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CADERNO DE SÃO PAULO

Belíssima foi a ceri-
mônia e a grande festa no 
Buffet França, do enlace 
que uniu duas jovens vidas, 
Márcia e Rafael. Veja esta 
reportagem e ainda, o tradi-
cional Almoço das Quintas 

da Casa de Portugal, a co-
luna Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, a 
coluna Portugal Desportivo 
do amigo Martins Araujo, 
além outros assuntos de in-
teresse.

Márcia & Rafael
Realizaram o sonho do matrimônio...

          

O líder do PSD, Rui Rio, 
considerou positiva a baixa 
da taxa de desemprego, 
mas avisou que a descida 
se faz à custa de empre-
go menos qualificado, com 
baixos salários, que afeta a 
competitividade do país.

“Esses empregos que 
podem melhorar a produtivi-
dade do país são justamen-
te aqueles portugueses que 
estão a emigrar. São aqueles 
portugueses mais bem pre-
parados profissionalmente, 
que, não encontrando em-

Rui Rio: “A baixa do
desemprego é positiva mas
à custa de baixos salários” 

Sessão Solene festiva na comemoração do 95.º aniversário 
da Casa de Trás-os-Montes. Na foto, o orador Presidente 

da Câmara de Vila Real, Eng. Rui Jorge Cordeiro Gonçalves 
dos Santos, o Cônsul Adjunto Dr. João de Deus e o Presiden-
te Ângelo Horto. Detalhes nas págs. 8, 14 e 15

Alegria foi marca registrada da “Festa Julina” da Casa dos 
Açores, barracas, comidas típicas e muita alegria dos 

componentes do G.F. Padre Tomaz Borba com sua quadrilha. 
Em destaque o diretor Leandro Soares e Daniel Pacheco. De-
talhes na capa do tabloide

Sexta-feira maravilhosa no Restaurante Costa Verde da 
Casa do Minho com a noite do Fado Vadio com Victor 

Lopez e convidados. Detalhes na pág. 18

A família panificadora esteve reunida na Casa de Trás-os-
Montes para comemorar a sua data festiva, 8 de julho, 

Dia da sua Padroeira Santa Isabel e Dia do Panificador, com 
missa e almoço comemorativo. Em destaque, o vice-presiden-
te da ABIPAN, Antônio Augusto de Sousa Soares, esposa profes-
sora Maria de Lurdes Azevedo e o Presidente Dr. José Antônio 
Sampaio e esposa, professora Fernanda. Detalhes na pág. 2

prego cá, são obrigados a 
sair”, disse Rui Rio. 

“Ficam cá aqueles que 
precisam de emprego, en-
contram emprego, mas com   
baixos salários. E, portan-
to, sendo positivo a taxa 
de desemprego baixar nós 
temos de saber analisar 
os dados porque, em ter-
mos de competitividade da 
economia portuguesa, es-
tamos a fazê-la por baixos 
salários. E a produtividade 
a baixar”, avisou o líder 
social-democrata.

Casa de TRás-os-MonTes
e alTo douRo CoMeMoRou

95 anos de hisTóRia

“aRRaiá açoRiano”
foi só fesTa e alegRia

noiTe do fado vadio
no ResTauRanTe CosTa veRde 

show de viCToR lopez

dia 8 de julho
dia do panifiCadoR

fesTejado CoM alMoço

Helena Fazenda, em 
audição na comissão parla-
mentar da Defesa Nacional, 
ressalvou que os respeti-
vos organismos mantêm-se 
atentos ao assunto, não se 
podendo falar em tranquili-
dade, até porque a matéria 
continua sob investigação 
criminal, por parte do Minis-
tério Público e suas diversas 
“linhas de investigação”.

“Nada sobressaiu, no 
sentido de alterar o nível de 
ameaça que perdura, que 

Nível de ameaça
terrorista em Portugal 

continua moderado
é moderado. Nada foi trazi-
do ou comunicado, nenhum 
dado objetivo, que determine 
a alteração do nível de ame-
aça ou seja suscetível de pôr 
em causa aquilo que é o en-
quadramento da segurança 
em Portugal, um país tran-
quilo “, disse.

A responsável do SSI 
falava sobre a Unidade de 
Coordenação Antiterroris-
mo, que reúne PJ, PSP, 
GNR, Serviço de Estran-
geiros e Fronteiras, Polícia 

Marítima e as secretas, en-
tre outras entidades, e que 
funciona em permanência, 
24 horas, além de fazer 
reuniões formais alargadas 
trimestralmente.

“A garantia que é dada 
pela investigação é a de que 
não há nenhum elemento 

Os responsáveis pelos 
postos de turismo de Braga, 
Guimarães, Viana, Aveiro, 
Vila Real, Viseu e Coimbra 
são unânimes: este deverá 
ser o melhor agosto de sem-
pre e nem a existência de dis-
ponibilidades de alojamento 
faz com que a opinião mude.

As cidades de média di-
mensão de Portugal estão à 
espera do melhor agosto de 
sempre, embora ainda não 
estejam com uma ocupação 
de 100%. As informações 
dos postos de turismo, cru-

zadas com as disponibilida-
des nos sites de alojamen-
to e dados cedidos pelas 
maiores cadeias de hotéis, 
permitem perceber que gran-
de parte destes destinos já 
está com ocupação de 80% 
garantida, mas as restantes 
vagas vão ser preenchidas 
em cima da hora, adiantam 
técnicos de turismo. Aliás, o 
maior medo dos operadores, 
neste momento, são as im-
plicações que as greves da 
Ryanair podem ter nas reser-
vas já feitas.

objetivo ou indício que colo-
que em causa a nossa aná-
lise sobre o que é o nível de 
ameaça nacional”, afirmou, 
questionada por vários de-
putados sobre o sucedido, 
referindo-se ao processo 
conduzido agora pelo Minis-
tério Público.

A Frente Sindical, coor-
denada pelo Sindicato dos 
Quadros Técnicos do Estado, 
propôs ao Governo uma atua-
lização salarial e das pensões 
de 3% para os funcionários 
públicos em 2019, há quase 
uma década sem aumentos. 
“Vamos iniciar o processo. 
Esta é a proposta que con-
sideramos justa. Esperamos 
que o Governo faça a escolha 
certa”, disse aos jornalistas a 
presidente do STE, Maria He-
lena Rodrigues, na apresen-
tação da proposta que integra 
o caderno reivindicativo da 
estrutura sindical para 2019.

A Frente Sindical estima 
que o congelamento das re-
munerações e das progres-
sões desde 2010 (2009 foi 

o último ano em que houve 
aumentos salariais, 2,9%) te-
nha já resultado numa perda 
de poder de compra estimada 
na ordem dos 10%. “Vamos 
iniciar o processo negocial e 
ver a abertura do Governo”, 
disse a sindicalista que es-
pera iniciar as negociações 
com o Executivo em setem-
bro. “É chegado o momento 
do Governo dar o primeiro 
sinal de aumento salarial 
aos funcionários públicos”.                                                                                                                                 
A Frente Sindical propõe 
também ao Governo o des-
congelamento mais célere 
da progressão na carreira, a 
atualização do subsídio de 
refeição para 6 euros e a re-
posição dos 3 dias de férias 
retirados em 2014. A estru-

Frente Sindical propõe atualização de 3% dos salários e das pensões  

tura pretende ainda a des-
cida da taxa de desconto da 
ADSE de 3,5% para 2,5% a 
pagar em 12 meses, em vez 
dos atuais 14, bem como a 
revisão do sistema de ava-
liação, com eliminação do 
sistema de quotas e regras 
mais benéficas para carreiras 
contributivas longas. A Frente 

Sindical quer também regras 
menos penalizadoras para as 
reformas antecipadas, com 
a atenuação do fator de sus-
tentabilidade e, em termos de 
justiça fiscal, reivindica a atu-
alização dos escalões do IRS 
em 1,5% e a diminuição do 
IVA da eletricidade e do gás 
natural para 6%.

Cidades médias - portugueses preveem 
bater recorde de turismo em agosto
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Foi o mês de julho esco-
lhido para reverenciar 
aquela que tanto se de-

dicou aos pobres e se tornou 
a padroeira dos panificado-
res; a Rainha Santa Isabel...

Através dos séculos, as 
grandes virtudes da Rainha 
Santa Isabel são evocadas 
pelos panificadores, e agora, 
a Associação das Indústrias 
de Panificação e Confeitaria 
do R.J (ABIPAN) celebrou a 
passagem do “dia” da classe 
(dia 8), que também é o da 
sua padroeira...

