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CADERNO DE SÃO PAULO

A FIPAN 2018, recorde 
de público, recorde de ne-
gócios iniciados, enfim, su-
cesso absoluto. São Paulo 
foi por 4 dias a capital mun-
dial do pão. Veja esta re-

portagem e ainda, o último 
almoço convívio da Casa 
do Minho, a coluna Mun-
dos ao Mundo do jornalista 
Albino Castro, alem outros 
assuntos de interesse.

FIPAN 2018
A cada ano, novos recordes

          

O ministro da Administra-
ção Interna anunciou, a pas-
sagem do comando  de com-
bate ao fogo de Monchique do 
comandante distrital Vaz Pinto 
para o comandante nacional. 
Uma decisão que acontece 
quando a estratégia do co-
mandante de Faro está a ser 
criticada.

Cinco dias depois do início 
das chamas no Algarve, Edu-
ardo Cabrita provoca um volte-
face no comando do combate 
ao fogo e concentra a estraté-
gia no Comando Nacional da 
Autoridade Nacional de Pro-
teção Civil. Na sede da ANPC 
assegurou “face à dimensão da 
operação envolvida o comando 
passa de Vítor Vaz Pinto direta-
mente para Lisboa”.

“Decidimos passar a coor-
denação desta operação, para 
o nível nacional de coordena-
ção, na dependência direta do 

Governo passa combate
a fogo em Monchique

para comando nacional

Sábado bem animado com mais uma Quinta de Santoi-
nho na Casa do Minho, com seus tradicionais Giganto-

nes, Marchas Luminosas e o Rancho de Veteranos. Deta-
lhes na pág. 18

Tarde portuguesa e degustação de vinhos e espumantes 
na Loja Arte dos Vinhos – No Recreio. Detalhes na pág. 2

Domingo de festa na Casa das Beiras com a reinauguração 
da Capela de N.Sra. dos Remédios – Padroeira das Casa 

e almoço do Dia dos Pais. Detalhes nas págs. 14 e 15

A comunidade portuguesa lotou o Clube Recreativo Por-
tuguês de Jacarepaguá em mais um Almoço Português. 

Detalhes na pág. 8

comandante nacional e da sua 
equipe”, sem  criticar as deci-
sões de Vaz Pinto.

“Dada a dimensão da ope-
ração envolvida, que tem ga-
rantido que até agora, tendo-se 
verificado as maiores ações de 
evacuação, de deslocação de 
populações para zonas segu-
ras, aplicando os princípios do 
‘Aldeia segura, Pessoas se-

guras’, com uma grande inter-
venção de todas as entidades 
envolvidas no sistema, deci-
dimos passar a coordenação 
desta operação, ao fim destes 
dias, para o nível nacional de 
coordenação, na dependência 
direta do comandante nacional 
e da sua equipe”, disse. 

Sobre a tática pela qual 
Vaz Pinto optou no inicio, o 

ArrAIAl MINhoto MovIMeNtou
A CAsA do MINho

MúsICA PortuguesA e degustAção
de vINhos NA lojA Arte dos vINhos

reINAugurAção dA CAPelA
N.srA. dos reMédIos e

dIA dos PAIs NAs BeIrAs

AlMoço Português No
reCreAtIvo de jPA é só AlegrIA

Portugal está no top 3 dos países da União 
Europeia que têm os preços mais altos de ele-
tricidade e gás natural, segundo estatísticas 
do Eurostat divulgadas pela primeira vez.

Os dados do gabinete estatístico da UE re-
metem para 2017 e apontam para um valor 
próximo dos 10 centavos por kilowatt hora no 
caso do gás e à volta dos 25 centavos na ele-
tricidade. Este valor só é ultrapassado pelos 
países que encabeçam a lista em primeiro e 
segundo lugar, respetivamente: Bélgica e Di-
namarca. A Romênia, a Bulgária e a Hungria 

são os países que menos cobram pela eletrici-
dade e gás, com valores que não chegam aos 
5 cêntimos por kilowatt hora no caso do gás e 
de cerca de 10 centavos na eletricidade.

Estes valores “podem variar de acordo 
com um conjunto de condições relacionadas 
com a oferta e a procura, incluindo a situação 
geopolítica, o cabaz energético nacional, cus-
tos de rede e condições meteorológicas”, de 
acordo com o Eurostat. No caso da eletricida-
de, o preço pode ser explicado devido a meta-
de do valor dizer respeito a taxas e impostos.

Portugal é o terceiro país da UE com
gás e eletricidade mais caros

ministro recusou apontar qual-
quer crítica ao comandante 
distrital. “Tem feito um trabalho 
notável, de grande competên-
cia técnica e de grande dedi-
cação pessoal”, disse Cabrita 
sobre o responsável algarvio, e 
“tem sido sempre apoiado pelo 
segundo comandante distrital 
Abel Gomes”.

Mas, naquilo que parece 
ser uma crítica a Vaz Pinto, que 
na quinta-feira, quando surgiu 
uma primeira e forte ignição em 
Monchique, recusou acionar o 
Plano Especial de Emergência, 
Cabrita chamou a atenção dos 
jornalistas que o Governo sa-
bia que o Algarve estava sobre 
perigo acrescido, pelos efeitos 
do calor extremo. “No dia 1 de 
agosto, não foi por acaso que o 
local do país que escolhemos 
para chamar a atenção para as 
elevadas temperaturas extre-
mas foi o Algarve”, lembrou.

O CDS-PP pediu esta se-
mana esclarecimentos ao Go-
verno sobre os eventuais atra-
sos no tempo de atendimento 
da linha de emergência 112 e 
o que está a ser feito para nor-
malizar este serviço público. O 
CDS afirmou-se surpreendido 
com a notícia do Correio da 
Manhã que a Central Sul do 
112, em Oeiras, está com falta 
de pessoal, o que fez aumen-
tar o tempo de atendimento 
durante  agosto.

“O que se verifica, num 
momento particularmente in-
tenso do ponto de vista das 

PSD e CDS pedem 
esclarecimentos
ao Governo sobre 
eventuais atrasos

na linha 112
emergências médicas, é uma 
linha a funcionar com prazos 
de atendimento substancial-
mente superior aos desejá-
veis e esperáveis”, afirmou o 
vice-presidente do CDS Adol-
fo Mesquita Nunes .

O Correio da Manhã no-
ticiou que a central em Oei-
ras, que serve 9 distritos do 
sul do país, está com falta de 
pessoal, tendo atualmente 4 
funcionários quando o ideal 
seriam 12, o que fez aumen-
tar o tempo de atendimento 
durante agosto.

O deputado do PSD Ricar-

do Baptista Leite exigiu aos Mi-
nistérios da Administração In-
terna e da Saúde, ação rápida 
no terreno para que garantam 
respostas em tempo devido na 
linha de emergência 112.

“Queremos ação rápida 
no terreno, queremos que 
os Ministérios assegurem 
que tudo está a ser feito 
para resolver de imediato a 
situação e para garantir que 
as respostas que têm de ser 
dadas possam ser dadas no 
tempo devido”, defendeu Ri-
cardo Baptista Leite, em de-
clarações à agência à Lusa.

Portugal recebeu, no 
ano passado, 24,1 milhões 
de hóspedes (+12,9%) e 
65,8 milhões de dormidas 
(+11,6%), revelou o Institu-
to Nacional de Estatística.

Só a hotelaria alojou 
19,8 milhões de hóspedes, 
que proporcionaram 55,7 
milhões de dormidas, a que 
corresponderam aumentos 
de 10,1% e 8,4%,

A estada média na ho-
telaria foi 2,82 noites, uma 
queda de 1,5%, enquanto 
a taxa líquida de ocupa-
ção-cama na hotelaria foi 
52,9%. O rendimento mé-
dio por quarto disponível 
na hotelaria foi 51,7 euros.

O principal mercado 
emissor foi o Reino Unido 
(20,9%), registrando um 
crescimento de 2,8%. O 
mercado alemão (13,8%) 
cresceu 11,3%, enquanto 
os mercados francês e es-
panhol (ambos com 9,9%) 
cresceram 5,2% e 7% . Em 
termos de regiões assistiu-
se a crescimentos a ron-
darem os 20% nos Açores 
e Centro. O Algarve man-
teve-se como o principal 
destino (30,7% ), seguido 
pela Área Metropolitana de 
Lisboa (25,4%).  

Mais de 40 concelhos dos 
distritos de Bragança, Viseu, 
Guarda, Castelo Branco, Por-
talegre, Santarém, Beja e 
Faro estão em risco máximo 
de incêndio. Segundo o Ins-
tituto Português do Mar e da 
Atmosfera, outros cerca de 70 
concelhos dos distritos de Via-
na do Castelo, Vila Real, Bra-
gança, Braga, Porto, Aveiro, 
Viseu, Coimbra, Guarda, Cas-
telo Branco, Portalegre, Leiria, 
Lisboa e Beja estão em risco 
muito elevado de incêndio. 

Em risco elevado estão 
ainda mais de uma centena 
de municípios do toda a região 
Sul do país, da região Oeste, 
do Norte alentejano e do inte-
rior centro e Norte e Portugal 
continental, além da ilha de 
Porto Santo, na Região Au-

Mais de 24
milhões de

turistas

Mais de 40 concelhos em
risco máximo de incêndio

tônoma da Madeira. O risco 
de incêndio determinado pelo 
IPMA engloba 5 níveis, que po-
dem variar entre o reduzido e o 
máximo. O cálculo é feito com 
base nos valores observados 
às 13 horas em cada dia rela-
tivamente à temperatura do ar, 
humidade relativa, velocidade 
do vento e quantidade de pre-
cipitação nas últimas 24 horas.
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CAROS LEITORES:

Vivemos momentos difí-
ceis, disto ninguém desco-
nhece. Mas, mais difícil ainda 
é a alteração jurisprudencial 
implementada pelos nossos 
Tribunais superiores a toda a 
hora, tornando a vida dos  ju-
risdicionados e em especial 
dos advogados ainda mais 
tormentosa e difícil.

Tanto o STF, STJ e TST, 
admitem que não cabe a 
incidência da contribuição 
social sobre verbas de natu-
reza indenizatória, tais como 
1/3 constitucional nas férias, 
13º indenizado, etc.

Mas a questão ora tra-
tada diz respeito a não inci-
dência da contribuição previ-
denciária sobre verbas não 
incorporáveis aos proventos 
de aposentadoria dos servi-
dores públicos em geral. A 
maioria do STF ao apreciar 
o Recurso Extraordinário nº 
593.068, estabeleceu o en-
tendimento por maioria, se 
cabe ou não a incidência da 
contribuição previdenciária 
de servidor público sobre 
parcelas adicionais da remu-
neração nos proventos, tais 
como, terço constitucional 
nas férias, horas extras, adi-
cional, noturno e adicional de 
insalubridade.

Referido RE, com reper-
cussão geral reconhecida, 
começou a ser julgado em 
março de 2015, mas não fora 
concluído. Em 16 de novem-
bro do mesmo ano ele voltou 
à pauta do STF, mas foi sus-
penso por pedido de vista do 
Ministro Gilmar Mendes, pedi-
do este que motivou uma dis-
cussão acalorada entre Men-
des e Ricardo Lewandwski. O 
primeiro já havia votado, mas 
decidiu voltar atrás e pediu 
vista dos autos, interrompen-
do o julgamento quando já 
havia maioria formada por 8 
dos 11 ministros. A atitude foi 
questionada pelo segundo - 
Lewandowski - e iniciou-se a 
discussão. A maioria segun-
do o voto do relator ministro 
Luis Roberto Barroso dando 
pelo provimento parcial do re-
curso. A tese defendida pelo 
relator é que não incide con-
tribuição previdenciária sobre 
verba não incorporável aos 
proventos de aposentadoria 
do servidor público, seguin-
do a jurisprudência do STF 
que, até o momento, excluiu 
tal incidência previdenciária 
sobre as verbas adicionais 
do salário.

Segundo o relator, se 
não há benefício para o se-
gurado no momento da apo-
sentadoria, as parcelas não 
devem estar sujeitas à tribu-
tação. “O conjunto normativo 
é claríssimo no sentido de 
que a base de cálculo para 
a incidência da contribuição 
previdenciária só deve com-
putar os ganhos habituais 
e os que têm reflexos para 
aposentadoria”, salientou, o 
que nos afigura corretíssimo.

O ministro lembrou que 
o sistema previdenciário, 
tanto do Regime Geral de 
Previdência Social (para 
os trabalhadores celetistas) 
quanto do regime próprio 
dos servidores públicos, 
tem caráter contributivo e 
solidário, o que, segundo 
ele, impede que haja contri-
buição sem correspondente 
reflexo em qualquer bene-
fício - o que se evidencia 
correto pelos princípios da 
isonomia e da dignidade 
da pessoa humana, igual-
mente assegurado na Carta 
Política. O voto do relator foi 
seguido por Rosa Weber, 
Luiz Fux, Cármen Lúcia, 
Edson Fachin e Ricardo 
Lewandowski.

Divergência aberta pelo 
Ministro Teori, o qual foi se-
guido pelos ministros Dias 
Toffoli e Marco Aurélio, se-
gundo os quais, conside-
raram que, mesmo sem 
reflexos nos proventos de 
aposentadoria, a Constitui-
ção autoriza a cobrança da 
contribuição previdenciária 
sobre todas as parcelas in-
tegrantes da remuneração 
dos servidores. Na rever-
são de seu voto o ministro 
Gilmar também seguiu a 
divergência. Contudo, per-
maneceu o entendimento 
dz maioria.

O que ocorre hoje no 
mundo real, é que tanto a 
União Federal, Estados e 
Municípios, continuam co-
brando (descontado) dos 
milhares de servidores pú-
blicos a contribuição previ-
denciária, não raro sobre a 
totalidade da aposentado-
ria, inclusive dos vencimen-
tos dos servidores ativos, o 
que é, desenganadamente, 
uma ilegalidade, devendo 
tais servidores se valeram 
de ações próprias juntos o 
Poder Judiciário competen-
te para rever tal situação 
e cobrar o reembolso dos 
descontos indevidos dos 
últimos anos após o julga-
mento do referido RE.

Fica aqui o desafio aos 
senhores servidores públi-
cos brasileiros em geral e 
até mesmo aos celetistas, 
de reivindicarem tais direi-
tos monetariamente corrigi-
dos desde 2015, pois não 
é justo que se cobre o que 
não deve e o Estado preste 
serviços tão odiosamente 
insuficientes e precários

Boa leitura e mãos à obra!
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Música portuguesa e degustação
na Arte dos Vinhos, no Recreio

No último dia 3 de 
agosto foi realizado no 
Recreio na Arte dos Vi-
nhos, onde você desfru-
ta de um amplo espaço, 
o show de música típica 
portuguesa com o Con-
junto Amigos do Alto Mi-
nho mostrando um pou-
co da cultura musical 
portuguesa. A seguir ao 
show foi realizada uma 
degustação de delicio-
sos vinhos e espumantes 
das melhores vinícolas, 
onde os amantes do bom 
vinho  para degrustar 
apreciar e saborear gran- Conjunto Amigos do Alto Minho no 12.º evento português na Arte dos Vinhos, no Recreio

des marcas. Uma tarde 
magnífica  que  deixou o 
empresário Ceará e seu 
filho Mariano gratificados 
com a presença de ami-
gos, clientes e amigos da 
comunidade portuguesa.

Um belo final de tarde 
proporcionado pela dire-
ção da Arte dos Vinhos 
criando-se mais um es-
paço para a divulgação 
das tradições portugue-
sas na rua Professora 
Luiza Nogueira, 350 Ljs. 
114/115 – No recreio dos 
Bandeirantes.

Arte dos Vinhos 
a mais nova 
sensação do 
recreio na Rua 
Professora 
Luiza Noguei-
ra Gonçal-
ves, 350 Ljs. 
114/115, onde 
o empresá-
rio, o popular 
Ceará e seu 
filho Mariano 
recepcionam os 
amigos

O carismático 
Ceará com o 
amigo Tuca 
dando o sinal 
do “V” da vitó-
ria no 1.º En-
contro Portu-
guês na Arte 
dos Vinhos, 
no Recreio

Grupo de amigos 
que foi prestigiar 
o empresário 
no 1.º Encontro 
Português e 
degustação de 
vinho Cabriz no 
espaço Arte dos 
Vinhos,na foto  O 
Ceara, o Ricardo 
Represetante  
dos deliciosos 
vinhos Cabriz, re-
cebendo a todos

Saboreando os deli-
ciosos vinhos Cabriz, 
o Manuel Novais, 
esposa, o diretor da 
Arte dos Vinhos, Ma-
riano e Conceição
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Notas.. ...e mais

Visitar este que é um dos 
concelhos mais remotos do 
país, todo colado a Espanha, 
a bordar-se ao Douro faz-nos 
sair de lá regalados. De comi-
da suculenta e bom vinho, mas 
também de muita descoberta, 
de paisagens arrebatadoras 
e da boa índole do seu povo 
. Deixemos as grandiosidades 
do Douro para depois e come-
cemos mesmo no centro da 
vila. É tudo pequeno, a pare-
cer quase uma maquete para 
quem vai com os olhos habitu-
ados às cidades grandes, mas 
arrumado e mimoso. Em redor, 
tudo montanhas verdes. «Aqui 
vive-se muito bem, temos tudo, 
o que nos falta é gente», di-
zem, desta ou de outras manei-
ras, muitos freixenistas, assim 
se chamam os nativos.

