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CADERNO DE SÃO PAULO

Em festa esteve a As-
sociação dos Poveiros de 
São Paulo, para venerar 
a padroeira de Laundos 
– Povoa de Varzim. Veja 
esta reportagem e ainda, 

a coluna Mundos ao Mun-
do do jornalista Albino 
Castro, o Portugal Des-
portivo de Martins Araujo, 
alem outros assuntos de 
interesse.

Sra. da Saúde
Louvada nos Poveiros

          

O crescimento econômi-
co português no segundo 
trimestre do ano ocorre num 
contexto de equilíbrio das 
contas externas e de ges-
tão orçamental responsável, 
que são a melhor garantia  
de resiliência para eventuais 
problemas, defendeu Mario 
Centeno .

No segundo trimestre, a 
economia portuguesa cres-
ceu 2,3% e 0,5% em cadeia, 
acelerando face ao trimestre 
anterior, divulgou INE. 

O aumento do Produto 
Interno Bruto  português foi 
superior ao crescimento das 
economias da zona euro 
e da União Europeia, que 
avançaram, em ambos os 

Mario Centeno : “PIB sobe com 
gestão orçamental responsável”

Um domingo especial para associados e amigos que es-
tiveram presente na Casa dos Açores, onde foi realiza-

do um almoço festivo em homenagem ao Dia dos Pais na 
foto diante do bolo o Pai do ano de 2018, Antonio Herminio 
Lopes e familiares. Detalhes na pág. 8

A diretoria da Casa da Vila da Feira realizou almoço co-
memorativo aos Pais. Na foto o Pai do Ano da Casa da 

Vila  da Feira , Marlos Vinicius Labanca  da Costa Vice-presi-
dentes de atividades internas e familiares com o Presidente 
Ernesto Boaventura, filha Rose e demais diretores feirenses. 
Detalhes nas págs. 14 e 15

Linda imagem do Presidente Agostinho dos Santos com 
o Pai do Ano da Casa do Minho Carlos Alberto – diretor 

do R.F. Maria da Fonte com sua esposa Renata e o filho 
Felipe,  e demais familiares, vemos ainda o diretor Minhoto 
J. Maciel  Detalhes na pág. 2

Momento quando o Pai do Ano da Casa de Trás-os-Montes 
de 2018, Henrique Martins entregava o diploma de Gran-

de Benemérito ao seu sogro Manuel Alfredo, a lado do Pre-
sidente Ângelo Horto e o vice Ismael. Detalhes na pág. 18

casos, 2,2% em termos ho-
mólogos e 0,4% em cadeia.

Num comunicado, o Mi-
nistério das Finanças salien-

ta que, com estes dados, se 
prossegue a tendência de 
convergência com a União 
Europeia.

Dia feStivo Para oS PaiS
na CaSa Da viLa Da feira

CaSa Do Minho
hoMenageou SeuS PaiS

tranSMontanoS eLegeraM
o Seu Paizão Do ano

Para o Ministério das 
Finanças, este crescimen-
to ocorre num contexto de 
equilíbrio das contas exter-
nas e de gestão orçamental 
responsável. Esta mudança 
estrutural, apoiada por condi-
ções de financiamento mais 
estáveis, é o melhor garante 
de resiliência face a eventu-
ais flutuações externas bem 
como da provisão sustentá-
vel de serviços públicos, não 
apenas no presente, mas 
também no futuro.

O Governo reviu em alta 
essa estimativa no Programa 
de Estabilidade, divulgado 
em abril, esperando agora 
que o PIB português cresça 
2,3% no conjunto do ano.

As exportações cresceram 
6,6% no primeiro semestre do 
ano, enquanto as importações 
aumentaram 8,8%, revelam os 
dados INE. Este desempenho 
representa um abrandamento 
do ritmo de crescimento do co-
mércio internacional, já que no 
mesmo período do ano passa-
do tanto as exportações como 
as importações cresceram 
mais de 12%.

Mas só em junho, as 
importações aumentaram 
18,1%, enquanto as expor-
tações cresceram 8,6%. “Ex-

cluindo os combustíveis e 
lubrificantes, em Junho as 
exportações cresceram 6,8% 
e as importações aumenta-
ram 10,3%”.

Esta evolução ditou um 
agravamento do déficit co-
mercial de 641 milhões de 
euros para um total de 1,68 
bilhões de euros.

Espanha continua a ser o 
grande parceiro comercial de 
Portugal, a liderar o ranking 
do maior importador e ex-
portador. França e Alemanha 
surgem a seguir.

Quando muitos pensa-
vam que estava menos agi-
tado, Santana largou o cargo 
de provedor da Santa Casa 
da Misericórdia para se can-
didatar contra Rui Rio e 6 
meses depois desfiliou-se do 
PSD para criar um novo par-
tido. No próximo mês o vai 
criar um partido.

Santana Lopes tenciona 
ter o trabalho completo até 
ao final de setembro, com as 
7500 assinaturas recolhidas.                                                                       
Os últimos meses da longa 
vida política de Santana fo-
ram agitados, decidiu, em 
outubro de 2017, depois de 
nomes como Luís Montene-
gro ou Paulo Rangel terem 
saído de cena, candidatar-
se à liderança do PSD. Per-
deu com 45,6% dos votos, 
mas não deitou a toalha ao 
chão e fez um acordo com 
Rui Rio que lhe permitia ter 
influência no partido. No 
congresso do PSD, garan-
tiu ao novo líder  que esta-
ria «disposto a ajudar a ga-
nhar as próximas eleições». 

Santanistas chocados
Uns meses depois rasgou o 
acordo e bateu com a porta.                                                                                                                                           
   « Fiquei chocado e com 
alguma revolta», diz o ex-
diretor de campanha, João 
Montenegro. Aqueles que 
participaram na campanha 
estão indignados pela forma 
como Santana geriu a sua 
saída, depois de se ter can-
didatado à liderança. «Fui 
diretor de campanha. Estive 
envolvido durante vários me-
ses na campanha e não re-
cebi uma chamada da parte 
dele com uma justificação, 
um argumento, uma tentati-
va de explicação para esta 
tomada de posição», diz 
João Montenegro.

Santana Lopes deixa o 
PSD praticamente isolado.

Há, pelo menos, um mi-
litante do PSD que pensa 
diferente e vai acompanhar 
o ex-líder. João Pessoa e 
Costa, autarca de Alvalade,  
desfiliou-se e vai acompa-
nhar o amigo de longa data 
na criação de um novo parti-
do político. 

Importações sobem mais
do que as exportações nos

primeiros seis meses

Os trabalhadores dos hi-
permercados, supermercados 
e outros estabelecimentos da 
grande distribuição marcaram 
uma greve para 12 de setem-
bro.

O anúncio foi dado pela 
CGTP que cita um comunica-
do do Sindicato dos Trabalha-
dores do Comércio, Escritórios 
e Serviços de Portugal. Os tra-

balhadores reivindicam “a re-
visão do Contrato Coletivo de 
Trabalho sem redução do valor 
pago pelo trabalho suplemen-
tar; o aumento dos salários 
de todos os trabalhadores e 
o fim da tabela B e a equipa-
ração da carreira profissional 
dos operadores de armazém 
à carreira dos operadores de 
loja/supermercado”.

Trabalhadores de supermercados
marcam greve para 12 de setembro

De acordo com o IPMA, 
estão em risco máximo de 
incêndio os concelhos de 
Vimioso, Alfândega da Fé, 
Mogadouro, Torre de Mon-
corvo e Freixo de Espada 
à Cinta, em Bragança, e 
os concelhos de Sernance-
lhe, Tabuaço e Penedono, 
em Viseu. Na Guarda  os 
concelhos de Vila Nova de 
Foz Côa, Meda, Trancoso, 
Celorico da Beira, Guarda, 
Pinhel e Figueira de Castelo 
Rodrigo, em Castelo Bran-
co, os concelhos de Proen-
ça-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão, em Faro,  Monchi-
que, Portimão, Silves, Ta-
vira, São Brás de Alportel, 

Vinte e quatro concelhos
com risco máximo de incêndio

Castro Marim e Alcoutim.
O IPMA colocou ain-

da em risco muito elevado 
de incêndio 55 municípios 
dos distritos do Porto, Bra-
gança, Braga, Viseu, Faro, 
Beja, Portalegre, Vila Real, 
Castelo Branco, Guarda e 
Santarém. O risco de incên-
dio determinado pelo IPMA 
engloba cinco níveis, que 
podem variar entre o “redu-
zido” e o “máximo”.  O cál-
culo é feito com base nos 
valores observados às 13:00 
em cada dia relativamente à 
temperatura do ar, humidade 
relativa, velocidade do vento 
e quantidade de precipitação 
nas últimas 24 horas.

aLMoço eM hoMenageM
aoS PaiS noS açoreS
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festa GaÚCHa e DIa DOs PaIs Na Casa DO MINHO
O que se pode dizer a 

não ser, SÓ SUCESSO  
desta instituição que vem 
sempre inovando em sua 
criatividade para atender 
seus associados e ami-
gos que lá frequentam. 

O Rancho 
Gaúcho da 

Casa do 
Minho

Vários pais 
homenage-

ados

Éder o pai mais jovem e sua filha Lauren O Pai mais idoso Sr José Ribeiro
O presidente da Casa Sr Agostinho dos  Santos recebendo homena-
gens do Grupo polonês

Integran-
te do 
Grupo 
polonês

O grupo polonês ZYWIEC

Esta semana a visita e 
apresentação  do grupo  
ZYWIEC do sul da Polônia  
a convite da  Sociedade 
Beneficente da Polônia no 
RJ através do Sr Steffano 
Jan, Presidente da Institui-

ção, encantou  o público 
que, curiosamente queria 
ver folclore diferente. Ne-
nhum local melhor para 
mostrar que a Casa do 
Minho pois lá  se respira  
folclore noite e dia. O Gru-

po em incursão no Brasil 
ruma para o Sul onde fará 
inúmeras apresentações.

Quanto ao Dia dos Pais,  
este ano  a Festa Gaúcha  
foi o palco para comemo-
rar esta importante data  
e não poderia ser melhor. 
Foi uma festa monumental 
onde foram homenagea-
dos  o pai do ano da Casa, 
o pai mais idoso, o mais 
jovem e ainda inúmeros 
outros que se sentiam or-
gulhosos com seus filhos.  
Na culinária a “costelada 
gaúcha “foi a estrela rece-
bendo inúmeros murmú-
rios de “deliciosa...   

Nas apresentações 
artísticas o Rancho da 
Casa do Minho exaltou os 
presentes com calorosos 
aplausos.

Apesar da crescen-
te onda de contestação 
às festas tauromáqui-
cas, como ainda à noite 
aconteceu, na Póvoa 
de Varzim, a assistên-
cia das touradas regis-
tou uma subida.

Pela primeira vez 
desde 2010, o núme-
ro de espectadores em 
2017 aumentou face ao 

ano anterior, mesmo 
com a diferença de lei-
tura da Inspeção-Geral 
das Atividades Cultu-
rais 377 953 e da Pró-
toiro-Federação Portu-
guesa de Tauromaquia 
(435 660). Albufeira foi 
das praças mais pro-
curadas, muito graças 
aos turistas estrangei-
ros.

Durante quatro horas, 
o mar é o destino, neste 
passeio pela costa algar-
via. O catamarã da Disco-
ver Tours vira parque de 
diversões para toda a fa-
mília, com almoço, mergu-
lhos e golfinhos incluídos.

O passeio parte de La-
gos e, em quatro horas, 
vai a Burgau e regres-
sa, percorrendo parte da 
costa do Barlavento. E 
em quatro horas a bordo 
do catamarã da Discover 
Tours, há tempo para tudo 
– para apreciar os recor-
tes da costa, para apanhar 
sol, para ver os grupos de 
golfinhos que cruzam o 
mar.

Aliás, esse é um dos 
pontos altos da viagem: 
quando a tripulação avi-

sa que há um grupo por 
perto, todos os olhares se 
fixam na água. De repen-
te, bem perto do navio, 
surgem grupos de cinco 
ou seis golfinhos, alguns 
acompanhados por crias. 
Chegam tão perto que é 
quase possível tocar-lhes, 
quando passam por entre 
a abertura do catamarã.

Mal se dá pelo tempo a 
passar. Quando se apro-
xima a hora de almoço, 
a tripulação escolhe uma 
zona calma, ao largo da 
praia de Cabanas Velhas, 
e distribui uma refeição.

Os mais novos estão 
atentos ao que se segue: 
há pranchas e um tram-
polim aquático à dispo-
sição de todos. A fila co-
meçar a forma-se. Um a 

um, saltam para a boia e 
ganham daí impulso para 
água, em cambalhotas. 
Enquanto uns nadam, ou-
tros pegam sol ou experi-
mentam as pranchas de 

stand up paddle. No re-
gresso, o suave embalo da 
embarcação é propenso à 
retemperadora sesta. No 
fim, a certeza de um dia de 
férias diferente, em família.

UM PASSEIO DE BARCO PARA
VER GOLFINHOS NO ALGARVE

Há cada vez mais gente a ir às 
touradas apesar da contestação
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A descoberta das ondas gi-
gantes na Praia do Norte foi a 
quimera do ouro para a vila da 
Nazaré, que se reinventou. Há 
muitos e bons restaurantes, 
mar a perder de vista e muita 
história para ouvir e contar.

«A Nazaré sempre foi muito 
turística, desde quando eu era 
nova. Mas nos últimos anos isto 
das ondas trouxe outra gente.» 
Francelina Quinzico é uma das 
muitas figuras típicas da praia, 
sempre pronta a contar a sua 
história e a da vila onde nas-
ceu. Aos 62 anos, continua a 
estender ao sol todos os dias 
um rol de peixe seco, esse pe-
tisco que leva à praia tantos 
amantes. Observar de perto o 
processo de secar carapaus, 
sardinhas ou polvos, pode bem 
ser um momento de espetácu-
lo. No areal, Francelina explica 
cada passo, fala aos turistas e 
demais fregueses do Museu do 
Peixe Seco, que se divide em 3 
núcleos e começa ali mesmo, 
na praia. «Não tenho dúvidas 
de que a secagem do peixe é 
uma das maiores atrações tu-
rísticas da vila», confirma Wal-
ter Chicharro, o presidente da 
câmara para mostrar a Nazaré 
ao mundo, trazendo-o depois 
para uma estada na vila. Quan-
do os turistas chegam, é inevi-
tável uma volta pelo mercado 
municipal, onde Inês Fialho 
ocupa agora a banca que foi 
da mãe, Isaura, e antes da avó, 
Maria da Nazaré, que dá nome 
ao espaço.Inês assumiu essa 
missão da família. Deixou para 
trás a vida de educadora , em 
Lisboa, e regressou à Nazaré 
dos seus amores como pei-
xeira e comerciante. Na praia, 
os paneiros pintados de azul 
fazem-na anunciar. «É muito 
simples: para um peixe mesmo 
seco, são precisos três dias de 
sol. Se preferirmos enjoado, 
basta um dia». O processo, 
ancestral, nasceu da necessi-
dade de garantir a alimentação 
nos longos e rigorosos inver-
nos. «A seca permitia a con-

Nazaré: Os segredOs da 
vila além das ONdas

servação natural, uma vez que 
não existiam outros meios de 
refrigeração.»

Na Nazaré os negócios da 
restauração passam de pais 
para filhos, um legado que 
muitos vão aprimorando nos 
últimos tempos. É assim na 
Casa Pires, o ponto mais alto, 
de onde é possível contemplar 
toda a beleza do extenso areal, 
o casario multicolor e o baila-
do das gaivotas. Rui Pires faz 
parte da terceira geração. Há 
10 anos, também ele trocou a 
cidade grande pela vila, con-
vencendo a namorada lisboe-
ta a abraçar aquela história e 
aquela vida. Era ali que a avó 
Alice assava sardinhas numa 
taberna, nos anos 30. Foi ali 
também que o pai fez crescer 
o espaço do restaurante. E é ali 
que hoje a sala enche, todos os 
dias, pelo menos duas vezes. É 
sempre mais seguro reservar, 
se a ideia é saborear o melhor 
do peixe fresco grelhado, seja 
garoupa, cherne, robalo, cara-
pau ou sardinha.

Mas há outros assuntos a 
pedir atenção, entre eles o pei-
xe-galo frito com arroz de to-
mate e a tradicional caldeirada, 
onde nunca pode faltar a raia e 
o safio, a que se junta o tambo-
ril, o cantaril ou o cação. Cal-
deirada que se preze «faz-se 
com três tipos de peixe», para 

que não restem dúvidas. O edi-
fício branco, junto ao Santuário 
de Nossa Senhora da Nazaré, 
não tem qualquer reclame que 
o identifique. «Imagine se tives-
se», sorri Rui Pires.