E, foi a data dia 8 de 

8 de Julho dia do panificador
comemorado na casa de trás-os-montes

Momento do Orfetório, com Presidente da ABIPAN, Dr. José Antônio 
Sampaio e esposa professora Fernanda Sampaio

Presidente da ABIPAN, Dr. José Antônio de Almeida Sampaio, parti-
cipando do Ato Religioso do Dia do Panificador ao lado do presidente 
Transmontano Ângelo Horto

O primeiro secretário Elísio Gomes da Silva, ao lado da sua filha e 
demais amigos na festa do Dia do Panificador

Prestigiano o dia do Panificador o Cônsul Adjunto de Portugal, Dr. João 
de Deus, a Consulesa Leélia Laumerts, com presidente Dr. José Antô-
nio Sampaio

Dr. Alnir Silva e esposa durante a confraternização do dia do Panificador
Dr. Ronaldo Rosenfeld, esposa, e a senhora Fátima Sampio Pinto, e 
um amigo durante o almoço comemorativo ao dia do Panificador

Sr. José Severiano Câmara 1º. Tesoureiro da ABIPAN, com a espo-
sa Nadir e familiares

Bela imagem 
do sr. Américo 
Fernandes, 
esposa, e o 
presidente Dr. 
José Antônio 
Sampaio 
esposa profes-
sora Fernanda 
e filha Dr. 
Aline Sampaio 
Novello

Vice presidente 
da ABIPAN, 

Antônio Augus-
to de Sousa 
Soares, e os 

amigos e dire-
tores Eduardo 

Nascimento 
Morais e Antô-
nio Cerqueira 

O dinâmico 
vice presiden-
te da ABIPAN, 
Antônio Au-
gusto de Sou-
sa Soares, 
esposa pro-
fessora Maria 
de Lurdes 
Azevedo, num 
close com o 
presidente Dr. 
José Antônio 
Sampaio 
e esposa 
professora 
Fernanda

Durante o dia festivo do Panificador, panorâmica do evento em desta-
que os casais Luis Augusto esposa Glorinha, Pacheco esposa Fátima

A vereadora Teresa Bergher, com o presidente da ABIPAN Dr. SamDr. 
José Antônio Sampaio, e esposa professora Fernanda Sampaio, o 
casal Luciane Marquesan, Dr. Flávio Martins, presidente do Conselho 
das Comunidades Portuguesas

Durante momento de fé podemos ver presidente, Dr. José Antônio Sam-
paio e esposa professora Feranda e filha Dra. Aline Sampaio Novello

Cônego Abílio de Vasconcelos, Celebrante da Missa Solene com 
a participação do Presidente Dr. José Antônio Sampaio na Liturgia

Professora Fernanda Sampaio, recebendo a hóstia consagrada 
do Frei Antônio

julho passado, na Casa 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, escolhida pela Asso-
ciação para assinalar este 
acontecimento, sendo ce-
lebrada missa em ação de 
graças no Salão Social, o 
ato religioso foi celebrado 
pelo Cônego Abílio de Vas-
concelos e reuniu membros 
da diretoria daquela entida-
de, autoridades, associa-
dos e panificadores em ge-
ral, também amigos; todos 
os familiares.

O ato religioso em ação 
de graças tocou fundo em to-

dos, principalmente quando 
Cônego Abílio, em sua ho-
milia congratulou-se com os 
panificadores evocou a pa-
droeira Rainha Santa Isabel.

a sUa HIstÓrIa
Conta a sua história po-

pular, que ela se dedicava 
aos mais necessitados. Hou-
ve em 1333 uma horrível 
fome devido à esterilidade 
das terras. Nem pobres, nem 
ricos tinham pão para comer. 
D. Isabel, fez vir o trigo de 
terras longínquas, por pre-
ços elevadíssimos. Chegou 
até a vender as suas jóias 
para continuar a socorrer a 
população.

A Rainha Santa Isabel 
foi uma mulher de grande 
generosidade; construiu o 
Mosteiro de Santa Clara, em 
Coimbra, criou os hospitais 
para pobres (hospício) e de 
Meninos Incocentes (enfer-
mos e enjeitados).

conFraternIZaÇÃo
Encerrada a missa, a di-

retoria da Associação convi-
dou todos para uma almço 
de confraternização na Casa 
de Trás-os-Monte e Alto Dou-
ro, com delicioso cardápio e 

demais iguarias que foi mar-
cado por grandes encontros, 
amigos e com mensagens e 
congratulações à classe pa-
nificadora.

Presença de autorida-
des, como o Cônsul Adjun-
to de Portugal no Rio de 
Janeiro, Dr. João de Deus 
e esposa Consulesa Leélia 
Laumerts, a vereadora da 
Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro Teresa Bergher, 
e assessores, diretores da 
ABIPAN e amigos da comu-
nidade portuguesa e convi-
dados.

Na oportunidade o Pre-
sidente da ABIPAN Dr. José 
Sampaio discursou para os 
presentes, mostrando em 
pouca palavras a grandeza e 
a importância da classe pa-
nificadora no Rio de Janeiro. 
Da qual ABIPAN têm procu-
rado dia-a-dia desenvolver 
mecânismo para dar mais 
visibilidade a esta classe tão 
trabalhadora.

Animando a tarde festiva 
o Conjunto Amigos do Alto 
Minho com belíssimo reper-
tório, sem dúvida alguma um 
dia especial que cada ano 
fica registrado nas páginas 
do Jornal Portugal em Foco.

(aBipan-rJ) aSSociaÇÃo daS indÚSTriaS de
panificaÇÃo e confeiTaria do rio de Janeiro

TriÊnio de 2018/2020 - direToria
PresIdente........................................................................... dr. José antônio de almeida sampaio
VIce-PresIdente ................................................................. antônio augusto de sousa soares
1º secretárIo ...................................................................... elísio Gomes da silva
2º secretárIo ...................................................................... eduardo nascimento morais
1º tesoUreIro ..................................................................... José severiano câmara
2º tesoUreIro ..................................................................... ronald Gomes machado
dIretor de PatrImÔnIo .................................................... carlos a. Pinho
dIretor de assIstÊncIa .................................................. antôno Gonçalves cerqueira

SuplenTeS:
manuel alberto Fonseca duarte
antônio Júlio a. sampaio

carlos Gregório de Freitas rocha
José maria martins alves
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Costa Nova Beach Club 
está de volta, com as suas 
espreguiçadeiras às riscas, a 
lembrar os palheiros, e uma 
ementa que conjuga sabores 
novos e de outrora. Até se-
tembro, há muito para sabo-
rear nesta casa na praia com 
o nome da conhecida marca 
de louça.

Um grupo de amigos com 
infâncias passadas na Costa 
Nova, em Ílhavo, juntou-se 
para criar um bar de praia 
que fosse diferente dos ou-
tros. Uma espécie de casa 
na areia. Pelo segundo ano 
consecutivo, aí está o Costa 
Nova Beach Club, em fun-
cionamento entre junho e se-
tembro. «O objetivo é sentir a 
areia nos pés e esquecer os 

ESTE BAR DE PRAIA NA COSTA NOVA 
É FAMOSO PELAS BATATAS FRITAS

problemas», resume Nuno 
Sereno, um dos cinco sócios 
– os outros são Margarida 
Mangerão, Filipe Amaro, Jo-
ana Campolargo e Nuno Ma-
laquias.

O bar destaca-se desde 
logo pela ligação à marca de 
louça Costa Nova, que dá o 
nome ao projeto, até porque 
existe «uma convergência 
quase absoluta entre os va-
lores do Beach Club e os da 
Costa Nova», explica Marga-
rida Mangerão. A louça e os 
talheres disponibilizados aos 
clientes são daquela marca, 
que é «o maior cartão-de-vi-
sita da região», e mesmo as 
cervejas vão para a mesa em 
canecas geladas da Costa 
Nova.

O espaço tem ambiente 
familiar e descontraído, mas 
aspeto cuidado, dominado 
pelo branco e preto. As es-
preguiçadeiras com riscas, 
além de recuperarem todo 
um imaginário estival, lem-
bram os palheiros da Costa 
Nova e são de uso livre, como 
os para-ventos, que podem 
revelar-se essenciais numa 
praia do norte. Há ainda zona 
infantil, com cadeiras de ba-
loiço, camas de rede e uma 
mesa onde os miúdos podem 
pintar.

Da ementa constam sala-
das, massas, tostas e sandu-
íches, sendo que para beber 
tanto há vinhos, gins e cock-
tails como sumos naturais. 
O sumo do dia, que combina 

VIANA É uMA CIDADE PERFEITA PARA uMA ESCAPADINhA
Tem rio, tem mar, tem boa 

gastronomia, tem uma arqui-
tetura sedutora, tem as condi-
ções ideais para ser descober-
ta a pé ou de bicicleta. Uma 
cidade à moda antiga, viva, 
perfeita para uma escapadinha 
de fim de semana. Porque nem 
só para sul é que é caminho.

Cidade pequena, plana, 
quase sempre com o rio Lima 
ou o Monte Santa Luzia no 
horizonte, estivesse Viana do 
Castelo localizada na Holanda, 
Bélgica ou França e as suas 
ruas estariam repletas de bici-
cletas. Foi precisamente por aí 

Empresa especializada em revestimentos 
minerais investe em Viana e cria 30 empregos
O grupo Manuel Soares, especializado em revestimentos mine-
rais, vai abrir em 2019 uma nova fábrica em Viana do Castelo, 
num investimento de  até 4 milhões, e criar 30 novos postos de 
trabalho. Manuel Soares, que falava na Câmara de Viana do 
Castelo, para apresentação do novo projeto empresarial, expli-
cou que serão investidos entre 3,5 a 4 milhões, na construção 
da unidade e na aquisição de equipamentos, financiados por 
fundos do Portugal 2020”. A nova fábrica da Ventestival, com 
showroom, dotará a empresa de meios para o aumento da car-
teira de clientes e a diversificação dos mercados de exportação.
Taxa de desemprego em Portugal afasta-se cada 
vez mais da média europeia
Depois de alguns meses já abaixo da média da Zona Euro, 
a taxa de desemprego em Portugal passou a partir de Junho 
a situar-se também abaixo da média de todos os países da 
União Europeia.De acordo com os dados do Eurostat  a des-
cida da taxa de desemprego em Portugal, no mês de Junho, 
foi a segunda mais forte entre todos os países da União Euro-
peia . Tal como o INE já tinha revelado, a taxa de desemprego 
estimada para Portugal no mês passado é de 6,7%, o que 
representa o nível mais reduzido desde Outubro de 2002 e já 
está 1,6 % abaixo da média da Zona Euro.
Saída de Robles não afeta acordo com BE
Fernando Medina reagiu  à polémica de Ricardo Robles que 
ditou a sua saída de vereador. O presidente da Câmara de 
Lisboa garantiu que o acordo entre o PS e  BE, mantém-se 
inalterado, o que também foi garantido pelos bloquistas. Nas 

2004, agora  hotel, restaurante 
e museu.