Percorrer a terra é um pas-
seio por ruas estreitas e casas 
modestas, com flores à porta 
e as janelas manuelinas que a 
fazem reclamar-se a vila mais 
manuelina de Portugal. Pode-
se experimentar como ponto 
de partida a Praça Jorge Álva-
res, onde se encontra a estátua 
deste navegador português ali 
nascido, o primeiro explorador 
europeu a chegar à China por 

Freixo de espada à Cinta: uma das 
vilas mais remotas do país

mar, fez 500 anos em 2013. 
Encontra-se ao lado a Torre do 
Galo, a igreja matriz e um frei-
xo de espada à cinta. É mesmo 
uma árvore na qual foi coloca-
da um grosso cinturão de ferro 
com uma espada, que serve de 
ícone ao concelho. Este terá 
ganho o nome mercê de um 
fidalgo que escolheu descan-
sar do seu afã à sombra de um 
freixo, tendo nele pendurado a 
arma. Só não se sabe que fi-
dalgo, se um nobre visigodo, 
se outro português ou ainda, 
também há esta versão, se o 
próprio rei D. Dinis, que por 
ali passou no encalço do filho 
Afonso Sanches.

 Hoje em dia, o freixo arma-
do é uma das graças da vila e 
passa-se por ele a caminho da 
torre de menagem, o que res-
ta do antigo castelo, deitado 
abaixo em 1830, perdida a sua 
função defensiva. Na vila, la-
menta-se a demolição daquele 
que foi um dos primeiros caste-
los transmontanos, mas a sua 
curiosa torre heptagonal, a Tor-
re do Galo, é visitável. Dessa 
torre, a vista vale a pena, ora 
sobre os telhados de Freixo até 
à capela da Senhora dos Mon-
tes Ermos, ora sobre os mon-

tes até Espanha.
Há mais a fazer nessa pra-

ça, como conhecer a Igreja 
Matriz, em estilo manuelino, de 
uma delicadeza arquitetônica e 
em Freixo todos se gabam de 
ter ali uma espécie de Mostei-
ro dos Jerónimos. No interior, 
impressiona o contraste entre 
a imponência do granito, com 
as belas nervuras de pedra do 
teto, e os altares em talha dou-
rada. No altar principal, encon-
tra-se um retábulo com cenas 
da Paixão de Cristo, de um au-
tor que presume da escola de 
Grão Vasco, e que é um dos te-
souros da vila. A meio da nave, 
sobressai o púlpito em ferro 
forjado. O cenário é, de todas 
as perspectivas, de grande be-
leza. Num altar lateral, encon-
tra-se uma daquelas cómicas 
ocorrências da arte sacra: São 
Mateus, cobrador de impostos, 
tem posto um par de óculos es-
curos.

Fica ao lado da igreja o 
posto de turismo onde se pode 
recolher informação útil, como 
o mapa do manuelino ou o ro-
teiro de miradouros. Há dez 
lugares com vistas de travar 
a respiração, ora ao nível do 
Douro, como na praia fluvial da 
Congida, um pequeno paraíso 
no verão e onde se pode ficar 
nos bungalows das Moradias 
do Douro, ora no alto de uma 
das arribas do Parque do Dou-
ro Internacional.

O Miradouro do Penedo 
Durão é o mais emblemático, 
com a sua vista de 550 metros 
de altura sobre o rio a serpen-
tear e a possibilidade de avis-
tar grifos, águias-reais e outras 
aves de rapina. É uma vista tão 
arrebatadora que custa desviar 
dela, mas o miradouro está fei-
to para que nos deixemos ficar, 
é ao mesmo tempo um parque 
de merendas.

É uma pena que não exista 
mais restauração na vila peran-
te tudo o que a terra oferece: 

em aveiro, aprender sobre ostras antes de as provar
Uma antiga salina, num re-

canto da ria, alia agora a pro-
dução de ostras, amêijoas, 
berbigão e salicórnia ao turis-
mo. Conhecimento, sabores e 
sossego, num cenário onde não 
falta beleza natural.

A Marinha Passagem é 
acessível apenas de barco, 
numa viagem que dura dois mi-
nutos. Mal se põe o pé em ter-
ra, Sandra Sousa avisa: aquele 
lugar é mais do que uma antiga 

carne, vinho, azeitonas e azei-
te, as doces laranjas do Ma-
zouco, enchidos e até uma cer-
veja artesanal, feita de lúpulo 
ali cultivado. Diego Ledesma, 
espanhol dali da beira, chegou 
há quase 30 anos e continua a 
preencher boa fatia dessa ofer-
ta, com muita gente a indicar o 
seu Cinta d’Ouro como o me-
lhor restaurante local. No mes-
mo edifício, há ainda um café, 
uma hospedaria e uma peque-
na loja de produtos locais.

Quando lhe perguntamos 
o que cozinha ali, este homem 
gentil que saltita entre o portu-
guês e castelhano, não hesita: 
«Gastronomia da raia, o que 
é bom de um lado e o que é 
bom do outro.» Isto resume 
especialidades como salada 
de perdiz, presa de porco na 
brasa com mostarda e mel, 
vitela estufada com amêndo-
as, e, por ser muito procurado 
por espanhóis, três pratos de 
bacalhau. Há ainda petiscos à 
base de produtos locais, como 
cogumelos, espargos, alheiras 
e queijos. E nas sobremesas, 
tarte com as amêndoas da Ter-
ra Quente e uma novidade im-
perdível: um gelado de laranja 
em cama de azeite, com telha 
de amêndoa.

Todavia, se não vale a pena 
ir de propósito a Freixo de Es-

pada à Cinta beber um gin, já 
compensa bem a viagem para 
ir conhecer melhor os seus vi-
nhos e aqueles que os fazem. 
É o caso da Quinta dos Cas-
telares, que começou com a 
vontade do empreiteiro Manuel 
Caldeira em produzir vinho 
na serra de Poiares. Veio de 
uma cisma de infância, depois 
de este filho do feitor de uma 
quinta ouvir dizer ser aque-
le o melhor chão de vinho do 
Douro Superior. Foi adquirindo 
propriedades até chegar a 250 
hectares, 140 deles de vinha, 
que se perdem de vista.

Na gestão da empresa, que 
há ano e meio inaugurou uma 
adega moderna e panorâmica, 
conta há oito anos com o genro 
Pedro Martins – portuense que 
trocou a Invicta por Freixo, e a 
engenharia pela vitivinicultura. 
Fala com paixão do ofício, con-
tando como o último vinho do 
porto o fez ficar na adega até 
às seis da manhã, para apa-
nhar a hora natural para juntar 
a aguardente. O resultado, ain-
da sem estágio em madeira, é 
um bálsamo de intenso perfu-
me.

Mesmo não sendo uma 
quinta, também se pode visi-
tar a Adega de Freixo, onde se 
faz o vinho Montes Ermos. O 
presidente da cooperativa que 

representa 700 produtores de 
vinho, azeite e azeitona, José 
Santos, conduz com gosto os 
visitantes pelas instalações 
modernas onde esteve e almo-
çou, no verão do ano passa-
do, o presidente da República 
Marcelo Rebelo de Sousa – 
um fato que ainda se narra em 
Freixo com empolgação.

Bem diferente destes lu-
gares de vinho é a Quinta de 
Maritávora que fica à entrada 
de Freixo e está desde 1870 
na mesma família, tendo sido 
fundada por José Junqueiro 
Júnior, pai do poeta Guerra 
Junqueiro. É um seu trineto, 
Manuel Gomes da Mota, que 
ainda gere a pequena empre-
sa, com 15 hectares de vinha e 
35 hectares de olival, naquela 
que ele diz ser «provavelmente 
a mais pequena adega do Dou-
ro». É um lagar de escala fami-
liar e uma pequena adega, que 
o agrônomo e enólogo Norber-
to Bonifácio mantém com im-
pecável apresentação, na casa 
original da família.

E ninguém diga que esteve 
em Freixo se não fez o passeio 
de barco pelo Parque Natural 
do Douro Internacional, com 
partida do cais da Congida. 
São cerca de duas horas de 
cenários de encantar, neste ca-
nal bravio que separa Portugal 
e Espanha. O passeio é uma 
promoção conjunta de Freixo 
de Espada à Cinta e do mu-
nicípio espanhol de Vilvestre, 
e apenas não se realiza entre 
novembro e março .

Além do encanto da via-
gem pode contar-se com as 
histórias contadas pelo guia 
Edson, que vai falando de vi-
nhas e oliveiras, amendoeiras 
e pombais, cegonhas e lontras, 
oliveiras milenares e ainda so-
bre o manuelino, o castelo, as 
lendas de Freixo. É uma boa 
forma de dizer adeus, ou olá, 
a este encantador cantinho de 
Portugal.

salina, e não se cinge à pro-
dução de ostras. Desde logo, 
porque tem história. Ao lado, na 
antiga lota velha, houve um por-
to comercial quinhentista usado 
pelas caravelas portuguesas 
que transportavam cerâmica 
para vários pontos do globo, 
como testemunham algumas 
peças retiradas do canal. «Nas 
marés vivas, ainda se vê a pon-
ta de uma caravela naufragada. 
A marinha já tinha este nome e, 

para nós, fez sentido mantê-lo, 
porque era um sítio de passa-
gem.»

É certo que naquela proprie-
dade, com aproximadamente 8 
hectares, rodeada pelos canais 
da ria de Aveiro, se produz os-
tras, amêijoas e berbigão, bem 
como salicórnia. Mas também 
se promove a partilha de conhe-
cimento e momentos de lazer. 
Quem ali chega pode aprender 
sobre o processo de criação da-

Anunciantes contestam monopólio imposto pela 
Câmara de Lisboa para outdoors
O concurso para a concessão do espaço publicitário de Lisboa 
continua a gerar contestações, incluindo por parte dos futuros 
anunciantes. A Associação Portuguesa de Anunciantes considera 
que o modelo imposto pela Câmara é monopolista, uma vez que 
é atribuído a um só vencedor. O que reduz a oferta de posições e 
aumenta os preços. Efeitos que acabarão por ser repercutidos nos 
consumidores, diz a entidade . O concurso de outdoor, ganho pela 
JCDecaux por um período de 15 anos, tem gerado polêmica de-
pois de no início do ano a Câmara ter alterado a decisão preliminar 
que apontava a MOP como vencedora. Isto porque os concorren-
tes levantaram algumas dúvidas sobre a capacidade financeira das 
empresas criadas pela MOP pouco tempo antes do concurso. Meio 
ano depois, a Câmara viria a comunicar que a concessão voltaria 
para as mãos da JCDecaux. Para a APAN, o concurso foi marcado 
por um episódio bizarro: a reversão, pela CML, da decisão que a 
própria tinha tomado em relação aos vencedores. Primeiro decidiu 
favoravelmente em relação a um concorrente, mas depois voltou 
atrás nesta decisão e atribuiu a vitória a outro.
Hotéis de Monchique escapam ilesos a incêndio
As duas unidades hoteleiras situadas em Monchique não sofreram 
quaisquer danos devido ao incêndio na serra de Monchique, no in-
terior do Algarve, desde de sexta-feira, diz a Região de Turismo do 
Algarve. O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve , Elidérico Viegas, indicou que o incên-
dio não está a ter qualquer impacto de cancelamento de reservas, 
situação que prevê que se mantenha. O incêndio de Monchique 
já consumiu entre 15 mil a 20 mil hectares, sendo o maior fogo 
do ano, segundo o mais recente ponto da situação, realizado pela 
Proteção Civil. O incêndio causou um ferido grave e mais de quatro 
dezenas de feridos ligeiros.
Governo rejeita situação de colapso na CP
“A oposição PSD/CDS-PP está a criar um caso que não existe de 
todo. Não há colapso nenhum, o que acontece são opções por 

queles bivalves, pela empresa 
Ostraveiro, em visitas guiadas, 
e experimentá-los no final. Ou ir 
somente saborear a comida e o 
lugar, que tem camas de rede, 
bar e parque infantil. Sandra e 
o marido, Sandro Sousa, decidi-
ram abrir a marinha a visitantes 
porque sentiram na pele quão 
aprazível era estar naquele sí-
tio, tão rico em sossego que faz 
esquecer que o centro da cida-
de está a poucos minutos.

parte da CP para garantir que há condições de transporte dignas e 
de qualidade”, disse o governante em declarações à agência Lusa. 
Em causa estão as alterações temporárias nos horários nas linhas 
de Cascais, Sintra, Norte e Oeste em vigor desde domingo, mas 
também a suspensão da venda dos bilhetes devido às temperaturas 
elevadas que se fizeram sentir no final da semana. O CDS-PP exigiu 
explicações ao Governo sobre a situação de colapso na CP e admite 
antecipar a reunião da Comissão Permanente do parlamento, pre-
vista para Setembro, se entretanto o ministro do Planejamento não 
der esclarecimentos públicos.
Academia da AICEP cobra 2.500 euros por formação a 
trabalhadores das PME
Já está no terreno o programa lançado pela AICEP para promover a 
internacionalização das empresas através de formação especializa-
da e de projetos de aplicação prática e à medida de cada negócio. 
O preço promocional de lançamento é de 2.500 euros por inscrição, 
havendo um desconto de 5% para as candidaturas antecipadas. 
Com a designação “Export Advance”, este é o primeiro programa 
da Academia Internacionalizar, um novo serviço da agência públi-
ca assente na formação avançada e desenvolvido em parceria com 
escolas de negócio. A primeira edição está já a decorrer no INDE-
G-ISCTE, em Lisboa; a segunda vai acontecer a Norte e tem as 
matrículas abertas até 21 de Setembro.
Portugal escapa à maior crise em 40 anos no setor ve-
getal da União Europeia
Os efeitos decorrentes da prolongada seca que afeta o Continente 
europeu provocaram a mais séria crise em 40 anos no setor vegetal 
da União Europeia, sustenta a Associação Europeia de Produtores 
de Fruta e Vegetais . O Ministério da Agricultura de Portugal afiança 
que esta crise não afetou o setor nacional hortofrutícola que, em 
2017, até registou importantes aumentos de produção. O comunica-
do citado pelo Euroactive refere que o calor e o clima seco, que se 
prolongaram em Julho, tornaram muito séria a situação dos produto-
res de vegetais que não experimentaram nada parecido nos últimos 
40 anos. Ainda de acordo com o Euroactive, os países-membros da 

União cuja produção vegetal foi mais afetada por esta seca são 
a França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Hungria, Polónia e Reino 
Unido. Esta associação referiu também que o setor dos vegetais 
congelados e em lata foi o  mais penalizado, com a seca a condi-
cionar a capacidade produtiva e a provocar subidas dos custos de 
produção. Seja como for, para já não são esperados aumentos no 
preço final destes produtos.
Pesca da sardinha está interditada em três zonas 
do país
O Governo já tinha limitado a pesca da sardinha, tendo na semana 
passada impedido a captura deste peixe às quartas-feiras. Além 
disso, admitiu impor períodos mínimos de 15 dias de interdição por 
zonas onde haja mais sardinha juvenil. Menos de uma semana de-
pois, foram publicadas restrições efetivas. “Delimita-se agora três 
zonas a interditar à pesca dirigida à sardinha por um período de 
15 dias”, diz  o despacho publicado, assinado pelo secretário de 
Estado das Pescas, José Apolinário . Assim, “entre as 00:00 horas 
do dia 6 de Agosto e as 00:00 horas do dia 24 de Agosto é proibida 
a captura, manutenção a bordo, descarga ou venda de sardinha 
capturada nas zonas definidas”. As zonas em causa são: Torreia-
Furadouro, Sul da Figueira da Foz e Altar-Piedade.
administração da CP prepara-se para apresentar a demissão
O conselho de administração da CP, Comboios de Portugal vai 
apresentar a demissão, numa altura em que vários problemas 
reportados na operação ferroviária já levaram a oposição a fa-
lar numa situação de colapso. A notícia é do  jornal Público, que 
escreve também que o Governo já está à procura de uma nova 
equipe para substituir Carlos Nogueira, Abrantes Machado e Ana 
Malhó, que a 1 de Julho de 2017 sucedera à administração lide-
rada por Manuel Queiró. O serviço da CP tem estado debaixo de 
fogo nas últimas semanas devido à supressão de comboios, às 
alterações nos horários em várias linhas, Norte, Cascais, Sintra 
e Oeste, e à falta de manutenção e de condições de conforto das 
composições, incluindo nos serviços de longo curso, como o Alfa 
Pendulares e Intercidades.
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“É uma enorme responsa-
bilidade e também uma enor-
me oportunidade de Viseu 
enquanto destino turístico e 
cultural, mas também como 
encontro com outras cidades 
que podem abrir portas, abrir 
portas do ponto de vista cul-
tural e comercial”, defendeu 
Jorge Sobrado.

O vereador apelou a to-
dos os que se dirigiram à urbe 
beirã para participarem neste 
evento que “sintam e vivam o 
Viseu Folk” e que “se divirtam 
muito” ao longo dos dias na ci-
dade e corroborou as palavras 
do presidente do Comitê Inter-
nacional Europeade sobre o 
espírito do festival.

“A Europeade é uma gran-
de rede de amizade e solida-
riedade e é uma mensagem, 
todos os anos, em prol do di-
álogo da paz, da convivência 
pacífica cultural na Europa 
contra as fronteiras que se 

 “Entusiasmada e feliz” com o festival
internacional de folclore Europeade

visEu

póvoa dE varzim

monchiquE

EstrEmoz

levantam em desfavor desse 
diálogo”, referiu Rüdiger Hess.