Vai-se a vila pelo eleva-
dor, um minuto de viagem que 
marca qualquer um, e que, só 
em 2017, foi feita por 910 mil 
pessoas. Lá em baixo há muito 
para descobrir em matéria de 
bem comer. Os apreciadores 
de bom peixe fresco apontam 
em paralelo à tradicional Casa 
Pires outra relíquia da Nazaré: 
a Taberna da Adélia.

Foi lá que Abel Santos se fez 
homem, entre a sala e a cozinha, 
agora à responsabilidade da 
irmã mais nova. Ele quis experi-
mentar «qualquer coisa diferen-
te», que servisse peixe mas de 
outra maneira. Que oferecesse 
uma boa carne, também. Uma 
carta de vinhos invulgar, à qual 
haveria de juntar-se a novidade 
de então: uma extensa carta de 
gin. Era junho de 2012, e a Na-
zaré antecipava-se ao país na 
recuperação econômica. «Coin-
cidiu com a explosão das ondas 
gigantes, que Garrett McNama-
ra catapultou.»

E é aí, nesse ponto, que 
a história da Nazaré começa 
a contar-se de outra manei-
ra. Deixa de ser apenas a vila 
piscatória que rende homena-
gem à arte xávega, ultrapassa 
a imagem dramática, a negro, 
de mulheres na praia de mãos 
postas a rezar – tão bem foto-
grafada por Stanley Kubrick, 
antes de se ter notabilizado 
no cinema, e sobe à crista da 
onda. 

A festa fez-se ali, na Taverna 
do 8 ó 80. Depois dele, outros 
gigantes do surf se tornaram 
clientes habituais do espaço, 
como a Maya Gabeira. Aliás, foi 
ela que inspirou um dos pratos 
mais apreciados ali na Taverna: 
atum braseado com salada de 
manga e pepino, puré de aba-

cate e molho de iogurte. Mas 
outros, que facilmente arquiva-
mos na caixa dos melhores sa-
bores, como o arroz de linguei-
rão com molho à Bulhão Pato, 
ou o espadarte grelhado com 
batata salteada e banana.

Ao final, há uma mistura 
de sobremesas em miniatura 
que culmina numa explosão de 
sabores: mousse de chocolate 
com pimenta-rosa e flor de sal, 
crumble de maçã-pera-canela 
com leite-creme, ou panna cot-
ta com doce de abóbora. São 
todos irresistíveis.

Um passeio pela marginal 
Avenida Manuel Remígio é 
sempre uma tentação para os 
amantes da boa comida, acom-
panhada de um copo de vinho, 
cerveja, ou de um simples re-
fresco. Quase no final, já na 
Avenida da República, a Taber-
na da Praia exibe-se no seu pri-
meiro verão. Parece importada 
de uma ilha grega, em tons de 
azul e branco, uma esplanada 
tentadora para o por-do-sol, e 
lá dentro a vitrine de muito e 
bom peixe. A quem entra cabe 
a difícil tarefa de escolher a 
qualidade e o modo de confec-
ção. Pode ser na cataplana, por 
exemplo, e isso ajuda na deci-
são.

O verão pode andar enver-
gonhado, a esconder o sol mui-
tos dias, que nem por isso a 
Nazaré deixa de ser luminosa, 
radiante nos trajes dominguei-
ros das «chambristas», ago-
ra convertidas ao alojamento 
local. Ao domingo é provável 
encontrar algumas delas no 
melhor arranjo, envergando 
as sete saias por debaixo do 
avental bordado, laços bem 
feitos atrás. Blusas de seda 
enfeitadas com rendas. E de-
pois os lenços atados no co-
curuto. Juntam-se em grupos 
ou isoladamente no passeio da 
avenida e na esquina das ruas, 
de tabuleta na mão, a anunciar 
os habituais quartos. Ficaram 
conhecidas como chambris-
tas, desde os tempos em que 

a oferta hoteleira quase não 
existia e os primeiros turistas 
estrangeiros falavam francês. 

São dessa época os dese-
nhos da revista Burda que ago-
ra decoram as paredes de uma 
das salas do Magic Hotel. «Eu 
sabia que haveria de guardar 
estes desenhos, porque um dia 
teriam alguma utilidade. Acabou 
por ser esta», conta Esmeralda 
Soares, a proprietária. Segura 
na mão a fotografia de Maria do 
Espírito Santo e José Gregório 
Macatrão. «Isto tudo começou 
com eles». O casal era proprie-
tário de um restaurante naquele 
lugar, num edifício onde tam-
bém havia quartos para alugar. 
E além disso, ele alfaite e ela 
costureira, mantinham um pe-
queno ateliê.

O casal não tinha filhos e 
deixou toda a herança ao ma-
rido de Esmeralda. Recuperou 
tudo o que podia do velho res-
taurante, e ninguém diria que a 
chita florida que agora forra as 
cadeiras de uma das salas era, 
afinal, toalha de mesa numa pri-
meira vida. 

 Mulheres dos “Chambres”, 
Emília Robalo e Nazaré Amada.

Diz-se na Nazaré que «to-
das as ruas vão dar ao mar» e 
que tudo se concentra na pra-
ça. É o palco da animação das 
noites de verão, com grande 
responsabilidade do Farol – Gin 

Bar. Hugo Freire se especiali-
zou em cocktails, e que está a 
marcar os dias e as noites da 
praia, com música ao vivo. O 
gin continua a ser ainda uma 
especialidade, mas são os mo-
jitos e as caipirinhas que ga-
nham terreno. Na porta ao lado, 
um clássico: a gelataria Con-
chanata, que Justina Lima abriu 
ali mesmo há 39 anos. A gela-
deira continua a ser presença 
habitual no espaço, apesar de o 
negócio estar agora nas mãos 
da sobrinha, Ana Cristina Es-
trela. Os sabores de sempre 
ganharam a companhia de ou-
tros, nos últimos anos: pastel de 
nata e arroz doce estão entre 
os mais apreciados.

Voltando à marginal, o dia 
bem pode terminar no À Deriva, 
bar onde também se pode pe-
tiscar, perfeito para ver o sol es-
conder-se. Ana Galego e Miguel 
Batalha são, desde há 3 anos, a 
âncora deste espaço onde ape-
tece demorar. Antes que a noite 
caia, ainda há tempo para sacu-
dir a areia, atravessar a avenida 
e parar no Largo da Pinta, onde 
a loja Marias à Portuguesa é 
uma tentação para quem gosta 
de artesanato invulgar. 

Da Nazaré para o mundo, 
do mundo para a Nazaré. 

Há cada vez mais gente a ir 
às touradas apesar da contes-
tação

 Apesar da crescente onda 
de contestação às festas tauro-
máquicas, como ainda à noite 
aconteceu, na Póvoa de Var-
zim, a assistência das touradas 
registou uma subida.

Pela primeira vez desde 
2010, o número de espectado-
res em 2017 aumentou face ao 
ano anterior, mesmo com a di-
ferença de leitura da Inspeção-
Geral das Atividades Culturais 
377 953 e da Prótoiro-Federa-
ção Portuguesa de Tauroma-
quia (435 660). Albufeira foi 
das praças mais procuradas, 
muito graças aos turistas es-
trangeiros.

Crescimento econômico deve acelerar no 
segundo trimestre
O Instituto Nacional de Estatística divulgou a estimativa das 
contas nacionais do segundo trimestre de 2018 e, caso se 
confirmem as previsões dos analistas consultados, o PIB terá 
acelerado tanto em cadeia como em termos homólogos.Se-
gundo o INE, nos primeiros três meses do ano registou-se um 
crescimento de 0,4% em cadeia e de 2,1% comparativamente 
ao período homólogo.Para o segundo trimestre, os economis-
tas do Instituto Superior de Economia e Gestão  são os mais 
otimistas, estimaram um crescimento de 0,8% e 2,6% em ter-
mos homólogos.Por sua vez, o Montepio estima para o segun-
do trimestre um crescimento do PIB em cadeia de 0,6%,  em 
aceleração face ao primeiro trimestre e um aumento de 2,4% .
Estrangeiros são responsáveis por 90% do 
crescimento do turismo no Alentejo
A maior parte das dormidas realizadas no Alentejo são de resi-
dentes, mas tem sido o mercado externo que mais tem cresci-
do. No primeiro semestre deste ano, foi onde o turismo cresceu 
mais (6,6%). 87% desta subida deve-se às dormidas de não 
residentes, segundo os cálculos INE, que revelaram uma de-
saceleração do turismo em Portugal. Em 2013, o Alentejo tinha 
recebido no primeiro semestre 276,8 hóspedes. 5 anos depois, 
o número subiu para 464,3 mil. São mais 187,4 mil hóspedes 
de Janeiro a Junho. Apesar de não ser possível, através dos 
dados, desagregar o número de hóspedes por residentes e não 
residentes, é possível fazer essa comparação nas dormidas. 
Neste caso, o número de dormidas subiu de 456 mil em 2013 
para 761 mil em 2018, mais 305 mil dormidas.
Concentrix emprega mais de mil e vai contratar 
mais 300
A multinacional de recrutamento ManpowerGroup Solutions 
lançou uma campanha de contratação de mais de 300 pes-

soas para a Concentrix, um grupo norte-americano que atua na 
área de “customer care” e especializada em “outsourcing”, e que 
tem dois centros instalados em Portugal, em Braga e em Mato-
sinhos, onde emprega mais de mil profissionais. “Apoio Técni-
co e Revisores de Conteúdos são as candidaturas em aberto 
nesta campanha que visa, não só, capturar talentos nacionais, 
como de língua estrangeira, sendo os idiomas preferenciais o 
português, inglês, francês, alemão e holandês, assim como o 
espanhol, grego, italiano e turco, possibilitando também a op-
ção de trabalho remoto”, detalha a Manpower, em comunicado. 
Os candidatos interessados podem consultar as ofertas dispo-
níveis e submeter a sua candidatura no site da campanha www.
manpowergroupsolutions.pt/joinus.
Rui Moreira leva mentiras para tribunal
O licenciamento de um empreendimento imobiliário na Arrábida,  
está a gerar uma forte troca de acusações entre o executivo 
da câmara de Rui Moreira, e as outras forças políticas, e que 
atingiu o clímax com a acusação de um ex-vereador, Correia 
Fernandes, que acusou Moreira de mentir ao atribuir-lhe res-
ponsabilidades pela autorização da obra. Correia Fernandes 
defendeu que a obra decorre de um projeto de licenciamento 
aprovado em Junho de 2017 pelo vereador Rui Loza e de um 
alvará mandado emitir pelo atual vereador do Urbanismo, Pedro 
Baganha, em Dezembro do mesmo ano. “Não de um Pedido de 
informação Prévia por mim aprovado em Dezembro de 2016 
que é substancialmente diferente, tudo o que se diga em con-
trário é mentira e não vou admitir que a mesma continue a ser 
repetida impunemente”. Declarações do ex-vereador surgiram 
em reação a um artigo de Rui Moreira, publicado no Jornal de  
Notícias, onde diz que foi Correia Fernandes quem aprovou o 
último PIP, com a configuração e dimensão do que está a ser 
construído a jusante da ponte da Arrábida. Perante as acusa-
ções do ex-autarca, a autarquia emitiu um comunicado, onde 

diz que, uma vez que as declarações põem em causa o bom 
nome da instituição Câmara do Porto, dos seus responsáveis 
e funcionários e, claro, do presidente da Câmara”, decidiu 
“apresentar queixa-crime” contra Correia Fernandes.
Custo do trabalho cresce no privado mas diminui 
na administração pública
O custo do trabalho em Portugal cresceu 1,4% no segundo 
trimestre, depois de uma desaceleração  nos primeiros 3 me-
ses  assinala o Instituto Nacional de Estatística. Contudo, no 
conjunto de atividades que pertencem na maioria ao setor 
público, o índice de custo do trabalho caiu. “As duas princi-
pais componentes dos custos do trabalho  custos salariais e 
outros custos aumentaram 1,2% e 2,1%, respectivamente, 
em relação ao mesmo período do ano anterior”. A explicar as 
variações deste indicador está o acréscimo de 0,2% no custo 
médio por trabalhador e o decréscimo de 1,1% no número 
de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador. Estas ten-
dências foram comuns a todas as atividades, com uma exce-
ção: o custo médio por trabalhador não aumentou na Adminis-
tração Pública tendo, pelo contrário, diminuído.
Lisboa batiza pela primeira vez navio de cruzeiros 
da nova geração
Pela primeira vez, as águas de Lisboa foram escolhidas para 
o batismo de um navio de cruzeiros da nova geração, o Mein 
Schiff 2, com capacidade para 3 mil passageiros, será em 9 
de Fevereiro de 2019, quando escalar a capital portuguesa na 
rota inaugural que ligará Bremerhaven a Las Palmas de Gran 
Canaria, com escalas em La Corunha, Leixões, Lisboa, Cádis 
e Arrecife. Com 315,7 metros de comprimento, 111.500 tone-
ladas e 14 decks, o novo Mein Schiff 2, que tem capacidade 
para 2.894 passageiros e mil tripulantes, será construído na 
Finlândia e poderá ser entregue, ainda este ano, à sua pro-
prietária, a operadora alemã Tui Cruises.
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O Parque do Choupal, em 
Castelo de Paiva, está a ser 
alvo de obras de requalifica-
ção. A zona de lazer, situada 
junto ao rio Douro, vai contar 
com um trilho iluminado, um 
anfiteatro na foz do rio Arda, 
e com um miradouro. O pre-
sidente da câmara de Caste-
lo de Paiva, Gonçalo Rocha, 
diz que o objetivo é criar “um 
espaço muito bonito, mesmo 
junto ao rio Douro, com a sua 
plataforma requalificada e 
com ótimas condições de la-
zer”. Os percursos pedonais 
vão potenciar a zona arbori-
zada e a sua utilização é livre 
não só de dia, mas também 
de noite, devido à iluminação 
que vai ser incorporada. Já 
o anfiteatro vai surgir de um 
entroncamento que existe na 
confluência dos rios Arda e 

Parque do Choupal vai ter percurso
pedonal iluminado, anfiteatro e miradouro

Castelo de Paiva

góis

lousã

PenaCova

Douro, permitindo a realiza-
ção de várias atividades de 
animação no local. O espa-
ço conta também com um 
miradouro junto ao Douro, 
com vista para a frente de rio 
e para a praia fluvial. Conta 
também com zona de meren-
das equipada com mesas e 
churrasqueira, a poucas de-

zenas de metros do extenso 
areal que é frequentado, nos 
meses de verão, por milha-
res de banhistas. No local 
está também a ser montado 
um bar de apoio. Gonçalo 
Rocha acrescentou, a propó-
sito, que a autarquia já está 
a trabalhar no processo de 
certificação da praia fluvial 

A autarquia de Góis assi-
nou um protocolo com a As-
sociação Florestal do Conce-
lho de Góis e a empresa Altri 
Florestal para a criação de 
parques de recolha de resí-
duos florestais para o apro-
veitamento de biomassa.

O concelho de Góis vai 
ter quatro novos parques de 
recolha de resíduos flores-
tais para produzir biomassa, 
um em cada freguesia do 
município.

O protocolo que irá con-
cretizar-se na criação destes 
quatro parques foi assinado 
pelas três entidades que 
vão colaborar nesta parceria 
público-privada: a Câmara 
Municipal de Góis, a Asso-
ciação Florestal do Conce-
lho de Góis e a empresa Altri 
Florestal.

A Câmara da Lousã cri-
ticou a degradação da qua-
lidade dos transportes al-
ternativos ao comboio na 
ligação a Coimbra e exortou 
a empresa de camionagem a 
cumprir até ao fim o contrato 
firmado com a CP.

Em comunicado, a autar-
quia defende que o serviço 
deve “apresentar padrões de 
qualidade” e que cabe à em-
presa tomar “medidas urgentes 
para não penalizar, ainda mais, 
os utilizadores” nas viagens 
entre Serpins, no concelho da 
Lousã, e Coimbra, com passa-
gem por Miranda do Corvo.

Concelho vai ter quatro
novos parques de biomassa

Câmara exige qualidade nos transportes
alternativos de ligação a Coimbra

O espaço em que a assi-
natura do documento decor-
reu virá a ser o parque de 
biomassa da vila de Góis, na 
Quinta do Baião.

O orçamento que foi ela-
borado para a criação destas 
estruturas indica um investi-
mento de 10 mil euros, se-
gundo Miguel Silveira, repre-
sentante da administração 
da Altri Florestal.

Explica ainda que o ob-
jetivo é contribuir para uma 
melhor gestão florestal e 
prevenção de incêndios. As 
organizações envolvidas 
pretendem que existam solu-
ções de recolha dos resídu-
os das atividades e florestais 
para evitar a realização de 
queimadas ou a sua acumu-
lação nos terrenos de forma 
dispersa e desordenada.

do Choupal, o que permitirá 
reforçar a atratividade do es-
paço.

