Bela imagem da aniversarinte dona 
Rosa, com a amiga Olga Ferreira

DOMINGO FEIRENSE
É SEMPRE MUITO BOM

Esteve bem movimentado, o 
domingo na Casa da Vila da Fei-
ra com a diretoria Feirense, dando 
aquele show de simpatia. Um dia 
marcado pela confraternização en-
tre as famílias presente no almoço 
social tipicamente Feirense, com 
cardápio pra lá de especial, com 
muito bom gosto e qualidade, da 

comida típica portuguesa e brasi-
leira e aquela cervejinha bem ge-
lada, refrigerante. O ambiente teve 
ainda o ritmo musical do excelente 
conjunto Som e Vozes. Tudo sob 
supervisão do dinâmico presiden-
te Ernesto Boaventura  e sua filha 
Rose Boaventura, num show de 
organização e competência.

A elegância e 
charme femini-
no Feirense no 

domingo pas-
sado D. Olga, 

Margareth, 
Rose Boaven-
tura e D. Rosa 

Boaventura

O presiden-
te Ernesto 
Boaventura 
num cenário 
fotográfico 
com o vice
-presidente 
Elio Boaven-
tura, Alzira, 
Adriana, 
Davi e 
Bruna

Panorâmica 
do almoço 
dominical 

Feiren-
se, com 

associados 
e amigos 

sempre 
prestigiando 

a Casa da 
Vila da Feira
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FESTA AGOSTINA SOLIDÁRIA NO
CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

TERTúLIA AçORIANA

Apesar do tempo 
frio neste fim de sema-
na, a diretoria do C.P. 
de Niterói manteve sua 
programação, com a 
realização da tradicio-
nal festa agostina soli-
dária em prol do IMCA, 
em destaque quadri-
lhas, danças típicas, 
suas tradicionais bar-
racas com deliciosas 
comidas típicas e pro-
dutos portugueses. Um 
trabalho com muito em-
penho e afinco da vice

1ª Vice-presiden-
te social Zenir de 
Mello era só alegria 
na festa agostina 
solidária, na foto com 
amigos, o vice-pre-
sidente de esportes 
Paulo Hage, Luciana, 
o conselheiro fiscal, 
Vicente Regatiere e 
sua esposa

As tracionais 
barracas 
típicas, com 
diversos 
produtos 
portugueses, 
em destaque 
a sorridente 
Guilhermina 
do Rancho 
Folclórico

O simpático casal Rosa e Jacinto Fernandes do Rancho 
Folclórico, num close com a 1ª dama Drª Rosa Coentrão

Diretores cul-
turais, Daniel 
Gonçalves e 

Flávia Ormond 
e a palestrante 

Drª Mônica 
Figueiredo

Panorâmica da Tertúlia Açoriana no sábado passado

Momento especial com a palestrante professora Drª Mônica Figueiredo, com 
atenção de todos os presentes

Como acontece 
todos os anos, foi 
realizado na Casa 

dos Açores a tradicio-
nal Tertúlia, um bate 
papo informal que 

teve como titulo 
do encontro “So-
bre Nemésio” que 
teve como  pales-
trante a professo-
ra e pesquisadora 
de produtos do 
CNP a Drª. Mônica 
Figueiredo da Uni-
versidade Federal 
do Rio de Janeiro. 
Uma tarde muito 
proveitosa com a 
presença de dire-
tores e associa-
dos da Casa dos 
Açores.

-presidente social Zenir 
de Mello, sua diretoria 
e equipe de apoio sem-
pre dedicada, vestin-
do a camisa do clube. 
Enfim, a chuva não 
chegou num bom dia! 
Não tirou o brilho desta 
festa da solidariedade.  
Parabéns ao presiden-
te Dr. Fernando Gue-
des, 1ª dama Drª Rosa 
Coentrão pela belíssi-
ma iniciativa.