A cerimônia de abertu-
ra foi, às 21:00h, no Estádio 
Municipal do Fontelo, mas na 
quarta-feira à noite já ofere-
ceu um espetáculo de boas-
vindas protagonizado por um 
conjunto de ranchos folclóri-
cos do concelho e a viseense 
Gira Sol Azul, e ainda um es-
petáculo de eletrofolk, da res-
ponsabilidade dos Moullinex.

“Começámos com o pé 
direito, à noite, uma noite má-
gica, será memorável na his-
tória do Europeade com mi-
lhares e milhares de pessoas 
que encherão as praças do 
Adro da Sé, das Três Bicas 
e D. Duarte para receber os 
dois espetáculos de boas-vin-
das protagonizados por artis-
tas portugueses”, enalteceu 
Jorge Sobrado.

Numa conferência de im-

O projeto “Semana da 
Capoeira”, para além de di-
vulgar a cultura brasileira, 
mostra também a mistura 
das artes marciais e do des-
porto, lavando a cabo uma 
atividade divertida e agitada, 
que ajuda a desenvolver a 
flexibilidade, o equilíbrio e a 
destreza.

Durante esta semana, 
foram muitos os jovens que 
se juntaram a esta iniciativa 
que teve um programa ex-
tenso de atividades e trouxe 
às ruas da Póvoa muita mú-
sica e alegria. Tudo começou 
com uma exposição sobre a 

A Feira do Presunto de 
Monchique vai animar a vila 
algarvia contou com vários 
eventos que visam aprofun-
dar o conhecimento técnico 
do setor.

Presunto fumado de Mon-
talegre, presunto de Castelo 

semana da capoeira
juntou muitos jovens 

Feira do presunto anima cidade

Capoeira, na Casa da Juven-
tude. Entretanto houve imen-
sos workshops e oficinas 
sobre diversos temas ligados 
à Capoeira, que ajudaram a 
perceber melhor a arte desta 
expressão cultural brasilei-
ra. Todos os dias, os grupos 
que se formaram, fizeram a 
Roda da Capoeira ao som de 
palmas e berimbaus (um pe-
daço de pau, um pedaço de 
arame e uma cabaça).

Nesta dança ou despor-
to, a música faz toda a dife-
rença, pois as duas pessoas 
que se defrontam no meio da 
roda, fazem-no enquanto o 

prensa, realizada entre duas 
apresentações estrangeiras 
num dos palcos mais expres-
sivos do festival, o Parque 
Aquilino Ribeiro, o vereador 
mostrou-se “honrado e orgu-
lhoso” por a cidade “estar a 
receber o maior, mais antigo 
e mais importante festival de 
folclore da Europa e, simul-
taneamente, o maior evento 
internacional alguma vez or-
ganizado em Viseu”.

Na presença do público, 
da imprensa portuguesa e 
estrangeira e ainda de diver-
sos autarcas portugueses 
e também de vários países 
europeus, Jorge Sobrado as-
sumiu que “todo o dispositivo 
de segurança e de alojamen-
to está assegurado”, assim 
como o programa está “com-
pletamente fechado, tal como 
as cerimônias de abertura e 
encerramento no Fontelo, que 
já estão lotadas”.

praias de oeiras 
mais seguras com 
drone salva-vidas

A Câmara Municipal de 
Oeiras atribuiu um apoio fi-
nanceiro de 4.559,50€ aos 
Bombeiros de Paço de Arcos 
para a aquisição de um drone 
salva-vidas, que irá fazer com 
que Oeiras tenha as praias 
mais seguras do país.

A iniciativa faz parte do 
projeto “Praias – Vigilância 
e Socorro” e visa promover 
uma resposta mais rápida e 
eficaz a ocorrências em que 
a celeridade da intervenção é 
fundamental para a diminui-
ção dos riscos a elas asso-
ciados.

Este drone é equipado 
com câmara de vigilância, um 
altifalante e uma boia salva-
vidas insuflável ao contato 
com o mar com capacidade 
para acudir até quatro pes-
soas.

A maior vantagem deste 
equipamento é a sua veloci-
dade, permitindo um socorro 
mais célere, podendo chegar 
a uma distância de 7 km em 
cerca de 20 segundos. Atra-
vés do altifalante incorporado 
podem também ser dadas 
mensagens para acalmar a 
quem está em situação de 

afogamento ou podem ser 
enviados alertas e conselhos 
aos banhistas que se encon-
tram na praia.

O projeto “Praias – Vi-
gilância e Socorro” decor-
re durante a época balnear 
nas praias de Caxias, Santo 
Amaro de Oeiras e Torre. 

Além da aquisição do dro-
ne, foi também atribuída uma 
comparticipação financeira 
de 5.600,00€ para aquisição 
de fardamento e combustível 
para viaturas de apoio ao so-
corro nas praias.

As Associações de Bom-
beiros, pessoas coletivas 
sem fins lucrativos, desem-
penham uma relevante ati-
vidade social que tem como 
escopo principal a proteção 
de pessoas e bens, desig-
nadamente o socorro de feri-
dos, doentes ou náufragos, e 
a extinção de incêndios. 

O Município de Oeiras, 
atendendo ao fim social 
destas Associações e ao in-
teresse municipal das suas 
atividades, tem o poder e de-
ver de as apoiar, nomeada-
mente a um nível financeiro 
adequado.

o centros históricos 
com vida

O Município promove 
ações de requalificação dos 
centros históricos de Oeiras, 
Paço de Arcos, Carnaxide e 
da Baixa de Algés como forma 
de dar a conhecer o seu patri-
mónio e sensibilizar a popula-
ção para a sua salvaguarda.

Oeiras tem procurado 
promover a atratividade e a 
notoriedade dos seus cen-
tros históricos

 Tendo em vista a requa-
lificação do espaço e a pos-
sibilidade de uma vivência 
mais abrangente, a Câmara 
Municipal de Oeiras promo-
veu, durante o mês de junho, 
obras de melhoramento no 
Largo das Alcáçovas, em 
Paço de Arcos.

Os trabalhos permitiram 
demolir os muros de supor-
tes que criavam barreiras ar-
quitetônicas muito rígidas, a 
par da reconfiguração da pla-
taforma pedonal existente, 
criando uma escadaria que 
‘abriu’ o espaço e assegura 
o acesso direto à entrada la-
teral do Hotel Vila Galé, atra-
vés da Rua Costa Pinto.

Face à dignidade da en-
volvente edificada e do espa-
ço público que se pretende 
de qualidade, desenhou-se 

uma escadaria regular, arti-
culada segundo dois eixos, 
executada em pedra calcá-
ria maciça, com desenho 
confortável, redefinindo uma 
plataforma superior que pos-
sibilita a utilização da mesma 
como área de estada e/ou 
esplanada.

A obra foi apropriada 
pela população de forma es-
pontânea logo após ter sido 
concluída, durante a Mostra 
Gastronómica de Paço de 
Arcos, cuja oitava edição se 
realizou de 23 a 25 de junho, 
na Rua Costa Pinto.

No evento estiveram este 
ano representados os res-
taurantes Pátio Antigo, Casa 
Galega, Os Arcos, Casa da 
Dízima, Fornos do Padeiro, 
Comida Goesa, A Taberna 
106, Momentos no Paço e 
Pastelaria Oceania. Marca-
ram ainda presença a Con-
fraria dos Enófilos do Vinho 
de Carcavelos e a gelataria 
Dom Pavilli. Houve ainda 
um espaço de venda de be-
bidas sob responsabilidade 
da Associação Comercial e 
Empresarial dos Concelhos 
de Oeiras e Amadora (ACE-
COA), colaboradora na reali-
zação deste evento.

resto do grupo bate palmas 
e canta.

A meio da semana, os 
Mestres convidados foram 
recebidos, no Salão Nobre, 
pelo Vice-Presidente da Câ-
mara Municipal da Póvoa de 
Varzim, Luís Diamantino, que 

os brindou com uma lem-
brança. Veja a fotogaleria.

No último dia, houve uma 
cerimônia de abertura com 
espetáculos de dança, o ba-
tizado e a graduação de al-
guns atletas e uma Roda de 
encerramento.

No próximo mês de 
agosto os CTT Correios 
de Portugal e a Direção de 
Filatelia vão lançar uma 
emissão de selos dedicada 
ao mais recente Patrimônio 
UNESCO: o Figurado em 
barro de Estremoz, o Fabri-
co de Chocalhos e a Louça 
de Bisalhães.

O primeiro selo será vendi-
do na Estação de Correios de 

Estremoz, pelo preço de 0,86€.
O Figurado de Estremoz 

foi inscrito em 7 de dezem-
bro de 2017 na Lista Re-
presentativa de Patrimônio 
Cultural Imaterial da Hu-
manidade da UNESCO, no 
decurso da 12.ª Reunião do 
Comitê Intergovernamental 
da Organização das Na-
ções Unidas para a Educa-
ção, Ciência e Cultura para 

Bonecos de Estremoz em selo

Branco, de Estremoz, de Por-
co Alentejano de bolota IGP 
de Santana da Serra, Ibéri-
co de Guijuelo (Espanha) e, 
como não poderia deixar de 
ser, presunto de Monchique 
vão estar em exposição e à 
prova na 21.ª edição do even-
to, pela mão do maior espe-
cialista nacional do setor, o 
«chef» Vítor de Oliveira.

Workshops de corte de 
presunto, apresentações téc-
nicas, provas, harmonizações 
e muitas outras atividades 
vão ter lugar no espaço da 

«Academia de Corte», onde o 
especialista estará disponível 
para partilhar o seu conheci-
mento técnico quer junto dos 
produtores locais quer de 
curiosos e apreciadores des-
ta iguaria nacional.

Neste encontro, Vítor de 
Oliveira terá ainda a respon-
sabilidade de monitorizar os 
produtos de charcutaria de 
Monchique com o intuito de 
organizar provas cegas que 
permitam a discussão e a 
partilha de procedimentos, 
processos e qualidades or-

ganoléticas da charcutaria 
da região, abrindo assim as 
fronteiras do conhecimento 
sobre um setor que tem tanto 
de importante como de des-
conhecido.

“A Câmara Municipal de 
Monchique pretende, assim, 
conferir outra dimensão à 
Feira do Presunto e propor-
cionar a oportunidade de 
levar junto dos produtores 
locais, saberes e sabores de 
outras regiões produtoras de 
presunto”, refere à autarquia, 
em comunicado.

Salvaguarda do Patrimônio 
Cultural Imaterial, que de-

correu na Ilha Jeju, Coreia 
do Sul.
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seixal

O fadista Camané atuou 
na passada quarta-feira, 
dia 1 de agosto, às 22 ho-
ras, na Arena Multiusos de 
Paio Pires. A atuação teve 
entrada livre e decorreu 
por ocasião da inaugura-
ção do espaço, onde par-
ticiparam também o Grupo 
Coral Alentejano Lírio Roxo 
e o Grupo de Folclore Es-
trelinhas do Sul. Esta ini-
ciativa marcou a abertura 
das Festas Populares de 
Aldeia de Paio Pires. A voz 
masculina mais unanime-
mente considerada no fado 
atual traz ao novo espaço 
multiusos a identidade e 
tradição portuguesas, car-
regadas de autenticidade, 
versatilidade e ousadia. 
O fadista tem um estatuto 
raro enquanto intérprete, 
com a gravação regular 
de discos, realização de 

espetáculos nacionais e 
internacionais, a distinção 
com variados prêmios e 
a aclamação consensu-
al do público e da crítica. 
O novo espaço da Arena 
Multiusos de Paio Pires, 
propriedade do Paio Pires 
Futebol Clube, resulta da 
qualificação de um equi-
pamento que se encontra-
va degradado numa arena 
multiusos, destinada a di-
versos tipos de eventos e 
que tem capacidade para 
receber 3200 especta-
dores. Insere-se também 
no apoio que a autarquia 
proporciona aos clubes e 
coletividades do conce-
lho, permitindo que estes 
possam desenvolver a 
sua atividade, proporcio-
nando iniciativas culturais 
ou desportivas aos muní-
cipes do concelho.

Camané na inauguração da 
arena Multiusos de Paio Pires

elvas

O Festival Internacional 
de Folclore de Elvas (Porta-
legre) teve inicio na sexta-

feira e vai animar a cidade 
raiana até ao dia 12 deste 
mês, com a participação de 

Festival internacional
de Folclore de elvas 

grupos de vários países.
 A Praça da República, 

em Elvas, vai ser o palco 
para a 28.ª edição do even-
to, que reúne dez grupos de 
folclore, cinco portugueses 
e cinco estrangeiros, e cujos 
espetáculos estão marca-
dos para as 21h30minh.

Promovido pelo municí-
pio, o festival abriu na sexta-
feira com a atuação do Ran-
cho Folclórico de Elvas e do 
grupo Beskid, da Polônia.

No sábado, atuaram o 
Rancho Folclórico CDC de 
S. Paio de Oleiros (Santa 
Maria da Feira) e o Ballet 

Folklórico “Ritmos del Tiem-
po”, do Peru.

No domingo, as partici-
pações do Rancho Folclóri-
co de S. José da Lamarosa 
(Coruche) e do Crea Danza, 
da Colômbia.

No dia 11, no palco o 
Rancho Folclórico Campo-
neses de Mesquitela (Man-
gualde) e o Ballet Folklórico 
“Mitã Rory”, do Paraguai.

No encerramento, será 
dia 12 de agosto, atuam o 
Rancho Folclórico da Par-
reira (Chamusca) e o Song 
and Dance Ensemble “Va-
renka”, da Rússia.

torres vedras e alenquer

Évora

Mação

Dominique Ouattara, es-
posa do Presidente da Re-
pública da Costa do Marfim, 
Alassane Ouattara, foi re-
cebida nos Paços do Con-
celho pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Carlos 
Pinto de Sá.

A Primeira-Dama fez-se 
acompanhar do Ministro da 
Cultura e do Embaixador da 
Costa do Marfim em Portu-
gal. Na cerimônia estiveram 
presentes, para além do 
Executivo Municipal, o Presi-
dente e alguns dos membros 
da Assembleia Municipal, 
o Deputado Nacional João 
Oliveira, a Reitora da Univer-
sidade de Évora, a Diretora 
do Festival Évora África, a 
Diretora Regional de Cultura 
do Alentejo, os Comandan-
tes da Polícia de Segurança 

Pública, Guarda Nacional 
Republicana e Bombeiros 
Voluntários de Évora, o re-
presentante da Direção de 
Formação do Comando do 
Pessoal do Exército, o Pre-
sidente da União de Fregue-
sias de Évora ainda repre-

sentantes de várias outras 
instituições locais.

Na intervenção que pro-
feriu o Presidente da Câ-
mara Municipal de Évora 
agradeceu a visita da re-
presentante da Costa do 
Marfim e transmitiu sauda-

“vinhos a Gosto” em
torres vedras e alenquer

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 rece-
beu a medalha em nome da 
rede Carp.

Museu de Mação
reconhecido em Paris

Durante o mês de agosto 
o Largo de São Pedro recebe 
o evento “Vinhos A Gosto”. 
Todos os dias, de segunda 
a sexta-feira, entre as 17h00 
e as 19h30, é possível de-
gustar petiscos, preparados 
pelos restaurantes locais, e 
vinhos de Torres Vedras e 
Alenquer.

O evento que convida 
fazer uma pausa ao fim do 
dia tem animação garantida 
diariamente com música ao 
vivo e Dj’s. Todas as quartas-
feiras os visitantes podem 

ainda assistir e participar em 
showcookings e provas co-
mentadas.

Integrada no programa 
da “Cidade Europeia do Vi-
nho 2018”, esta iniciativa 
apresenta, ao longo do mês, 
várias propostas gastronômi-
cas e vínicas ao som da mú-
sica dos artistas convidados.

Quer esteja de férias, 
quer esteja a trabalhar, des-
frute de um momento para 
si e para os seus amigos, ao 
sabor dos vinhos e da gastro-
nomia da região.

Recebeu a Primeira-dama da República da Costa do Marfim
ções ao Presidente da Re-
pública e ao povo do seu 
país. Após breve carateri-
zação da cidade de Évora, 
Carlos Pinto de Sá manifes-
tou inteira disponibilidade 
por parte do Município para 
aprofundar as relações de 
cooperação entre os dois 
países através de ações bi-
laterais, nomeadamente na 
área da cultura. Dominique 
Outtara agradeceu a recep-
ção calorosa, tendo igual-
mente endereçado votos de 
saudações.

A Primeira-Dama visitou 
a cidade a convite da Du-
quesa de Cadaval, no âmbi-
to do Évora África, o festival 
dedicado à cultura africana 
que decorre até ao próximo 
mês de Agosto, com organi-
zação da Casa de Cadaval.
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Turistas portugueses gastaram em média 
150,6 euros em viagens no ano passado
Com base no inquérito às 

deslocações dos residentes, 
o INE diz que nas viagens do-
mésticas, os residentes gas-
taram, em média, 111,4 eu-
ros por turista/viagem, mais 
10,4 euros que em 2016.                                                                                                                       
Em deslocações para o es-
trangeiro o gasto médio por 
turista/viagem foi 489,9 eu-
ros, ou seja, mais 15,7 euros 
que no ano anterior.

A despesa média em 
viagens por motivos “pro-
fissionais ou de negócios” 
foi 216,2 euros (218,6 eu-
ros em 2016), o valor mais 
elevado entre os principais 
motivos, enquanto em via-
gens por “lazer, recreio ou 
férias” fixou-se em 209,34 
euros turista/viagem (190,4 
Euro em 2016).