As obras em curso re-
presentam um investimento 
global da câmara de cerca 
de 200 mil euros, verba que 
já inclui a expropriação de 
terrenos. A zona de lazer do 
Choupal situa-se na fregue-
sia de Pedorido, nas proxi-
midades do ponto onde co-
meça o percurso pedonal de 
dez quilômetros, junto ao rio 
Douro, com passadiços em 
madeira.

Entre a praia fluvial e o 
início do percurso pedonal 
existirá um parque de esta-
cionamento de automóveis, 
intervenção que está previs-
ta para a próxima fase, assim 
como a construção de dois 
parques infantis. 

Praia de Santo Amaro de 
Oeiras repleta de adultos e 
crianças em ‘hora proibida’

Com os termômetros 
a rondar os 36 graus, a 
praia de Santo Amaro, 
no concelho de Oei-
ras, estava pelas 12:00 
repleta de adultos e 
crianças que, apesar 
dos apelos de várias 
entidades para se pro-
tegerem do calor, ‘fugi-
ram’ para o areal.

Foi o caso da jovem 
Patrícia que, conforme 
disse, foi para a praia 
para se refrescar, ape-
sar de chegar precisa-
mente no pico do calor.

“Só vim [quinta-feira] 
e não se pode estar em 
casa assim”, disse a jo-
vem, confessando que 
uma das medidas que 
faz para se proteger é 
colocar protetor solar 
quando chega à praia.

José Figueiredo, um 
dos nadadores salva-
dores da praia de San-
to Amaro admitiu que o 
areal “está mais cheio 
nos últimos dois dias”, 
acreditando que possa 
ser consequência do 
calor extremo que se 
faz sentir.

“Não temos, até 
agora, nenhum caso de 
insolação. Vamos di-
zendo às pessoas para 
se meterem debaixo 
do chapéu de sol nas 
horas de maior calor, 
que é [12:30], e para se 
irem hidratando”, expli-
cou, reconhecendo que 
as pessoas passam 
mais tempo dentro de 
água nesta altura.

Os gelados têm tam-
bém mais saída nos 
últimos dois dias, con-
forme explicou Francis-
co, que no bar da praia 
vende gelados, cerve-
jas e águas: “a partir 
do meio dia fica muito 
intensa a venda e só 
termina lá para as oito 
da noite”.

“Está bastante dife-
rente do normal. Num 
dia de semana ven-
demos em média 500 

gelados, [quinta-feira] 
chegámos aos 800”, 
explicou, acrescen-
tando que as águas 
também sofreram um 
aumento nas vendas 
sem que conseguisse 
explicar a quantidade, 
além das “imperiais 
frescas à pressão” que 
também se venderam 
muito mais.

Constatou-se que o 
areal de Santo Ama-
ro de Oeiras estava 
cheio entre as 12:00 e 
as 13:30, precisamen-
te na altura em que as 
temperaturas tendem 
a ser as mais eleva-
das. Entre os adultos, 
muitas crianças, sendo 
que a beira-mar se en-
contrava, igualmente, 
cheia daqueles que se 
tentavam refrescar.

Face à onda de calor 
que afeta o país pelo 
menos até domingo, 
com temperaturas má-
ximas acima dos 40.º e 
que na quinta-feira ba-
teram recordes histó-
ricos, a Proteção Civil 
estendeu o estado de 
alerta especial relativo 
aos meios de combate 
a incêndio aos distritos 
do Porto, Leiria, Aveiro, 
Braga, Viana do Caste-
lo e Coimbra.

A Direção-Geral da 
Saúde aconselha as 
pessoas a permanece-
rem em ambientes fres-
cos, a manterem as ca-
sas frescas e a beberem 
muita água, evitando a 
ingestão de álcool.

Por causa da per-
sistência de valores 
elevados das tempera-
turas máximas o Insti-
tuto Português do Mar 
e da Atmosfera (IPMA) 
estendeu o aviso ver-
melho, o mais grave, a 
11 distritos de Portugal 
continental até ao iní-
cio da tarde de domin-
go, prevendo valores 
acima dos 40 em gran-
de parte do território.

O secretário de Estado 
da Proteção Civil disse, em 
Penacova, que o parque de 
máquinas de combate a in-
cêndios da Serra do Açor 
será reforçado em 2019, no 
âmbito da reprogramação 
dos fundos europeus do Por-
tugal 2020.

O governante esteve em 
Penacova numa iniciativa da 
Associação de Desenvolvi-
mento Regional da Serra do 
Açor (ADESA), que reúne 
seis concelhos do distrito de 
Coimbra (Penacova, Arganil, 
Góis, Oliveira do Hospital, 
Pampilhosa da Serra e Tá-
bua), José Artur Neves asse-
gurou que esta organização 
multimunicipal tem condi-

ções para ser contemplada 
com ajudas comunitárias do 
Programa Nacional Susten-
tabilidade e Eficiência no Uso 
de Recursos (POSEUR).

No final, o governante 
salientou a importância de 
trabalhar “numa lógica in-
termunicipal, com que se 
ganha escala”. A presidente 
da associação e da Câmara 
Municipal de Góis, Lurdes 
Castanheira, considerou que 
este conjunto de meios de 
utilização partilhada por seis 
municípios “deve ser integra-
do no dispositivo nacional” 
de proteção civil, preconizou. 
Na sua opinião, cabe ao exe-
cutivo de António Costa dis-
ponibilizar meios financeiros

serra do açor
protege-se dos fogos

Nesta “tomada de posi-
ção”, o executivo liderado 
por Luís Antunes (PS), que 
é também presidente da 
assembleia geral da Metro 

Mondego (MM), afirma que 
a empresa responsável pe-
los transportes provisórios 
do ramal ferroviário da Lou-
sã, agora integrado no fu-

turo Sistema de Mobilidade 
do Mondego (SMM), deve 
promover “as condições ade-
quadas para a satisfação dos 
utilizadores (…) até ao final 
do contrato atual”, em 31 de 
agosto.

“Nos últimos dias, através 
de relatos de munícipes e 
utilizadores do serviço, têm-
nos sido enumeradas diver-
sas situações negativas que 
têm ocorrido nos transportes 
alternativos ao SMM”, acres-
centa, para lamentar casos 
“que revelam a degradação 
da qualidade do serviço” 
prestado.
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póvoa de varzim

Em agosto, a Póvoa de 
Varzim celebra a festa re-
ligiosa da padroeira dos 
pescadores: as Festas d’As-
sunção, que este ano se re-
alizam de 6 a 22 de agosto.

Organizadas pela Real 
Irmandade da Nossa Se-
nhora da Assunção – Fá-
brica da Igreja Paroquial de 
Nossa Senhora da Lapa, as 
Festas tiveram início a 6 de 
agosto com a Novena Pre-
paratória, até dia 11. A 12 
tem início o Tríduo Prepara-
tório e no dia 13, segunda-
feira, às 19h00, houve Eu-
caristia com Sermão.

Na terça-feira, 14 de 
agosto, teve lugar a Eucaris-
tia da Vigília com Sermão, às 
19h00. Da parte da noite, o 
Largo António Nobre recebeu 
o cantor Nunno Portugal às 
22h00, atuação que prece-
deu uma grande sessão de 
fogo-de-artifício há encerrar 
o dia, às 24h00.

Quarta-feira, 15 de agos-
to, às 11h00 haverá uma 
Eucaristia Solene, animada 
pelo coro paroquial com mú-
sica instrumental. A principal 
atração do dia, e do evento, 
é a imponente procissão de 
Nossa Senhora d´Assunção, 

considerada pela organiza-
ção como a mais rica e sump-
tuosa do País. Este ano, a 
procissão parte da Igreja da 
Lapa às 16h00 e integrará a 
GNR (a cavalo), a Fanfarra 
dos Escuteiros de Ronfe e as 
Confrarias e Irmandades da 
Póvoa de Varzim.

O cortejo religioso per-
correrá o seguinte itinerário: 
Rua 31 de Janeiro, Largo Elí-
sio da Nova, Rua João Dias, 
Rua da Junqueira, Rua da 
Alegria, Rua António Graça, 
Rua Elias Garcia, Avenida 
dos Banhos e Avenida dos 
Descobrimentos até à Lapa, 
onde termina. À passagem 
da procissão pela marginal 
poveira, frente ao porto de 
pesca, os andores serão vi-
rados para o mar, altura em 
que serão lançados milhares 
de foguetes em saudação à 
virgem padroeira dos pesca-
dores.

Às 21h45, o Rancho Tri-
canas da Lapa atua no Largo 
António Nobre.

As Festas só terminam 
uma semana depois, a 22 de 
agosto, quarta-feira, com a 
cerimônia do Beija-mão, que 
começa às 09h00 e fecha 
com uma missa às 18h00.

Festas da assunção
na póvoa de varzim

ílhavo

Foi oficialmente aber-
ta mais uma edição do 
festival “Onde Samos 
todos de Ílhavo”, como 
destacou João da Ma-
dalena, Grão Mestre da 
Confraria do Bacalhau, 
numa analogia bem hu-
morada a um dos pe-
tiscos do bacalhau, os 
samos, e que tantos 
pratos inspira. Parceiro 
na organização do Fes-
tival do Bacalhau, recor-
dou os primeiros anos 
de vi¬da do evento, no 
Jardim Henriqueta Maia, 
em Ílhavo, numa tenda 
que depressa se reve-
lou insuficiente para as 
pessoas e até para pôr 
as postas de bacalhau 
a demolhar. A mudança 
era inevitável, até porque 

Neste Festival “Samos”
a alma de ílhavo

viaNa do caStelo

mação

Nem o “coração fraco” impede
ex-pescador de viver procissão em viana

museu de mação
reconhecido em paris

“O meu coração é fra-
co nesse ponto. Sinto-me 
emocionado. Qualquer 
coisinha que nos aconte-
cesse no mar, uma pes-
soa lembrava-se logo da 
nossa padroeira, a Se-
nhora da Agonia”, afirmou 
o pescador, reformado, 
hoje com 75 anos.

Era “moço” quando par-
ticipou na primeira procis-
são ao mar realizada há 50 
anos e, desde então, nun-
ca “falhou”.

A procissão ao mar é um 
dos números mais emble-
máticos da Romaria d’Ago-
nia, mas também dos mais 
recentes, já que se realiza, 
sempre a 20 de agosto, 
desde 1968.

Já o culto em Viana do 
Castelo à padroeira dos 
pescadores tem a sua pri-
meira referência escrita 
em 1744.

Além da Senhora da 
Agonia, são ainda trans-
portadas ao rio e ao mar 
as imagens da Senhora de 
Monserrate, de São Pedro 
e da Senhora dos Mares.

Nas margens do Lima, 
milhares de pessoas con-
centram-se para ver e 
saudar a procissão de 
mais de uma centena de 
embarcações de pesca e 
de recreio.

Até “largar” a pesca, 
“por causa de problemas 
de coração”, Edmar Lomba 
“acompanhou a senhora” 
nos barcos dos “patrões”, 
mas, este ano, irá a bordo 
do “Tiago e Catarina”, em 
homenagem aos netos, à 

embarcação de pesca do 
único de quatro filhos que 
lhe seguiu as pisadas.

“Sou pobre, mas sou 
um homem de muita fé, 
sempre fui. Ir à procissão 
ao mar é como ir a Fátima. 
Sinto a mesma devoção”, 
desabafou, enquanto guar-
dava o baralho de cartas 
que todas as manhãs lhe 
ocupa o tempo no Canti-
nho do Pescadores, um 
espaço de apoio à comuni-
dade piscatória, criado no 
coração da ribeira.

Cinquenta anos depois 
da primeira procissão, Ed-
mar Lomba diz que o nú-
mero é “agora muito mais 
rico”, porque “os barcos são 
de melhor qualidade e por-
que a Nossa Senhora não 
subia o rio, no sentido da 
ponte Eiffel, até ao centro 
da cidade”.

“Os barcos iam até à 
barra e regressavam. Ora 
o povo está todo no centro 
da cidade, nas margens do 
rio. É uma loucura de gen-
te a ver passar a procis-
são”, referiu, relembrando 
alguns “sustos” que se vi-
veram nos primeiros anos 
daquele costume.

“Era um perigo muito 
grande porque naquele 
tempo deitavam muitos 
foguetes e, algumas das 
canas, caiam dentro dos 
barcos. As pessoas, com 
medo, tentavam fugir e 
os barcos adornavam. 
Uma vez caíram todos 
à água, mas não morreu 
ninguém”, contou.

No regresso a terra, os 

o futuro perspectivava-
se muito bom, e o passar 
dos anos veio comprovar 
isso mesmo. Mudando 
de um jardim para outro, 
no Oudinot, o Festival do 
Bacalhau já é reconheci-
do a nível nacional, atrai 
público de todo o país (no 
ano passado chegou às 

150.000 pessoas) e é fácil 
de perceber por que. Visi-
tado por mais de 150.000 
pessoas Além de ser gra-
tuito, o programa é reche-
ado de propostas para 
todas as idades, ultrapas-
sando as 150 atividades. 
Por outro lado, aposta na 
música, quer em formato 

intimista a bordo do Na-
vio Museu Santo André, 
quer em grande palco 
para milhares de pesso-
as e por onde vai pas-
sar HMB (hoje), Quinta 
do Bill (amanhã), Bon-
ga (sábado) e Tributo a 
Carlos Paião (domingo). 
E porque se trata de um 
certame inteiramente 
dedicado ao “fiel ami-
go”, 10 associações lo-
cais garantem o funcio-
namento de tasquinhas 
onde o bacalhau é rei. 
No ano passado foram 
servidas 23.000 refei-
ções, confeccionadas no 
local e ao longo dos cin-
co dias de festival, num 
esforço constante em 
inovar e surpreender os 
visitantes.

O Museu de Mação in-
tegra a rede Caminhos de 
Arte Pré-Histórica “European 
Rock Art Trails”. Este projeto 
foi  distinguido em Paris no 
âmbito 18.º Congresso Mun-
dial Iupps-Uispp.

A União Internacional de 
Ciências Pré-Históricas e 
proto-históricas decidiu, quin-
ta-feira, atribuir a Medalha de 
Melhor Projeto de Mediação 
Cultural ao Rock Art Trails, 
pela sua contribuição para o 
reconhecimento e valoriza-
ção social da arte rupestre 

por parte da sociedade e a 
relevância do seu programa 
de intercâmbio entre países.

Prat-Carp é a única rota 
cultural que recebeu, até 
à data, este prestigioso 
galardão que reconhece o  
itinerário como modelo de 
referência.

A representante do Pra-
t-Carp Portugal, Sara Gar-
cês, do Museu de arte Pré
-histórica e do Sagrado no 
Vale do Tejo de Mação re-
cebeu a medalha em nome 
da rede Carp.

pescadores transportam os 
andores de novo à igreja 
situado no Campo da Ago-
nia, passando pelas ruas 
da ribeira onde, durante a 
madrugada, foram confec-
cionados, manualmente, os 
típicos tapetes de sal.

A confecção dos dese-
nhos, gravados nas ruas 
com várias toneladas de 
sal colorido, realiza-se 
sempre na noite anterior 
ao dia da padroeira, mobili-
zando centenas de pesso-
as, sobretudo moradores 
daquela zona da cidade.

Nascido e criado na an-
tiga Rua do Loureiro, hoje 
Monsenhor Daniel Macha-
do, no coração da ribeira de 
Viana onde também casou 
e criou os quatro filhos, Ed-
mar Lomba diz que aquele 
costume já não é “como an-
tigamente”.

“Hoje são poucos os que 
são filhos de pescadores. 
Já há pouca gente do mar”, 
lamentou, recordando que 
no seu tempo de rapaz, “a 
ribeira parecia uma família”.

“Havia pobreza, mas 

muita união”, sublinhou, 
apontando os 14 anos que 
“deu” à pesca do bacalhau 
como “garante do sustento 
que lhe permitiu comprar a 
casa onde, já viúvo, so-
brevive com uma pequena 
reforma”.

Dos tempos “duros” da 
pesca do bacalhau, lem-
brou com “carinho” os 11 
dias em que esteve inter-
nado no navio-hospital Gil 
Eannes, que prestava as-
sistência hospitalar aos 
pescadores e tripulantes 
da frota bacalhoeira por-
tuguesa na Terra Nova e 
Gronelândia.

“Ao escalar um baca-
lhau, a faca falhou-me e 
caçou-me a mão. Estive 11 
dias dentro do Gil Eannes”, 
referiu, olhando em direção 
ao “Anjo Branco”, como 
era apelidado pelos pes-
cadores. Está atracado na 
doca comercial da cidade, 
bem perto do “Cantinho dos 
Pescadores” onde Edmar 
Lomba, diariamente, “mata” 
o tempo antes do almoço e, 
à tarde, depois da sesta.
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Bruxelas prolonga ajudas de
Estado aos bancos  portugueses até 2019
A Comissão Europeia 

decidiu, prolongar até 9 de 
fevereiro de 2019 as ajudas 
de Estado aos  bancos por-
tugueses a garantia ao finan-
ciamento através do Banco 
Europeu de Investimento 

Aprovado pela primeira 
vez em 2008, o regime ex-
cepcional é um pacote de 
emergência destinado a es-
tabilizar os mercados finan-
ceiros através da concessão 
de garantias a operações 
de financiamento de institui-
ções de crédito elegíveis. O 
regime concede garantias 
do Estado a contratos de fi-

nanciamento e à emissão de 
dívida não subordinada de 
curto e médio prazo das ins-
tituições de crédito solventes 
com sede em Portugal.