É, na verdade, toda a uma 
experiência. Uma odisseia à 
volta do chocolate. Todos os 
quartos têm uma decoração 
própria, sempre à volta do 
chocolate. Até o gel de banho 
e o creme de corpo cheiram a 
chocolate. A comida também 
promete ser uma experiência 
gastronômica à volta do… cho-
colate.  «As pessoas às vezes 
têm medo que coloquemos 
uma tablete em cima do bife ou 
do peixe, mas não é nada dis-
so que se passa», brinca Pedro 
Araújo, o chef. Ele que nasceu 
em Viseu, trabalhou em Lon-
dres e é apaixonado pela cozi-
nha minhota.

O que faz é reinterpretar 
os pratos típicos mantendo as 
suas características originais, 
acrescentado-lhes aqui e ali 
uns pozinhos de cacau. Como 
umas pataniscas de bacalhau 
com puré de grão de bico e 
grué, vieiras estufadas e ovo 
escalfado e cogumelos, lombi-
nhos de bacalhau com grelos 
e nabos, lascas de chocola-
te e bacon ou mesmo rojões. 
Na nova carta há também um 

arroz de cabidela com choco-
late! A proposta é arriscada, 
mas plenamente conseguida. 
Na maior parte das vezes nem 
sequer se percebe onde está 
o ouro preto. «O segredo está 
nos pormenores», brinca o 
chef.

Viana tem muitos segredos 
mal guardados. Como o Centro 
de Remo,  é possível ter aulas 
de iniciação e remar nas águas 
do Lima, e a praia do Cabede-
lo, zona requalificada no final 
de 2015 e unanimemente con-
siderada como uma meca do 
kitesurf. Não é caro, come-se 
bem e não está repleto de pes-
soas. Como é que esta cidade 
não está repleta de turistas?» 
Palavras de Irís Hulsman, uma 
sueca que juntamente com o 
marido e o filho passam férias 
na cidade pelo terceiro ano 
consecutivo e onde dizem sen-
tir-se em casa. «Atenção, eu 
gosto que não haja muita gen-
te, o que não falta são sítios 
que perdem a sua essência 
devido ao excesso de turistas, 
mas não deixo de me espantar. 
Vocês gostam mais de ir para 
sul, não é? », conclui Íris, antes 
de ir para  à agua.

duas frutas, a massa vegeta-
riana e o affogato (misto de 
gelado e café) são algumas 
novidades pensadas para 
este verão. Feito o pedido, ao 
cliente basta-lhe aguardar – 
e cumprir as regras afixadas 

numa tabuleta: hidratar-se 
frequentemente, ouvir o mar, 
celebrar o pôr-do-sol. O Costa 
Nova Beach Club possibilita 
tudo isso, até porque, volta e 
meia, os fins de tarde de sá-
bado são animados por DJ.

O Costa Nova Beach Club 
procura recuperar as memó-
rias que os sócios guardam 
da Costa Nova, fazendo a 
ponte entre o passado e o 
presente. E, sem margem de 
coincidência, já se tornou co-
nhecido pelas batatas fritas 
caseiras que eram vendidas 
naquela praia – e que, a cer-
ta altura, deixaram de exis-
tir. «Encontramos a senhora 
que vendia as batatas, que 
são únicas; continua a ser 
ela a fazê-las», revela Nuno 
Sereno. Antes, iam em sacos 
com fio vermelho ou azul, 
consoante tivessem ou não 
pimenta. Ainda se pergunta 
aos clientes como as prefe-
rem. Só que agora são servi-
das em baldes.

que Joana e Filipe Maia, am-
bos formados em Engenharia 
Civil, começaram o seu negó-
cio. Depois de muitas viagens 
e vários anos a trabalhar em 
Angola e na Austrália, voltaram 
para casa e abriram uma loja 
de pasteleiras. A ideia era boa, 
mas não tinha rodas suficientes 
para andar. Era preciso alargar 
o conceito. Assim nasceu em 
2013 À Moda Antiga, uma loja 
repleta de produtos tradicionais 
portugueses. «Uma das coisas 
que mais me fazia confusão na 
Austrália era a falta de identida-
de», explica Joana. «Há gente 

e produtos e gente vinda de 
todo o mundo, mas é tudo re-
cente, os edifícios mais antigos 
têm meia dúzia de anos. Falta 
uma memória coletiva».

Além da loja há também um 
bistrô com pratos idealizados 
pelo marido e preparados por 
uma cozinheira da terra. Tan-
to se pode comer uma posta 
de novilho grelhada com re-
dução de vinho do porto como 
um cogumelo recheado com 
salmão fumado e queijo da 
ilha gratinado. Tudo feito na 
hora, garante Joana. «Não te-
mos arca congeladora, só um 
frigorífico, por isso os nossos 
produtos são sempre frescos». 
Destaque para os hambúrgue-
res artesanais. As pasteleiras? 
Continuam lá, à venda, feitas à 
mão, mas têm também alguns 
modelos para alugar.

É em duas rodas que par-
timos à descoberta da cidade. 
Algumas horas bastam para 
conhecer  Viana. Não se pen-
se, contudo, que uma capital 
de distrito se conhece num dia. 
Pequenos tesouros como a 
Igreja da Misericórdia, famosa 
pelo seu painel de azulejos pin-
tados pelo mestre setecentista 

Policarpo de Oliveira Bernar-
des: o Museu do Traje, tam-
bém na incontornável Praça da 
República, uma viagem pela 
história de alguns dos icónicos 
trajes minhotos; a loja Objetos 
Misturados, na rua Mateus Bar-
bosa, onde é possível comprar 
um livro infantil, uma peça de 
autor ou ver uma exposição de 
pintura; a confeitaria Manuel 
Natário, casa das já típicas 
bolas de Berlim e outros sem 
números de doces da terra; o 
Teatro Municipal Sá de Miran-
da, uma sala à italiana inaugu-
rada em 1885 que ainda hoje é 
uma referência na região; o na-
vio-hospital Gil Eanes, espaço 
museulógico com visitas diá-
rias entre as 09h30 e as 19h00; 
a Biblioteca Municipal, ali mes-
mo ao lado, edifício projetado 
por Siza Vieira. Apenas um dos 
grandes nomes com obra feita 
na zona ribeirinha, juntamente 
com Fernando Távora e Souto 
Moura. De bicicleta, a pé, ou 
de carro, quase todos os ca-
minhos vão dar à Fábrica do 
Chocolate, espaço inaugurado 
em 2014. Localizado na anti-
ga fábrica de chocolate Avia-
nense, ali instalada de 1922 a 

próximas semanas haverá reuniões entre as duas partes. “O 
acordo político celebrado depois das eleições entre o PS e o 
Bloco de Esquerda, alicerçado num importante conjunto de ma-
térias programáticas e políticas para cidade (como o aumento 
da rede de creches, a melhoria das escolas e das refeições es-
colares, o reforço do apoio social, o acesso à habitação ou a 
promoção do transporte público), mantém-se inalterado”, escre-
veu Fernando Medina na sua página oficial de Facebook.
Estacionamento cresce mais de 10% em Portugal
O faturamento de gestão de estacionamento pôs o pé no acele-
rador em 2017, cresceu 10,6%,  mais do triplo de Espanha, que 
avançou 3%. Em 2018 espera-se um ritmo de subida mais bran-
do mas ainda assim bem à frente de Espanha: um crescimento 
de 8% diza Informa D&B.
País em alerta com temperaturas acima de 40 graus
A partir de ontem e até ao final da semana, o calor vai chegar 
em pleno e o Instituto Português  do Mar e da Atmosfera  prevê 
temperaturas acima dos 40 graus em vários distritos, Beja, Cas-
telo Branco, Évora, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vila Real, 
que apresentam avisos vermelhos. Outros, como Coimbra ou 
Lisboa, também chegarão aos 40 graus. Em alguns concelhos, 
como Mourão, Mora, Évora e Reguengos de Monsaraz, os ter-
mômetros poderão chegar aos 46 graus em alguns dias desta 
semana.As temperaturas são próprias para a época, mas as au-
toridades aconselham cuidados acrescidos, uma vez que serão 
de calor extremo e que chegarão muito rapidamente, depois de 
um período em que estiveram baixas para a época do ano. As 
noites também se antecipam tropicais, com temperaturas que 
poderão chegar aos 25 graus no interior.

mais de 800 clientes acusaram falha nas leituras 
da energia
As reclamações recebidas pela ERSE com o tema leituras e 
contagens, durante o primeiro semestre, foram 842. A maio-
ria, 811, referem-se ao serviço de eletricidade, no serviço de 
gás também conta 31 queixas. A entidade  liderada por Ma-
ria Cristina Portugal lançou recentemente um alerta sobre a 
comunicação de leituras: as estimativas na fatura da energia 
são consideradas uma má prática pelo regulador nos casos 
em que o cliente tenha fornecido o número ao operador. De 
acordo com os números do regulador, as leituras e conta-
gens são objeto de 5% das reclamações dos consumidores, 
que chegaram a um total de 16.280 nos primeiros 6 meses 
do ano. O serviço de eletricidade é, por larga maioria, aquele 
que mais é denunciado à ERSE. Das 16.280 reclamações 
entre Janeiro e Junho, 9.711 dizem respeito a este mercado, 
1.139 ao gás natural e 3.602 a ofertas dual. Outros temas, 
como os combustíveis +GPL, conquistaram a atenção de 
1.828 consumidores.
Manuel Grilo substitui Ricardo Robles na Câmara 
de Lisboa
O Bloco de Esquerda já tem o substituto de Ricardo Ro-
bles na Câmara de Lisboa é Manuel Grilo, professor e 
membro do Conselho Nacional de Educação. A decisão foi 
tomada pela indisponibilidade para assumir o cargo,  por 
Rita Silta. Manuel Grilo dará continuidade às responsabili-
dades executivas do BE na câmara, no quadro do acordo 
político celebrado entre o Bloco de Esquerda e o Partido 
Socialista. 
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Anadia oficializa a can-
didatura a Cidade Europeia 
do Desporto em 2020, numa 
cerimônia que contará com 
a presença do presidente 
da Associação Portuguesa 
das Cidades Europeias do 
Desporto (ACES Portugal), 
Nuno Pedro Santos.