Linda imagem da Quadrilha, na Festa Solidária no Clu-
be Portugês de Niterói



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
Eu sou a paz infinita.

A paz é um acordo interior
Com a serenidade imperturbável 

da alma.
Isso traz um sentimento que 

nos inspira.
A não causar danos  e  ofensas 

a qualquer criatura.
No universo de deus.

A verdadeira paz transcende a com-
preesão humana.

E sintoniza todos os seres, com
a harmonia universal.

Quanto mais nos sintonizamos
 com a paz,

MAIS RADIANTE SE TORNA 
A NOSSA VIDA.

MUITAS BENÇÃOS.

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

ViSual de GeNte BoNita, No coNcerto muSical 

Como vemos, na foto, pessoas que não per-
dem o bom convívio da Sociedade  Luso-bra-
sileira; à esquerda, vemos Dr.ª Luzia,  na se-
quência, dona Marcia Morgado, primeira-dama 
da Casa de Viseu, com seu marido, Sr. Alcídio 
Morgado; na sequência, o chamado, carinho-
samente, Toninho Aires, do Meier, onde tem 
uma maravilhosa tradição familiar e comercial 
no bairro; ao seu lado, o grande  amigo e co-
lega radialista, Antônio Simões, e Sr. Antônio 
Cardão,  visiense  de São Pedro do Sul, que foi 
tudo na nossa Comunidade, folclorista, diretor, 
presidente e até cantor, a quem dou os meus 
parabéns, pelo seu aniversário e meu carinho 
por todo o grupo.  

trofeu Gato de Prata da raiNHa do carNaValmeSa de deStaque da SemaNa
domingo de Gloria, 

Homenagens 
e recordações

laNÇameNto do ProGrama PatrulHa maria da PeNHa

caSal liNdo e feliZ, 
PaSSeaNdo No 

rio GraNde do Sul

Com a presença de diversas auto-
ridades, o nosso governador do es-
tado Wilson Witzel, comandantes de 
diversos batalhões, e da deputada 
estadual delegada Martha Rocha. 
Foi lançado o programa PATRULHA 
MARIA DA PENHA contra o drama 
das mulheres que sofrem com a vio-
lência doméstica. Uma iniciativa do 
governo estadual em proteger as  
mulheres. Na foto a deputada Martha 
Rocha, com policias da patrulha Ma-
ria da Penha.

Domingo passado, na Igreja Santa 
Teresinha um Botafogo, assistimos a 
um belo concerto musical, organiza-
do pelo cônego Abílio Vasconcelos, 
onde tive o prazer de focar uma pe-
quena parte do salão, como vemos, 
a esquerda, o padrinho e esposa do 
cantor Marcio Gomes, a atriz, Ghot-
sa,  com sua afilhada e sua sogra;  
na segunda fileira, a fadista Maria 
Alcina a seu lado,  Eduarde carinho-
samente (ED) diretor do salão, May-
son Meyer, um pouco escondido, o 
grande cantor Marcio Gomes e mui-
tos mais presentes ao grande show. 
Parabéns, cônego Abílio e a todos os 
presentes.

a arte e  a tradiÇÃo

O querido casal, Luciane e Flávio Martins, curtindo 
o frio no Sul, onde foram festejar  o batizado, Do 
filhinho do irmão da Luciane e também matar sau-
dades da mãezinha da Luciane, que não cabia em 
si, De tanta felicidade. MUITAS BENÇÃOS

Os meus queridos amigos, Antonio Marques e Anto-
nio Serapico, extasiados com o som da concertina. No 
dia do amigo, na mansão dos meus filhos do coração, 
Alice e Antonio Marques. Está provado que a musica 
alegra o coração. Saudades da nossa pátria amada, 
das Romarias, e dos encontros de cantares ao desa-
fio. Muitas Bençãos.