A segunda ajuda foi apro-
vada em 2013 e é um regime 
de garantia, através do qual 
o Estado garante aos bancos 
os empréstimos concedidos 

Obter as autorizações ne-
cessárias para negociar em 
bolsa a partir de Portugal vai 
ser mais fácil. O Banco de 
Portugal e a Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliá-
rios divulgaram  um “guia de 
boas vindas” que descreve 
em inglês os passos a dar 
para obter as autorizações 
e os registos exigidos para o 
exercício de atividade por par-
te de gestoras de organismos 
coletivos de investimento.

Os dois supervisores fi-
nanceiros assumem que pre-
tendem criar condições para 
atrair mais sociedades ges-
toras com um foco particular 
para os processos de des-
localização decorrentes da 
saída do Reino Unido que é 
atualmente a principal praça 
financeira da União Europeia, 
mas muitos bancos de investi-
mento e casas de corretagem 
têm ameaçado sair, algumas 
já o fizeram, para outras cida-
des, sobretudo Frankfurt, mas 
também Paris.

Não podendo competir 
com os grandes centros finan-
ceiros europeus, Lisboa não 
quer ficar de fora e pretende 

tornar-se mais competitiva, 
o que passa por reduzir os 
prazos atualmente praticados 
para a obtenção de autoriza-
ção e registo, bem como pela 
possibilidade de realizar todo 
o processo pela via digital. O 
documento conjunto do Banco 
de Portugal e da CMVM agre-
ga toda a informação sobre 
como as entidades interessa-
das devem contactar os regu-
ladores, quais os procedimen-
tos de autorização e registo 
em cada um dos supervisores, 
a legislação aplicável e a do-
cumentação necessária, bem 
como o horizonte temporal ex-
pectável para a conclusão do 
processo.

Se toda a informação exi-
gida estiver apresentada e 
os requisitos cumpridos, a 
CMVM poderá fornecer o re-
gisto em 30 dias. Atualmente 
estão registadas 13 entidades 
de fundos de investimento 
mobiliário, ações, obrigações 
e outros títulos financeiros, 30 
entidades de fundos de inves-
timento imobiliário, duas de 
titularização de créditos, 24 
seguradoras e 18 gestoras de 
fundos de pensões.

através do BEI às empresas 
em Portugal.

O regime permitirá a con-
tinuidade do financiamento 
concedido pelo BEI à econo-
mia real e evitará a ruptura 
do crédito atribuído pelo BEI 
através de todos os bancos 
que participam no regime.  A 
Comissão Europeia consi-
dera que ambas as ajudas 
de Estado estão em confor-
midade com as orientações 
estabelecidas, em especial, 
são limitadas no tempo e 
quanto ao seu âmbito, estan-
do disponíveis numa base 
não discriminatória.

Portugal agiliza regras para atrair 
gestoras de ativos, de olhos no Brexit

A greve de 5 dias dos enfer-
meiros, que teve início segun-
da-feira, está a ter uma ade-
são entre os 83% e os 96%, 
disse o dirigente da Federa-
ção Nacional dos Sindicatos 
de Enfermeiros . O protesto 
dos enfermeiros associados 
da Federação, que integra o 
Sindicato Independente Pro-
fissionais de Enfermagem  e 
o Sindicato dos Enfermei-
ros, visa protestar contra o 
impasse na negociação do 
acordo coletivo de trabalho, 
que começou há um ano.                                                                                                                                            
O  dirigente  José Correia 
Azevedo, adiantou que a 
adesão à greve dos enfermei-
ros “está a ultrapassar as ex-
pectativas” e espelha “o des-
contentamento muito grande” 
dos profissionais de saúde.

A adesão à greve no Hos-
pital São João, no Porto, foi 
de 96%. No Centro Hospi-
talar Lisboa  que integra os 
hospitais S. José. D. Estefâ-
nia e Santo António dos Ca-
puchos, foi de 93%.

No Hospital de Vila Nova 
de Gaia, a adesão à greve é 
de 96%, e no IPO é de 88%. 
No Hospital de Santo Antó-
nio, os dados apontam para 

Greve dos enfermeiros com
adesão entre os 83% e os 96%

uma adesão de 95%, mas 
ainda estão a ser confirma-
dos”, disse José Azevedo.

No Centro Hospitalar 
Lisboa Norte, que engloba 
os hospitais Santa Maria e 
Pulido Valente, a adesão à 
paralisação foi de 95%, no 
Hospital de Guimarães de 
91%, no Hospital de Setúbal 
de 88% e no Hospital Garcia 
de Orta, em Almada, situou-
se nos 93%. No Hospital 
Barreiro-Montijo a adesão 
atingiu os 89%, no Hospital 
de Évora os 93%, na Unida-
de Local de Saúde do Algar-
ve os 91%, nos Hospital de 
Santarém 88% e no Hospital 
Leiria-Pombal nos 93%.

No Centro Hospitalar do 

Algarve a adesão foi de 87%, 
no Hospital de Lamego 88%, 
no Hospital Nélio Mendonça, 
na Madeira, 92% e no Hos-
pital Divino Espírito Santos, 
nos Açores, de 83%.

Os enfermeiros preten-
dem que seja criada uma 
carreira especial de enferma-
gem, que integre a categoria 
de enfermeiro especialista, e 
exigem o descongelamento 
da carreira, lembrando que 
o Estado deve aos Enfermei-
ros 13 anos, 7 meses e 25 
dias nas progressões. Exi-
gem também a revisão das 
tabelas remuneratórias. Os 
sindicatos garantem que 
os serviços mínimos serão 
respeitados.

O salário médio em Portu-
gal, já depois de impostos, au-
mentou 36 euros no intervalo 
de um ano. Se no 2º trimestre 
de 2017 estava fixado nos 851 
euros, no final de junho ascen-
dia já a 887 euros.

Lisboa lidera o ranking, mas 
o Algarve teve a maior subida. 
Os dados estão disponibiliza-
dos pelo INE e dizem respeito 
aos trabalhadores por conta 
de outrem, um universo de 4,1 
milhões e que corresponde 
a 83% da população empre-
gada em Portugal. A Grande 
Lisboa é onde se ganha mais 
em Portugal: 1025 euros, um 
valor que é ainda maior no 
setor dos serviços (1030). Já 
os Açores surgem como a re-
gião com o salário médio mais 
baixo, 792 euros. O Norte e o 
Centro viram os salários mé-
dios aumentar para 835 euros, 
subidas de 41 e 31 euros. Já 
os algarvios estão a ganhar 
mais 42 euros, com um salá-
rio de 847 euros. No Alentejo, 
a subida é de 14 euros, para 
os 825 euros. A evolução nos 
salários é conhecida no dia em 
que o INE revelou que a taxa 
de desemprego desceu, no 
2º trimestre de 2018, para os 
6,7%. Embora o desemprego 
esteja a cair em todo o País, 
só o Centro e o Algarve regis-
taram taxas abaixo da média 

nacional, ambas de 5,3%. Por-
tugal tem quase 352 mil pes-
soas registadas nos centros 
de emprego, menos 110 mil 
do que no mesmo período de 
2017. Esta condição afeta so-
bretudo quem tem 45 ou mais 
anos, com formação até ao 3º 
ciclo do ensino básico e que 
está à procura de novo em-
prego. Contudo, são 719 mil 
aqueles que não têm emprego 
em Portugal: aqui se contabi-
lizam 175 mil desempregados 
que apenas fazem algumas 
horas a tempo parcial, 169 mil 
inativos que não estão regista-
dos no IEFP mas que estariam 
disponíveis para trabalhar se 
surgisse uma oportunidade 
e 23 mil inativos que estão à 
procura de emprego mas, se 
o encontrarem, estão impossi-
bilitados de trabalhar. 197 mil 
jovens não estão a trabalhar 
nem a estudar  Embora tenha 
descido para 19,4%, a taxa de 
desemprego jovem continua 
acima da média nacional no 
segundo trimestre: o mesmo é 
dizer que um em cada 5 jovens 
ativos até aos 24 anos não 
encontra trabalho. Segundo o 
INE, há ainda a registar mais 
de 197 mil jovens entre os 15 e 
os 34 anos que não estão nem 
a trabalhar nem a estudar. Os 
chamados ‘nem-nem’ pesam 
8,9% da sua faixa etária.

Salário médio 
está nos 887 euros

O Governo aprovou, em 
Conselho de Ministros um de-
creto-lei que procede ao ajus-
tamento das classes 1 e 2 de 
veículos para aplicação das ta-
rifas de pedágios por quilômetro 
de estrada. Com esta alteração 
passam a beneficiar da tarifa de 
classe 1 veículos automóveis 
com peso bruto inferior ou igual 
a 2.300 kg, altura ao primeiro 
eixo inferior a 1,30 m e que cum-
pram a norma ambiental EURO 
6 relativa às emissões auto-
móveis. Assim o  diploma vem 
adequar o quadro normativo à 
legislação europeia em matéria 
de segurança rodoviária e de 
sustentabilidade ambiental dos 
transportes, promovendo a co-
erência no tratamento dado aos 
utilizadores das estradas.

A alteração da classificação 
de veículos para o pagamento 
de pedágio foi reivindicada este 
ano pela PSA, que ameaçou 
desinvestir em Portugal caso 
essa mudança não fosse con-
cretizada. A empresa chegou a 
dizer pretender que esse dossiê 
fosse  fechado até Junho, uma 
vez que os novos modelos pro-
duzidos em Mangualde , que pe-
los critérios até agora aplicados 
pagaram classe 2,  irão chegar 
aos concessionários no final 
deste ano. 

Macau importou de Portugal no primeiro semestre de 2018 
produtos avaliados em 14,4 milhões de euros, mais 29% com-
parativamente a igual período de 2017, informou  a Agência 
para o Investimento e Comércio Externo de Portugal .

A informação da delegação de Macau da AICEP baseia-
se no último balanço realizado pela Direção dos Serviços de 
Estatística e Censos de Macau, a 31 de julho. O setor ali-
mentar, que continua a representar metade do total de mer-
cadorias que Macau compra a Portugal, registou um aumento 
de 15% no período em análise, com destaque para o vinho 
(mais 24%), carnes de animais da espécie suína, frescas, re-
frigeradas ou congeladas (mais 43%), o azeite (mais 16%) e 
as águas (mais 13%).No setor das bebidas com origem em 
Portugal observou-se “um incremento de 21% no primeiro se-

mestre de 2018, diretamente relacionado com o aumento da 
compra de vinho a Portugal”, diz o comunicado da delegação 
de Macau da AICEP.

O setor do azeite tem evidenciado um crescimento ele-
vado, com Portugal a assumir-se como principal fornecedor 
deste produto à Região Administrativa Especial de Macau. No 
primeiro semestre de 2018, a compra de azeite a Portugal 
cresceu 16% . Destaca-se igualmente a importação de vestu-
ário com origem em Portugal, a qual cresceu 494%.

As máquinas e equipamentos constituem o terceiro grupo 
de produtos mais importados  (14%), registando um aumento 
de 4% em transformadores elétricos, seguido pelos produtos 
farmacêuticos (8%), que registaram um desempenho excep-
cional com um crescimento de 186% no primeiro semestre .

Macau importou de Portugal mais
29% em produtos no primeiro semestre

Governo aumenta 
classe 1 nos 

pedágios
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Política

Marcelo Rebelo de Sousa 
fez esta proposta enquanto 
falava com populares, que 
lhe apresentaram  no posto 
de comando da Proteção Ci-
vil instalado em  Monchique, 
diversas queixas relacio-
nadas com a operação de 
combate ao incêndio naque-
le concelho .

“Esta comissão inde-
pendente, ajuda o Gover-
no, ajuda o Presidente da 
República e ajuda todas 
as instituições”, afirmou. 
Segundo o chefe de Es-
tado, a comissão poderia 
debruçar-se sobre as igni-
ções e fogos registados, e 
analisar se a forma de pre-
venção ou se as respostas 

Marcelo propõe criação de comissão
independente permanente sobre incêndios

resultaram ou não. 
Marcelo Rebelo de Sou-

sa sugeriu que a comissão 
permanente seja a mesma 
que existiu em relação aos 
grandes incêndios de junho 

e outubro do ano passado e 
que vá acompanhando, em 
diálogo com a Agência para 
a Gestão Integrada de Fogos 
Rurais, as instituições gover-
namentais e outras, o que 

aconteceu ano após ano.
A comissão técnica in-

dependente criada no ano 
passado para analisar aque-
les fogos, nomeada pela 
Assembleia da República e 
que produziu dois relatórios, 
foi liderada pelo investigador 
João Guerreiro, antigo reitor 
da Universidade do Algarve.                                                                                                                               
“Já se percebeu que o grau 
de exigência dos portugue-
ses é muito alto. Já se per-
cebeu que as alterações cli-
máticas são cada vez mais 
complexas. Já se percebeu 
que o que sucede levanta 
problemas cada vez mais 
complexos. Vamos fazendo 
o balanço e aprendendo a 
lição ano após ano”.

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, considerou 
que não faz o menor sen-
tido qualquer tipo de com-
paração entre os grandes 
incêndios do ano passado 
e o fogo de Monchique,  já  
dominado.

Em Monchique após 
uma reunião com autarcas 
afetados pelo incêndio e 
entidades da região, Costa 
foi questionado pelos jorna-
listas sobre se tinham sido 
retiradas lições do incêndio 
de Pedrógão , no qual mor-
reram 66 pessoas.

“É incomparável a situa-
ção que vivemos aqui com a 
situação que vivemos o ano 
passado e nem faz o me-
nor sentido qualquer tipo de 
comparação”, respondeu.

Questionado sobre a 
existência de 41 feridos, um 
dos quais em estado grave, 
o primeiro-ministro disse: 
“o que seria estranho é que 
num incêndio desta dimen-
são não houvesse feridos a 

Costa volta 
a recusar 
comparações 
entre 
incêndios de 
Pedrógão e 
Monchique

lamentar”.
António Costa voltou a 

ser confrontado com as suas 
declarações anteriores, so-
bre a operação de combate 
aos incêndios, que aliás mo-
tivaram um comunicado do 
gabinete do primeiro-minis-
tro a dizer que estas tinham 
sido “descontextualizadas e 
deturpadas”.

O primeiro-ministro avi-
sou que o incêndio de Mon-
chique iria continuar nos 
próximos dias, consideran-
do que esta exceção no país 
“confirmou a regra do suces-
so da operação ao longo de 
todos estes dias”.

António Costa reiterou 
que, num balanço de 600 
ocorrências, só ocorreram 
26 grandes incêndios, ten-
do este fogo de Monchique 
sido excepcional, o que, na 
opinião do chefe do executi-
vo, foi acentuar a gravidade 
do que aqui ocorreu porque 
ser excecional sublinha a 
gravidade.

O vice-presidente do PSD 
David Justino defendeu que 
houve falta de coordenação 
no combate ao incêndio de 
Monchique, recomendan-
do ao executivo que deixe 
de privilegiar as estratégias 
de comunicação e de fazer 
campanha eleitoral.

Em Lisboa, o vice” social-
democrata acusou o Gover-
no de falta de recato e humil-
dade e grande precipitação 
na forma como encarou o 
incêndio de Monchique, cri-
ticando declarações do pri-
meiro-ministro e do ministro 
da Administração Interna 
que justificaram, disse, que 
o Presidente da República 
tenha apontado que não se 
justificam triunfalismos.

“Houve uma evidente 
falta de coordenação e de 
estratégia no combate aos 
fogos . Houve estratégia de 
comunicação a mais e estra-
tégia de combate a menos”.

David Justino admitiu 
também alterar a configu-
ração do Observatório Téc-
nico Independente, que 
propôs, para o tornar uma 
comissão permanente jun-
to do parlamento, conforme 
expresso pelo Presidente da 
República.

David Justino referiu que, 
ao encontro daquilo que foi 
defendido pelo Presidente, 
os sociais-democratas pro-
puseram a criação de um 
observatório independen-
te, cuja configuração ad-
mite alterar.

O PSD apresentou tam-
bém projetos de resolução 
para um plano nacional para 
a utilização de máquinas de 
rasto e a criação de instru-
mentos de apoio à decisão 
no terreno, conforme reco-
mendaram as comissões 
técnicas independentes aos 
incêndios de 2017.