“Agora, é chegado o mo-
mento de superar mais uma 
etapa, com a realização da 
cerimônia de aceitação for-
mal da candidatura, duran-
te a qual o presidente da 
ACES Portugal irá entregar 
a placa que identifica Ana-
dia como candidata oficial 
a CED [Capital Europeia do 
Desporto] em 2020”, diz a 
autarquia presidida pela in-
dependente Teresa Cardo-
so. Para além dos presiden-
tes da ACES Portugal, da 
Câmara Municipal de Ana-
dia, e da Turismo Centro de 
Portugal, estarão presentes 
na cerimônia marcada para 
o Museu do Vinho Bairrada 
autarcas, embaixadores e 
membros das comissões da 
candidatura representantes 
das associações do conce-

Oficializa candidatura a Cidade
Europeia do Desporto 2020

anaDia

OlivEira DE azEméis

visEu

guimarãEs

lho, entre outros.
A primeira etapa da 

candidatura aconteceu em 
fevereiro de 2017, com en-
trega pela Câmara de Ana-
dia, da carta de intenção, 
em que se apresenta como 
candidata a Cidade Euro-
peia do Desporto em 2020, 
condição que já foi aceite 
pela organização.

Assumida pelo Município 
de Anadia, a candidatura viu 
já o seu interesse reconhe-
cido à escala regional, pela 
Comunidade Intermunicipal 
da Região de Aveiro e pelo 
Turismo do Centro, sendo a 

única candidatura apresen-
tada por um município da 
Região Centro.

A autarquia tem promovi-
do nos últimos meses diver-
sas iniciativas no âmbito da 
candidatura, com destaque 
para eventos como o Mani-
festo de Apoio ou a Anadia 
Wine Run, ambos realiza-
dos em maio. Os atletas 
Aurora Cunha, João Tomás, 
João Rôlo, Orlando Simões, 
Rui Rodrigues, Simão Ne-
ves, André Santos e Tiago 
Santos são alguns dos em-
baixadores da candidatura.

Segundo a presidente da 

O processo já é antigo, 
mas a decisão só agora 
foi conhecida. A Câmara 
Municipal de Oliveira de 
Azeméis foi condenada a 
pagar uma multa de quase 
235 mil euros no âmbito 
de um processo de expro-
priação de terrenos, situ-
ação que indigna o atual 
Executivo. Em comunica-
do, a autarquia esclarece 
que a sentença do Tribu-
nal de Aveiro é resultante 
da expropriação dos terre-
nos “anteriormente classi-
ficados como bens patri-

Milhares de pessoas 
reuniram-se, na noite de 
quarta-feira, no Centro His-
tórico de Viseu, para assis-
tir aos espetáculos “Ora 
Vem Comigo”, da Gira Sol 
Azul, e à apresentação em 
primeira mão do projeto 
“Eletrofolk”, de Moullinex. 
O Parque Aquilino Ribei-
ro transformou-se em Fó-
rum Europeade. Ali e até 
domingo, decorre um dos 
pontos principais de ativi-
dade do festival de folclo-
re, no qual se apresentam 

Guimarães quer ser um destino turístico de excelência e 
com afirmação à escala mundial. Por isso, contratou uma em-
presa internacional de especialistas para criar uma estratégia 
afirmativa e diferenciadora. 

“Queremos continuar Guimarães como um destino tu-
rístico de excelência, mais comprometido com a sustenta-
bilidade ecológica, os avanços tecnológicos e a inovação, 
que promova a qualidade de vida das populações a par de 
ganhos para a nossa economia”, concretizou a vereadora 
do Turismo, Sofia Ferreira, na sessão de apresentação do 
estudo que levará à estratégia de posicionamento da marca 
Turismo de Guimarães.

autarquia condenada a pagar
235 mil euros por expropriação mal feita

Cidade transformada num
palco gigante de tradições

Câmara investe em estudo para se afirmar 
como destino turístico de atração mundial

moniais de uma empresa 
oliveirense”, no ano de 
2003, na Área de Acolhi-
mento Empresarial de Ul/
Loureiro. O Executivo lide-
rado pelo socialista Joa-
quim Jorge considera que 
“esta condenação resulta 
de uma gestão impruden-
te” do anterior Executivo 
no processo expropriativo 
daquela zona industrial, o 
“que levou ao pagamento 
de avultadas verbas, fun-
damentais para o desen-
volvimento econômico e 
social do concelho”.

várias cidades europeias 
participantes. Entre artesa-
nato, sabores nacionais e 
internacionais, workshops 
e atuações, este será um 
mercado privilegiado do 
“folk”. Na inauguração des-
te espaço privilegiado o ve-
reador da Cultura e Turismo 
da Câmara de Viseu disse 
que a cidade está “prepa-
rada, entusiasmada e feliz” 
com a realização do “maior 
festival de folclore da Eu-
ropa” – o Europeade - que 
começou oficialmente.

Câmara Municipal de Ana-
dia, Maria Teresa Cardoso, 
“tem sido particularmente 
relevante o apoio e o envol-
vimento das associações 
do concelho, bem como da 
população em geral, e ainda 
a adesão de consagradas fi-
guras do desporto nacional, 
que assumiram o papel de 
embaixadores da candida-
tura”. Anadia fez nos últimos 
anos um grande investi-
mento em infraestruturas 
desportivas no concelho, 
tanto do setor público como 
do privado, que rondará os 
50 milhões de euros, segun-
do cálculos do vereador Jor-
ge Sampaio.

Entre estas infraestrutu-
ras, o destaque vai para o 
Velódromo de Sangalhos 
(que funciona como um 
Centro de Alto Rendimen-
to, acolhendo os melhores 
atletas nacionais e estran-
geiros), o moderno Pavi-
lhão Municipal e o Estádio 
Municipal, com diversos 
campos de relvado sintéti-
co de apoio.

villa Oeiras 
premiado nacional e 
internacionalmente
Seis prêmios nacionais 

e internacionais foram atri-
buídos já em 2018 ao vinho 
de Carcavelos produzido 
pelo Município de Oeiras. 

Prêmio Prestígio da Re-
vista Paixão pelo Vinho ao 
Villa Oeiras Colheita 2004, 
Medalha Grande Ouro do 
ViniPortugal/Concurso Vi-
nhos de Portugal ao Villa 
Oeiras Colheita 2004, Me-
dalha de Prata do Concur-
so Mundial de Bruxelas ao 
Villa Oeiras Blend 15 Anos 
Superior, Medalha de Pra-
ta do Concurso Selezione 
del Sindaco ao Villa Oeiras 
Blend 15 Anos Superior, 

Medalha de Ouro do Con-
curso Selezione del Sinda-
co ao Villa Oeiras Colheita 
2004 e Medalha de Ouro 
do Concurso Selezione 
del Sindaco ao Villa Oeiras 
Blend 7 Anos. 

Recorde-se que se ce-
lebram em 2018 os 110 
anos da Região Demarca-
da do Vinho de Carcavelos

O vinho Villa Oeiras 
produzido pelo Municí-
pio envelhece na Adega 
do Palácio Marquês de 
Pombal que está agora 
aberta ao público de ter-
ça-feira a sábado, entre 
as 10h e 18h.

O COmBus
está de volta

Após uma paragem de 
quatro anos, o Combus, o 
serviço da Câmara Munici-
pal de Oeiras que consiste 
na disponibilização de car-
reiras urbanas de transpor-
te coletivo intra-freguesias 
de cariz social, servindo es-
sencialmente a população 
idosa e desempregada, re-
começou a circular, dia 11 
de junho, de modo expe-
rimental e com uma nova 
imagem, mais apelativa. 
Este serviço, que visa as-
segurar as deslocações de 
curta distância no quotidia-
no cobre, no seu arranque, 
o percurso das freguesias 
de Algés, Linda-a-Velha e 
Cruz-Quebrada/Dafundo. 
Até junho do próximo ano 
deverá cobrir todas as fre-
guesias do concelho.

Este serviço tem por ob-
jetivo colmatar lacunas dos 
oeirenses relativamente à 
rede de transportes públi-

cos existente, nomeada-
mente ao nível do acesso 
a instituições e a serviços 
tais como mercados, cen-
tros de saúde, igrejas, far-
mácias e sedes de juntas 
de freguesia, entre outros.

Recorde-se que o Com-
bus operava no concelho 
de Oeiras desde junho de 
2007, numa parceria entre 
a CMO e a Vimeca Trans-
portes - Viação Mecânica 
de Carnaxide, Ltda.. No 
entanto, no mandato ante-
rior foi suspenso (em 28 de 
fevereiro de 2014), o que 
motivou alguma contesta-
ção por parte dos muníci-
pes, tendo mesmo sido fei-
tas petições para trazê-lo 
de volta.

E porque em Oeiras 
em primeiro lugar estão às 
pessoas, o Combus está 
de volta e é gratuito na 
fase inicial, tendo depois 
um custo de 0.50 €.
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alijó

póvoa de varzim

A junta de freguesia 
de Vila Verde, no conce-
lho de Alijó, proporcionou 
às pessoas mais idosas a 
oportunidade de andarem 
pela primeira vez de avião, 
num passeio que se reve-
lou “memorável” e que se 
realizou na terça e na quar-
ta-feira.