Essa turma esta sempre reunida 
em nossas casas  regionais, com 
muita alegria e descontração, é 
um grupo muitíssimo unido, na 
semana passada reuniram-se no 
restaurante Galeto 183, na rua 
de Santana para festejarem mais 
uma primavera da amiga Ana. 
Como vemos aqui envolvida pelo 
carinho dos amigos, o casal Peci 
e  Domingos Cunha proprietário 
do restaurante Glória na rua do 
acre, e Daniel e Heloisa, Alice e 
Abreu. Parabéns a todos pela lin-
da confraternização. 

folclore Na alma
O Rancho Folclórico da Casa do Porto, sempre bri-
lhando. Minha filha Alcinéli realizando o sonho de 
muitos anos. Alcinéli é atualmente componente do 
grupo Armando Leça da Casa do Porto na foto; a por-
ta bandeira. Orgulho-me  muito de ter gerado 3 filas 
Brasileiras, que tanto amam as tradições do nosso 
amado Portugal. MUITAS BENÇÃOS.

aNiVerSÁrio da matriarca 
d. roSa BoaVeNtura

Quem  estreiou 
nova idade foi 
nossa querida 
amiga D. Rosa 
Boaventura. 
Que comemo-
rou 97 anos 
de vida e foi 
envolvida pelo 
carinho de 
seus filhos, 
noras, netos e  
bisnetos numa 
confraterni-
zação com a 
matriarca da 
linda família 
Boaventura, 
de origem de 
Santa Maria da 
Feira na foto 
com sua neta 
Rose bisneta 
Camila

O cabeleireiro das 
Estrelas ,Eduard. 
Fernandes, ‘maison  
meier”, foi convida-
do para entregar o 
troféu gato de prata, 
a rainha das rainhas 
de bateria, viviane 
Araujo, que adorou 
receber o troféu das 
mãos desse gato tão 
querido, que vive em 
função de embelezar 
as mulheres famosas 
MUITAS BENÇÃOS

a NoSSa eterNa  meNiNa, 
tiNiNHa Vieira , “VÓVÓ do aNo”

Tininha Vieira muito feliz e merecedora de todas as 
honrarias. No  dia das avós foi homenageada pelo 
Rotary, Bonsucesso – Ramos. Parabens Querida 
Amiga. MUITAS BENÇÃOS

até SemPre, 
aNtôNio SoareS calÇada!

Partiu para a eter-
nidade, o nosso 
grande amigo, An-
tônio Calçada o 
mais notável Pre-
sidente do Clube 
Vasco da Gama. O 
Gigante da Colina. 
Conciliador e paci-
ficador, nas horas 
de ressaca  do mar 
bravio, sempre sor-
ridente e iluminado pela companhia constante da sua 
amada Marlene, esposa dedicada, sempre presente. 
À querida Marlene , o nosso carinho, e agradecimen-
to, pelo exemplo de amor, ao seu querido,  Antônio.
Paz á sua alma

Domingo passado, aconteceu o lindo concerto de musi-
cas antigas religiosas. Depois, com um brilho diferente, 
veio a música Foi Deus, cantada pela grande fadista  Ma-
ria Alcina, e a espetacular Ave Maria,  com Marcio Go-
mes. No término, houve a homenagem do cônego Abílio 
a esses dois artistas consagrados, oferecendo o seu úl-
timo lançamento, um livro espetacular. Vale a pena ler. 
As  recordações que me refiro, com emoção, nesta Igreja, 
Santa Teresinha,  há 55 anos prendi meu coração, graças 
a Deus.  Para todos os presentes e amigos, que Santa 
Teresinha, doutora da Igreja, interceda  por nós,  junto a 
Deus

coNfraterNiZaÇÃo eNtre amiGoS 
No reStauraNte Galeto 183
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QUINTA DE SANTOINHO AINDA MAIS CONVIDATIVA!
Agosto chegou e 

como acontece no pri-
meiro sábado de cada 

alização e, no sábado 
lotou  o salão Afonso 
Henriques. O giganto-
nes (bonecos gigantes) 
também vieram para 
engrandecer a festa, 
com os bumbos a to-
car freneticamente. A 
seguir, as Marchas de 
Lisboa, com as pessoas 
carregando os arcos co-
loridos e balões ilumina-
dos, rodando pelo salão 
cheio de associados e 
convidados.