PSD pede ao 
Governo que deixe 
de fazer campanha 

eleitoral

A bancada centrista en-
tregou na Assembleia, 2 
perguntas ao ministro da 
Defesa, Azeredo Lopes. Em 
causa está a decisão do go-
vernante de ter criado uma 
plataforma, constituída por 
representantes das Forças 
Armadas, de entidades que 
trabalham com a saúde mili-
tar e dos ministérios da Defe-
sa e da Saúde, para, no pra-
zo de 8 meses, indicar o que 
tem que ser feito para salvar 
o Sistema de Saúde Militar 
da crise que atravessa, com 
atrasos de pagamento a for-
necedores e um buraco fi-
nanceiro de 70 milhões.

O CDS não entende por-
que se está a adiar mais tem-
po a resolução deste enor-
me problema e já acusou 
o ministro de incapacidade 
para governar. No requeri-
mento entregue lembra que 
“o governo assumiu como 
orientação política na Nota 

Crise na Saúde Militar: CDS
questiona governo por medidas adiadas

Explicativa do Orçamento 
de 2018, no que diz respei-
to ao Ministério da Defesa, 
e em particular ao Estado
-Maior General das Forças 
Armadas, a consolidação 
de um sistema de saúde 
que possa apoiar, um uni-
verso alargado de usuários.                                                                                                                                       
Por outro lado, a Inspeção-
Geral da Defesa Nacional 
realizou, a par da Inspeção-
geral das Finanças e do Tri-
bunal de Contas, um conjun-
to de auditorias, no primeiro 
semestre do presente ano, 
ao Hospital das Forças Ar-
madas bem como ao Institu-
to de Ação Social das Forças 
Armadas, cujas conclusões 
não conhece.

Acrescenta ainda que 
“o governo garantiu, em fe-
vereiro, através do Ministro 
da Defesa, que adotaria, na 
sequência da conclusão da-
quelas auditorias, medidas 
estruturais para a assegurar 

a autonomia e a sustentabili-
dade da Assistência na Doen-
ça aos Militares, prorrogando, 
agora, e por mais 8 meses, a 
resolução da situação grave 
em que se encontra o SSM.

Recorda também que 
“têm sido várias as denún-
cias públicas apresentadas 
pelas associações repre-
sentativas dos militares na 
reserva e reforma sobre a 
falta de assistência na saúde 
aos militares, e em particu-
lar aos ex-combatentes”. No 
entender do CDS, estas de-
núncias resultam “da opção 
orçamental do governo em 
fazer recair a totalidade dos 
cortes na despesa nos ser-
viços públicos, partindo de 
um princípio profundamente 
penalizador, nunca declara-
do, de que é preferível trocar 
satisfação dos usuarios pela 
dos funcionários, em preju-
ízo dos serviços públicos, 
demonstrando uma enorme 
fragilidade na resposta social 
em vários domínios, nomea-
damente na saúde”.

Os centristas querem 
saber “quais as conclusões 
que resultaram das audito-
rias realizadas”, a primeira 
pergunta, e, a segunda, se 
Azeredo Lopes está ou não 
“em condições de assegurar 
a adoção de medidas estru-
turais destinadas a garantir a 
sustentabilidade da ADM na 
presente legislatura”.

O PCP considerou que as 
medidas de apoio anunciadas  
pelo primeiro-ministro, Antó-
nio Costa, só respondem em 
parte aos danos e prejuízos 
causados pelo incêndio que 
lavrou durante uma semana 
em Monchique, afetando tam-
bém Silves e Portimão. “As 
medidas anunciadas apenas 
respondem parcialmente à 
dimensão deste sinistro”, afir-
mou Vasco Cardoso, membro 
da comissão política  do PCP, 
sobre o incêndio que durante 
uma semana afetou Monchi-
que e Silves, atingindo tam-
bém, em menor proporção, 
Portimão  e Odemira .

O dirigente recordou que 
“nem uma parte das medi-
das que foram inscritas no 
Orçamento de 2018, que 

A medida já estava ne-
gociada não só com o BE, 
mas também com o PCP, e 
previa que em 2019 todos 
os trabalhadores com pelo 
menos 60 anos de idade e 
40 de descontos pudessem 
reformar-se antes da idade 
legal  sem penalização pelo 
fator de sustentabilidade e 
pela antecipação da reforma.

Em 2017 foi traçado um 
plano dividido em 3 fases, 
sendo que até agora só a pri-
meira foi concretizada , com 
o fim das penalizações pelo 
fator de sustentabilidade e 
por antecipação para quem 
tem 48 ou mais anos de des-
contos e pelo menos 60 anos 
de idade e para quem come-
çou a descontar aos 15 anos 
e com uma carreira contribu-
tiva de 46 anos. A segunda 
fase deveria ter entrado em 
vigor em janeiro deste ano 
com o fim da penalização 
para os pensionistas com 63 
ou mais anos que aos 60 de 
idade tivessem 46 de des-
contos. A terceira fase deve-
ria entrar em vigor em janeiro 
de 2019 com o fim do fator 
de sustentabilidade para re-
formas antecipadas de quem 
tem 60 anos e pelo menos 
40 de desconto. As duas úl-
timas ficaram pelo caminho. 
Agora,  António Costa fala 

em dar passos em frente.
Para os parceiros da “ge-

ringonça”, os “passos em 
frente” de que fala António 
Costa só vão dar a um lugar: 
cumprir o que estava acorda-
do em matéria de muito lon-
gas carreiras contributivas, 
acabando com as penaliza-
ções para quem tem mais de 
40 anos de contribuições.

As negociações com os 
parceiros de esquerda pros-
seguem e, ainda nos últimos 
dias de julho, o Bloco este-
ve reunido com o ministro 
do Trabalho, Vieira da Silva. 
“Ainda há aspetos a limar”, 
afirma o deputado. Entre eles 
está, por exemplo, a propos-
ta da “idade pessoal da refor-
ma”. A ideia do BE passa por 
descontar na idade legal da 
reforma os anos a mais de 
desconto para além dos 40 
de carreira contributiva. Por 
exemplo, se uma pessoa 
tem 43 anos de descontos, 
subtrai os três anos à idade 
legal da reforma , passando 
a reformar-se aos 63 anos e 
4 meses sem penalização. 
O ministro Vieira da Silva 
contrapôs com uma mode-
lação progressiva em que 
cada ano a mais de descon-
tos além dos 40 ia dando 
meses a retirar à idade legal 
da reforma.

PCP- Medidas anunciadas pelo primeiro-ministro
não chegam para responder a prejuízos do incêndio

foi aprovado com o voto do 
PCP, foram cumpridas”, e 
exemplificou com o reforço 
de meios nos ministérios da 
Agricultura e do Ambiente ou 
a integração de guardas-flo-
restais, assuntos que se têm 
vindo a arrastar.

“É necessário investimen-
to a sério do ponto de vista 
dos meios e recursos públi-
cos, que não podem estar 
aprisionado pelas regras do 
déficit das contas públicas 
e pelas restrições orçamen-
tais”, afirmou, recordando a 
opção de apoiar o sistema fi-
nanceiro devido à crise, com 
a qual “o PCP esteve contra”. 
Para o PCP, os incêndios flo-
restais “não são um proble-
ma menor” e precisam de 
“investimento público desta 

ordem de grandeza” para 
“resolver os problemas com 
que hoje estão confrontados 
o interior e o mundo rural, a 
serra algarvia e grande parte 
do interior”.

“É neste sentido que con-
sideramos que as medidas 
anunciadas por parte do pri-
meiro-ministro são escassas, 
limitadas, insuficientes e inca-
pazes de responder estrutu-
ralmente a um problema que 
está colocado. Passaram-se 
15 anos do incêndio de Mon-
chique e a constatação que 
fazemos é que hoje, 15 anos 
depois, a serra de Monchique 
estava mais mal preparada 
do que aquilo que estava há 
15 anos para responder a 
uma catástrofe desta dimen-
são”, opinou.

Carreiras longas: BE rejeita
atirar solução para 2020
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Pais festejados na Casa dos açores

Programação com sa-
bor de inverno está 

comandando a nossa 
Vida Associativa. A Casa 
dos Açores também en-
trou no clima e no último 
domingo (dia 12) de tem-
po nublado e temperatu-
ra fria nada melhor que 
um copo de vinho para 
acompanhar o almoço 
servido no estilo self-ser-
vice, no salão nobre (ar 
condicionado). O melhor 
e mais completo churras-
co, frango, lombinho e 

linguiça assados na bra-
sa, com saladas e acom-
panhamentos variados. 
Atração musical ficou por 
conta do Conjunto Ami-
gos do Alto Minho.

No almoço de convívio 
social com a Festa do Pai 
do Ano de 2018, foi eleito 
o sr. Antônio Herminio Lo-
pes,  que recebeu uma 
placa alusiva ao evento, 
comovendo a todos, prin-
cipalmente à família do 
homenageado.

A Diretoria da Casa dos 
Açores, presidiu a cerimô-
nia de entrega da placa 
ao Pai do Ano 2018 e re-
alizou um sorteio com vá-
rios brindes para a todos 
os pais presente naquela 
tarde. Foi muito especial 
este domingo na Casa dos 
Açores. A melhor e mais 
sincera homenagem se 
faz em vida, na presença 
de quem merece o carinho 
e a ternura de ser pai, nos-
so herói para sempre.

O diretor açoriano Leonardo Soares entregando uma placa alusiva ao Pai do Ano da Casa 
dos Açores de 2018 ao Sr. Antônio Herminio Lopes,ao lado da esposa Thereza Lopes, filho 
Leandro e esposa  

Os pais foram agraciados com presentes do sorteio realizado 
durante o evento, vemos ainda o diretor Marcelo Ormonde e 
a diretora Sônia Andrade

A diretoria da Casa dos Açores sorteou vários brindes aos 
Pais no Almoço  Festivo

Durante o almoço festivo vemos a senhora Isaura Evangelho 
que foi homenageada com o diploma de Grande Açoriana. Na 
foto vemos os diretores, seu neto Daniel Gonçalves e Marcelo 
Ormonde e o  2º vice-presidente Francisco Conçalves

Tam-
bém 
foram 
home-
nagea-
dos os 
aniver-
sarian-
tes do 
mês 
de 
agosto

Mesa do di-
retor açoria-

no Leonar-
do Soares, 

sua mãe, 
Maria Silva 

Soares, 
o diretor 

Amaro Cos-
ta, esposa 

Fátima 
Costa e fi-

lha Mariana 
Costa

Outra mesa 
de destaque, 

o diretor 
Marcelo 

Ormonde, 
esposa Flá-

via Ormonde 
e filhas e 

Mariana e 
Carolina sua 
mãe D. Adé-
lia Ormonde 

e Fátima 
Costa

Num destaque no almoço em homenagem aos Pais na Casa 
dos Açores, vemos os diretores o casal Sônia Andrade e es-
poso Antônio Andrade, com  a Fátima e Mariana Costa

O Conjun-
to Amigos 
do Alto 
Minho deu 
o charme 
musical 
ao Dia 
dos Pais 
açorianos 
sob o 
comando 
do jovem 
Patrick

Panorâmi-
ca do salão 
da Casa 
dos Açores 
receben-
do um 
excelente 
público

A diretora do 
Departamento 
Feminino, Sô-
nia Andrade, 
homenagean-
do com Flores, 
Sra. Thereza 
Lopes ao lado 
do seu  espo-
so o Pai do 
Ano, Antônio 
Herminio Lo-
pes, e demais 
familiares dos 
Açores

Registro do jovem Daniel Gonçalves, diretor cultural com a 
diretora Magali sua avó Isaura Evangelho e filha Isaura Gon-
çalves.   

O jovem e dinâmico diretor açoriano Leonardo Soares cum-
primentando o sr. Francisco Faria e familiares
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Dia 16.08.2018 
Sra. Hildemar (esposa João Luis); Ani-
versario do amigo Fabio Gabriel dos San-
tos do Grupo Leograf; Lincoln Domingos 
Sasso; Berenice Souza (coreógrafa das 
bailarinas do Roberto Leal).
Dia 17.08.2018
Geraldo Schreiner; José Hermânio Fi-
gueiredo (amigo e um dos assinantes 
mais antigos do Portugal em Foco); An-
tônio Esteves (o conhecido Toninho das 
flores do Cais do Porto); Alcina Monteiro 
(esposa do amigo Sérgio Monteiro); a te-
nista Fátima Fernandes.
Dia 18.08.2018
Eliane Pereira de Oliveira; Francisco Fa-
ria Machado; Ana Flávia Lemos (filha do 
casal Sr. Ernesto e Sra. Conceição Le-
mos ambos da Casa de Portugal de São 
Paulo); Toninho Branco; A belíssima Na-
zaré Pereira (filha do amigo José Afonso 
Cancela); Ana Ester Muralha (dançou no 

Grupo Folclórico da Casa de Portugal de 
São Paulo e filha do falecido poeta Mu-
ralha).
Dia 19.08.2018
Raimundo Pereira Guedes; José Augus-
to; Antonio Freixo (diretor da Casa Ilha da 
Madeira); Dr. Paulo Esteves (advogado 
do escritório Mesquita Pereira, Marceli-
no, Almeida e Esteves); Dra. Márcia Ro-
drigues (Presidente do Elos Clube ABC e 
diretora da Casa de Portugal do Grande 
ABC); Sra. Adozinda A. Machado (espo-
sa do amigo Dr. Paulo Machado); Dia do 
Historiador. 
Dia 20.08.2018
João Manuel Veríssimo; Sra. Cleusa Tei-
xeira (esposa Carlos Teixeira); A amiga 
Bernadete Lima (integrante do fã clube 
do cantor Roberto Leal); Faria aniversa-
rio neste dia o falecido guitarrista Mario 
Rui.
Dia 21.08.2018
Fernando Amorim; Antonio Carlos Sá 
Lopes; Amanda Helena Meirinhos (inte-
grante do Rancho da casa do Minho de 
São Paulo); Alexandre Fernandes; Fáti-
ma Lopes Pires (esposa Orlando Pires 
saudoso ex-vice social da Associação 
Portuguesa de Desportos).

“Almoço das Quintas”
Recebeu Comissão do Conselho da Comunidade

No ultimo dia 26 de Julho de 2.018, 
estivemos mais uma vez presentes, 
ao tradicional almoço da Comuni-
dade Luso Paulista, o conhecido e 
inigualável “Almoço das Quintas” 
na Casa de Portugal. Um almoço 
que conta com mais de 67 anos, e 
que reúne semanalmente amigos, 
empresários, dirigentes associati-
vos, e quem quiser apreciar o me-
lhor bacalhau acompanhado de um 
bom vinho, ou seja, para saborear 
as delícias da culinária portuguesa 
ali preparada e servida pelo Buffet 
“O Marquês” tem de ir conhecer. 

Neste dia o Presidente do Con-
selho da Comunidade Dr. Manuel 
Magno, lá esteve juntamente com 
uma comissão que esta elabo-
rando o projeto de planejamento 
estratégico para o Conselho com 
orientação do professor Edman 
Altheman, especialista nessa área 
e diretor da Faculdade Rio Bran-
co. Apareça você também por lá, 
Avenida da Liberdade, 602 bairro 
da Liberdade, sua participação 
é por adesão. Informações e re-
servas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.

O Presidente do Conselho da Comunidade Dr. Manuel Magno, o Prof. Ed-
man Altheman, e os diretores Dr. Nilton Padredi, o Sr. Jose Manuel F. de 
Almeida e o Sr. Renato de Almeida.

Em festa esteve mais uma vez a Asso-
ciação dos Poveiros de São Paulo, no 
ultimo dia 05 de agosto de 2.018. A en-
tidade presidida pelo Sr. Lino Lage, lou-
vou aquela que é a padroeira de Laundos 
uma freguesia da Povoa de Varzim. Tra-
dicionalmente invocada pelos doentes, 
tornou-se particularmente cultuada a 
partir dos finais do século XVI, sendo-lhe 
atribuída a intervenção miraculosa que 
levou ao fim de vários surtos de peste 

ocorridos em Portugal. Em sua honra, 
nas povoações libertas do flagelo, fo-
ram-lhe erigidas igrejas ou dedicadas 
velhas capelas preexistentes. Tendo a 
mortalidade decrescido até ao começo 
da primavera seguinte, o povo agrade-
cido passou a celebrar anualmente uma 
procissão em honra de Maria, sob a in-
vocação de Nossa Senhora da Saúde.
Tivemos no salão Dr. Manuel Giesteira, 
a celebração de uma santa missa levada 

a efeito pelo padre Marcos de Osasco 
e participação do coral da Igreja Nossa 
Sra. da Anunciação. Essa celebração foi 
também em honra da Sra. Maria Vilar, 
grande benfeitora daquela associação, 
que havia falecido a poucos dias. Ao final 
foram distribuídas lindas rosas, benzidas 
pelo Padre Marcos. Na seqüencia os pre-
sentes foram convidados a se dirigirem 
ao salão de festas superior da entidade, 
salão “Dr. José Macedo Vieira”, onde foi 

servido um delicioso bacalhau preparado 
de varias formas, além de outros pratos 
e saladas. A animação esteve a cargo da 
tocata do Grupo Folc. Raízes de Portugal 
da Associação dos Poveiros. Na conti-
nuidade desta tarde o Rancho Raízes de 
Portugal se exibiu em sua totalidade. Em 
sua apresentação exibiu diversas modas 
Poveiras, como: Ala Arriba, Vira Poveiro, 
Fandango Poveiro e ofereceu a musica 
O Mar Enrola na Areia a Sra. Maria Vilar.