O destino foi o Santuá-
rio de Fátima, mas o presi-
dente da junta, Toni Afonso, 

decidiu presentear os vila-
verdenses com um roteiro 
diferente. A viagem até ao 
Porto fez-se de autocarro, 
mas na descida até à capi-
tal o meio de transporte foi 
outro, o avião. 

Embora receosos no 
início, as pessoas ficaram 
“maravilhadas com tudo 
isto. Os vilaverdenses es-
tavam verdadeiramente 
felizes e eufóricos”.

Quatro noites com a lua 
como pano de fundo! Foi assim 
que decorreu mais uma edição 
da iniciativa ‘Em Quarto Cres-
cente: Noites de encontro com 
as artes em mente’, coorgani-
zada pela Câmara Municipal 
e pela Biblioteca Municipal de 
Mangualde. Diariamente, en-
tre 18 e 21 de julho, centenas 
de pessoas marcaram presen-
ça no evento que decorreu no 
Largo Dr. Couto e onde cada 
noite, subordinada a um tema 
específico, procurou relembrar 
o Cineteatro de Mangualde. 
O Vereador da Cultura, João 
Lopes, acompanhou sempre 
estas noites de forte caráter 
cultural e artístico.

Sob o mote “Os primeiros 
anos… o Cinema Império”, a 
primeira noite de festa teve 
início com “Cristóbal Pur-
chinela”, um espetáculo de 
marionetas pela Companhia 
Alauda Teatro e, de seguida, 

vila verde proporciona
“batismo de voo”

a 18 sêniores

Skate parque zim foi o palco da 3ª 
etapa do Circuito Nacional de Skate

Covilhã

A Câmara Municipal da 
Covilhã anunciou que vai 
criar no antigo liceu da ci-
dade um Centro de Inclu-
são Social com o intuito de 
promover a inovação, o em-
preendedorismo social e a 
igualdade de oportunidades.

Em comunicado, a au-
tarquia refere que o antigo 
liceu, situado na Rua dos 
Combatentes da Grande 
Guerra, será alvo de res-
tauro e reabilitação.

“No novo espaço serão 
instalados os serviços so-
ciais da Câmara Municipal 
e um conjunto de associa-
ções de solidariedade so-

cial, de modo a impulsionar 
o diálogo, a cooperação e a 
prestação de novos serviços 
sociais aos cidadãos da Co-
vilhã”, aponta a informação.

Citado na nota, o pre-
sidente da autarquia, Vítor 
Pereira, especifica que “este 
Centro de Inclusão Social 
pretende sensibilizar a so-

ciedade para a importância 
da inovação social, através 
da divulgação de novas 
ideias e projetos que con-
tribuam para o desenvolvi-
mento social da cidade”.

Segundo o município, 
a aprendizagem coletiva e 
colaborativa, ligada à cria-
ção de negócios, será um 

antigo liceu da Covilhã renasce 
como Centro de inclusão Social

dos focos deste edifício 
multifuncional que quer es-
timular a cooperação entre 
a sociedade civil, os par-
ceiros sociais e os agentes 
econômicos.

“Integrado na Área de 
Reabilitação Urbana da Co-
vilhã, o Centro de Inclusão 
Social é uma aposta clara 
da Câmara Municipal da 
Covilhã no desenvolvimento 
sustentado e na promoção 
de novas atividades no cen-
tro histórico da cidade, que 
afirmam a cidade da Covilhã 
como uma cidade solidá-
ria, inclusiva e inovadora”, 
acrescenta a informação.

murça

pedra SalgadaS

idaNha-a-Nova

Decorreu na sexta-feira a 
tomada de posse dos órgãos 
sociais da JSD distrital. A 
cerimônia teve lugar no au-
ditório da câmara de Murça 
e a Juventude Social Demo-
crata deixou a promessa de 
percorrer os 14 concelhos do 
distrito vila-realense.  

Para Francisco Rodri-
gues, presidente da JSD 
de Murça, “é com bastante 

Tomada de posse distrital da
juventude Social democrata

orgulho que a primeira vez 
que este acontecimento, que 
tem lugar assíduo na sede, 
em Vila Real, tenha decorri-
do aqui”. O socialdemocrata 
defende que “devemos aliar-
nos a estes eventos políticos 
porque nós somos o futuro, 
e se nós somos o futuro de-
vemos trabalhar por ele”. 
Devemos abraçar a respon-
sabilidade.

Decorreu, em Pedras 
Salgadas, no Centro Hípico 
das Romanas, mais uma 
importante manifestação 
hípica, na linha das gran-
des tradições e da história 
da vila termal transmontana 
no hipismo nacional e inter-
nacional.

Foi o terceiro ano con-
secutivo em que as provas 
integradas no concurso se 
realizaram, depois de te-

rem sofrido um interregno, 
a partir dos anos 80. É por 
demais conhecida a paixão 
que os aguiarenses têm pe-
los cavalos e por tudo o que 
lhes diga respeito.

O Grande Prêmio, no 
ano passado, tinha ido para 
o Brasil. Este ano ficou em 
Portugal, já que Ricardo Gil 
Santos venceu a prova, no 
seu cavalo “Exotic”. Foi o mo-
mento maior do Concurso.

pedras Salgadas é lugar 
de eleição no hipismo

A Câmara de Idanha-a-
Nova vai avançar com o 
processo de certificação de 
Denominação de Origem 
Protegida (DOP) da melancia 
do Ladoeiro.

“A Melancia do Ladoeiro 
é hoje uma marca registrada 
pela Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova e agora que-
remos que seja um produto 
certificado com DOP”, refere 
em comunicado o presidente 
da Câmara de Idanha-a-No-
va, Armindo Jacinto.

O autarca explica que a 

certificação da origem, au-
tenticidade e qualidade da 
melancia do Ladoeiro, visa 
dar aos produtores e consu-
midores todas as garantias e 
características da melancia e 
protegê-la de falsificações.

“A melancia do Ladoeiro, 
emblemática da Campina de 
Idanha, é reconhecida pela 
sua qualidade, nível de ‘brix’ 
[que mede a doçura da fruta] 
e dimensão, que resultam 
das condições edafoclimá-
ticas excecionais em que é 
produzida”, sublinha.

melancia do ladoeiro à
procura de certificação DOP

maNgualde

Quatro noites em Quarto
Crescente com arte em mangualde

Foi no sábado passado, 
que teve lugar no Skate Parque 
da Póvoa de Varzim, a 3ª etapa 
do Circuito Nacional de Skate 
que está integrada no Circuito 
Nacional de Skate 2018.

A 3ª etapa é promovida 
pela Federação de Patina-
gem de Portugal e conta com 
o apoio da Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim.  

Nesta etapa apuraram-se 
os melhores para o ranking 
nacional classificativo para o 
Campeonato do Mundo dos 
seguintes escalões, feminino 
sub 14 e 18, sénior e mascu-
lino sub 10,12,14,16,18 e sê-
nior. Esta prova contou com 

skatistas vindos de todo o 
país.

O Skate Parque da Póvoa 
de Varzim ficou ainda mais 
colorido com a movimenta-
ção desta prova, que trouxe 
um espírito de competição 
saudável à nossa cidade. 
Veja a fotogaleria.

O prize money era de 
€6000 e foi dividido entre 
escalão feminino e escalão 
masculino. Só foram pontua-
dos para o ranking nacional 
os federados.

A 4ª etapa deste circuito 
decorrerá a 29 de setembro, 
em Vila Nova de Santo André.

com o espetáculo musical 
protagonizado pela Escola 
de Música Raúl Linhares.

O dia 19 de julho foi de-
dicado à temática “Os anos 
dourados”, com a presença 
de Godot Lullaby (Cirque Du 
Soleil) e a atuação da banda 
Capitão Mondego. As atu-
ações de Tango Manso, do 

mágico Gabriel Ferreira (Got 
Talent) e da Fanfarra Fár-
róbódó animaram a noite de 
20 de julho (sexta-feira), que 
assinalou a “Fase Blackout”.

As noites “Em quarto 
crescente” terminaram no 
sábado, dia 21 de julho, com 
uma noite dedicada ao tema 
“Novo Rumo”. A programa-

ção desta noite contemplou 
um sketch teatral da Univer-
sidade Sênior do Rotary Clu-
be de Mangualde, a comédia 
romântica “Enfim, Nós” e a 
atuação de Diana Martinez.

A iniciativa contou com 
o apoio do Agrupamento de 
Escolas (bibliotecas esco-
lares), da Livraria Adrião, 
da empresa Ecomadeiras, 
Bar: Igor Figueiredo e Susy 
e Nuno, dos técnicos de luz 
e som da empresa Niagara 
e dos colaboradores do Mu-
nicípio de Mangualde (equi-
pa da Biblioteca Municipal 
e colaboradores do Arquivo 
Municipal, estaleiro e porta-
ria da Câmara Municipal de 
Mangualde). A voz-off ficou 
a cargo de Fernando Oliveira 
e as leituras foram levadas a 
cabo por Ivone e Daniel Cou-
to, Sofia, Ana Margarida, Rita 
Santos, Carolina Almeida, 
Carolina Vouga e José Paes.
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Desemprego em maio foi 
 mais baixo em quase 16 anos

O Instituto Nacional de 
Estatística (INE) reviu, esta 
segunda-feira, em baixa a 
taxa de desemprego de maio 
para os 7%, valor mínimo 
desde outubro de 2002, esti-
mando para junho uma nova 
descida para os 6,7%.