mês, a Casa do Minho 
fez acontecer a tradi-
cionalíssima Quinta de 

Santoinho. Música por 
todos os lados, bem 
conduzida pelo Con-
junto Amigos do Alto 
Minho, Trio Josevaldo e 
o Folclore, sempre colo-
rido e a alegria do G.F. 
Serões das Aldeias. 
Claro que as delicias 
são apreciadas em to-
das as mesas desta-
cando-se a sardinha 
assada, caldo verde, 
vinho, etc. E, diante de 
tudo isso, que o Arraial 
do Minhoto oferece, o 
resultado não poderia 
ser outro: mais uma noi-
te movimentadíssima, 
com Associados e ami-
gos desfrutando do me-
lhor ambiente típico que 
existe nas associações.                                                                 
E diga-se de passagem  
a Quinta de  Santoi-
nho, é um dos Arraiais 
mais tradicionais e co-
nhecidos no calendário 
associativo, bastante 
frequentado a cada re-

Panorâmica da famosa Quinta de Santoinho
Bonita imagem da exibição dos componentes do G.F Se-
rões das Aldeias

Verdadeiro encanto a apresentação do G.F. Serões das 
Aldeias no Arraial Minhoto

Registro 
fotográ-
fico do 

vice-pre-
sidente 

Casimiro 
Ferreira, 
esposa 
Mariza 

Canapar-
ro e 

amigos

G.F. Serões das Aldeias brilhou no sábado na casa do 
Minho

Presidente do G.F. Serões das Aldeias, Manuel Ramos 
junto com a Tocata atento a exibição do grupo

Sucesso 
absoluto 
foi a 
Quinta 
de San-
toinho 
– Arraial 
Minho-
to no 
sábado
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CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

AgosTo – 11 – Domingo – 12hs. Festa gaúcha - Cos-
telada Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com o 
Rancho gaúcho da Casa do Minho e música ao vivo para 
dançar animando a festa. Cardápio – costela na brasa, 
drumet de frango, linguiça, arroz branco, arroz carreteiro 
e acompanhamentos. Pula-pula grátis para ás criança.
AgosTo – 25 – Domingo – 12hs. Almoço em Home-
nagem à Nossa senhora do sameiro - Missa às 10h 
na Igreja São Judas Tadeu. Acompanhando a Procissão 
e animando a tarde a Banda Irmãos Pepino. No almoço 
será servido: feijoada de feijão branco, filé de peixe, peite 
assado, arroz branco e saladas variadas.
CASA DAS BEIRAS

Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897
AgosTo – 10 – sÁBADo – 20hs. Flash Back Robson 
Castro. Petiscos e bebidas a venda no bar.
AgosTo – 18 – DoMINgo – 12:30hs. 5º Festa Po-
pular Portuguesa. Direção Antonio, João e Márcia. 
Cardápio: Churrasco variado com destaque para bi-
fanas de picanha e febras de porco. Sardinha portu-
guesa na brasa cabrito e chanfana arroz de mariscos, 
saladas de bacalhau com grão de bico. sobremesa 
banana assada com sorvete. Atrações Banda T.B. 
Show e dançarinos. 

 CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca  – Tel.: 2568-9535
AgosTo – 11 – Domingo – 15hs – Almoço do Dia dos 
Pais.Novidade: O melhor churrasco na brasa, com fran-
go, lombinho & linguiça, strogonoff de frango & frutas, 
com saladas & acompanhamentos variados, servido no 
estilo Self-service. Música com Cláudio Santos & Ami-
gos. Homenagens ao Pai do Ano de 2019. Apresentação 
do Grupo Folclórico Padre Tomaz Borba.
AgosTo – 18 – DoMINgo – 15hs. Arraial Açoriano,  
Com barracas, bandeirinhas e fogueira. Agora só falta 
você e sua familia.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -  Tel: 2293-1542
AgosTo – 11 – DoMINgo – 12hs. Almoço Especial 
do Dia dos Pais Cardápio variado Música por conta do 
Conjunto Típicos da Beira Show
AgosTo – 18 – DoMINgo – 12hs. Arraial Feirense 
- Quinta do Castelo. Local: Salão Social. Cardápio tí-
pico: Sardinha Portuguesa, Frango na Brasa, Batata 
Cozida e Frita, Caldo Verde. Doce e Bebidas (à parte). 
Música com Conjunto Cláudio Santos & Amigos. Apre-
sentação Especial do Grupo Folclórico Almeida Garrett

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Pfa. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói - Tel: 2717-4225
AgosTo – 25 – DoMINgo – 12:30hs.  Oitavo  Fes-
ta de Folclore Portugês Almoço: Churrasco completo, 
febras, saladas diversas e muito mais (bebidas e do-

ces à parte). Presença Confirmada: R.F. Típicos Ma-
deirense de SP, G.F. Serões das Aldeias, R.F. Cam-
poneses de Portugal, R.F. Eça de Queirós, R.F. Luís 
de Camões.

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
sETEMBRo – 1 – Domingo – 11hs – Festa Portu-
guesa. Cardápio variado. Atrações: Claudio Santos & 
Amigos. 
sETEMBRo – 15 – Domingo – 11hs – XV Rio Tango 
Festival. Baile misto de Tango e dança de salão. Aula 
- Almoço - Baile - Show
CASA DOS POVEIROS

Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - Tel: 2284-9190
AgosTo – 18 – Domingo – 11hs. –  N.sra. da As-
sunção Uma festa de amor e devoção. Missa às 11hs. 
No salão Social da Casa dos Poveiros. Procissão: Às 
16hs pelas ruas próximas ao Clube. Às 12:30hs Almo-
ço Cardápio: Churrasco, sardinha na brasa, acompa-
nhamentos e saladas diversas . Sobremesa e bebidas 
à parte. Conjunto: Os Vilacondenses. Folclore: Rancho 
Folclórico Eça de Queirós Cardápio: Escalopinho ao 
molho madeira, arroz à piamontese, peito de frango, 
tradicional sardinha assada na brasa, saladas e acom-
panhamentos variados. Sbremesa e bebidas `a parte. 
Conjunto Trio Josevaldo. Atração: Rancho Folclórico 
Eça de Queirós

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – V. Alegre - Tel: 3253-1244
AgosTo – 11 – Domingo – 12:30hs –  Almoço do 
Dia dos Pais. Cardápio: Churrasco com diversos 
acompanhamentos e sardinha na brasa. Para dan-
çar Conjunto Os Vilacondenses. Apresentação: 
grupo Folclórico Fausto Neves da Casa de Espi-
nho. Sorteio de brindes. Desconto para maiores de 
60 anos e folclorista apresentando carteirinha com 
foto paga meia entrada. Bebidas e doces cobrados 
a parte.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena,   39 -   Tijuca - Tel: 2568-2018
AgosTo – 11 – Domingo – 11hs. – 74 Anos da Casa 
do Porto e Almoço do Dia dos Pais. Atração musi-
cal: Conjunto Som e Vezes, com Chiquinho e sua Voz 
Romântica. Cardápio: entrada Bolinhos de bacalhau 
e batidas tropicais. Pratos principais: Churrasco com-
pleto c/ acompanhamentos, sardinhas portuguesas na 
brasa, tripas à moda do Porto, saladas diversas, mesa 
de frutas e doces portugueses. 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
AgosTo – 11 – Domingo – 12:30hs –  Almoço do Dia 
dos Pais e Aniversariantes de agosto. Cardápio: Chur-
rasco completo, acompanhamentos, saladas diversas, 
cozidoà portuguesa, frutas. bolo. Atração: Amigos do 
Alto Minho.