Sra. da Saúde Padroeira de Laundos  
Foi louvada nos Poveiros

Durante a celebração vemos a 1.a dama Sra. Alice Lage, e seus pais a Sra. 
Olinda L. Craveiro e o Sr. Américo Mondim da Fonseca.

Instantes da celebração efetivada pelo Padre Marcos.

A 1.a dama dos Poveiros de São Paulo Sra. Alice Lage, as primas Sra. Vera 
Cook e a Sra. Maria Cristina Bertolo, o tio destas e presidente Sr. Lino Lage 
e a Norma Fabiano Assessora do Vereador Toninho Paiva.

Reunidos vemos o presidente Sr. Lino Lage, o ex-presidente Sr. Isaias dos 
Santos, Sr. Antonio Loureiro, o Sr. Américo Mondim e o Sr. Joaquim Marinho.

Aqui o Rancho Raízes de Portugal que animou a esta tarde.
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520 anos da epopéia da Índia  A história de Cristiano Ronaldo,
 Teve início na Juventus

O primeiro gol com a camisola da 
Juventus deixou o internacional por-
tuguês Cristiano Ronaldo satisfeito, 
como futebolista a assumir ter vivido 
um “dia emocionante” na vitória (5-
0) dos heptacampeões de Itália fren-
te à equipa B. “Um dia emocionante, 
numa atmosfera especial que reflete 
a história vencedora da Juventus. 
Obrigado a todos os adeptos pelo 
enorme carinho”, escreveu o avan-
çado, de 33 anos, numa mensagem 
publicada em italiano na rede social 
Instagram. Ronaldo inaugurou o 
marcador aos sete minutos, quan-
do estava isolado, depois de uma 
boa assistência de Bernardeschi. 
Os restantes gols da ‘Juve’ foram 
apontados por Capellini (17 própria 
baliza), Dybala (30 e 40) e Marchi-

sio (54), tendo o jogo terminado aos 
72 minutos, devido à já tradicional 
invasão de campo no jogo de pré
-época entre a equipe principal e 
a formação secundária da Juven-
tus. A estréia do detentor da Bola 
de Ouro pelos ‘bianconeri’ motivou 
uma enorme euforia entre os adep-
tos, atraindo mais de cinco mil pes-
soas à pequena localidade de Villar 
Perosa, onde se disputou o encon-
tro, e que obrigou à presença de 
um contingente policial de cerca de 
600 elementos. A primeira partida 
de CR7 na Vecchia Signora come-
çou às 16h00, numa pequena vila 
chamada Villar Perosa. Trata-se de 
uma partida histórica, que acontece 
entre a Juventus A e a Juventus B, 
numa iniciativa que acontece todos 

os anos desde 1955. O estádio onde 
aconteceu este jogo tradicional, o 
Gaetano Scirea, tem capacidade 
para apenas cinco mil espectadores 
e há muito que estava esgotado.

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 22,30 
às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 740, o 

Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Dia 19.08.2018
Festa de Nossa Sra. do Monte
A Casa Ilha da Madeira de São Paulo, estará neste dia venerando sua 
padroeira, Nossa Sra. do Monte. A festa esta programada para iniciar às 
13 horas e às 15 horas teremos a celebração de uma santa missa com 
procissão pelas dependências da entidade. Depois continua o grande ar-
raial, com exibição dos grupos folclóricos da entidade e outras atrações. 
Informações e convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Horto Flo-
restal – São Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922 
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia realizando mais um 
almoço convívio, teremos mais um Bacalhau do Raízes. A animação estará 
a cargo do rancho organizador, que se exibirá. Convites e informações com 
Sra. Soledade (11) 2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua 
Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
Dia 25.08.2018
Festa Beneficente na Casa de Portugal com Canta e Dança Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo convida a todos para sua festa be-
neficente em prol do Lar da Provedoria a partir das 19 horas. Convites 
a R$ 20,00 ou então 3 kg de mantimentos exceto açúcar. O bar estará 
trabalhando a pleno vapor com comidas e bebidas típicas. Teremos 
a exibição do grupo folclórico da casa e ainda a Banda “Os Gajos”. 
Convites e Informações: Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Aniversario do Grupo da Casa de Portugal de Praia Grande
A Casa de Portugal de Praia Grande estará realizando nesta noite a partir 
das 20,30 horas em sua sede, os 36 anos do seu grupo folclórico. Tere-
mos sardinhas portuguesas, febras, galeto com acompanhamentos aos 
cuidados do Gaucho Mallet Grill. A atração estará a cargo de Marcos Vitor 
e Vera Lucia e exibição do aniversariante que estará mostrando um pouco 
de sua historia nestes 36 anos de vida. Convites e informações na secreta-
ria ou com a diretoria.  Av. Paris 1.500 Canto do Forte - Praia Grande – São 
Paulo fone (13) 3491.4559
Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, estará nesta noite realizando a 
partir das 19 horas em sua sede, mais uma Noite Trasmontana, com 
apoio do Leite Gêge e do hotel PortuCálem. Teremos a exibição dos gru-

pos anfitriões adulto e mirim e como convidado o Rancho Folc. Arouca 
São Paulo Clube. Comidas típicas, e muita animação com a tocata do 
Grupo Folc. da entidade e muita musica para dançar. Local Rua Georgi-
na Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São Miguel Paulista. Reservas 
de mesas até as 20,00 horas pelos fones (11) 2401.6580 com Juliana ou 
969234989 com Fabiana.
Dia 02.09.2018
Almoço da Primavera dos Veteranos com o sanfoneiro Jonatan 
& Amigos
O grupo Folclórico dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha, 
convidam a todos para o seu almoço da Primavera, em sua dede a 
partir das 13 horas. Teremos o habitual bacalhau de varias formas, 
destaque para o escondidinho de bacalhau além de outras opções 
de pratos saladas e acompanhamentos. A animação estará a cargo 
do sanfoneiro Jonatan & Amigos com muita musica para dançar e 
uma breve exibição dos Veteranos. Informações e convites pelos fo-
nes 5589.3309 - 5581.2991 –2641.8117  WhatsApp 99902.4295 Rua 
Senador Godoi 777 Bairro da Penha Email amotorrao@gmail.com
Festa de São Bernardino de Sena na Comunidade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense se São Paulo, convida a todos para a festa do 
seu padroeiro São Bernardino de Sena. Teremos procissão e a celebração 
de uma missa a partir das 11 horas. Já a parte festiva terá inicio pelas 12 
horas com o habitual coquetel e batidinhas e a seguir o grande almoço 
Bacalhau a São Martinho e ainda como opção medalhão de Filet Mignon à 
Gebelim além de muitas saladas e acompanhamentos. A animação estará 
a cargo do Rancho Folclorico da Casa do Minho. Informações e convites 
(11) 4484.4382 – 966369871 Estrada Velha São Paulo – Bragança, 50 A– 
CEP 07600-000 Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo
Dia 16.09.2018
Bacalhoada na Casa de Portugal do Grande ABC
Você não pode perder esta grande bacalhoada que será realizada na 
Casa de Portugal do Grande ABC, a partir das 12,30 horas em sua 
sede. Pelo sistema self-service você poderá se servir a vontade além 
ainda de outros pratos e acompanhamentos. A animação estará a 
cargo da Tocata Musical Cá Te Quero com muira musica para dançar. 
Convites e informações R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo André 
– São Paulo - fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  

Quando, em 1453, a derra-
deira defesa dos cristãos 

bizantinos foi abatida e Constanti-
nopla caiu, por fim, em poder dos 
muçulmanos da dinastia otomana, 
originária dos desertos da Mon-
gólia, na Ásia Central, encerrou-
se, ao contrário do que poderia se 
imaginar, o ciclo de 700 anos de 
expansão do Islã, iniciado, no sé-
culo VII, com a aparição do Profeta 
Mohamed, na região da Meca, hoje 
parte da Arábia Saudita – confor-
me extenso artigo que publiquei no 
diário Gazeta Mercantil, em 19 de 
março de 1998, no ensejo das fes-
tividades dos 500 anos da chegada 
de Vasco da Gama à Índia. A queda 
de Constantinopla, antiga Bizân-
cio, rebatizada para Istambul pelos 
sultões da Sublime Porta, seria a 
última grande derrota dos cristãos 
depois da retomada maometana de 
Jerusalém, dois séculos antes, pela 
espada do iraquiano curdo Saladino 
(1138 – 1193). Passaram, então, ao 
controle muçulmano quase todos os 
territórios bíblicos – à exceção do 
célebre Monte Líbano, na memorá-
vel Fenícia, que daria origem à atual 
República do Líbano, e de regiões 
da Síria. Aqueles implacáveis 700 
anos de domínio islamita deixaram 
os cristãos acuados até mesmo em 
diversas áreas da margem europeia 
do Mediterrâneo – onde a presença 
do Islã foi marcante na ilha italiana 
da Sicília e em praticamente a totali-
dade das terras de Portugal e Espa-
nha e, posteriormente, na Península 
dos Bálcãs. Os exércitos otomanos 
alcançaram as portas da austríaca 
Viena e ocuparam a húngara Buda-
peste, a sérvia Belgrado, a romena 
Bucareste, a búlgara Sofia e a grega 
Atenas. Os cristãos não pareciam 
ter forças para reagir. Estavam divi-
didos desde o final do Primeiro Milê-
nio entre católicos latinos, obedien-
tes ao Santo Padre, e ortodoxos, 
vinculados ao Patriarcado Bizantino 

de Constantinopla, herança do Im-
pério Romano, que se repartia nas 
administrações do Ocidente e do 
Oriente.

Espanhol de Valencia, inte-
grante da notável família 

dos Borgia, o Papa Calisto III (1378 
– 1455), tio do Papa Alexandre VI 
(1431 – 1503), convocou uma nova 
Cruzada para resgatar a metrópole 
do Imperador Romano Constantino 
(272 – 337), mas não obteve êxito. O 
que seria difícil supor é que, das cin-

zas de Jerusalém e Constantinopla, 
o Cristianismo renasceria vitorioso 
e ‘reinventaria’ o mundo, com a che-
gada do genovês Cristóvão Colom-
bo (1451 – 1506) às Américas, em 
1492, e, seis anos depois, o desem-
barque na Índia, do maior dos nave-
gadores da Idade Moderna, o portu-
guês Vasco da Gama (1469 – 1524), 
natural da cidade alentejana de Si-
nes, cujo retrato ilustra esta coluna. 
A rota percorrida por ele abriria para 
os cristãos, ao avançar pelas águas 
após o Cabo da Boa Esperança, 
na costa da África do Sul, uma via 
própria, com autorização da Santa 
Sé, para o comércio de especiarias. 
Há séculos o controle desse inter-
câmbio de mercadorias estava em 

poder dos islâmicos e de seus par-
ceiros na Europa – as sereníssimas 
repúblicas marítimas italianas de 
Veneza e Gênova. Vencidos, por-
tanto, em quase todas as regiões 
da antiguidade, cenário das primei-
ras conversões dos seguidores dos 
apóstolos São Pedro e São Paulo, 
os soberanos cristãos sabiam à 
época que, para aplastar os adver-
sários muçulmanos, não poderiam 
continuar dependendo comercial-
mente deles. Era preciso, antes de 
mais nada, produzir riquezas e, con-
sequentemente, impedir que o mo-
nopólio das especiarias permane-
cesse sob mando do Islã. Por isso, 
quando o Portugal de Dom Manuel 
(1469 – 1521), o Bem-Aventurado, 
ordenou a partida das caravelas 
para o Oriente, o escopo não era 
exclusivamente comercial - como 
concluem, simplificando, alguns 
historiadores, sem levar em conta 
o contexto geopolítico dos albores 
da Idade Moderna. Dom Manuel e o 
próprio Vasco da Gama chegaram a 
almejar a liberação da Terra Santa 
– como registrou a estudiosa france-
sa Geneviève Bouchon, de 94 anos, 
ex-diretora do Centro Nacional de 
Pesquisa Científica de Paris, autora 
de uma preciosa biografia Vasco da 
Gama, lançada às vésperas das co-
memorações de 1998.

Um dos pontos mais importan-
tes da obra de La Bouchon, 

também membro emérita da Acade-
mia de Marinha de Lisboa, é, justa-
mente, contrapor-se à historiografia 
que relega a epopeia marítima de 
Vasco da Gama à simples busca de 
gengibre, pimenta, cravo e canela. 
Portugal, escreveu ela, não estava 
atrás só de especiarias. O ideal das 
cruzadas, preconizadas por Calisto 
III, movia, de fato, os portugueses. 
A Europa continuava então a sonhar 
com a reconquista de Jerusalém e 
Constantinopla.            
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O Benfica iniciou o 
campeonato da I Liga 
portuguesa de futebol 
2018/19 com um triunfo 
em casa sobre o Vitória de 
Guimarães, por 3x2, com 
um ‘hat-trick’ de Pizzi, no 
jogo de abertura da prova.

 No Estádio da Luz, em 
Lisboa, o médio ‘encarna-
do’ marcou aos 10, 30 e 
38 minutos, fazendo três 
gols num jogo pela segun-
da vez na sua carreira, de-
pois de o ter feito ao ser-

Suspiro de alívio. Sem 
marcar qualquer gol des-
de 3 de fevereiro, Aboubar 
reencontrou, com suces-
so, o caminho das balizas 
no jogo com o Chaves. E 
logo em dose dupla. Para 
trás ficou longa travessia 
do deserto.

 “Passei por momentos 
muito difíceis, pois desde 
fevereiro que não marcava 
um gol. Fiz os dois primei-
ros gols da nossa vitória 
e só quero dizer obrigado 
ao meu treinador e aos 
meus companheiros, pois 
estiveram sempre comigo 
em todos os momentos”, 
agradeceu o avançado ca-
maronês, citado pelo site 
do clube.

 Méritos individuais à 
parte, Aboubakar ressal-

André Pereira estava 
satisfeito com a vitória do 
FC Porto e também com 
rendimento que ele próprio 
demonstrou ao longo dos 
67 minutos em que esteve 
em campo. O jovem avan-
çado, de 23 anos, falou de 
um jogo fantástico: “Foi 
uma noite muito bonita, 
na qual praticamos fute-
bol muito bonito. Não dei-
xámos o Chaves respirar, 
como era nossa intenção 
desde o início. Queríamos 
entrar bem no campeonato 
e, com mais de 46 mil pes-
soas nas arquibancadas, 
fomos em busca da vitória 
desde o primeiro minuto.”

André Pereira frisou ain-
da que o FC Porto é o de-
tentor do título e que, por 
isso, terão de ser os seus 
jogadores a defendê-lo.

 “O campeão somos 

José Peseiro mostrou-
se contente pela vitória 
sobre o Moreirense (3x1) 
na primeira jornada da 
Liga. Ainda assim, o téc-
nico do Sporting deixou 
alguns reparos à equipe.

 “O objetivo era ga-
nhar, independentemen-
te de jogar bem ou mal. 
Tivemos força anímica 
para dar a volta ao re-
sultado e vencemos na 
raça, na entrega, na so-
lidariedade e no esforço. 
Não fizemos um grande 
jogo, mas sei que temos 
condições para começar 

a melhorar com o tempo”, 
explicou.

 O treinador dos leões 
aproveitou para realçar a 
importância da vitória e 
agradecer aos adeptos.

 “Sabemos o que vale-
mos neste momento e era 
muito importante vencer. 
Um resultado positivo dá 
confiança e é um fator 
importante para a união. 
As pessoas mais descon-
fiadas passam a ter mais 
confiança. E queria agra-
decer aos adeptos que 
nos apoiaram nos mo-
mentos piores”, concluiu.

O Sporting estreou-se na I Liga 
portuguesa de futebol de 2018/19 
com uma vitória por 3x1 no terre-
no do Moreirense, em jogo da pri-
meira jornada.

 A equipe da casa foi a primeira 
a marcar no Estádio Comendador 
Joaquim de Almeida Freitas, por 
Heriberto (06 minutos), mas Bruno 
Fernandes igualou (16) antes do in-
tervalo, e o holandês Bas Dost com-

pletou a reviravolta, marcando por 
duas vezes (74 e 90+2), a primeira 
das quais de grande penalidade.