O valor apurado em maio 
representa uma queda de 
0,1 %, face ao mês anterior, 
e uma queda de 2,2 % face 
ao mesmo mês de 2017.

“Aquele valor represen-
ta uma revisão em baixa, 
de 0,3 %, da estimativa di-
vulgada há um mês e esse 
valor só tivemos em outu-

bro de 2002 “.
A população desempre-

gada de maio foi estima-
da em 362,8 mil pessoas, 

tendo diminuído 1,4% em 
relação ao mês passado, 
enquanto a população em-
pregada foi estimada em 

O índice do INE que mede 
a confiança do consumidor 
baixou em julho, afastando-
se dos recordes atingidos em 
maio. Porém, o mesmo rela-
tório estatístico indica que 
os indicadores do INE para 
a confiança das empresas 
melhoraram, em especial na 
área das empresas da indús-
tria transformadora.

De acordo com o rela-
tório do INE, a redução do 
indicador de confiança dos 
consumidores em julho re-
sultou do contributo negativo 
de todas as componentes, 
destacando-se as perspecti-
vas relativas à evolução do 
desemprego e da situação 
econômica do país.

O INE indica que as opi-
niões sobre a evolução da 
situação econômica do país 
diminuiu pelo quinto mês 
consecutivo, de forma ex-
pressiva em junho e julho. No 
mesmo sentido, o saldo das 
expectativas relativas à evo-
lução da situação econômica 
do país diminuiu nos últimos 
4 meses, também de forma 

mais significativa em junho e 
julho, dando continuidade ao 
perfil descendente observa-
do desde setembro de 2017.

As melhores notícias vêm 
da indústria, em especial a 
transformadora. A confiança 
tinha diminuído nos primei-
ros 6 meses, mas voltou a 
aumentar em julho. Segundo 
o INE, o comportamento do 
indicador deve-se ao contri-
buto positivo das perspecti-
vas de produção, tendo os 
saldos das apreciações so-
bre a procura global e sobre 
a evolução dos stocks de 
produtos acabados apresen-
tado contributos negativos”.

Na área da construção e 
obras públicas a confiança 
diminuiu em julho, interrom-
pendo a tendência crescente 
observada desde dezembro 
de 2012. “A evolução do in-
dicador refletiu o contributo 
negativo da carteira de en-
comendas, uma vez que o 
saldo das opiniões sobre as 
perspectivas de emprego 
apresentou um contributo po-
sitivo”, afirma o organismo.

4.791,8 mil pessoas, tendo 
aumentado 1,7 mil.

A estimativa provisória 
da taxa de desemprego de 
junho de 2018 situou-se em 
6,7%. Neste mês, estima-se 
que a população desempre-
gada tenha sido de 347,1 mil 
pessoas e a população em-
pregada de 4.805,0 mil pes-
soas, refere o INE.

As taxas de desempre-
go dos jovens e dos adultos 
foram estimadas em 19,6% 
e 5,8% respectivamente, 
tendo ambas diminuído em 
relação a maio (0,9 e 0,2 %, 
respetivamente)

Consumidores menos 
confiantes, empresas 

mais otimistas 

TAP contrata 300 pilotos

 Responsáveis de Por-
tugal, Espanha e França 
comprometeram-se, numa 
cimeira em Lisboa, a ter ra-
pidamente uma interligação 
elétrica a ligar os 3 países, 
projeto que vai receber o 
maior apoio financeiro euro-
peu de sempre dado a uma 
infraestrutura energética.

Este projeto tem o intuito 
de cumprir a meta europeia 
de 10% do nível de interliga-
ções elétricas até 2020, pre-
vendo ligações entre Portu-
gal e Espanha (pela Galiza) 
e Espanha e França (pelo 
Golfo da Biscaia e pelos Pi-
renéus). 

No acordo assinado no 
âmbito da II Cimeira para as 
Interligações Energéticas , 
os signatários congratulam-
se com o progresso do pro-
jeto estratégico do Golfo da 
Biscaia, ao qual foi atribuí-
do o maior apoio financeiro 
europeu de sempre a uma 
infraestrutura energética. 

Portugal, Espanha e França comprometem-se
a ter rapidamente uma interligação elétrica

“Nesse quadro, insistem na 
necessidade de rapidamen-
te garantir a sua operacio-
nalidade” e “saúdam a prio-
ridade que o Banco Europeu 
de Investimento se compro-
mete a dar na avaliação do 
financiamento desta infraes-
trutura”, diz o documento.

Um investimento de 578 
milhões de euros para a pri-
meira fase, que será supor-
tado por fundos comunitários 
já aprovados pela Comis-
são Europeia. A estas ver-
bas acresce financiamento 
adicional do BEI, ainda não 
quantificado, para seguir 
com o projeto, bem como in-
fraestruturas que liguem Por-
tugal e Espanha, entre Vila 
Fria-Vila do Conde-Recarei e 
Beariz-Fontefría.

No acordo, os países sig-
natários manifestam, o seu 
pleno apoio à aceleração 
dos trabalhos de prepara-
ção e identificação de fontes 
de financiamento no quadro 

A Galp Energia aumen-
tou em 68% os lucros no 
primeiro semestre, somando 
os 387 milhões de euros. A 
petrolífera portuguesa ga-
nhou mais na produção, a 

nível internacional, o EBIT-
DA nesse segmento mais do 
que duplicou, muito graças à 
exploração no pré-sal brasi-
leiro –, o que permitiu com-
pensar a descida dos resul-

O reforço do quadro de 
pessoal tem já em vista a 
aquisição de 71 aviões, 
abriu um processo de con-
tratação de 300 pilotos, 
com um processo de can-
didaturas feito através do 
seu site. A empresa justifica 
esta contratação com o pe-
ríodo de expansão que está 
a viver.

Fonte oficial da compa-
nhia aérea refere que até 
2025 vamos receber 71 no-
vos aviões, de última gera-
ção, mais eficientes e mais 
silenciosos, que estão a do-

tar a TAP de uma das frotas 
mais modernas do mundo. 
Nos próximos 10 anos que-
remos duplicar o número 
de passageiros.” Estamos 
a recrutar 20 pilotos a cada 
15 dias.

Desde 1 de janeiro fo-
ram admitidos 700 trabalha-
dores, dos quais 90 pilotos, 
415 tripulantes de cabine, 
26 mecânicos e  169,  para 
os centros de atendimento. 
“Nos últimos três anos fo-
ram contratadas cerca de 
1500 pessoas”, acrescenta 
a mesma fonte.

europeu para avaliar e im-
plementar novos projetos 
de interligação elétrica entre 
França e Espanha, ao mes-
mo tempo que reconhecem 
que as novas interligações 
necessitarão também de re-
forços adicionais das redes 
existentes a fim de usar ple-
namente a sua capacidade.

Além das elétricas, pre-
veem-se interligações para o 
gás, através do desenvolvi-
mento de infraestruturas de 
transporte, armazenamento 

e importação que permitam 
à Europa beneficiar plena-
mente desta fonte de ener-
gia, segundo o acordo.

O documento foi assina-
do pelos chefes de Governo 
de Portugal, António Costa, 
e de Espanha, Pedro Sán-
chez, e o Presidente fran-
cês, Emmanuel Macron, 
bem como pelo comissário 
europeu responsável pela 
pasta Ação Climática e 
Energia, o espanhol Miguel 
Arias Cañete.

Galp lucra 387 milhões,
mais 68% do que em 2017

tados operacionais na área 
da refinação e distribuição.

A informação foi comuni-
cada à Comissão do Merca-
do de Valores Mobiliários. 
Além dos resultados líqui-
dos, a Galp Energia destaca 
que os resultados antes de 
juros, impostos, amortiza-
ções e depreciações (EBIT-
DA) aumentou 240 milhões 
de euros, para 411 milhões 
nos primeiros 6 meses do 
ano. Este desempenho foi 
suportado pelo aumento da 
produção e pela subida dos 
preços de venda de petró-
leo e gás natural, apesar 

da depreciação do dólar 
face ao euro. A petrolífera 
investiu 218 milhões de eu-
ros neste segmento, mais 
lucrativo.

Em sentido contrário, o 
EBITDA na atividade de re-
finação e distribuição bai-
xou 57 milhões, em termos 
homólogos, para 174 mi-
lhões. A petrolífera explica 
que esse recuo foi agravado 
por efeitos de desfasamento 
temporal nas fórmulas de pri-
cing na atividade de distribui-
ção resultante do aumento 
do preço das commodities e 
de USD/EUR na refinação.
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O PS, partido do Go-
verno, esteve mais vezes 
nas votações ao lado do 
BE (54%) do que com o 
PCP e o PEV (53%), na 
terceira sessão legislativa.

O índice de concordân-
cia do site www.hemici-
clo.pt indica que, em 524 
votações, os socialistas 
votaram 283 vezes com 
os bloquistas e 278 com 
comunistas e Os Verdes, 
os três partidos com quem 
firmou um acordo de base 
parlamentar após as elei-
ções de 2015.

Ainda assim, de setem-
bro de 2017 até julho, a 
bancada socialista votou 
com o PSD 241 vezes, 
45,9%, de acordo com o ín-
dice de concordância deste 
site independente que faz 
uma análise estatística e 
um escrutínio aos trabalhos 

PS esteve mais com BE nas votações
parlamentares do que com PCP e PEV

Rui Rio diz :”Equipe
que ganha não se mexe”

“Não sou muito ligado 
às lides desportivas mas 
vou terminar com uma fra-
se tirada do futebol”.

“Em equipe que ganha 
não se mexe, e a Madeira 
é uma equipe que ganha, 
a Madeira é uma equipe 
que ganha há mais de 40 
anos e, portanto, acho que 
os madeirenses percebem 
bem que não podem en-
trar em aventuras, não po-
dem correr riscos, devem 
continuar na senda do de-
senvolvimento que sem-
pre conheceram desde a 
autonomia”, declarou.