Já o valor gasto em des-
locações por “visita a fami-
liares ou amigos” fixou-se 

nos 82,3 euros (71,4 euros 
em 2016).

A despesa diária de cada 
turista residente, em média, 
situou-se em 37,4 euros 
(33,8 euros em 2016), sendo 
que nas viagens domésticas 
correspondeu a 30,9 euros e 
nas internacionais traduziu-
se em 63,0 euros.

Em 2017, as viagens tu-
rísticas realizadas por por-
tugueses geraram mais de 

85,4 milhões de dormidas, 
uma subida de 4,6%. Des-
te total, 80% em Portugal, 
refletindo uma subida de 
2,3% (+3,4% em 2016). As 
dormidas no estrangeiro re-
gistaram um significativo 
crescimento (+15,2%; -4,7% 
em 2016), totalizando 17,1 
milhões de dormidas.

Segundo o Inquérito às 
Deslocações dos Residen-
tes, em 2017, 4,58 milhões 

O aumento extraordiná-
rio das pensões para quem 
recebe um valor igual ou in-
ferior a 643,35 euros chega 
esta semana a 1,59 milhões 
de pensionistas, segundo o 
Ministério do Trabalho, Soli-
dariedade e Segurança So-
cial. São abrangidos por esta 
atualização extraordinária os 
pensionistas de invalidez, 
velhice e sobrevivência do 
sistema de Segurança So-
cial e os pensionistas por 
aposentação, reforma e so-
brevivência do regime de 
proteção social convergen-
te cujo montante global das 
pensões em julho de 2018 
seja igual ou inferior a 1,5 
vezes o valor do Indexante 
dos Apoios Sociais, ou seja, 
643,35 euros.

No caso dos subscritores 
da Caixa Geral de Aposenta-
ções, o processamento será 
feito no dia 20 de agosto. 
Numa declaração , o ministro 
do Trabalho, Vieira da Silva, 
sublinha que este aumen-
to, tal como aconteceu em 
2017, destina-se a pensio-
nistas com longas carreiras 
contributivas e valor de pen-
são baixos”.

“Principalmente aqueles 
que durante vários anos, en-
tre 2011 e 2015, não tiveram 
nenhum aumento ” e que “as-
sim terão melhores condições 
para enfrentar as dificuldades 
da vida e para poderem ter 
maior nível de bem-estar”.                                                                                 
O Orçamento do Estado para 
2018 prevê uma atualização 
extraordinária das pensões, 
de forma a compensar a perda 
de poder de compra causada 
pela suspensão do regime de 
atualização das pensões do 
regime geral da Segurança 
Social e do regime da Caixa 
Geral de Aposentadorias  no 
período entre 2011 e 2015, 
bem como para aumentar o 
rendimento dos pensionistas 
com pensões mais baixas. 
Esta atualização extraordinária 
prevê um aumento de 10 eu-
ros mensais a atribuir ao pen-
sionista a partir de agosto de 
2018. Neste grupo inserem-se 
cerca de 1,15 milhões de pen-
sionistas. No caso dos pensio-
nistas que recebam uma pen-
são que tenha sido atualizada 
no período entre 2011 e 2015 
(437 mil pensionistas), a atuali-
zação extraordinária será de 6 
euros mensais.

de residentes em Portugal 
efetuaram, pelo menos, uma 
deslocação com dormida 
fora do seu ambiente habitu-
al, ou seja, o correspondente 
a 44,5% da população resi-
dente (44,1% em 2016).

O documento mostra 
que 32,5% de residentes 
deslocou-se apenas den-
tro de Portugal e 4,9% dos 
turistas efetuaram apenas 
viagens ao estrangeiro.                                                                                
No ano passado, houve 21,2 
milhões de deslocações tu-
rísticas, numa subida de 5% 
(após +5,4% em 2016), com 
o número de deslocações 
dentro do país a ser de 19 
milhões (+4,1%, após +5,7% 
em 2016), valor que repre-
sentou 89,6% do total.

As deslocações para o 
estrangeiro foram 2,2 mi-
lhões (+13,1%, após +2,5% 
em 2016).

Aumento extraordinário
das pensões chega a

1,59 milhões de pensionistas

Desde o início de 2018 
já nasceram 27.708 empre-
sas e outras organizações, 
um aumento de 10,6% com-
parando com ano passado, 
este crescimento regista-se 
na quase totalidade dos se-
tores mas o grande impulso 
vem dos setores ligados ao 
turismo. Entre estas empre-
sas destacam-se as ativida-
des imobiliárias, construção, 
a e restauração, Transporte 
ocasional de passageiros e 
outros serviços relacionados 
com o turismo, que represen-
tam quase 3/4 do crescimen-
to registado e quase 40% das 
empresas constituídas entre 
janeiro e julho deste ano. 

Em sentido contrário aos 
restantes setores, no setor 
da agricultura, pecuária, pes-
ca e caça ocorreu uma desci-
da nas constituições (menos 
402 empresas,  com maior 
impacto nas regiões Norte, 

Turismo impulsiona o
aparecimento de novas empresas

Centro e Alentejo.
Neste mesmo período 

também se verificaram 9.296 
encerramentos de empresas 
. Um número que representa 
um aumento de 17,8% face 
a 2017. Uma tendência que, 
de acordo com o mesmo, se 
tem acentuado desde abril.

Dos 4 setores que mais 
contribuem para este aumen-
to são as indústrias transfor-
madoras e os grossistas, se-
tores de elevada importância 
nas exportações, e ainda 
o comercio, que regista-
ram uma baixa dinâmica no 
nascimento de empresas e 
um aumento significativo de 
encerramentos; no setor da 
construção o aumento de en-
cerramentos acompanha o 
aumento de nascimentos de 
empresas.

Nas novas insolvências 
(1.452), mantém-se o ciclo 
de descida iniciada em 2013. 

A totalidade dos setores des-
ce ou mantém o número de 
novos processos de insol-
vência. Quase 70% destes 
processos concentram-se 
nas indústrias transformado-
ras (21%), comercio (16,3%), 
serviços (16,3%) e constru-
ção (14,2%).Em julho, a per-
centagem de empresas que 
pagam dentro dos prazos 
acordados (15,1%) manteve-
se à semelhança dos primei-

ros meses de 2018, com os 
valores mais baixos desde 
2007, sendo transversal a 
todos os setores e regiões. 
Este indicador está em que-
da desde setembro de 2017. 
No entanto, o atraso médio 
de pagamento situa-se nos 
26 dias, valor semelhante 
ao registado nos últimos 12 
meses, pois mais de 2/3 das 
empresas pagam com um 
atraso até 30 dias.

Portugal foi o tercei-
ro país da União Europeia  
onde a produção de cerve-
ja com álcool mais cresceu 
em 2017, indica um estudo 
do Eurostat.

O estudo, publicado  no 
Dia Mundial da Cerveja, in-
dica que a UE produziu mais 
de 41 bilhões de litros de 
cerveja em 2017, mais 2,5 bi-
lhões do que no ano anterior, 
o que equivale a quase 81 
litros desta bebida por cada 
cidadão comunitário.

Segundo o gabinete de 
estatísticas da UE, a Holan-
da foi o país dos 28 em que 
a produção mais aumentou 
em 2017, cresceu  48%. Rei-
no Unido com 14% e Portu-
gal, com 11%, completam 
o ‘pódio’ deste ‘ranking’. No 
entanto, e apesar do aumen-
to exponencial da produção, 
Portugal está longe de entrar 
no lote de maiores produtores 
de cerveja, que é encabeça-
do pela Alemanha, que gera 
8,1bilhões de litros, um de 

cada cinco litros da bebida 
produzidos na UE tem origem 
nas fábricas alemãs. À Ale-
manha, responsável por 20% 
da produção comunitária, se-
guem-se o Reino Unido (5,6 
bilhões de litros, ou 14%), a 
Polónia (4 bilhões ou 10%), a 
Holanda 3,9 bilhões ou 9%), a 
Espanha (3,6 bilhões ou 9%) 
e a Bélgica (2,4 bilhões ou 
6%). Os restantes Estados-
membros produziram ‘ape-
nas’ 13,6  bilhões de litros, o 
equivalente a 33% do total.  

Países de cerveja  por exce-
lência, Holanda (1,9 bilhões 
de litros), Alemanha e Bélgica 
(ambos com 1,6 bilhões) fo-
ram os principais exportado-
res para destinos fora da UE.

Quase uma em cada três 
cervejas com álcool expor-
tadas pelo bloco comunitá-
rio em 2017 foram para os 
Estados Unidos (1,1bilhões 
de litros), seguindo-se a Chi-
na (520 milhões), o Canadá 
(210 milhões) e a Coreia do 
Sul (175 milhões). 

As autarquias da zona 
Centro de Portugal querem 
um aeroporto na região. Em 
setembro, a Câmara Munici-
pal de Coimbra vai entregar 
ao Governo dois estudos 
para ajudar a determinar a 
melhor opção para que a re-
gião passe a ser servida por 
um aeroporto comercial, diz 
o Jornal de Negócios.

A primeira opção passa 
pela reconversão do Aeró-
dromo Municipal Bissaya 
Barreto, em Coimbra; a 
segunda, pela construção 
de uma nova infraestrutura 
aeroportuária capaz de ser-
vir o eixo Coimbra-Leiria/
Fátima - neste momento, o 
estudo desta possibilidade 
está a cargo de uma equipe 
de que faz parte a Conpro-
jur, ligada a Manuel Queiró, 
ex-deputado do CDS e ex
-presidente da CP.

Segundo o jornal, a se-
gunda opção é a mais pro-
vável, mas a autarquia tem 
ainda de decidir. Para con-

seguir um aeroporto para a 
zona Centro, as autarquias 
da região estão dispostas a 
financiar o projeto do pró-
prio bolso.

Para a reconversão do 
Aeródromo Municipal Bis-
saya Barreto deverão ser  
necessários cerca de 10 
a 12 milhões de euros, va-
lor que seria assumido na 
totalidade pela Câmara de 
Coimbra.

Já no segundo cenário, 
a construção de uma nova 
infraestrutura aeroportuária 
a despesa seria assumida 
em exclusivo pelas Câma-
ras abrangidas, aqui segun-
do uma lógica de partilha de 
responsabilidades.

“A intenção passa por re-
correr aos fundos europeus 
do Portugal 2030 para pagar 
parte do custo de um novo 
aeroporto, ficando as au-
tarquias envolvidas encar-
regues de suportar o custo 
restante”, disse Manuel Ma-
chado, autarca de Coimbra.

Produção de cerveja em Portugal
entre as que mais crescem na UE

Câmaras da zona Centro 
estão dispostas a financiar

aeroporto na região
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Política

Prestes a ir de férias, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
não precisará certamente 
de um jipe para carregar os 
diplomas que tem para apre-
ciar, como o seu antecessor 
em tempos chegou a admitir 
ser necessário. Cavaco le-
vava trabalho para as férias, 
Marcelo prefere partir com as 
gavetas arrumadas, já com 
tudo despachado. Aliás, o 
Presidente da República não 
tem por hábito gastar muito 

Marcelo Rebelo de Sousa
chegou aos dez vetos

Parlamento só
debate em setembro

lei vetada por Marcelo
O parlamento só vai dis-

cutir em setembro o veto do 
Presidente à lei que impõe 
direito de preferência dos 
arrendatários sobre os imó-
veis, dado que está encer-
rado para férias. A primeira 
sessão parlamentar está 
agendada para 19 de setem-
bro, 5 dias após o início da 
quarta e última sessão da 
XIII legislatura.

Os deputados podem 
confirmar, por maioria abso-
luta, o diploma vetado pelo 
Presidente, o que, consti-
tucionalmente, obrigaria a 
promulgá-lo.  É ainda pos-
sível os grupos parlamenta-

Rui Rio, alcança os 100 
dias de mandato, a sua lide-
rança está a ser abertamente 
constestada. Em entrevista 
ao Expresso, Pedro Duarte, 
antigo secretário de Estado 
da Juventude no governo 
de Pedro Passos Coelho e 
ex-diretor de campanha do 
presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa, admitiu candida-
tar-se à liderança do Partido 
por Rio ser candidato a vice
-primeiro-ministro.

Para o também antigo lí-
der da JSD, o partido preci-
sa tão cedo quanto possível 
de mudar tanto de estratégia 
como de presidente. “O PSD 
desistiu de apresentar uma 
alternativa ao PS e está em-
penhado em substituir o BE e 
o PCP no apoio ao Governo 
socialista”, disse Duarte. “Os 
militantes pensavam estar a 
escolher um candidato a pri-
meiro-ministro, mas na verda-
de escolheram um candidato 

Pedro Duarte pondera
candidatura à liderança do PSD

a vice-primeiro-ministro”.
Os avisos e as críticas em 

surdina entre os sociais-de-
mocratas têm sido comuns 
nos últimos meses, mas Pe-
dro Duarte é o primeiro so-
cial-democrata a admitir pu-
blicamente que é necessário 
mudar-se de liderança e de 
estratégia política.

E, para si, esta renovação 
poderá passar por ser candi-
dato à liderança do partido. 
Questionado sobre a sua 
disponibilidade para seguir  
numa disputa da liderança 

res alterarem o texto da lei 
para ultrapassar as objeções 
do veto presidencial e apro-
var um novo diploma, que 
pode ser enviado ao Tribu-
nal Constitucional, vetado ou 
promulgado pelo Presidente.

Marcelo Rebelo Sousa  
vetou o diploma que dava 
direito de preferência aos 
arrendatários, alegando que 
este poderia ser invocado não 
apenas pelos inquilinos para 
defenderem o seu direito à 
habitação, mas também para 
outras atividades. No site da 
Presidência, Marcelo Rebe-
lo de Sousa alerta que, pela 
forma como a lei está redigi-

tempo na apreciação daqui-
lo que chega da Assembleia. 
A casos em que os diplomas 
chegaram do Parlamento ao 
final da tarde e à hora do jan-
tar já havia decisão .

Marcelo deu conta de 
tudo o que estava penden-
te, tudo o que o Parlamento 
tinha aprovado nas últimas 
sessões do plenário. E, en-
tre as várias promulgações, 
também saiu veto. O décimo 
deste Presidente, desde o 

dia 9 de Março de 2016. Só 
nos primeiros 7 meses deste 
ano foram 5 os vetos, tantos 
como os que tinha feito até 
aqui. O primeiro deste total 
de 10 vetos aconteceu em 
junho de 2016, o último foi 
esta quarta-feira. Do sigilo 
bancário ao financiamento 
dos partidos, passando pela 
mudança de género aos 16 
anos, foram vários os diplo-
mas que foram travados em 
Belém. Alguns foram reapre-
ciados e promulgados numa 
segunda fase, outros não 
mais voltaram a ser discuti-
dos. De todos os diplomas 
que Marcelo recebeu, nunca 
nenhum seguiu para o Tribu-
nal Constitucional por indica-
ção presidencial. Mas alguns 
foram lá parar depois. Muitos 
dos vetos prenderam-se com 
questões políticas mais do 
que com questões legais ou 
constitucionais. Esta é a his-
tória dos dez vetos de Mar-
celo, do que se passou antes 
e daquilo que veio depois

da, a preferência poder ser 
invocada não apenas pelos 
inquilinos para defenderem o 
seu direito à habitação, mas 
também por inquilinos com 
atividades de outra natureza, 
nomeadamente empresarial”. 
Além disso, não estão indi-
cados critérios de avaliação 
para o exercício do direito de 
preferência, que existia em 
versão anterior do diploma.

O Presidente alega que 
conviria esclarecer os cri-
térios da determinação do 
valor de parte do imóvel, 
matéria que desapareceu do 
texto no decurso do proces-
so legislativo. “Esse esclare-
cimento pouparia eventuais 
efeitos negativos em termos 
de litigiosidade judicial”.

A segunda clarificação, 
mais importante, segundo o 
Presidente, prende-se com o 
fato de, na sua versão sub-
metida a promulgação, o 
diploma parecer aplicar-se 
quer ao arrendamento para 
habitação, quer ao arrenda-
mento para outros fins,  co-
merciais ou industriais. Para 
Marcelo Rebelo de Sousa, “a 
proteção do direito à habita-
ção, justificação cimeira do 
novo regime legal” é compre-
ensível e “tem cabimento no 
caso de o arrendamento ser 
para tal uso, mas não se for 
para uso empresarial”.

Assunção Cristas disse  
que o Bloco de Esquerda  
foi desmascarado pelo caso 
Ricardo Robles, afirman-
do que, a partir de agora, o 
partido não pode “continuar 
a querer ser o pendor moral 
do regime”.

“O BE ficou desmasca-
rado nas suas posições, 
muitas vezes demagógicas, 
procurando sempre posicio-
nar-se com um certo nível de 
arrogância e de superiorida-
de moral em relação a todos 
os outros partidos. Isso fi-

Assunção 
Cristas. “O 

BE ficou 
desmascarado 

nas suas 
posições”

cou desmascarado e o BE 
já não poderá continuar a 
querer ser o pendor moral 
do regime”, disse aos jor-
nalistas a líder do CDS-PP. 
Assunção Cristas disse ain-
da que o caso de Ricardo 
Roble não é singular, “é um 
assunto do próprio BE”.