Leila Monassa 

FRANgo FIT
5 filés de frango
sal a gosto
pimenta do reino moída na hora
½ xícara chá de vinho branco seco
Recheio:
2 colher sopa de azeite
1 maço de brócolis cozido e picado
¼ xícara chá de aveia em flocos
1 xícara chá de requeijão
alho a gosto
sal a gosto
Para empanar
1 xícara de chá de aveia em flocos
½ xícara de chá de gergelim
sal a gosto
pimenta do reino a gosto
2 claras

• Recheio:
• Refogue o alho no azeite. Acrescente o bróco-
lis picado e mexa por alguns minutos em fogo 
médio. Junte a aveia, o requeijão, o sal e a pi-
menta. Misture bem e reserve.
• Frango:
• Corte cada filé, abrindo-os formando um bife 
fino e grande.
• Tempere os filés com sal, pimenta e o vinho 
branco. Deixe-os neste tempero por 30 minutos. 
Divida o recheio em partes iguais e recheie cada 
filé. Feche-os com palitos de madeira.
• Empanar:
• Para empanar misture a aveia, o gergelim, o 
sal e a pimenta. 
• Passe os filés nas claras (que bateu prévia-
mente com um garfo) e, em seguida, na mistura 
de aveia e gergelim.
• Leve-os para assar em um refratário untado 
com azeite em forno preaquecido, a 180º C, por 
aproximadamente 40 minutos, virando na me-
tade do tempo, ou até que a superfície esteja 
levemente dourada e crocante



Viver mais e melhor
A humanidade está em constante evolução 

cientifica e tecnológica. Equipamentos de última 
geração e medicamentos mais modernos não 
param de aumentar nossa expectativa de vida. 
Contudo, não basta apenas viver mais, é preci-
so ter qualidade de vida. Nesse sentido, vale o 
antigo ditado de que “é melhor prevenir do que 
remediar”. Pode parecer óbvio, mas aproveito o 
espaço para reforçar algumas dicas:

Hoje em dia, temos o conhecimento que nos 
permite evitar o consumo de alimentos conta-
minados, portanto procure se informar. Além 
disso, temos a compreensão dos perigos do se-
dentarismo e como esse é um dos grandes ad-
versários da longevidade, portanto procure se 
exercitar. Para ajudar, selecione melhor a sua 
dieta (dando prioridade a carne branca, legu-
mes, verduras e frutas; evitando frituras egor-
duras em excesso).

Outro grande aliado da nossa saúde é o diag-
nóstico precoce. Procure fazer ao menos duas 
consultas médicas por ano e tente fazer todos 
os exames que forem prescritos. Caso algum 
problema seja diagnosticado, siga as instruções 
de seu médico de confiança e inicie o tratamen-
to assim que possível para viver mais e melhor. 
Fica mais essa dica.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

A festa 
portuguesa 
é só alegria; 
como sem-
pre, o Clube 
estava 
lotado

Mas um grande 
domingo no Clube 
Português de Ja-
carepaguá, com o 
presidente Olivério 
dando um show de 
organização e ca-
risma, com o clube 
sempre lotado. Para 
saborear as delicio-
sas iguarias portu-
guesas, ao som do 
Claudio Santos que 
espantou o frio com 
muito música boa!

Cláudio Santos & amigos sempre dando um show

Destaque do almoço português: 
a tradicional mesa com deliciosas 
iguarias portuguesas

Presidente do Clube Recreativo Português de Jacarepaguá, Sr. Oliverio Car-
valho, com amigos da comunidade portuguesa

RECREATIVO E O ALMOÇO
PORTUGUÊS MENSAL