“Miguel Albuquerque 
vai continuar a ser pre-
sidente do Governo Re-
gional da Madeira e vai 
continuar a desenvolver a 
região”.

Num discurso virado 
para a realidade regional,  
reiterando as críticas con-
tra o valor das taxas de 
juro cobradas pelo Estado 
; contra o tratamento da 
TAP com os passageiros 
da Madeira com os su-
cessivos cancelamentos 
por condições operacio-
nais; contra o valor e o 
modelo atual do subsídio 
de mobilidade aérea entre 
Madeira e continente que 

“Eu ontem acordei com 
uma capa de jornal que di-
zia que o vereador do Blo-
co havia  ganho milhões de 
euros numa operação imo-
biliária e era mentira. Hoje 
acordei com uma capa de 
jornal que diz que o verea-
dor do BE tem um aparta-
mento em Saldanha, que, 
pelos vistos, era uma gran-
de novidade, e é mentira. 
É a casa onde ele vive, 
uma casa arrendada”, dis-
se hoje Catarina Martins.

Em causa está uma no-
tícia  do Jornal Económico, 
que diz que em 2014, ele 
adquiriu um prédio em Alfa-
ma por 347 mil euros, que 
foi reabilitado, avaliado em 
5,7 milhões de euros e pos-
to à venda em 2017. “São 

O vice-presidente do 
CDS-PP, Nuno Melo, acu-
sou o Governo de desba-
ratar dinheiro a pensar já 
nas próximas eleições e 
de deixar degradar ser-
viços essenciais como o 
dos Transportes.

As acusações  foram 
feitas durante uma viagem  
entre Cascais e Lisboa, 
realizada para alertar para 

Catarina Martins defende vereador de 
Lisboa sobre mentiras consecutivas

CDS acusa governo de “desbaratar
dinheiro a pensar nas eleições”

dois dias em que há capas 
de jornal que dizem menti-
ras sobre o vereador do BE 
na Câmara de Lisboa e isso 
acontece na mesma altura 
em que o parlamento apro-
vou legislação importante 
para proteger os inquilinos 
e em que aguardamos, por 
exemplo, a promulgação a 
breve trecho do direito de 
preferência sobre a proprie-
dade que permite que o in-
quilino possa comprar só a 
sua fração quando o senho-
rio quer vender todo o em-
preendimento e, por isso, 
será um grande obstáculo 
a negócios que estão a ser 
preparados, nomeadamen-
te a Fidelidade que quer 
vender um enorme número 
de prédios em várias zonas 

os problemas da ferrovia 
em Portugal, o envelhe-
cimento do material cir-
culante e o aumento das 
supressões de composi-
ções.

“Quando se desbarata 
dinheiro que faz falta para 
funções que são importan-
tes do Estado a pensar em 
votos e em eleições se-
guintes, tudo colapsa. As 

do país”, afirmou.
A dirigente bloquista 

considera que o que o BE 
está a fazer está a inco-
modar interesses imobili-
ários”. “Percebo, por isso, 
que tenham decidido per-
seguir o BE, mas há duas 
certezas que eu tenho: 

supressões de trens não 
acontecem por qualquer 
coisa. Acontecem porque 
realmente o Estado, atra-
vés de um Governo que 
é do PS, pensa nas próxi-
mas eleições e usa dinhei-
ro, que é escasso, a pen-
sar nesses votos e depois 
faz falta, não existe”, afir-
mou o eurodeputado.

Aproveitando o exem-
plo da linha de Cascais, 
Nuno Melo, que se fez 
acompanhar pelos depu-
tados Pedro Mota Soares 
e João Gonçalves Pereira, 
criticou a supressão de 
comboios onde eles fazem 
muita falta, porque há mui-
ta gente, ao mesmo tempo 
em que se aumenta. 

Relativamente à su-
pressão de trens, o eu-

a primeira, é que aquilo 
que fizemos ainda é muito 
pouco e, portanto, ainda 
vamos ter de fazer mais 
para proteger o direito à 
habitação em Portugal. A 
segunda, como sabem, é 
que o BE não se deixa inti-
midar”, finalizou .

rodeputado falou sobre 
um episódio ocorrido há 
uma semana com uma 
comitiva de deputados e 
autarcas socialistas que 
pretendiam viajar de trem 
entre as Caldas da Rainha 
e Lisboa, para exigir solu-
ções para a Linha do Oes-
te, mas que ficou apeada 
porque o trem onde iam 
viajar foi suprimido e foi 
obrigada a fazer o percur-
so de carro.

“Melhor teria sido que 
em vez desse simulacro 
de protesto os deputados 
socialistas tivessem saído 
em São Bento e ido dire-
tos ao Terreiro do Paço 
para falar com o primeiro 
responsável do que vai 
passando, chamado pri-
meiro-ministro”, ironizou.

deveria ter sido revisto 
em 2016, Rui Rio prestou 
homenagem ao ex-líder 
do PSD ex-presidente do 
Governo Regional durante 
38 anos, a obra de Alberto 
João Jardim é um orgulho 
da Madeira, de Portugal e 
da União Europeia.

“Vou fazer, aqui, no 
Chão da Lagoa, mas po-
deria fazer em qualquer 
outra parte do país, que é 
uma saudação ao homem 
que não é da Madeira, é 
de Portugal, que é uma re-
ferência da social-demo-
cracia em Portugal, que é 
o dr. Alberto João Jardim, 
um dos grandes responsá-
veis pelo desenvolvimento 
da ilha da Madeira”, disse 
no palco.

“Eu não sei,  se todos 
os portugueses já imagi-
naram o que isto que era 
se, em vez de um Alberto 
João Jardim, nós tínha-
mos tido quatro ou cinco 
Alberto João Jardins por 
esse país fora, o que não 
era Portugal hoje face 
àquilo que é”, defendeu.

Para Rui Rio, a obra de 
Alberto João Jardim “é um 
orgulho da Madeira, de 
Portugal e da União Euro-
peia”.

dos deputados e da As-
sembleia da República.

Com o CDS-PP, o PS 
esteve em 40% das vo-
tações feitas. O índice 
de concordância do site 
Hemiciclo tem em conta 
as votações efetuadas na 
Assembleia da República, 
projetos e propostas de 
lei, projetos e propostas 

de resolução, apreciações 
parlamentares e todo o 
tipo de votos, de pesar, 
condenação e outros, que 
muitas vezes unem os de-
putados.

Por isso, os dinamiza-
dores da página, David 
Crisóstomo e Luís Vargas, 
optaram por desagregar 
essas votações unânimes 

e nesse subíndice “sem 
aprovação por unanimida-
de” que dá nota de maio-
res divisões.

Olhando apenas às vo-
tações de projetos de lei 
no último ano parlamentar, 
BE e PCP votaram com 
o PS em 226 votações 
(61%), mais três do que o 
PEV (60%).

E, contando apenas 
as propostas de lei, não 
foi nenhum dos parcei-
ros do PS a votar ao lado 
dos socialistas, mas sim 
o PSD o partido que mais 
vezes votou com a banca-
da do Governo, 66 vezes 
(53,5%). Já os bloquistas, 
ainda nas propostas de 
lei, votaram ao lado do PS 
55 vezes (48,2%), mais 
uma do que o PEV (54) e 
mais cinco do que o PCP, 
50 vezes ou 43,8%.

O presidente da con-
celhia de Lisboa do PSD, 
Paulo Ribeiro, considerou 
que a renúncia de Ricar-
do Robles ao mandato de 
vereador da Câmara Mu-
nicipal retira razão à coor-
denadora do BE, que saiu 
em defesa do autarca.

Ricardo Robles anun-
ciou a sua renúncia como 
vereador da Câmara de 
Lisboa, afirmando ser “uma 
decisão pessoal” com o 
“objetivo de criar as me-
lhores condições para o 
prosseguimento da luta do 
Bloco pelo direito à cidade”.

O presidente da conce-
lhia dos sociais-democra-
tas salientou que o PSD 
“foi o único partido que, 
perante os fatos conheci-
dos, exigiu a demissão do 
vereador Ricardo Robles”, 
alegando que o bloquis-
ta “não tinha condições 
políticas para continuar a 
exercer as funções que 
exercia”.

Na opinião de Paulo 
Ribeiro, esta decisão por 
um lado, vem dar razão 
ao PSD de Lisboa, e por 

Paulo Ribeiro :”Renúncia de Robles 
retira razão a Catarina Martins”

outro lado vem retirar ra-
zão à coordenadora do 
Bloco, Catarina Martins, 
que ainda veio dizer que a 
ação do vereador Ricardo 
Robles estava em linha e 
que era consistente com 
aquilo que é a ação polí-
tica do Bloco de Esquerda 
nestas matérias. 