“Acho que este assunto 
não é um assunto de Ricar-
do Robles, é um assunto do 
próprio BE, porque o BE não 

se distanciou, no momento 
em que as coisas acontece-
ram, procurou desvalorizar 
e até atirar para cima da co-
municação social, dizendo 
que estava a ser alvo disto 
ou daquilo ou de notícias que 
não eram verdadeiras.  O BE 
entrou numa profundíssima 
contradição. Durante muito 
tempo andou a dizer algo 
que, de repente, se virou 
contra o próprio BE. O que 
nós sentimos é uma enorme 
hipocrisia política. No fundo, 
o BE quer uma realidade 
para os outros, mas para si 
próprio e para os outros es-
colhe outra”.

Recorde-se que Ricardo 
Robles se demitiu na passa-
da segunda-feira, depois de 
ser dado a conhecer que o ex
-autarca adquiriu um prédio 
em Alfama por 347 mil euros 
e posteriormente colocado à 
venda por 5,7 milhões.

contra Rio, Pedro Duarte não 
esteve para meias palavras. 
“Sim. Estou preparado para 
liderar uma nova estratégia 
no PSD e uma nova espe-
rança para o país, em nome 
do interesse nacional”, ga-
rantiu. E o tempo é uma va-
riável a ter em conta: “Até ao 
final deste ano é importante 
que haja decisões”. 

A entrevista poderá ter sido 
o primeiro tiro na corrida pela 
liderança, mas os apoios à 
sua eventual candidatura não 
tardaram. José Eduardo Mar-
tins, em tempos um dos can-
didatos a líder do PSD com a 
saída de Passos Coelho, fará 
“tudo o que puder para que 
tenha sucesso”. “É uma ex-
celente entrevista. Diz muito 
do que todos nós pensamos. 
É uma disponibilidade muito 
grande para o futuro do PSD, 
quando se concretizar. Farei 
tudo o que puder para que te-
nha sucesso”, disse Martins . 

O PCP, depois de ter criti-
cado duramente Marcelo Re-
belo de Sousa por ter vetado 
a Lei que dava preferência 
aos inquilinos na compra de 
casas, volta a dirigir duras crí-
ticas ao Presidente. Em causa 
está a promulgação do diplo-
ma que altera a Lei de Finan-
ças Locais e da Lei Quadro de 
transferência de competên-
cias para as autarquias locais 
e para as entidades intermuni-
cipais. Ou seja, o diploma so-
bre descentralização resultan-
te do acordo assinado entre 
António Costa e Rui Rio.

Os comunistas começam 
por manifestar a sua  discor-
dância  em relação à decisão 
presidencial. Numa nota en-
viada, o partido afirma que 
a promulgação é tão mais 
criticável quanto na nota da 
Presidência que divulga esta 

O novo partido 
anunciado por Pedro 
Santana Lopes, de ca-
riz liberal, poderá tirar 
eleitores ao PSD, mas 
também ao CDS e ao 
Bloco de Esquerda, in-
dica uma pesquisa da 
Aximage para o Jornal 
de Negócios.

De acordo com o 
trabalho da Aximage, 
conduzido em meados 
do mês de julho e di-
vulgada na edição do Negó-
cios, 1 em cada 4 inquiridos, 
não rejeita a possibilidade de 
votar na nova formação de 
Santana Lopes se este se 
apresentar a votos nas legis-
lativas de 2019.

Numa análise mais fina, 
o novo projeto político do 
ex-primeiro-ministro parece 
seduzir, principalmente, o 
eleitorado de direita: 37,5% 
dos votantes do CDS  admi-
tem apoiar o novo partido de 
Santana Lopes .

É certo que a sondagem 

PCP contra promulgação do
diploma da descentralização

Novo partido de Santana Lopes deve
desviar votos do CDS, do PSD e do BE           

foi feita ainda antes de San-
tana Lopes ter anunciado 
oficialmente a sua saída do 
PSD, mas o trabalho foi con-
duzido já depois de o antigo 
provedor da Santa Casa ter 
dito, que a sua intervenção 
política no PSD tinha che-
gado ao fim. Mesmo assim, 
27,8% dos eleitores do PSD  
mostraram-se disponíveis 
para acompanhar Santana 
Lopes na nova formação.

Mais surpreendente é 
a capacidade de captação 
num dos partidos à esquerda 
do PS: o Bloco de Esquerda. 

Nos números da Axima-
ge, um quarto dos elei-
tores do Bloco  admite 
mudar o sentido de voto 
para o ex-primeiro-mi-
nistro social-democrata. 
Já no outro braço que 
apoia a geringonça,  o 
PCP, Santana Lopes 
não convence: apenas 
3,8% dos comunistas 
(CDU, que engloba PCP 
e PEV) inquiridos pela 
Aximage admitem dar-

lhe o voto.
Por último, entre os elei-

tores do PS só 13,8% admi-
tem a possibilidade de votar 
na nova formação de Pedro 
Santana Lopes.

A pesquisa fez outro 
tipo de pergunta, quantos 
inquiridos disseram que vo-
tariam de certeza no parti-
do de Santana Lopes. E a 
resposta é 1,9%, o suficien-
te para que o ex-presiden-
te da Câmara de Lisboa se 
elegesse, pelo menos a si, 
para o parlamento.

decisão se aduz um conjunto 
de observações e reparos que 
por si só justificavam o veto 
dos diplomas. O PCP não 
consegue entender por que 
razão, havendo algumas re-
servas de Marcelo em relação 
ao decreto, a decisão foi a de 
avançar com a promulgação. 
“Surpreende que o Presidente 
da República se decida pela 
promulgação apenas e tão só 
com base no fato de a legisla-
ção ter sido aprovada por uma 
larga maioria parlamentar”.

Pelo meio, os comunistas 
lançam ainda farpas ao PS e 
ao PSD e à forma como che-
garam a acordo sobre esta 
matéria. “A legislação apro-
vada, imposta a partir de um 
acordo entre o Governo PS 
e o PSD à revelia das autar-
quias num processo tortuoso”: 
é desta forma que caracteri-

zam o diploma, deixando em 
evidência não só o seu desa-
cordo mas lembrando as cres-
centes críticas que têm sido 
deixadas por muitos autarcas 
que têm vindo a terreiro nos 
últimos tempos para se pro-
nunciarem sobre isto.

O PCP está contra o diplo-
ma e contra à forma como foi 
concebido. No fim da nota de 
imprensa, o partido promete 
continuar a lutar em defesa da 
autonomia local, junto aos au-
tarcas e seus municípios.
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Bela imagem 
de recorda-

ção da apre-
sentação do 

R.F. Benvinda 
Maria no C.R. 
Português de 
Jacarepaguá

Magnífica 
atuação 

da Tocata 
do Rancho 

Benvinda 
Maria

SuceSSo - o Almoço PortuguêS

Sempre especial à entrada das Bandeiras

Um domingo maravi-
lhoso no Clube Recreativo 
Português de Jacarepaguá, 
com a comunidade portu-
guesa prestigiando o tra-
dicional Almoço Português 
Mensal. Uma verdadeira 
festa portuguesa, onde a 
gastronomia é uma das 
grandes atrações com um 
delicioso churrasco, muitas 
variedades, mesa de frutas, 
tudo das melhores proce-

dências. Sob a direção do 
dinâmico Presidente Olivé-
rio Carvalho e seus cola-
boradores, sempre dando 
aquele suporte deixando os 
associados e amigos bem 
à vontade para desfrutar 
desses momentos, tendo 
o Conjunto Cláudio santos 
e Amigos dando o ritmo ao 

Que show 
desta ra-
paziada é 
muito amor 
ao folclore 
português

Num registro 
do almoço 

português no 
Recreativo, de 

Jacarepaguá 
o Presiden-

te Olivério 
Carvalho com 

amiga de 
Marica

Num close 
para o 
Jornal 

Portugal 
em Foco, o 
Presidente 

Olivério 
Carvalho 

com o ca-
sal de ami-
gos -José 

Anibal e 
esposa

Quem mar-
cou presença 
no Recreativo 

foi o casal 
Maria de 

Fátima Vieira 
Borges, 

César Fiorita 
Borges com o 

amigo Presi-
dente Olivério 

Carvalho

Apresen-
tação 
mag-
nífica 
do R.F. 
Benvinda 
Maria da 
Casa das 
Beiras

Olivério Carvalho – Presidente do Clube Recreativo Português de 
Jacarepaguá fazendo seus agradecimentos

almoço e logo a seguir a 
apresentação do Rancho 
Folclorico Benvinda Maria 
da Casa das Beiras dan-
do um lindo espetáculo de 
folclore português. Sem 
dúvidas o recreativo está 
realizando um bom traba-
lho sob o comando do pre-
sidente Olivério Carvalho.

destaque marcante neste domingo festivo, vemos o Presidente Oli-
vério Carvalho com o Peixoto da Lavanderia Flor de Copacabana,o 
vice presidente José Rodrigues e esposa Gente boa e amiga no almoço mensal português em Jacarepaguá

Outra mesa de amigos da comunidade portuguesa José Matos, o 
corretor Elídio, o casal Antônio Ribeiro, esposa Maria Antônia Ribei-
ro e uma amiga

Turma animada no Clube Recreativo Português de Jacarepaguá, 
Arnaldo, esposa Alice, e um grupo de amigos

O Presidente Olivério Carvalho quando cumprimentava um grupo de 
amigos com o vice-presidente Jóse Rodrigues Panorâmica do Almoço Português em Jacarepaguá
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Sr. Rui Gonçalves Presidente da AIPESP, o Deputado Arnaldo Faria de Sá, o Vereador Toninho 
Paiva, o Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira e o Sr. Cristian Saig do SINDUSTRIGO.

Faça como Roberto Leal, Pão é na Padaria.

Aqui senhoras do Comitê Feminino do SAMPAPÃO, e a Lise secretaria da 
presidência.

Vereador Toninho Paiva, a jornalista da TV SAMPAPÃO Marcela França, o Sr. An-
tero Pereira, o Prefeito da Cidade de São Paulo Bruno Covas e o Sr. Rui Gonçalves.

Dr. Hugo Gravanita Cônsul de Portugal em São Paulo, Dr. Manuel Magno Presi-
dente do Conselho da Comunidade, e o Dr. Fernando Carvalho diretor do Aicep.

Roberto Leal cantando o Hino das Padarias.

Instante do corte da fita inaugural da FIPAN 2018.

Aqui o Sr. Ricardo Magalhães, o Dr. Antonio de Almeida e Silva, o cantor 
Roberto Leal e a 1ª dama do SAMPAPÃO, Sra. Maria Aurora de Sá Pereira.

Instante em que fazia uso da palavra o Presidente da AIPESP Sr. Rui Gonçalves.

A FIPAN 2018,em sua 26.a edição, foi 
realizada de 24 a 27 de julho no Expo 
Center Norte, é sem duvida a quinta 
maior feira de Panificação e Confei-
taria do Mundo, e tem a promoção e 
realização do SAMPAPÃO, entidade 
que congrega as entidades do Sindi-
cato e Associação dos Industriais de 
Panificação de São Paulo, SINDIPAN, 
AIPAN, IDPC. A FIPAN tem tido como 
característica marcante a efetivação 
de negócios durante a sua realização 

que neste ano ultrapassaram todas as 
expectativas, chegando aos 1,5 mi-
lhões de negócios gerados. Durante a 
FIPAN 2018, São Paulo foi considera-
do a capital brasileira dos pães e bo-
los.Neste ano, esteve instalada numa 
área de 38.000m2, cerca de 330 es-
tandes, 480 empresas expositoras, e 
teve a visitação de cerca de 65.000 
pessoas, que vieram de 1.300 cidades 
de todo o Brasil e ainda presença de 
47 países. Essa forte visitação inter-

nacional contou com a presença de 
representantes das maiores feiras de 
panificação do mundo, como IBA (Ale-
manha), EUROPAIN (França), INTER-
SICOP (Espanha), e IBIE (Estados 
Unidos). É certo que o setor sofreu 
muito com a crise dos últimos anos. A 
panificação é detentora de 2%, da fa-
tia de tudo o que o Brasil produz. Um 
setor que investiu em inovação para 
se recuperar, e houve a necessidade 
de se reinventar ter novos produtos 

na padaria para sobreviver a esta 
crise. As padarias hoje além do pão, 
doces e frios, oferecem o almoço, o 
happy hour da tarde, pizza e até a 
sopa da madrugada. A FIPAN é uma 
feira destinada a promover negócios 
para todos os setores do Food Servi-
ce e serve de ponte, entre a indústria 
e os segmentos transformadores. A 
FIPAN 2018 trouxe aos profissionais 
do setor, novidades, tendências e 
inúmeras atividades ligadas ao co-

nhecimento e desenvolvimento, apre-
sentados pelos principais fornecedo-
res tais como: automação comercial, 
máquinas e equipamentos, matérias 
primas, insumos, embalagens, aces-
sórios em geral, além de produtos 
finais. O Presidente do SAMPAPÃO 
Sr. Antero Pereira no uso da palavra 
falou a respeito do setor de panifica-
ção que trabalha e trabalha muito. 
Parabenizou os expositores, a Seven 
organizadora da feira, e os patroci-

nadores. Também tivemos a palavra 
de saudação do Dr. Paulo Scaff Pre-
sidente da Fiesp, o Presidente da AI-
PESP Sr. Rui Gonçalves, o vereador 
Toninho Paiva, o Presidente do SIN-
DUSTRIGO Sr. Cristian Saig, o depu-
tado federal Dr. Arnaldo Faria de Sá 
e o Prefeito de São Paulo. Neste ano 
tivemos a presença do ídolo Roberto 
Leal que cantou o Hino das Padarias 
e na sequencia foi feito o corte da fita 
inaugural.

2018 - 1,5 Bilhão de Negócios Iniciados

Mais uma vez minhotos e não minhotos es-
tiveram em festa no ultimo dia 29 de Julho 
de 2.018, na Casa do Minho de São Paulo. 
A direção da entidade neste dia esteve a 
cargo do fundado Sr. José Pisco. Tivemos 
mais um almoço convívio, onde tivemos 
como prato principal, uma deliciosa Baca-
lhoada Minhota, além de outros pratos e 

opções de saladas e acompanhamentos. 
A condução da festa neste dia esteve a 
cargo do Sr. Aníbal Pisco também funda-
dor da entidade, que agradeceu a presen-
ça de todos e comandou a apresentação 
do rancho da casa. Também chamou para 
uma saudação a todos os presentes o Dr. 
Manuel Magno, o novo Presidente do Con-

Casa do Minho de São Paulo Realizou Almoço Convívio
selho da Comunidade.A tocata do rancho 
da casa iniciou com o tradicional vira livre 
para depois se exibir. Exibiu do seu reper-
torio modas como Chula de Ganfei, Gôta 
de Gondarem pela 1.a vez, Cana Verde, 
Vira da Ponte e outras. Ressaltamos que 
a entidade conta com o apoio cultural das 
empresas: Habib´s, MeggaImpress, Raga-

zzo, Pedras Coimbra, Sabino´s Calçados, 
Sacaria Leão, Padaria Santo Inho, Millen-
nium Comercial entre outros. Anote aí em 
sua agenda, sempre no ultimo domingo 
de cada mês, ali acontece este convívio. 
Confira mais detalhes no site www.portu-
galemfoco.com.br ou pelo facebook/Por-
tugal em foco. 

O Presidente em exercício e fundador Sr. José Pisco, 
o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da Co-
munidade, Sr. Armando Pires Pinto, Sr. Albino Vieira, 
Sr. Jacinto J. Pereira e o Sr. Joaquim Marinho Alves.

Presentes vemos a Dulcimara Leal, a Sra. Odete 
Simões, a Veronica Vieira e a Sra. Teresa Nunes.

Rancho da Casa do Minho de São Paulo durante 
sua exibição.
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Bahia capital do Império de João VI
A Europa é o segundo maior 

continente do mundo em 
número de países, com 50 – igual 
à gigantesca Ásia. Já a África é o 
primeiro, com um total de 54. As 
Américas e a Oceania encerram a 
lista, respectivamente, com 27 e 
14. De todos os estados nacionais 
europeus, do Atlântico Ibérico aos 
Montes Urais, na Rússia, o mais an-
tigo território demarcado é o de Por-
tugal – possuindo o mesmo espaço 
geográfico desde a Independência, 
consagrada no célebre Acordo de 
Zamora, firmado no Reino de Cas-
tela, em cinco de outubro de 1143, 
após as sucessivas vitórias de Dom 
Afonso Henriques (1109 – 1185), O 
Conquistador, contra os exércitos 
islâmicos e a própria mãe, Dona 
Teresa de Borgonha (1080 – 1130), 
Condessa de Galícia. Países com 
maiores extensões tiveram as fron-
teiras remarcadas inúmeras vezes, 
como a vizinha Espanha, fruto da 
união de Castela e Aragão, por 
meio do matrimônio de Dona Isa-
bel (1451 – 1504) e Dom Fernando 
(1452 – 1516), os Reis Católicos, 
bem como, entre outros, a França, 
Alemanha, Turquia, Itália, Suécia, 
Polônia e Rússia. Porém, se o terri-
tório continental permanece estável 
há quase 900 anos, o mesmo não 
se pode dizer de sua capital. O País 
já teve, pelo menos, cinco. A primei-
ra foi a terra natal de Dom Afonso 
Henriques, a adorável Guimarães, a 
Cidade Berço, à época do Condado 
Portucalense. O criador do Reino 
levaria a metrópole para Coimbra e 
só em 1255 Lisboa se tornaria sede 
da Pátria das Quinas. Também duas 
outras foram capitais: Rio de Ja-
neiro, de 1808 a 1821, com a vinda 
da Corte para o Brasil, e, por duas 
ocasiões, Angra do Heroísmo, à Ilha 
Terceira, no Arquipélago dos Aço-
res – a primeira, de 1580 a 1582, no 
início da anexação por 60 anos do 
País à Coroa de Madri, e a segunda, 
de 1828 a 1832, transferida pelo Rei 
Soldado, Dom Pedro (1798 - 1834), 
que é I no Brasil e IV em Portugal.