Com os três pontos conquista-
dos, em Moreira de Cónegos, o 
Sporting junta-se no topo da clas-
sificação ao campeão FC Porto 
e a Benfica, Vitória de Setúbal, 
Marítimo, Feirense e Belenenses, 
que também iniciaram o campeo-
nato a ganhar.

ELIDIO LOPES
Corretor

de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com
as Melhores Seguradoras

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

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

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

Benfica começa I Liga com
triunfo sobre o Vitória de Guimarães

viço do Paços de Ferreira 
em 2010/11 frente ao FC 
Porto, na altura também 

sob orientação de Rui Vi-
tória.

Depois de ter ido para o 

intervalo a vencer por 3x0, 
o Benfica permitiu que o 
Vitória reduzisse a dife-
rença perto do final, com 
tentos de André, aos 76 
minutos, e do colombiano 
Celis, aos 81.

Com os três pontos 
conquistados, o Benfica é 
o primeiro líder do campe-
onato, no qual o FC Porto 
inicia a defesa do título no 
sábado, com uma recep-
ção no Estádio do Dragão 
ao Desportivo de Chaves.

A CONFISSÃO DE ABOUBAKAR
DEPOIS DE REGRESSAR AOS GOLS

ta o coletivo.
 “Os meus gols foram 

importantes para mim, 
mas também para o gru-
po. Esta época quero dar 
muitas alegrias aos adep-
tos do FC Porto, mas o 
que importa é o coletivo. 
Temos de trabalhar forte 
para fazermos uma época 
ainda melhor do que a an-
terior”, realçou.

 A finalizar, uma pala-
vra de gratidão aos adep-
tos: «O apoio dos nossos 
adeptos é sempre im-
portante para conseguir-
mos ganhar. Para mim os 
adeptos são muito impor-
tantes, por isso quero re-
tribuir o apoio que nos dão 
com golos e alegrias. Es-
pero marcar muitos gols 
esta época.»

«OS MEUS NÍVEIS DE
CONFIANÇA ESTÃO A AUMENTAR»

nós, nós é que temos de 
defender o título de cam-
peões nacionais e de o 
revalidar. É para isso que 
todos trabalhamos. Senti-
mos o calor humano que 
veio das bancadas e não 
há palavras para o descre-
ver. Sinto orgulho imenso 
pelo clube e pela cidade”, 
realçou o número 21 ao 
Porto Canal.

A terminar, a certeza 
de que apenas lhe faltou 
marcar um gol para que 
a satisfação fosse ainda 
maior: “Por muito que se 
trabalhe em campo, um 
gol faz sempre bem a um 
avançado, mas estou tran-
quilo com o meu rendi-
mento. Os meus níveis de 
confiança estão a aumen-
tar e o trabalho que faço 
todos os dias vai levar-me 
a muitos gols.”

Sporting estreia-se na I Liga
com vitória sobre o Moreirense

Sporting 
vence na 
estreia



Em comunicado pu-
blicado no site oficial, o 
Benfica reagiu à notícia 
do JN de que estaria a ser 
investigado por alegado 
aliciamento a jogadores 
do Desportivo das Aves 
para vencerem o FC Porto 
num jogo do Campeonato 
da época passada.

Eis o comunicado na 
integra:

“1. A Sport Lisboa e 
Benfica – Futebol, SAD 
esclarece que são total-

O presidente da SAD 
do Sporting, Sousa Cintra, 
não escondeu o entusias-
mo pela vitória – “os por-
tugueses gostam de ver 
um Sporting forte” - e fa-
lou sobre o mercado, ad-
mitindo que  o clube “pre-
cisa de avançados”. “Pelo 
menos dois», esclareceu 
no final do jogo de Moreira 
de Cónegos.

Sousa Cintra conti-
nuou e garantiu que o 
leão “vai apresentar bre-
vemente reforços”. “Pre-
cisamos ali no meio-cam-
po”, acrescentou o líder 
da administração verde e 
branca, que este fim de 
semana assegurou o mé-
dio de 25 anos Stefano 
Sturaro, por empréstimo 
da Juventus, mas que a 
recuperar de lesão em Tu-
rim apenas volta a Portu-

BENFICA REAGE À
“FALSA DENÚNCIA ANÔNIMA”

mente falsos os fatos ci-
tados na notícia publicada 
pelo Jornal de Notícias 
sob o título “Benfica sus-
peito de prometer 10 mil 
euros para vencer o FC 
Porto”, feita com base, se-
gundo a mesma notícia, 
numa denúncia anônima.

2. Reafirmamos de 
forma inequívoca que ne-
nhum dirigente do Clube 
cometeu qualquer ilega-
lidade ou fez qualquer 
contato para oferecer 

qualquer tipo de incentivo 
ou vantagem nesse cita-
do jogo, ou em qualquer 
outro jogo a jogadores de 
outros clubes.

3. Esclareça-se que 
nunca o Sport Lisboa e 
Benfica, nem nenhum 
dos seus dirigentes ou 
agente desportivo do 
Clube, foi confrontado ou 
sequer ouvido sobre o 
tema que consta na refe-
rida notícia.

4. A Sport Lisboa e 

“SPORTING PRECISA PELO
MENOS DE DOIS AVANÇADOS”

gal num período de um ou 
dois meses.

 “Como já referi, gos-
to de contratar jogado-
res que venham resolver 
problemas. Comprar por 
comprar, não! Têm é de 
vir jogadores com poten-
cial e categoria para jogar 
no Sporting”, ressalvou 

Sousa Cintra, em sinto-
nia com o treinador José 
Peseiro, que fez a mesma 
referência na conferência 
de imprensa de antevisão 
do encontro, no sábado.

 E por falar em jogado-
res de qualidade, o avan-
çado internacional colom-
biano Carlos Bacca, 31 

anos, como A BOLA reve-
lou, está garantido junto 
do Milan, por empréstimo, 
e a tarefa dos leões passa 
agora por convencer o jo-
gador a dizer o sim, pois 
este ainda tem expecta-
tiva de que o Villarreal o 
contrate. Outro avançado 
que está perto é Diaby, do 
Brugge, e Raúl de Tomás, 
do Real Madrid, pode tam-
bém seguir para Alvalade.

 “Estamos a trabalhar 
para que as coisas aconte-
çam. Estamos no caminho 
certo. As coisas têm acon-
tecido de forma tranquila 
e bem organizada”, termi-
nou Sousa Cintra, que viu 
o jogo na companhia do 
líder da Comissão de Ges-
tão, Artur Torres Pereira, e 
do presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, Jaime 
Marta Soares.

Benfica – Futebol, SAD 
reafirma a sua serenidade 
sobre esta matéria, tanto 
mais que foi por sua ini-
ciativa que solicitou às en-
tidades competentes uma 
investigação rigorosa a 
todos os jogos realizados 
nas últimas 5 épocas.

5. Lamentamos, por 
fim, assistir à forma sis-
temática como um título 
reputado como o Jornal 
de Notícias se tem trans-
formado neste último ano 
e meio num instrumento 
permanente da estratégia 
de comunicação do FCP, 
fato perceptível até pela 
promiscuidade existen-
te entre jornalistas com 
cargos de direção edi-
torial do referido jornal, 
que não se eximiram de 
exibir a sua presença e 
participação nos festejos 
mais privados do staff do 
referido clube, no título 
conquistado na última 
época. Felizmente uma 
instrumentalização e pro-
miscuidade sem paralelo 
nos media nacionais.”

Nélson Évora sagrou-
se, este domingo, cam-
peão da Europa no triplo 
salto depois de atingir a 
marca de 17,10 metro no 
quinto ensaio. Era a me-
dalha que lhe faltava, de-
pois de ter sido campeão 
mundial e olímpico.

 O atleta português, de 

NÉLSON ÉVORA É CAMPEÃO
EUROPEU DE TRIPLO SALTO

34 anos, sobe ao primei-
ro lugar do pódio, ledea-
do por Alexis Copello, do 
Azerbaijão, que conquis-
tou a medalha de prata ao 
saltar 16,93 metros, e pelo 
grego Dimitrios Tsiámis, 
que arrecadou a medalha 
de bronze com um salto 
de 16,78 metros.

O Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo 
de Sousa, felicitou Nélson 
Évora pela conquista do 
título de campeão europeu 
de triplo salto.

«O Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa saúda ca-
lorosamente Nelson Évora, 
novo Campeão Europeu de 
triplo salto, um feito heroico 
que prestigia um fantástico 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
MARCELO REBELO

PARABENIZA O ATLETA
atleta e prestigia Portugal», 
lê-se na mensagem divul-
gada na página da Presi-
dência da República. 

Nelson Évora sagrou-
se, este domingo, pela 
primeira vez campeão eu-
ropeu de triplo salto, con-
quistando o ouro nos cam-
peonatos disputados em 
Berlim, com a marca de 
17,10 metros na final.

Pinto da Costa saudou o grupo
Presidente esperou o ônibus

Pinto da Costa marcou 
presença no primeiro jogo 
do FC Porto na Liga NOS, 
no qual a equipa de Sérgio 
Conceição iniciou a defe-
sa do título. O presidente 
dos dragões fez questão 
de deslocar-se até à porta 
do balneário, onde aguar-
dou a chegada do ônibus 
dos dragões para, depois, 
cumprimentar cada um 

dos jogadores eleitos pelo 
treinador para constar da 
ficha de jogo. Presença 
do presidente no arranque 
do trajeto da equipa de fu-
tebol, numa semana mar-
cada pelo forte apoio ao 
ciclismo. Pinto da Costa já 
assumiu que hoje voltará 
a estar bem perto da W52-
FC Porto para acompanhar 
o final da Volta a Portugal.
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Estou aguardando a decisão do plenário da 
Câmara Municipal sobre o recurso que apresentei 
contra uma investigação apenas parcial da reunião 
promovida pelo prefeito Marcelo Crivella com 250 
pastores, no Palácio da Cidade, para divulgar faci-
lidades da administração pública, destinadas aos 
membros da igreja da qual é bispo licenciado. A 
CPI chapa-branca aprovada pela presidência da 
Casa faria um arremedo de investigação, sem en-
trar a fundo nas questões principais, que são o uso 
de dinheiro e instalações públicas em beneficio de 
um grupo exclusivo.

Já minha proposta de CPI, posta de lado sob 
o comando do presidente, vereador Jorge Feli-
ppe, propõe uma análise profunda do que, desde 
o início, me pareceu um escandaloso abuso de 
recursos públicos. Sem meias-palavras, o prefei-
to Crivella disse que os seguidores de sua Igreja 
Universal do Reino de Deus e cultos evangélicos 
associados, teriam funcionários públicos da con-
fiança dele para conseguir ajuda na marcação de 
cirurgias na rede municipal de saúde e até para re-
dução de Iptu. Dois absurdos, levando-se em con-
ta que cidadãos em geral penam meses nas filas 
para conseguir as cirurgias de que necessitam; e 
o prefeito, que vive se queixando de falta de di-
nheiro para tudo, decide facilitar a vida para seus 
companheiros de fé, em detrimento de milhares de 
outras pessoas, castigadas com aumento extorsivo 
do mesmo imposto. 

Entendo, e luto há semanas por isso,  que uma 
profunda investigação e uma dura censura pública 
são essenciais. Afinal, além de tudo o que foi dito, 
ele ainda usou a reunião para pedir ações em de-
fesa de um de seus candidatos a deputado federal 
- também pastor. Que o plenário da Câmara tenha 
o espírito público que se espera de cada represen-
tante do povo.

Na expectativa

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

Cadeg ponto de enContro dos amigos
A cada semana 

é uma grande festa 
o encontro dos ami-
gos para saborear 
deliciosos vinhos 
e espumantes das 
melhores marcas e 
para saber das novi-
dades prestigiando 
o amigo Ceará – di-
retor das lojas Arte 
e Grife dos Vinhos; 
Ceará sempre com 
aquele sorriso re-
cebendo a todos 
com muito carinho.
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Dia Dos Pais comemoraDo na casa Da
Vila Da Feira e Terras De sanTa maria

O Dia dos Pais 
na Casa da Vila da 
Feira foi vivido com 
bastante energia e 
muitas emoções, no 
almoço farto como 
sempre aquela Casa 
promove e que deixa 
os seus frequentado-
res muito satisfeitos. 
No último domingo, 
repetiu-se o sucesso 
com a apresentação 
do som fantástico do 
Conjunto Típicos da 
Beira. E, como traba-
lharam o presidente 
e seus diretores no 
salão nobre, com a 
casa completamente 
lotada.

Foram eleitos, o 
Pai Mais Idoso pre-
sente, Sr. José Joa-
quim Santos Salles 

Presiden-
te Ernesto 

Boaventura e 
sua filha Rose 

Boaventura, no 
momento que 
anunciavam o 
Pai do Ano de 
2018 da Casa 
da Vila da Fei-
rae Terras de 

Santa Maria sr. 
Marlos Vinícius 

Labanca da 
Costa, Vice
-Presidente 

de atividades 
internas, na 

foto com seus 
familiares

O Pai Mais Novo eleito foi Vitor Lascasas. Na foto com 
seus familiares ao fundo os diretores Sérgio Viana e 
Fernando Alves

Em destaque o paizão Camilo Leitão, filhas Ana Paula, Camila, Adriana, o vice-pre-
sidente Antônio Silva, D. Rosa Boaventura, Presidente Ernesto Boaventura e Marina 
Monassa

Mesa do Pai do Ano de 2018 da Casa da Vila da Feira Marlos Vinícius Labanca da 
Costa com esposa, filha e demais familiares
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(96 anos e o Pai 
com maior número 
de filhos presentes, 
o Hirto Francisco de 
Souza com os seus 

seis filhos almoçando 
com toda a família.

O Pai do Ano 2018 
eleito foi o Marlos Vi-
nícius Labanca da 

Costa e o Pai mais 
Novo Vitor Lascasas 
(35 anos).

Um domingo sem 
dúvida alguma dedi-

Mesa do vice-presidente feirense Fernando Alves, esposa Zulmira, familiares e ami-
gos

Bela imagem do Pai com mais filhos Hirto Francisco de Souza com seus filhos

cado aos Papais que 
escolheram a Vila da 
Feira para o seu dia 
com seus, filhos e de-
mais familiares, onde 

O Pai Mais Idoso escolhido foi o Sr. José Joaquim Santos Salles

A Banda T.B. Show deu o tom musical ao almoço dos Pais na Vila da Feira

receberam uma sin-
gela homenagem da 
diretoria feirense. Com 
certeza uma grande 
confraternização da 

comunidade portugue-
sa e o Jornal Portugal 
em Foco esteve pre-
sente e registrou aqui 
alguns momentos.



AMIGAS ETERNAS
NEM Tudo é fofocA l NEM Tudo é fofocA l NEM Tudo é fofocA l NEM Tudo é fofocA

Maneca Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PENSAMENTo dA SEMANA

LINdA IMAGEM
PARA o ALBÚM

dE REcoRdAÇÃo

coRAÇÃo MINHoTo

ZELO !
o ZELo é AMANIfESTAÇAo do cuIdAdo
AMoRoSo d ALMA  QuE TRÁS coNSIGo

uMA LuMINoSodAdE ESPEcIAL
A Tudo o  QuE EMPREENdEMoS

 o cuIdAdo AMoRoSo coM AS PESSoAS;
coM AS coISAS E coM A NATuREZA

ENcHE-ME dE ALEGRIA!

A fAdISTA E oS 3 coNfRAdES

HoMEM IMPoRTANTE NA 
NoSSA coMuNIdAdE

ALEGRIA 
NA 
fAMÍLIA

O nosso querido amigo Dr. Fernando Carrasqueira, 
passou por momentos difíceis, com problemas de 
saúde. Graças ao carinho e cuidados de sua amada 
esposa, ás preces dos amigos e á sua força interior e 
fé em Deus, já está restabelecido. Dr. Fernando Car-
rasqueira. MUITAS BENÇÃOS.

Marina Monassa veio de
São Paulo festejar o dia dos Pais

Na solenidade  da Confraria  de Saberes e Sabores da 
Beira Grão Vasco, muito bem acompanhada. (Comenda-
dora Maria Alcina e os Confrades, Dr. Felipe Mendes, Dr. 
Flávio Martins e Sr. Antônio Paiva, ex-presidente da Casa 
de Trás os Montes). Muito orgulhosos da nossa Confra-
ria, cujo Almoxarife é o grande Visiense Professor José 
Ernesto Silva ABRAÇOS FADISTAS!.

A nossa querida amiga Lucia Granito, sempre rodeada 
de amigas que muito a estimam e admiram. No seu 
famoso Chá da Amizade,  cuja receita reverte em prol 
dos necessitados, casa sempre lotada a nossa Casa 
dos Açores. Na foto Lucia Granito, Emília Vieira e Ma-
ria Alcina. MUITAS BENÇÃOS.