Mas, a rigor, houve ainda uma 
sexta, Salvador, na Bahia, 

que, há 210 anos, por 45 dias, de 
22 de janeiro a oito de março de 
1808, quando, a caminho da ci-
dade banhada pelo Rio Carioca, o 
então Príncipe Regente Dom João 
VI (1767 – 1826), O Clemente, que 
aparece na ilustração, fez uma his-
tórica escala na mais lisboeta das 
capitais brasileiras, sobretudo, do 
ponto de vista topográfico. Foram 
gloriosas as semanas passadas 
entre os baianos pelo filho da Rai-
nha Dona Maria I (1734 – 1816), A 
Piedosa, que já se encontrava gra-

vemente enferma – conforme rela-
ta a monumental obra A Bahia na 
época de Dom João, do Museu de 
Arte da Bahia, publicada, em 2008, 
no ensejo das comemorações dos 
200 anos do desembarque da Corte 
nas tépidas águas da Baía de Todos 
os Santos. Um precioso livro que 
chegou às minhas mãos através do 
querido cunhado, Alfredo Gusmão, 
um talentoso arquiteto de 65 anos. 
Uma das primeiras medidas de Dom 
João VI, ao chegar a Bahia, influen-
ciado pelo conselheiro soteropoli-
tano, o astuto José da Silva Lisboa 
(1756 – 1835), o Visconde de Cairu, 
foi declarar aberto os portos brasilei-
ros às nações amigas, leia-se, cla-
ramente, à Inglaterra, que garantira, 
com sua poderosa armada, a mu-
dança da Casa de Bragança para a 

margem oposta do Atlântico. O Vis-
conde de Cairu também tentou con-
vencer Dom João VI, sem sucesso, 
a reconduzir Salvador à capital da 
colônia, reparando o ‘erro’ de 1763, 
quando, abruptamente, a sede pas-
sou ao Rio de Janeiro, por decisão 
do ‘déspota esclarecido’, Marquês 
de Pombal, designação nobiliárqui-
co de Sebastião José de Carvalho 
e Melo (1699 - 1782), com o intuito 
de melhor controlar as riquezas das 
Minas Gerais. Algo parecido acon-
teceria, em 1960, por iniciativa do 
progressista Presidente Juscelino 
Kubitschek (1902 – 1976), ao trocar 
a Cidade Maravilhosa pela ‘candan-
ga’ Brasília. O Marquês de Pombal 
foi o homem forte do soberano Dom 
José (1714 – 1777), O Reformador, 
pai de Dona Maria I e, portanto, avô 
de Dom João VI. A Rainha, muito 
católica, se opusera à expulsão dos 
sacerdotes da Companhia de Jesus 
de todos os territórios portugueses, 
em 1759, por imposição do Marquês 
de Pombal – e, logo depois de ter 
sido coroada, o destituiu de suas 
funções e o relegou ao desterro no 
provinciano vilarejo de seu marque-
sado, no distrito de Leiria, na região 
central do Reino. Acreditava-se, por 
isso, na Bahia do Visconde de Cai-
ru, que, para contrariar a determina-
ção do desafeto da mãe, Dom João 
VI poderia entregar de volta o título 
de Grand Ville brasileira a Salvador.

Não houve jeito e os baianos 
ficaram a ver navios. Al-

guns lamentam até hoje a partida 
da Corte e a manutenção da capi-
tal no Rio de Janeiro. É um senti-
mento de frustração semelhante 
ao das tropas invasoras francesas 
de Napoleão Bonaparte que, ao 
chegarem em Lisboa, em 29 de 
novembro de 1807, ainda conse-
guiram enxergar, com suas longas 
lunetas, as embarcações lusitanas 
a deixar o Estuário do Tejo, sob 
proteção dos almirantes ingleses, 
em direção ao Atlântico. A Bahia, 
contudo, apesar de ignorada como 
metrópole pela historiografia, foi, 
de fato, capital por 45 dias do vasto 
Império Português.  

Sra. Maria Vilar 
Baluarte dos Poveiros nos deixou

Faleceu no ultimo dia 01 de 
agosto de 2.018, a Sra. Ma-
ria Vilar, que junto com seu 
companheiro Sr. Laurentino 
Vilar, que também nos havia 
deixado, foram grandes balu-
artes da Associação dos Po-
veiros de São Paulo, desde a 
sua fundação. Seu corpo foi 
velado e sepultado no Cemi-
tério Parque Jaraguá. A Sra. 
Maria G. de Campos deixou 
as filhas Maria da Graça e 
Ana Amélia, o genro Ricar-
do, e o neto Gustavo A missa 
de 7.0 dia aconteceu no dia 
07 de Agosto na Paróquia 
Nossa Senhora do Ó. Os 
muitos amigos, bem como a 
diretoria da Associação dos 
Poveiros e a comunidade em 
geral deixam aqui registra-
dos seus votos de pesar à 
família enlutada.

Dia 09.08.2018
Fernando Galassi Stocco Neto (filho do Dr. Paulo 
Rogério e D. Denise); Dr. Aristides Fiamozzini Filho 
(Diretor da Casa de Portugal); Sr. Luis Intropedi (filho 
da saudosa Sra. Maria Rodrigues Intropedi); Carlos 
Romano (filho do casal amigo Euzita e Armando).
Dia 10.08.2018
Antonio Teixeira; Julio Diniz Stocco Neto.
Dia 11.08.2018
Anita Teixeira de Abreu (esposa do amigo Belizário R. de 
Abreu); aniversaria neste dia o grande e jovem acordeo-
nista Jonatan Henrique; aniversaria neste dia a modelo 
Thaise Nicoleto Ribeirinha (esposa do Rodrigo Ribeirinha).  
Dia 12.08.2018
Alberto Gonçalves Garrido; Elisabete Santos ( 

esposa do Sr. Marcos Pereira); Francisco Bellão 
(Clube Lusitano); Sra. Maria Aparecida Rocho 
(esposa do Sr. José Afonso da Lellis Tratoria). 
Dia 13.08.2018
Aniversário da artista plástica Maria Helena V. de Carva-
lho (era esposa do falecido amigo David Abrantes); Fáti-
ma Macedo (primeira dama do Rancho Folclórico Pedro 
Homem de Mello); Sabrina Layatte (do Rancho Pedro 
Homem de Mello); Raphael Sena C. Evangelisti (esposo 
da amiga Manuela da Família ArtFlora); Wilson Simi. 
Dia 14.08.2018
Tereza de Fátima Matias Torres; Rafael José Louza-
da (filho Armindo Louzada); Dia da fundação da As-
sociação Portuguesa de Desportos; Dia de fundação 
do grupo Sucessores de Cabral; Comemora aniver-

sario neste dia o amigo e professor José de Souza 
(tocador e professor de acordeom e concertina).
Dia 15.08.2018
Aniversario do empresário Sr. Belarmino da A. Marta; 
Juliana Rosa Gonçalves (filha do Dr. Almir da Silva); 
Manuel Felix; Marco Antonio Lopes (filho do falecido 
Antonio Padeiro e Glória e ex-integrante do Grupo Fol-
clórico dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha); 
Celso Braga (G. F. da Casa de Portugal); Alison Cami-
lo; Leonardo Braz (neto Sr. Virgilio e Rosa Braz); Darci 
Germano Correia (Casa de Portugal de Campinas); Fa-
biana Mendes M. Pito (esposa do Peu do Grupo Folc. 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha); Assun-
ção Germânio (esposa do Luis Germânio e fundadora 
com sua família do Rancho Pedro Homem de Mello).

Dia 11.08.2018
Adega da Lusa 
Você não pode perder mais 
esta grande festa popular, com 
entrada gratuita a partir das 19 
horas na Portuguesa de Des-
portos, numa realização do 
Dpto. Sócio-Cultural. Comidas 
típicas e muita animação com 
a Tocata do Grupo Folclórico 
da Portuguesa de Desportos 
que se exibirá e como convida-
do o Grupo Folclórico da Casa 
de Brunhosinho. Local Rua 
Comendador Nestor Pereira, 
33 Canindé – São Paulo Fone 
(11) 2125.9400
Dia 12.08.2018
Dia dos Pais com Roberto 
Leal em Campinas
A Casa de Portugal de Campi-
nas convida a todos para este 
espetacular almoço regado da 
melhor culinária portuguesa e 
um grande show do ídolo Ro-
berto leal em sua sede a partir 
das 13 horas. Informações e 
convites Rua Ferreira Pentea-
do, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
Dia dos Pais no Arouca
O Arouca São Paulo Clube e 
sua diretoria convidam a to-
dos para este almoço onde 
teremos uma grande bacalho-
ada arouquense em sua sede 
a partir das 12 horas. Como 
atração teremos o tenor Klé-
bio Jakson. Informações con-
vites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fer-
não Dias Km 80) Tucuruvi ou 
pelos fones (11) 2497.2581 - 
2455.1000 - 2455.1988
Dia 19.08.2018
Festa de Nossa Sra. do Monte
A Casa Ilha da Madeira de São 
Paulo, estará neste dia vene-
rando 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 mis-
sa com procissão pelas depen-

dências da entidade. Depois 
continua o grande arraial, com 
exibição dos grupos folclóricos 
da entidade e outras atrações. 
Informações e convites: Rua 
Casa Ilha da Madeira, 214 Bair-
ro Horto Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922 
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Por-
tugal estará neste dia realizan-
do mais um almoço convívio, 
teremos mais um Bacalhau do 
Raízes. A animação estará a 
cargo do rancho organizador, 
que se exibirá. Convites e in-
formações 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 beneficente 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. Te-
remos a exibição do grupo fol-
clórico da casa e ainda a Banda 
“Os Gajos”. Convites e Infor-
mações: 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. Teremos 
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 
secretaria 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 re-
alizando a partir das 19 horas 
em sua sede, mais uma Noite 
Trasmontana, com apoio do 
Leite Gêge e do hotel Portu-
Cálem. Teremos a exibição dos 
grupos anfitriões adulto e mirim 
e como convidado o Rancho 
Folc. Arouca São Paulo Clube. 
Comidas típicas, e muita ani-
mação com a tocata do Grupo 
Folc. da entidade e muita mu-
sica para dançar. Local Rua 
Georgina 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 Vete-
ranos 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 dan-
çar e uma breve exibição dos 
Veteranos. Informações e con-
vites pelos fones 5589.3309 
- 5581.2991 –2641.8117  What-
sApp 99902.4295 Rua Sena-
dor Godoi 777 Bairro da Penha 
Email amotorrao@gmail.com

O jornal Portugal em Foco, 
publica aqui neste espaço 

graciosamentee também no 
seu Facebook semanalmente, 
todos os eventos da comuni-
dade, desde que os mesmos 

sejam informados, via telefone, 
fax, email, WhatsApp, Mes-
senger, convite ou por oficio. 
As correspondências podem 
ser enviadas para a Rua Dr. 
Francisco Jose Longo, 135 

Chácara Inglesa - Vila Mariana 
CEP 04140-060 Telefones (11) 
5581.2991 - 5589.3309 What-
sApp 99902.4295 ou email: 

amotorrao@gmail.com
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Através de uma página 
de Facebook, um grupo 
de sócios do Benfica está 
a recolher assinaturas - 
para já virtuais - de forma 
a que se realize uma As-
sembleia-Geral com vista 
à destituição dos órgãos 
sociais do clube.

 Para a subscrição, 
é necessário entregar 
nome, número de sócio 
e os votos a que se tem 
direito, que variam de 

Os dirigentes do Sporting 
não fecham a porta a nego-
ciar o passe do avançado 
colombiano Fredy Montero, 
segundo revela a edição im-
pressa de A BOLA.

 Se surgir uma proposta 
de um milhão de euros, que 
foi o que o Sporting investiu 
no passe do jogador, de 31 
anos, o clube de Alvalade 
poderá permitir a sua saída.

O avançado Doumbia 
também está na porta de 
saída.

Numa altura em que está muito complicado fechar 
o brasileiro Gabriel junto do Leganés, o Benfica virou 
as atenções para o compatriota Ramires, antigo jogador 
encarnado, que atualmente está no Jaingsu Suning, se-
gundo refere à edição impressa de A BOLA.

 Ramires, de 31 anos, pretende sair do clube chinês, 
porque nem foi inscrito no Campeonato.

 O principal problema será o elevado salário do joga-
dor, que recebe seis milhões de euros limpos na China 
e o Benfica apenas estará pronto para chegar aos dois 
milhões de euros.

Éder Militão, lateral di-
reito de 20 anos, despediu-
se este domingo do São 
Paulo, tendo viagem mar-
cada para Portugal, onde 
vai representar o FC Porto.

No final da partida com 
o Vasco da Gama, que 
o São Paulo venceu por 
2x1, o jovem jogador foi 
exaltado em pleno relvado 
pelos companheiros, assi-
nalando a despedida e o 
bom ambiente depois de a 
vitória ter colocado o trico-
lor na liderança do campe-
onato brasileiro.

De seguida, o treinador 
Diego Aguirre, em confe-
rencia de Imprensa, tam-
bém falou sobre o reforço 
do FC Porto. “Militão é um 
grande jogador e de certe-
za que vai triunfar na Euro-
pa porque tem condições 
muito boas”, disse.

José Peseiro abordou 
com muito cuidado a par-
tida desta noite frente ao 
Empoli, a contar para o 
troféu Cinco Violinos, que 
o Sporting não conquista 
pela primeira vez em sete 
edições. Quis poupar joga-
dores que têm pouco tem-
po de treino, mas acabou 
por gostar do que viu.

“Satisfeito com o ren-
dimento da equipe sim, 
na maior parte do tempo. 
Vi uma equipe mais con-
solidada, criamos inúme-
ras oportunidades de gol. 
Não termos vencido nos 

O avançado Marega está 
suspenso pelo FC Porto até 
quinta-feira, após ter come-
tido um ato de indisciplina.

 O futuro do jogador está 
nas mãos do presidente do 
FC Porto, Pinto da Costa, 
que não gostou da pressão 

feita pelo avançado para 
forçar a saída para o West 
Ham.

 O castigo é até quinta-
feira, ou seja, até ao último 
dia de inscrição na Premier 
League, que é para onde 
Marega pretende rumar.

GRUPO DE SÓCIOS 
RECOLHE ASSINATURAS 
PARA AG DESTITUTIVA

acordo com os anos de 
filiação ao clube. Segun-
do os estatutos do Ben-
fica, são necessários 10 
mil votos para que o pe-
dido de Assembleia-Ge-
ral extraordinária possa 
ter validade junto do Pre-
sidente da Mesa da AG.

A recolha de assi-
naturas sabe A BOLA 
junto dos mentores da 
iniciativa, tem decorrido 
a bom ritmo.

MONTERO PODE PARTIR

MAREGA AFASTADO
ATÉ QUINTA-FEIRA

ÁGUIAS TENTAM O
REGRESSO DE RAMIRES

“MILITÃO
VAI TRIUNFAR 
NA EUROPA”

“A MELHOR NOTÍCIA É QUE
NINGUÉM SE LESIONOU”
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Jaime Marta Soares 
recebeu, esta terça-feira, 
pouco depois das 10h30, 
a documentação referente 
à candidatura de Bruno de 
Carvalho à presidência do 
Sporting.

Nuno Sousa, mandatá-
rio da candidatura ‘Leais ao 
Sporting’, formalizou a lista 
do ex-presidente leonino, 
que, tal como nas tentati-
vas anteriores, voltou a não 
comparecer em Alvalade.

Em declarações à comu-
nicação social, Jaime Marta 
Soares confirmou que a lis-
ta é encabeçada por Bruno 
de Carvalho, isto embora a 
candidatura tenha anuncia-
do, no passado domingo, 
que este teria sido substituí-
do por Erik Kurgy.

A 24 dias do encer-
ramento do mercado de 
transferências, o plantel 
do Sporting vale quase 
menos 100 milhões do 
que o dos rivais FC Porto 
e Benfica, segundo dados 
do Transfermarkt.

FC Porto, Benfica e 
Sporting não vão apre-
sentar o mesmo ‘traje’ 
da temporada anterior: 
aliado aos jogadores que 
saíram, outros entraram. 
Avaliando os últimos en-

contros dos ditos três 
‘grandes’ do futebol portu-
guês todos apresentaram 
novas figuras.

Diante do Desportivo 
das Aves, num jogo re-
lativo à Supertaça Cân-
dido Oliveira, o dragão 
apresentou apenas duas 
caras novas: Diogo Leite 
e André Pereira. O 11 es-
calado por Sérgio Concei-
ção apresentou um valor 
de mercado avaliado em 
121,85 milhões de euros, 

Jaime Marta Soares já recebeu
candidatura de Bruno de Carvalho

A entrega das assina-
turas ficou marcada por 
momentos de tensão. Um 
torcedor dirigiu-se de forma 
mais exaltada ao presidente 

90 minutos por dois ou cin-
co de diferença é próprio 
do futebol, não vou dizer 

da Mesa da Assembleia Ge-
ral, tendo sido necessária a 
intervenção da segurança 
para o retirar do local.

A candidatura de Bru-
no de Carvalho é, assim, 
a quarta a ser formalizada 
tendo em vista as eleições 
à presidência dos leões, 
que estão marcadas para o 
próximo dia 8 de setembro, 
depois das de Frederico Va-
randas, Pedro Madeira Ro-
drigues e João Benedito.

O prazo para a entrega 
das listas, recorde-se, ter-
minou nesta quarta-feira. 
Depois disso, Jaime Marta 
Soares terá um prazo de 
48 horas para verificar to-
dos os parâmetros e decidir 
quais podem ser levadas a 
sufrágio.

se houve injustiça. Havia 
que gerir várias situações, 
como Acuña, Bas Dost, 
Battaglia, que têm sete 
dias de treino, Bruno Fer-
nandes pouco mais. Não 
queria dar trabalho a mais 
que pudesse dar em lesão, 
isso seria mau. A melhor 
notícia que tivemos é que 
ninguém se lesionou. De-
pois a equipe acabou por 
se ressentir com as alte-
rações. Acho um pouco in-
justo o resultado e nos pê-
naltis também não fomos 
competentes para vencer”, 
avaliou.

Já há um ‘muro’ de quase 100
milhões a separar os leões dos rivais

de acordo com dados da 
Transfermarkt, sendo que 
o jogador mais valioso em 
campo foi Brahimi - 26 mi-
lhões de euros.



Defesa da Juventus deixa 
também conselho a Cancelo

Giorgio Chiellini, capitão da 
Juventus, afirmou que a con-
tratação de Cristiano Ronaldo 
gerou um ambiente positivo 
em torno da equipe. No entan-
to, considera que o grupo não 
deve assumir os troféus como 
garantidos. 

“O entusiasmo que ele 
trouxe é muito bom. Foi como 
se tivéssemos sofrido um 
choque de energia, mas não 
podemos pensar que já ven-
cemos o campeonato ou a 
Champions”, salientou, após 
a derrota diante do Real Ma-
drid (3x1). O italiano aconse-
lhou ainda o recém-contra-
tado João Cancelo. “Precisa 
de ser mais disciplinado, mas 
já deu um passo importante 
nesse sentido. Tem qualida-
de, pelo que será uma grande 
ajuda”, frisou.

Banco portista desde 
cedo mostrou o seu desagra-
do relativamente à atuação 
de Luís Godinho

 A primeira parte já tinha 
ficado marcada por vários 
protestos do banco do FC 
Porto contra a equipe de ar-
bitragem, designadamente 
pela entrada de Amilton sobre 
Brahimi que acabou por em-
purrar o extremo para fora do 
jogo, mas o verniz estalou de 
vez aos 57 minutos, quando 
Luís Godinho mostrou o car-
tão amarelo a Sérgio Oliveira 
na sequência de um lance em 
que os dragões reclamaram 
uma falta que terá ficado por 
marcar sobre Héctor Herrera 
à entrada da área do Aves.

Sérgio Conceição mani-
festou o seu desagrado de 
forma vincada ao árbitro as-
sistente Ricardo Santos, ao 
quarto árbitro Hélder Malhei-
ro, e depois a Luís Godinho, 
tal como outros elementos do 
banco portista, e no segui-

Sérgio Conceição
expulso... carregou o troféu

mento desses protestos aca-
bou por receber ordem de ex-
pulsão. Gerou-se a confusão 
e depois de um compasso 
de espera, o técnico saiu do 
seu posto para se dirigir para 
um local onde estava o seu 
adjunto Siramana Dembélé, 
bem como outros elementos 
da sua equipe técnica.

Como quase sempre 
acontece nestas alturas, Sér-
gio Conceição ficou em con-
tato com Vítor Bruno, adjunto 
encarregue de comandar a 
equipe nos derradeiros 30 
minutos e, curiosamente, foi 

Cristiano Ronaldo 
entusiasma 
Chiellini: 

“Foi como se 
tivéssemos sofrido 

um choque de 
energia”

ELIDIO LOPES
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inclusive Sábados, Domingos e Feriados

Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 
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Tel.: (21) 98105-7346
Email:elidiolopes@bol.com.br

nesse período que o FC Por-
to marcou os dois gols que 
lhe deram a vitória, sendo vi-
sível à satisfação do técnico 
principal.

Assim que Luís Godinho 
apitou para o final do encon-
tro, Sérgio Conceição, de 43 
anos, desceu rapidamente 
para o relvado, onde come-
çou por cumprimentar todos 
os seus jogadores, um a um. 
Depois de erguer o troféu, o 
treinador encarregou-se de 
carregar a Supertaça até ao 
topo do estádio onde estava 
a maioria dos adeptos do FC 

Porto para ali formar a tradi-
cional roda.

Tendo sido expulso, Sér-
gio Conceição não foi à zona 
de entrevistas rápidas do ca-
nal televisivo que transmitiu 
o jogo, nem sequer à sala de 
imprensa. Também Vítor Bru-
no não marcou presença em 
nenhum dos locais.

Em todo o caso, o Twitter 
do FC Porto para os media 
criticou duramente a arbitra-
gem: “A consequência desta 
falta clara foi à expulsão de 
Sérgio Conceição. Até teria 
piada se não fossem velhos 
hábitos que é preciso erra-
dicar. As nossas conquistas 
encontram sempre adversá-
rios inesperados, mas assim 
ainda sabem melhor. Ago-
ra é trabalhar para acabar a 
época como começámos, a 
celebrar. Viva o FC Porto”, 
escreveram os dragões, na 
mensagem acompanhada de 
uma foto de Herrera a san-
grar da face.

Caso ultrapasse o Zorya na terceira pré
-eliminatória da Liga Europa, o Braga já sabe 
que poderá ter pela frente os alemães do Leip-
zig. Em caso de vitória sobre os ucranianos, a 
equipe orientada por Abel Ferreira defrontará o 
vencedor do jogo entre Leipzig e os romenos do 
Craiova. Nesta eliminatória - apenas em caso 
de passagem do Braga, é claro -, os minhotos 
jogarão a primeira mão em casa, sendo que a 
segunda mão será disputada ou na Alemanha, 
ou na Romênia. Este será também o último pas-
so antes do acesso à fase de grupos da Liga 
Europa, prova que o Braga disputou na última 
época.

Leipzig ou romenos no caminho
se o Braga ultrapassar o Zorya

Inês Henriques con-
quistou, esta terça-feira, a 
medalha de ouro na pro-
va dos 50km marcha dos 
Campeonatos da Europa de 

Ricardo dos Santos ba-
teu hoje o recorde nacional 
dos 400 metros, ao concluir 
a primeira série de qualifi-
cação em 45,55 segundos, 
qualificando-se para as 

Inês Henriques
sagra-se campeã 

europeia em 
50km marcha

Ricardo dos Santos bate
recorde nacional dos 400 metros

O tenista português João 
Sousa foi hoje eliminado pelo 
húngaro Marton Fucsovics na 
primeira ronda do ATP Masters 
1000 de Toronto, no Canadá.

 Ovimaranense até en-
trou a vencer por 3-1 no pri-
meiro ‘set’, mas acabou der-
rotado pelo magiar, 51.º do 
‘ranking’ ATP, pelos parciais 
de 6-4 e 7-6 (7-22), em uma 
hora e 43 minutos.

João Sousa desceu hoje 
18 lugares na classificação 
do ténis mundial, ocupando 

meias-finais dos Europeus 
de atletismo, em Berlim.

Oatleta do Benfica me-
lhorou a melhor marca na-
cional, de 45,74, que já es-
tava na sua posse desde os 

Europeus de 2014, disputa-
dos em Zurique, na Suíça.

Ricardo dos Santos qua-
lificou-se diretamente para 
as meias-finais dos 400 
metros, tendo sido apenas 
superado, na sua série, 
pelo belga Kevin Borlée 
(45,29), antes de os restan-
tes irmãos Borlée também 
vencerem as suas corridas: 
Jonathan venceu a segun-
da (45,19) e Dylan a tercei-
ra (45,84).

No concurso de lança-
mento do peso, Eliana Ban-
deira terminou no 22.º lugar 
dos dois grupos de qualifi-
cação, com 15,18 metros.

Atletismo, em Berlim.
A atleta portuguesa, que 

partia como uma das favori-
tas ao título de campeã eu-
ropeia, venceu a prova com 
um tempo de 4h09m21s.

A medalha de prata foi 
entregue à atleta ucraniana 
Alina Tsviliy, e a de bronze à 
espanhola Julia Takács.

A atleta de Rio Maior, 
recorde-se, sagrou-se, em 
2017, campeã na primeira 
vez em que as mulheres 
cumpriram os 50km marcha 
em Mundiais.

Agora, volta a fazer 
história, uma vez que esta 
também foi a primeira vez 
em que os 50 quilómetros 
de marcha integraram o 
programa feminino dos Eu-
ropeus.

João Sousa afastado
na primeira ronda do ATP 
Masters 1000 de Toronto

agora a posição 63 de uma 
tabela que sofreu poucas 
alterações no ‘top 10’ e que 
continua a ser liderada pelo 
espanhol Rafael Nadal.
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 Com o mesmo prazer que dedico a todas as 
iniciativas que visem a promoção dos eventos li-
gados a Portugal, comemorei semana passada, na 
Casa do Minho, mais uma edição da grande festa 
do Arraial Minhoto Quinta de Santoinho, uma fes-
ta folclórica hoje de alcance internacional e que, 
sem dúvida, contribui para o desenvolvimento do 
turismo, não só em Viana do Castelo, onde a festa 
teve origem, mas em todo o país. Lembrando, ain-
da, que a importante iniciativa da nossa Casa do 
Minho completará 40 anos em 2019.

A festa é muito mais que a oportunidade de um 
encontro alegre, cheio de música, dança e igua-
rias, de portugueses, seus descendentes e de to-
dos os cariocas que amam Portugal, seu folclore, 
suas tradições e, principalmente o papel que o 
país desempenhou na construção da nacionalida-
de brasileira. É um evento consolidador de laços, 
de manutenção de características, não apenas da 
região minhota, mas de um país como um todo. É 
motivo mais que suficiente para uma reunião como 
a atual, que se realiza a cada mês e que se incor-
pora ao próprio calendário turístico do Rio.

 O tempo passa e, obviamente, a festa da Casa 
do Minho  sempre se renova, até porque foi a se-
nha para iniciativas similares de  agremiações coir-
mãs e alguns usos e costumes se atualizam. Mas 
a satisfação do congraçamento do último sábado, 
a exibição dos ranchos folclóricos Maria da Fonte 
e Casa de Viseu e a oportunidade de desfrutar dos 
maravilhosos sabores da terra - caldo verde, boli-
nhos de bacalhau e vinhos generosos, entre outros 
- continua como sempre. E são um prazer que se 
repete e do qual não abro mão. 

Para reforçar 
nossos laços

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

Deus chamou mas um 
anjo da Nossa Comunidade

Um grande amigo que par-
tiu , o Dr Albano da Rocha 
Ferreira , que tanto fez 
pelas coisa portuguesas 
, sempre com uma ideia 
nova , e sugestões para 
beneficiar a comunidade 
Luso-brasileira . Fica na 
historia desta comunidade 
,como um homem que 
sempre pensou no bem 
. Nosso grande abraço 
com sentimentos a família 
querida , que sempre 
esteve com ele . Vá em 
paz grande amigo e olhe 
por nos. 
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ReinauguRação da Capela n.S. doS RemédioS

Um dia especial 
para a família bei-
rã que reinaugurou 
sua Capela N.Sra. 
dos Remédios, 
uma obra que dei-

xou ainda mais bo-
nita e os diretores 
e associados mais 
orgulhosos.

O ato religioso 
teve início às 11 

horas com o Padre 
Sidnei benzendo a 
Capela celebran-
do a missa solene 
com a presença 
marcante de todos. 

Logo a seguir a 
celebração, o Pre-
sidente convidou 
a todos para um 
delicioso almoço, 
onde os pais foram 
h o m e n a g e a d o s 
com lembranças, 
a c o m p a n h a d o s 
pelos o charme, 
do Conjunto Típi-
cos da Beira, com 
o Rogério agitando 
o salão.

Na oportunidade 
o Presidente José 

Capela 
N.Sra. dos 
Remédios 

– Padroeira 
da Casa das 

Beiras foi 
reinaugurada 

no domingo 
passado com 

grandioso 
almoço

Padre Sidnei da 
Igreja São José 

e N.Sra. das 
Dores, no An-

daraí durante o 
ato religioso da 
reinauguração.

Vemos ainda 
o Presidente 

José Henrique, 
primeira-dama 

Verônica, o vice
-presidente Luís 

Ramalhoto e a 
esposa Maria 

Helena

Imagem linda com o Presidente José Henrique, esposa Verônica, seus pais Júlio Ro-
balo, Ilda, filha Vanessa, genro Alex seu e neto Francisco, futuro “Presidente da Casa 
das Beiras

Registro durante a reinauguração, onde vemos o diretor Joaquim Bernardo, Superinten-
dente da Tijuca, Aguiar, Presidente José Henrique e o vice-presidente Luís Ramalhoto

Casal nota 10 da comunidade portuguesa, o radialista 
José Chança e esposa Eliana
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e homenagem aos Pais na casa das Beiras

Henrique agra-
deceu a todos que 
colaborara com a 
reinauguração da 
Capela de N.Sra. 
dos Remédios e 
homenageou o Pai 
do Ano de 2018 da 
Casa, Fernande 
de Jesus.

Um dia de muita 
alegria para a fa-
mília beirã.

O Presi-
dente bei-
rão José 
Henrique 
confrater-
nizando-
se com o 
Pai do Ano 
2017, Luis 
Leandro

Fernando de Jesus ao lado seus familiares, esposa Ja-
queline filhas Márcia e Juliana agradecendo a lembrança 
do Presidente José Henrique

A primeira-dama Verônica e Presidente José Henrique 
durante as homenagens ao Pai do Ano 2018 Fernando 
de Jesus

Momento 
de des-
contração 
durante a 
entrega 
das lem-
branças 
aos Pais 
do Ano

Durante o 
almoço em 
homenagem 
aos Pais 
vemos, Sr. 
Júlio Robalo, 
Alfredo, Pre-
sidente José 
Henrique e 
esposa, a 
primeira-da-
ma Verônica

Mesa do vice-presidente Luís Ramalhoto com sua esposa Maria Helena, sua mãe 
Maria de Lourdes e demais amigos

Quem está voltando com força total no final do mês é a 
famosa empresa Coflex do nosso amigo Américo, na foto 
com amigo. Vêm novidade boa por aí



MARAVILHOSO ALMOÇO NO BOTEQUIM ITHAY DE IPANEMA
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

casa do Porto e 
sua “Máquina”

O fADO ESTÁ DE LUTO 
MORREU cELESTE RODRIGUES

SAUDADES DOS 
QUERIDOS AMIGOS

HARMONIA!
ESTAR EM HARMONIA cOM O UNIVERSO,
é VIVER PLENO DE ALEGRIA, DE AMOR,
DE ABUNDANcIA E PODER ESPIRITUAL.

 ESTOU VIVENDO EM HARMONIA
cOM AS LEIS DO UNIVERSO.
ESTOU cRIANDO HARMONIA,

A cADA INSTANTE DA MINHA VIDA!

fAMÍLIA AMOROSA QUE EU 
TENHO.... ALVÍSSARAS!

AMOR ETERNO AMOR

cASAL ILUMINADO, BRINDANDO 
À fELIcIDADE ETERNA!

Reinauguração 
da capela 

N.S. dos Remédios
 na casa das BeirasSATISfAÇãO TOTAL DO DIRETOR

 BEIRãO JOAQUIM BERNARDO

No batizado do Nuno, bisnetinho da tia Lídia, acon-
chego de família a quem tanto estimamos. Momentos 
felizes do reencontro  do meu neto Victor, residente 
em Piracicaba. Na foto Victor Abreu, Maria Alcina, tia 
Lídia e tia Cordália Fonseca Marques, muito felizes 
no apartamento da minha filha, Ângela Abreu.

DESTAQUE LUSO-BRASILEIRO EM ALTO ASTRAL 

cOMUNIDADE DE LUTO. fALEcEU 
DR. ALBANO DA ROcHA fERREIRA!

Com muito carinho publico esta foto de Dona Berta 
e seu marido Sr. Manuel Branco - Presidente da 
Casa do Porto para registrar nossa alegria, pois 
tudo correu muito bem, graças Deus. Meu agra-
decimento ao Pai de toda a família Jornal Portugal 
em Foco. Dona Berta, logo estaremos nas festivi-
dades do Solar Portuense, para vê-la com aquela 
amizade, com sua comunicação amiga que lhe é 
muito peculiar. Desejamos-lhe sempre boa sorte, 
muita saúde e carinho.  

Não é sempre que tenho a opor-
tunidade de encontrar pessoas no 
nosso convívio social luso-brasilei-
ro que há muitos anos demonstram 
o carinho que têm pelas tradições 
portuguesas que irmanados com 
os comunicadores, temos orgulho 
de escutar notícias e muita música 
portuguesa através da Radio Me-
tropolitana; uma tradição familiar, 
onde seu fundador passou para 
seu filho, depois para seus  netos, 
como vemos neste lindo cená-
rio fotográfico, a direita Dr. Paulo 
Masset, um homem que admiro 
pela sua maneira de ser, gente do 
bem, ao meu lado a grande ami-
ga e grande fadista Maria Alcina, 
à esquerda o jovem Pedro Mas-
set, filho e sobrinho dos diretores 
da emissora, tio Ricardo e papai 
Paulo Masset, a quem mando um 
grande abraço, com o desejo de 
muita saúde. 