A nossa Vereadora Teresa Bergher, muito feliz na 
Casa do Minho, com uma bela componente do Ran-
cho Maria da Fonte, emolduradas por um coração 
minhoto. ABRAÇOS FADISTAS.

O meu amado 
neto Victor Abreu 
Amante, muito 
feliz recebendo 
o abraço da sua 
mãe minha filha 
Eliane Abreu, na 
colação de grau 
da formatura em 
Ciências Sociais, 
na Unicamp. Sou 
muito feliz com 
a família que te-
nho, Victor está 
se formando com 
21 anos. MUITAS 
BENÇÃOS.

PRoTEcÃo dA SENHoRA 
doS REMédIoS

Na reinauguração da Capela de Nossa Senhora dos 
Remédios na Casa das Beiras, que ficou muito linda, 
além da diretoria e amigos presentes, destaque para 
o Senhor diretor Joaquim Bernardo e sua amada 
esposa, D. Yolanda Duarte, que muito colaboraram 
para esta linda obra. MUITAS BENÇÃOS!

doIS AMIGoS IMPoRTANTES
O  nosso querido jornalista e escritor Igor Lopes, 
sempre acompanhado de amigos queridos. Na foto o 
jornalista Igor Lopes, Domingos Cunha, proprietário 
do Restaurante Glória, onde se come a melhor fei-
joada do Rio de Janeiro. Um abraço amigo para  D. 
Percy Cunha esposa muito querida do nosso amigo 
Domingos. ABRAÇOS FADISTAS!

A nossa queri-
da amiga Luí-
sa Boaventura, 
a p r e n d e n d o 
com sua neta a 
princesinha Ca-
mila a distribuir 
beijinhos para 
todos nós, É 
gratificante sen-
tir alegria no co-
ração dos ami-
gos. ABRAÇOS 
FADISTAS.

BEIJINHoS...BEIJINHoS...
MuIToS BEIJINHoS

Emoção pura no dia do batizado do Miguelzinho na 
Capela N.S. da Vitória, em São Januário, no Club de 
Regatas Vasco da Gama, deixando seu avô gran-
de empresário português, Fernando Moreira – dire-
tor-presidente da empresa Gelo Polar, em Campo 
Grande, muito orgulhoso. Um dia especial para lá de 
maravilhoso para a família Moreira que sem dúvida 
vai ficar marcado para sempre. Um sonho realizado 
deste português com um coração imenso, sempre 
aberto para trabalhar em prol da comunidade portu-
guesa e neste dia em ver seu neto Miguelzinho em 
São Januário com seus pais Mayara e Gustavo num 
momento inesquecível! Vasco da Gama e Unidos da 
Tijuca, duas paixões da família Moreira. Uma verda-
deira família portuguesa. Forte abraço amigo

dois grandes vascaínos, fernando 
e neto Miguel junto a estátua

do ídolo Romário

Não estive presente ao almoço em homenagem 
ao Dia dos Pais, mas sei que foi um festão como 
é tradicional no solar feirense, com a presença de 
grandes amigos. Que apareceu foi o Loulé com uma 
amiga. Vê se aparece mais amigo. Forte abraço do 
Maneca e da Idália

Quem está vivo sempre aparece

Muito legal esta foto que 
o nosso chefe Felipe Men-
des fez: clicou o amor da 
sua vida, a sua filha Mari-
na Monassa, que um dia 
deste nós vimos na barriga 
da mamãe Leila Monassa 
e hoje é esta jovem linda e 
muito inteligente, já seguin-
do um caminho profissional 
na área que a realiza. Mes-
mo morando em São Pau-
lo não poderia deixar de 
vir ao Rio abraçar e beijar 
seu paizão Felipe Mendes. 
Deus te abençoe. Na foto 
com Conceição num close 
para o paizão, no Dia do 
Pais, na Casa dos Açores

É uma certeza ver esses dois jovens sempre 
ativos dedicando-se à Casa dos Açores. Sem 
dúvida já estão na história da Casa dos Aço-
res, pois aprenderam a amar à Casa através 
dos seus pais, as suas origens É bom demais 
ver com que satisfação esses dois vivem isso 
intensamente. Parabéns aos diretores Leonardo 
Soares e Marcelo Ormonde.  Sucesso cada vez 
mais na vida pessoal e na vida social levando 
longe as tradições açorianas

futuro das tradições
açorianas garantida

Bela homenagem ao 
Pai do Ano da casa de 

Trás-os-Montes
Grande Dia da Família Transmontana que do-
mingo esteve em peso na Casa de Trás-os-Mon-
tes para celebrar os seus papais e este ano, a di-
retoria numa justa homenagem, elegeu o Diretor 
Henrique Martins. Na foto recebendo o carinho 
e admiração do Presidente Ângelo Horto, uma 
data especial para este simpático e carismático 
transmontano.
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TransmonTanos fesTejaram seus pais

Destaque feminino na Casa de Trás-os-Montes, a primeira-dama Emília Horto, a dire-
tora Maria Alves Abreu e Gorete

Um Dia dos 
pais mara-
vilhoso no 

Solar Trans-
montano, o 
casal Maria 

Antônia 
Ribeiro,  e 

seu esposo 
o empresá-
rio Antônio 

Ribeiro com 
amigos e 

Edna Ama-
ral

tos, saladas diversas, 
rojões com batatas, 
mesa de frutas.

Para apresentar to-
dos os pais, a diretoria 
ofereceu um animado 
baile com o Conjunto 
Cláudio Santos e Ami-
gos, arrastando os ca-
sais para o salão com 
um super repertório, 
que sempre agrada as 
famílias, em especial, 
os pais.

Momento de muita 
emoção foi quando 
a diretoria prestou 
homenagem a todos 
os pais presentes. 

O “Pai do Ano 2018” 
da Casa de Trás-os-
Montes foi o Sr. Hen-
rique Martins, a quem 
a diretoria carinhosa-
mente homenageou 
oferecendo-lhe um 
lindo troféu.

Emocionado, o 
“Pai do Ano” Henrique 
Martins agradeceu a 
homenagem e saudou 
a todos os pais presen-
tes.

A Casa de Trás- os-
Montes, mais uma vez, 
realizou o seu tradicio-
nal evento, enaltecen-
do o Dia dos Pais.

Cláudio 
Santos e 

Amigos 
cada vez 

melhor 
dando o 
charme 
musical 
ao Dia 

dos Pais

Durante 
o almoço 
festivo do Dia 
dos Pais na 
Casa de Trás
-os- Montes 
podemos ver: 
o Vice-Presi-
dente Ismael, 
Bruno Simões 
e um amigo

Um domingo muito 
especial na Casa 
de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, onde 
os pais foram ho-
menageados este 
ano o Pai do Ano 
de 2018 da Casa 
foi o Henrique 
Martins, na foto 
recebendo seu pre-
sente ao lado da 
diretora Maria Alice 
Abreu, do Presi-
dente Ângelo Horto 
e do VicePresiden-
te Ismael

O transcurso do 
“Dia dos Pais” ga-
nhou uma data mui-
to especial na Casa 
de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, reserva-
do a esta comemo-
ração cheia de amor 
e gratidão. Muitas fa-
mílias compareceram 
ao solar da Avenida 
Melo Matos, presti-
giando a tradicional 
programação trans-
montana do “Almo-
ço em Homenagem 
ao Dia dos Pais”. A 
mesa farta, churras-
co acompanhamen-
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Leila Monassa 
Bacalhau
 do conde

400g de bacalhau
600g de batatas
200g de cebolas
3 dentes de alho
100g de manteiga
250ml de creme de leite sem soro
2 colheres de sopa de queijo parme-
são ralado de boa qualidade
sal e pimenta

Cozinhe em água o bacalhau já de-
molhado. Retire as peles e as espinhas 
e faça-o em lascas miúdas. 

Cozinhe as batatas em água tempe-
rada com sal, escorra e faça um puré. 

Pique finamente as cebolas e os 
dentes de alho e leve ao fogo com a 
manteiga. Deixe cozinhar sem ganhar 
cor.  Junte o bacalhau. Deixe cozinhar 
um pouco.

Desfaça bastante o bacalhau já re-
fogado. Junte o puré de batata e bata 
tudo com uma colher de pau. 

Adicione o creme de leite e tempere 
com sal e pimenta. Coloque o prepara-
do num tabuleiro untado com manteiga. 

Polvilhe com 2 colheres de sopa de 
queijo ralado e leve a gratinar em forno 
bem quente (225ºC) até dourar a su-
perfície.

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

AGOSTO – 26 – Domingo – 13 h. Bailes do Rio. Vamos 
trazer para o nosso Salão Nobre a atmosfera dos gran-
des bailes do passado e seus inesquecíveis sucesso, 
com petiscos e muita bebida. A animação estará a cargo 
da Orquestra Di Bianchini.

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

AGOSTO – 19 – Domingo – 12 h. Almoço dos amigos 
cardapio churrasco e saladas diversas sardinha e acom-
panhamentos atraçaõ o Conjunto Amigos do Alto Minho
  

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
AGOSTO – 19 – Domingo – De 12 as 17 h. Almoço 
Social. Local: Salão Nobre. Cardápio variado. Música 
por conta do Conjunto Cláudio Santos e Amigos.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
 E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
AGOSTO – 17 – Sexta-feira – 19 h. “A Festa Não Aca-
bou – O Melhor Flash back na Tijuca”. Ingresso anteci-
pado – R$ 15,00. Ingresso no dia – R$ 25,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
AGOSTO – 17 – Sexta-feira – Sede Social – 19 h. Venha 
dançar e se divertir no Baile da Casa de Viseu. O tema 
será máscaras. Você poderá vir com sua máscara ou não, 
fica a seu critério. A Banda Estação Rio estará conosco 
para animar o baile. Salão Social com ar refrigerado.
AGOSTO – 18 – Sábado – Sede Social – De 20 a 01 h. 
A Noite do Flash Back Rio – Venha relembrar e dançar 
com o melhor som dos anos 70/80/90, em um ambiente 
muito agradável. Salão Social com ar refrigerado.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C Velho – Tel.: 2225-1820
AGOSTO – 26 – Domingo – 12 h. Almoço em Homena-
gem a Nossa Senhora do Sameiro. Missa às 10 horas 
na Igreja São Judas Tadeu. A procissão será acompa-
nhada pela Banda Irmãos Pepino. No almoço será servi-
do: feijoada de feijão branco, filé de peixe, peito assado, 
arroz branco e saladas variadas. As atrações ficam por 
conta dos nossos Ranchos Folclóricos: Juvenil, Vetera-
nos e Maria da Fonte.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018

AGOSTO – 19 – Domingo – 12 h. 73 anos da Casa do 
Porto. Menu: (Aperitivos). Bolinhos de bacalhau. Batidas 

tropicais. (Pratos principais). Churrasco completo e acom-
panhamentos. Tripas à moda do Porto. Iscas de bacalhau 
à moda de Santo Tirso. Com jesuítas na Confraria Moura. 
Doces portugueses. Mesa de frutas. Animação: Conjunto 
Vilacondenses com Santos e Sua Sanfona. 

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: 2568-9535

AGOSTO – 18 – Sexta-feira – Das 15 as 17 h. Tertúlia 
Açoriana. Convívio e roda de conversa cultural. Título 
do encontro: João de Melo: A Literatura Açoriana es-
crita por entre gentes, memória e lágrimas. Presença 
da convidada especial: profa. Dra. Mônica Figueiredo . 
Faculdade de Letras – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – UFRJ.
6.º Torneio Anual de Sueca 2018. Premiação – 1.º Lugar 
– Troféu de campeão + Convite para almoço self-service 
em evento de Convívio Social na Casa (a ser realizado no 
dia 9 de setembro). 2.º Lugar – Troféu de vice-campeão + 
Convite para almoço self-service em evento de convívio 
social na Casa (a ser realizado no dia 9 de setembro).
Inscrições de duplas de 18 de julho a 18 de agosto na 
Secretaria da casa dos Açores (R$ 40,00 por dupla).
Divulgação da tabela dia 20 de agosto – disponível na 
Secretaria para todos os participantes (campeonato 
com o mínimo de 8 duplas inscritas).
Local e datas reservadas para as partidas. Na sede da 
Casa dos Açores: Sábado, dia 25 de agosto (no período da 
tarde). Domingo, dia 26 de agosto (no período da manhã).

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
AGOSTO – 17 – Sexta-feira – 3.ª Edição ‘Sexta Dançante 
do C.P.N.’. Associados grátis – Não associados; R$ 10,00.
AGOSTO – 26 – Domingo – 12 h. Grande Festa Fol-
clórica. Com apresentação dos: Rancho Folclórico Luiz 
Vaz de Camões / Rancho Arouca Barra Clube / Grupo 
Folclórico Armando Leça – Casa do Porto / Rancho 
Folclórico Casa de Viseu / Grupo Etnográfico Cantares 
e Dançares João Ramalho de Lafões. Venha almoçar 
com um belo churrasco completo. R$ 50,00 o convite.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - Tel.: 3178-4254

AGOSTO – 19 – Domingo – Louvor à Nossa Senho-
ra da Assunção. 10:30 horas: Missa em nossa sede, no 
Salão Nobre. 12:30 horas: Tradicional churrasco, sardinha 
portuguesa assada na brasa, guarnições e saladas. 15:00 
horas: Apresentação Rancho Folclórico Maria da Fonte da 
Casa do Minho. 16:00 horas: Grande procissão de N. S. da 
Assunção. Música ao vivo Conjunto Josevaldo. entrada: 
R$ 50,00 – Convite antecipados até o dia 15 de agosto. R$ 
60,00 – Após dia 15 e no dia da festa. Bebidas e sobreme-
sas a parte. Crianças até 10 anos não pagam.
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Brincando com segurança
Em minha carreira de pediatra, sempre fui pro-

curado para tirar toda espécie de dúvida. Algumas 
recomendações são simples como, por exemplo, a 
importância da amamentação. Outras questões, no 
entanto, são mais difíceis de responder. Um exem-
plo diz respeito à recomendação de brinquedos 
adequados para bebês. Nesse caso, minha primeira 
orientação seria priorizar a segurança. Nesse sen-
tido, a dica é fugir dos falsificados. Peças que se 
soltam facilmente e tintas tóxicas são alguns dos 
problemas mais observados. Na hora de comprar, 
sempre verifique o tamanho das peças, se há pon-
tas afiadas ou arestas cortantes, parafusos aparen-
tes ou se a bateria deve ser armazenada em com-
partimento trancado, inacessível à criança. Fique 
atento também aos brinquedos que emitem sons. 
Os barulhentos demais podem prejudicar a audição. 
Na dúvida, melhor não levar.

Em relação ao brinquedo mais adequado ao de-
senvolvimento, nos primeiros meses o recomenda-
do são os materiais macios, coloridos e no máximo 
com alguns guizos. Já os móbiles podem ter mú-
sicas e movimentos suaves. O importante é que a 
criança esteja descansada para brincar com você. 
Próximo dos 6 meses, os bebês já reconhecem al-
guns elementos com que tem mais contato. Nesse 
momento já podemos acrescentar blocos de espu-
ma e brinquedos que reproduzam algum som es-
pecifico quando tocado. Em seguida, o instinto de 
explorar o mundo que o cerca irá começar a flores-
cer e não deve ser reprimido. Apresente-o ao espe-
lho, brinque de esconde-esconde e deixe a criança 
manusear objetos atraentes de diversas formas e 
texturas (de preferência inquebráveis). Só devemos 
ficar sempre atentos para que nenhuma peça seja 
engolida. Já chegando ao primeiro aniversário, a 
coordenação já está mais controlada. O momento 
é ideal para apresentar brinquedos de encaixe sim-
ples. Livros com figuras grandes e familiares e fan-
toches também podem começar a dar “cultura” aos 
pequenos. Sem esquecer que o estímulo à criativi-
dade faz toda a diferença para o desenvolvimento 
dos miúdos.

Brincar sem dúvida é uma parte fundamental na 
formação da nossa personalidade: o mundo precisa 
de crianças felizes.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Este é o Projeto 
Noite de Fados na Casa do  
Minho do Rio de Janeiro

Mais um sábado na 
Casa  do Minho, do Rio 
de Janeiro, onde todo mês 
é realizado uma Noite de 
Fados, uma iniciativa do 
Presidente Agostinho dos 
Santos, com o apoio de 
sua diretoria. Nesta edição, 
teve  a  apresentação da 
cantora e pianista  Ana Isa-
bel acompanhada do violo-
nista e guitarrista Gabriel 
Liotto. Um projeto onde 
apresentou-se grandes 
clássicos e canções  con-
temporâneas da música 
portuguesa e contou com a 
presença dos amantes da 
boa música portuguesa.

Grupo  de apreciadores do Fado prestigiando mais uma Noite de Fados, no sábado passado no 
Soolar Minhoto

Pianista e cantora Ana Isabel acompanhada pelo violonista Ga-
briel Liotto, no restaurante Costa Verde da Casa do Minho