Ficou linda demais a restauração 
da Capela Nossa Senhora dos 
remédios – Padroeira da Casa 
das Beiras, uma pena que não 

estive presente na Rinauguração 
nauguração, mas recebi esta foto 

e não poderia jamais de dei-
xar de publicar com muito bom 

gosto. Que N.Sra. dos Remédios 
abençoe mais e mais a família 

beirã com muitas graças e ilumi-
ne toda a diretoria na pessoa do 

Presidente José Henrique

Um momento de muita alegria do diretor da Casa 
das Beiras Joaquim Bernardo, com o apoio do 
Presidente José Henrique e demais diretores. In-
cansável na obra da reinauguração, contou com 
o apoio de muitos amigos empresários entre eles 
comendador José Moraes e muita gente que, 
de alguma forma teve uma parcela de ajuda na 
realização deste projeto, principalmente na rea-
lização do Bingo para arrecadar fundos para a 
concretização total. Ficou maravilhosa a Cape-
la de nossa senhora dos Remédios, totalmente 
reformada. Na foto vemos o Bernardo e o Beto, 
dois grandes vascaínos trabalhando em prol da 
Casa das Beiras

Num almoço  de reencontro no Rio de  Janeiro,  a minha 
filha, Ângela Abreu, muito feliz, compartilhando os mo-
mentos de vitória, com o meu neto, Victor Abreu Amante, 
que se formou em Ciências Sociais  na Unicamp, e sua 
mãe, minha filha querida, Eliane Abreu, que vieram feste-
jar muitas vitórias. MUITAS BENÇÃOS!

Vereadora 
Teresa Bergher 
na Quinta de 
Santoinho

Foi mais um sucesso absoluto de 
alegria e descontração entre o 
público folclorista e nossa amiga 
a grande visiense Teresa Bergher, 
sempre com aquele sorriso no rosto 
e um show de simpatia com os 
amigos. Na foto com o Presidente 
da Casa do Minho Agostinho dos 
Santos num destaque para o Jornal 
Portugal em Foco

O nosso grande amigo 
e Embaixador de Castro 
Daire, Adão Ribeiro - pro-
prietário da rede de res-
taurantes Botequim do 
ITHAY - empresário bem 
sucedido, muito fidalgo e 
mestre na simplicidade, 
sempre nos surpreenden-
do  com gestos de muita 
ternura. Numa homena-
gem à querida Vereadora 
Teresa Bergher, grande 
visiense, aconteceu um 
lauto almoço regado a vi-
nho, fado e muita alegria, 
recordações das nossas terras lembranças da nossa mocidade. Na foto vemos, Teresa Bergher, Adão Ribei-
ro, Dr. Flávio Martins, Dra. Luciane Marquesam – assessora da Vereadora, Maria Alcina – a fadista mais feliz 
do Brasil e Sr. Joaquim – assessor da Teresa Bergher. MUITAS BENÇÃOS!

Maria Celeste Rebordão 
Rodrigues, irmã de Amá-
lia Rodrigues, a fadista 
mais antiga de Portu-
gal, 73 anos de carreira, 
95 de idade, cantou até 
morrer. Nasceu em Alpe-
drinha, no Fundão. Com 
o incentivo de sua mãe, 
aprendeu a cantar com 
os folhetins que os ce-
guinhos cantavam pelas 
ruas. Muito estimada por 
todos, Celeste Cantou para  Maddona, numa casa de 
Fados em Lisboa: Maddona ficou sua grande amiga e 
fã incondicional do Fado.
CHORAI FADISTAS CHORAI COM VOSSAS GAR-
GANTAS ROUCAS............

O muito querido 
casal D. Laura 
e Comendador 
Orlando,  são o 
exemplo de casal 
unido e muito fe-
liz. Família boni-
ta, filhos, filha e 
netos unidos na 
sabedoria e no 
amor ao próximo. 
É gratificante ter 
amigos tão im-
portantes e sin-
ceros. MUITAS 
BENÇÃOS! 

O Dr. Bruno, nosso querido amigo  é realmente um  
“gentleman” no amor. No aniversário da sua linda es-
posa Elizabethe proporcionou-lhe uma linda viagem 
de amor, brindando com um delicioso vinho de casta 
portuguesa.   TIM... TIM... MUITAS BENÇÃOS.

Perdemos mais um amigo 
incomparável, dedicado á 
Comunidade Portuguesa, 
de coração aberto,  como 
Diretor da Caixa de Socor-
ros D. Pedro V, ajudou e 
deu alento a centenas de 
portugueses  desvalidos da 
sorte. Quando lhe comuni-
cávamos que um português 
morador de favela ou em 
bairros da periferia, preci-
sando de ajuda, Dr. Albano  

subia sem temor favelas, lugares perigosos e encami-
nhava os necessitados para  médicos providenciava 
remédios, alojamento no Lar e a contribuição para que 
pudesse sobreviver. Na igreja de Santo Antônio dos 
Pobres, comandava a distribuição de uniformes e arti-
gos escolares para crianças carentes. BEM HAJA DR. 
ALBANO A SI E TODA ADIRETORIA DA D. PEDRO V, 
QUE SE PREOCUPAM SEMPRE COM O PRÓXIMO.
À SUA DEDICADA ESPOSA D. OLGA, FILHAS, GEN-
ROS E NETOS, OS NOSSOS SENTIMENTOS. 

A MISSA DE SÉTIMO DIA SERÁ NO DIA 
8 DE AGOSTO, ÁS 18 HORAS NA IGREJA DE 

SANTO ANTONIO DOS POBRES - 
NA RUA DOS INVÁLIDOS, 42 - CENTRO.
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Mais 
um belo 
espetá-
culo do 
Rancho 
de Ve-
teranos. 
“Quem 
sabe, 
sabe”!

Cada 
exibição é 
um show. 
Parabéns 
a todos os 
componen-
tes

Quinta de Santoinho na CaSa do Minho

O tradicional Arraial 
Minhoto, Quinta de San-
toinho é verdadeiramente, 
um espaço de tradições 
portuguesas “transbor-
dantes”, onde associados 
e frequentadores podem 
passar horas e horas cul-
tuando a saudade do que-
rido Portugal, em especial 
da terrinha distante...

Na noite do passado 
sábado, dia 4 a Quinta 
de Santoinho trouxe mais 
uma vez as suas delícias 
da culinária (sardinha por-
tuguesa na brasa, caldo 

O Rancho 
da Casa 
de Viseu 

foi o grupo 
convidado 
do Arraial 

Minhoto

Esta mo-
çada do 
Rancho 
Visien-
se não 
brinca 
e cada 
apresen-
tação é 
um show

O Presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuquesas. Dr. Flávio Mar-
tins – ex-Presidente da Casa de Viseu entregando uma flâmula ao Presidente Minhoto, 
Agostinho dos Santos ao seu lado o diretor Joaquim Fernandes verde, broa, vinhos e ou-

tras opções), o folclore fi-
cou por conta do Rancho 
de Veteranos da Casa do 
Minho.

Ir à Casa do Minho, 
em noite de Quinta de 
Santoinho é programa 
nota dez. A localização 
ajuda. Na Rua Cosme 
Velho, no Cosme Velho, 
entre o Túnel Rebouças e 
o Santa Bárbara, dispon-
do de amplas instalações, 
ideal pra grandes festas, 
a Casa do Minho é privi-
legiada.

O som que não deixou 
ninguém ficar parado foi o 
do Conjunto “Amigos do 
Alto Minho”, puxando o 
fole dos músicos que sa-
bem das coisas. A música 
popular de Portugal e Bra-
sileira. Ninguém resistiu.

A festa não acabou por 
aqui, seguindo-se os Ca-
beçudos e as Marchinhas 
Luminosas e para repor 
as energias um delicioso 
caldo verde foi servido, 
dando início a mais uma 
rodada de música para 
dançar até ao fim da festa.

Prestigiando o Arraial Minhoto a Vereadora Teresa Bergher,  a Carismàtica a assessora 
Luciane Marquesam, o ex-presidente Joaquim Fernandes. o Radialista Carlos e Espo-
sa Alzira

Presença marcante no Arraial Minhoto, a Vereadora Teresa Bergher com os folcloristas 
visienses Antônio Cardão, o ex-presidente Dr. Flávio Martins e sua linda filha Mariana
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Leila Monassa 
Biscoitos 

FiNos dE aVEia
AROUCA BARRA CLUBE

Av. das Américas, 2300 A – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROUCA 
– A partir das 12h30 – Aberto ao público. O melhor da 
culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no coração 
da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 Tijuca - Tel.:- 2293-1542
AGOSTO – 11 – Sábado – de 19 a 1:00 h. Show de 
Flashback. Local Salão Social. Com os melhores suces-
sos dos anos 70, 80 e 90 comandado pelo VJ Robson 
Castro criador do Good Times 98.
AGOSTO – 12 – Domingo – De 12 as 17 h. Almoço 
Especial do Dia dos Pais. Local: salão Social. Música 
por conta do Conjunto Típicos da Beira Show. Almoço 
especial de comemoração do Dia dos Pais.
AGOSTO – 19 – Domingo – De 12 as 17 h. Almoço So-
cial. 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 – 12 – Domingo – 12 h. “Almoço dos Pais”. 
Cardápio: Churrasco completo, acompanha-mentos, sa-
ladas diversas. Rojões com batatas e frutas. Atração: 
Cláudio Santos. Valor da entrada: R$ 60,00.
AGOSTO – 17 – Sexta-feira – 19 h. “A Festa Não Aca-
bou – O Melhor Flashback na Tijuca”. Ingresso antecipa-
do – R$ 15,00. Ingresso no dia – R$ 25,00.
AGOSTO – 26 – Domingo – 12 h. “Arraial Transmon-
tano”. Cardápio: Sardinha assada, tripas a moda Trans-
montana, churrasco completo, acompanhamentos, sa-
ladas diversas, caldo verde e frutas. Atrações: Amigos 
do Alto Minho. Grupo Guerra Junqueiro. 

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
AGOSTO – 11 – Sábado – Sede Social – 20 h. Humo-
rista mais ecumênico da galáxia. Bispo Arnaldo estará 
na Casa de Viseu. É o comediante e realiza shows de 
standups por todo Brasil. Ficou muito conhecido pelos 
seus vídeos no Yotube. Garanta já o seu ingresso. Acei-
tamos cartões de crédito e débito.
AGOSTO – 17 – Sexta-feira – Sede Social – 19 h. Ve-
nha 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.
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
DIA 12 – DOMINGO 12h – FESTA GAÚCHA – COSTE-
LADA - Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com 
o grupo Marcas do Sul e música ao vivo para dançar 
animando a festa. Comemoração do Dia dos Pais com 
distribuição de vários brindes e presentes.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
AGOSTO – 12 – Domingo – 13 h. Almoço do Dia dos 
Pais. Serviço self-service para comer a vontade! (Salão 
Nobre). O melhor churrasco completo, frango, lombinho & 
linguiça assados na brasa. Com saladas & acompanha-
mentos variados. Música para dançar com o Grupo Ami-
gos do Alto Minho. Apresentação e homenagem ao: Pai do 
Ano 2018 eleito pela diretoria da Casa. Sorteio de valiosos 
presentes para os pais sortudos. Crianças até 9 anos não 
pagam almoço – entre 10 e 12 anos pagam ½ entrada! 
Aniversariantes do mês de agosto não paga entrada.

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 
Fol-clórico Armando Leça – Casa do Porto / Rancho Fol-
clórico Casa de Viseu / Grupo Etnográfico Cantares e 
Dançares João Ramalho de Lafões. 
SETEMBRO – 9 – Domingo – 12 h. Quinta de Santoi-
nho – Grande Arraial Minhoto. Show com o Conjunto 
Típicos da Beira e participação do Rancho Folclórico 
Luiz Vaz de Camões. Comidas típicas e muita diversão! 
Venha beber vinho do Pipo. Convite R$ 70,00. O.B.S.: 
Bebidas e doces portugueses à parte.
OUTUBRO – 21 – Domingo – 12 h. Apresenta Marco 
Vivan. Almoço incluído. Venda de ingresso antecipada. 

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

AGOSTO – 19 – Domingo – Louvor a Nossa Senhora 
da Assunção. 10:30 horas: Missa em nossa sede, no 
Salão Nobre. 12:30 horas: Tradicional churrasco, sardi-
nha portuguesa assada na brasa, guarnições e saladas 
diver-sas. 15:00 horas: Apresentação Rancho Folclórico 
Maria da Fonte da Casa do Minho. 16:00 horas: Grande 
procissão de Nossa Senho-ra da Assunção. Música ao 
vivo Conjunto Josevaldo. Valor da entrada: R$ 50,00 – 
Convite ante-cipados até o dia 15 de agosto. R$ 60,00 
– Após dia 15 e no dia da festa. Bebidas e sobremesas 
a parte. Crianças até 10 anos não pagam.

100g de manteiga com sal
100g de açúcar em pó
2 colheres de sopa de açúcar amarelo
1 ovo
100g de flocos de aveia
1 colher de sopa de farinha
1 colher de chá de fermento
 
Pré-aquecer o forno a 170ºC, com 
ventilação.

Numa tigela, bate-se o ovo com o 
açúcar até a mistura ficar esbranquiça-
da e consistente. 

Derrete-se a manteiga e, quando 
estiver fria, adicione os flocos de aveia. 

Junte esta mistura à mistura do ovo 
e misture bem. 

Por fim, incorpora-se a farinha e o 
fermento.

 Num tabuleiro forrado com papel 
vegetal, distribui-se a massa, cerca de 
1 colher de chá por biscoito. 

(Os biscoitos  crescem bastante, por 
isso o espaço deixando entre elas de-
verá ser grande).

 Asse até que as bordas estejam 
douradas e o centro do biscoito não 
aparente estar mole.

Deixe esfriar no papel manteiga, so-
bre uma superfície fria por uns 5 minu-
tos, e depois transfira para uma grade 
para que esfrie por completo.
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Menos sódio, mais saúde
Os brasileiros precisam urgentemente controlar o 

consumo de sódio. Enquanto a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomenda um limite máximo de cin-
co gramas de sal por dia, a média nacional é de ele-
vadas 12 gramas diárias. Não é coincidência que um 
em cada cinco brasileiros adultos apresentem pressão 
arterial alta. E esse não é o único risco que corremos: 
o consumo excessivo de sal também é fator de risco 
para outras doenças crônicas como as cardiovascula-
res e as renais.

O primeiro passo para tentar corrigir esse quadro 
está na cozinha. Não adianta nada tirar o saleiro da 
mesa, se as refeições continuarem sendo preparadas 
com muito sal. Para não perder o paladar, a dica aqui 
é usar e abusar de outros temperos: cebola, alho, pi-
mentas, coentro e ervas frescas como alecrim, salsa, 
manjericão, orégano e cebolinha, para citar alguns.

Infelizmente, a maior parte dos 33 milhões de bra-
sileiros diagnosticados com hipertensão arterial muitas 
vezes não percebem o próprio exagero no consumo 
de sal. Segundo pesquisas, 50% da população acre-
dita consumir uma quantidade adequada e cerca de 
30% imaginam estar ingerindo uma baixa quantidade 
de sal. O motivo dessa falsa sensação sem dúvida 
passa pelos alimentos industrializados e ultra proces-
sados. Salgadinhos de pacote, macarrão instantâneo, 
embutidos (presunto, mortadela, salame) e temperos 
prontos são alguns dos maiores vilões. No entanto, é 
importante perceber que até mesmo produtos doces - 
como refrigerantes e chás industrializados - também 
apresentam alto teor de sódio.

Claro que a correria do dia-a-dia pode nos levar a 
consumir esses produtos eventualmente, mas, sempre 
que possível, prepare suas próprias refeições prio-
rizando alimentos naturais. Pode ser um pouco mais 
trabalhoso, mas a sua saúde agradece.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

O CastelO da Feira
extensãO da sua Casa

A cada semana uma 
nova história se escre-
ve no Almoço Social da 
Casa da Vila da Feira 
com a comunidade sem-
pre marcando presença 
com familiares e amigos 
luso-brasileiros numa 
maravilhosa confraterni-
zação muito calorosa e 
agradável, onde desfru-
tam de momentos de des-
contração e saboreiam 
a deliciosa gastronomia 
portuguesa e brasileira, 
além de degustarem deli-
ciosas marcas de vinhos 
portugueses ao som do 
excelente Conjunto Som 
e Vozes, sempre dando 
ritmo a este encontro, 
agora quinzenal no Cas-
telo da Feira. Cada vez 
melhor.

Conjunto 
Som e 
Vozes 
deu o tom 
musical a 
mais um 
domingo 
social na 
Casa da 
Vila da 
Feira

Duas grandes se-
nhoras que trazem 
a Casa da Vila da 

Feira no coração, a 
matriarca D. Rosa 

Boaventura,que esta 
semana estreou 

nova idade ,sua filha 
Alice Boaventura 
com um casal de 

amigos

Diretoria feirense como sempre dando um show de simpatia, em des-
taque o vice-presidente Administrativo Antônio Silva, o vice-presidente 
social Fernando Alves e o amigo 