“A sua demissão vem 
naturalmente dar razão 
ao nosso pedido, por ma-
nifesta insustentabilidade 
política que era demons-
trada para que o vereador 
Ricardo Robles pudesse 
continuar a exercer as 
funções de vereador na 
Câmara Municipal de Lis-
boa”, salientou o respon-
sável, em declarações à 
agência Lusa.
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95.º aniversário Casa de Trás-os-MonTes

Mesa de honra da sessão solene do 95.º aniversário da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro: Sr Francisco Gonçalves, vice presidente da Casa 
dos Açores Agostinho dos Santos – Casa do Minho, Luís Pires da Silva – ex-presidente da Casa, Luís Augusto - 2º vice presidente da Casa, Antônio 
Paiva – ex-presidente da Casa, Aurélio Teixeira Moutinho – Presidente do Conselho da Casa, o Cônsul Adjunto de Portugal no Rio Dr. João Marco 
de Deus, Eng. Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos – Presidente da Câmara de Vila Real, Presidente Transmontano – Ângelo Leite Horto, 
Dr. Francisco Gomes da Costa – Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. Flávio Martins – Presidente do Conselho  Permanente das 
Comunidades Portuguesas, Dra. Cristina Maria, representando a Universidade de Trás-os-Montes, Vereadora Teresa Bergher e a Deputada Mar-
tha Rocha, José Germinal Queiroga Monteiro - Provedor da Irmandade de Santo Antônio dos Pobres, Adelino Pedro - Prior da Ordem do Terceiro 
do Carmo, Rafael Freitas - Vereador, José Brites - Transmontano de Ouro, Dr. Antônio Peralta - Presidente da Comissão Fiscal

O Pre-
sidente 
Transmon-
tano Ân-
gelo Horto, 
homenage-
ando o seu 
vice-pre-
sidente, 
Ismael 
Martins 
Loureiro

Belíssima 
Oratória 

proferida 
pelo Pre-

sidente da 
Câmara 
de Vila 

Real, Eng. 
Rui Jorge 
Cordeiro 
Gonçal-
ves dos 
Santos

A Consulesa Leelia Laumerts, recebendo um lindo buquê de flores, 
das mãos da Sra. Emília Horto, primeira dama  da Casa de Trás-os-
Montes

Um fim de semana ma-
ravilhoso para a Comunida-
de Portuguesa que esteve 
reunida para comemorar 95 
anos de fundação da Casa 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Foi realizada  uma 
Sessão Solene festiva no 
salão Transmontano, na 
sexta-feira passada, com a 
presença do Presidente da 
Câmara de Vila Real, Eng. 
Rui Jorge Cordeiro Gon-
çalves dos Santos que foi 
o orador da noite, o Côn-
sul Adjunto de Portugal, Dr. 
João de Deus e a Consu-
lesa Leelia Laumerts. Pre-
sentes ainda, a Deputada 
Estadual Martha Rocha, Ve-
readora Teresa Bergher e 
diversos segmentos da nos-
sa Comunidade. Uma noite 
perfeita de muita emoção, 
onde o Presidente Ângelo 
Horto discursou, visando a 

importância desta grande 
Casa Regional Portugue-
sa, com um discurso breve, 
mas com muito conteúdo e 
a seguir, o orador, o Presi-
dente de Vila Real Eng. Rui 
Jorge Cordeiro Gonçalves 
dos Santos que realizou 
uma belíssima oratória e 
foi muito aplaudido por to-
dos os presentes à Sessão 
Solene. Também a Diretoria 
Transmontana homenageou 
com diplomas, algumas per-
sonalidades que, de uma 
forma ou de outra, contribui 
com o sucesso da Casa 
Regional de Trás-os-Mon-
tes. Finalizada a sessão, foi 
oferecido um coquetel aos 
convidados. A programação 
festiva deu sequência no do-
mingo com a realização de 
um delicioso almoço festivo. 
Detalhes nas páginas 14 e 
15 do tabloide.

A Vereadora 
Teresa Bergher 
foi homenage-

ada com lindas 
flores pela 

primeira-dama 
da Casa de 

Trás-os-Mon-
tes, Sra. Emília 

Horto

No destaque 
da noite fes-
tiva, a Vere-
adora Teresa 
Bergher, a Dra.
Cristina, rece-
beram flores 
da diretoria da 
Casa de Trás
-os-Montes

A Deputada Estadual Martha Rocha foi homenageada com lindas flores. Na foto, ladeada pelo Cônsul 
Adjunto João de Deus, Presidente Ângelo Horto, Presidente da Câmara de Vila Real, Eng. Rui Jorge 
Cordeiro Gonçalves dos Santos, Presidente do Real Gabinete Português Dr. Francisco Gomes da Costa 
e o Presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas Dr. Flávio Martins

Num registro fotográfico vemos o ex-presidente Transmontano, Antônio Paiva, Luís Augusto, Presidente 
da Câmara de Vila Real, Eng. Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos, Presidente Transmontano, 
Ângelo Horto, ex-Presidente Luís Pires e Dr. Antônio Peralta, Presidente da Comissão Fiscal

Amigos das Casas Regionais marcaram presença, Joaquim Fernan-
des – Casa do Minho, o Presidente Beirão José Henrique, o vice 
Luís Ramalhoto, diretoras Flávia Mariath e Neumara Coelho e seu 
esposo Fernando Oliveira

A diretora transmontana, Maria Alice Abreu, esposo Antônio Abreu, 
empresário Domingos e Luciane Marquesam – assessora da verea-
dora Teresa Bergher

Bonita imagem do casal, o Consul Adjunto João de 
deus, esposa Leelia Laumerts e a primeira-dama 
transmontana Emília Horto

Durante o almoço vemos Luís Augusto, Pacheco, Eng. Rui Jorge 
Cordeiro Gonçalves dos Santos, o Manoelzinho, Dra. Cristina e Glo-
rinha

Bonita mesa, da Sessão Solene transmontana: o radialista Maneca, Antônio Ribei-
ro, esposa Maria Antônia Ribeiro, a grande transmontana Lúcia Granito e esposo 
Orlando Gonçalves

Outra mesa de amigos, prestigiando o evento, o visiense Antônio 
Cardão, Fátima Paiva e demais amigos

A aniversa-
riante, Sra. 
Fátima, numa 
pose especial 
com seu ama-
do esposo, 
o dinâmico 
Manuel Vieira 
– diretor 
da Benfica 
Iluminação 
e o amigo 
Sr. Samico 
pré-candidato 
a Deputado 
Estadual Magnífica apresentação do R.F. Guerra Junqueiro - Coral e sua Tocata dando um show com as músicas de 

Vila Real, com certeza, foi um ponto de emoção nesta noite de aniversário
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A Casa de Portugal de São Paulo 
terá a honra de receber o show 
da cantora Carminho, uma das 
vozes portuguesas de maior 
destaque no cenário musical in-
ternacional, no projeto “Casa de 
Fado em São Paulo - Festival de 
Fado e MPB” que acontecerá nos 
dias 21 e 22 de Setembro, com 
a abertura especial de Marcelo 
Jeneci e o quarteto composto por 
Renato Braz, Breno Ruiz, Mário 
Gil e Roberto Leão com o espetá-
culo musical “Mar Aberto”,.
O presente projeto cultural tem 
como objetivo difundir, unir e 
mesclar a música portuguesa, 
em especial o Fado português 
e a Música Popular Brasileira ‐ 
MPB, através de apresentações 
musicais, com nomes consagra-
dos e jovens promessas do Fado 
e da MPB. O objetivo geral do 
projeto é difusão dos dois princi-
pais gêneros musicais de Portu-
gal e do Brasil. Nesta perspectiva 
há a intenção de maior interação 
e mesmo mesclar os dois gêne-
ros, o Fado e a MPB, por meio da 
apresentação em duetos ou em 
grupos no mesmo palco.
A jovem fadista teve seu disco 
de estreia, “Fado”, lançado em 
2009, considerado um dos mais 
aclamados álbuns do ano logo 
em seu ano de lançamento e 
também como um dos mais im-
portantes álbuns da década, al-
cançando o patamar de disco de 
platina, abrindo de vez os cora-
ções de Portugal e do mundo à 
sua voz marcante. A repercussão 
mundial de suas interpretações 

rendeu-lhe parcerias com reno-
mados artistas brasileiros como 
Ney Matogrosso e Milton Nas-
cimento, além de várias partici-
pações na mídia brasileira atra-
vés de entrevistas, publicações, 
anúncios e outros canais. Em 
seu mais novo trabalho, “Carmi-
nho canta Tom Jobim”, Carminho 
conta com as participações de 
Marisa Monte, Chico Buarque e 
Maria Bethânia.
Os dois shows que serão realiza-
dos pela cantora contarão com 
nomes de peso em sua abertura. 
No dia 21 de Setembro o show 
será aberto pelo músico, cantor e 
compositor paulista Marcelo Je-
neci, que possui em sua carreira, 
parcerias com Vanessa da Mata, 
Arnaldo Antunes, Zé Miguel Wis-
nik, Luiz Tatit, Tulipa Ruiz, entre 
outros nomes do cenário musical 
brasileiro. No dia 22 de Setembro 
é a vez do quarteto composto por 
Renato Braz, Breno Ruiz, Mário 
Gil e Roberto Leão abrirem o 
show com o espetáculo musical 
“Mar Aberto”, trabalho que pres-
ta uma homenagem às canções 
brasileiras.
O projeto é uma atividade orga-
nizada a partir da Lei Rouanet do 
Ministério da Cultura, por meio 
da empresa Kafka produções e 
eventos com promoção da Casa 
de Portugal e conta com o pa-
trocínio das empresas ECOUR-
BIS e EDP com apoio da TAP, 
HOTEL TRYP, O MARQUÊS 
BUFFET, TASCA DA ESQUINA 
e apoio institucional do CONSU-
LADO GERAL DE PORTUGAL.

CARMINHO EM SÃO PAULO
Kafka Produções e Eventos e Casa de Portugal de São Paulo 
apresentam o show da cantora portuguesa Carminho, no pro-
jeto “Casa de Fado em São Paulo - Festival de Fado e MPB”. Estivemos no ultimo dia 19 de 

Julho de 2.018, mais uma vez 
presentes, ao tradicional almoço 
da Comunidade Luso Paulista, o 
conhecido e inigualável “Almoço 
das Quintas” na Casa de Portu-
gal. Um almoço com mais de 67 
anos, que reúne semanalmente 
amigos, empresários, dirigentes 
associativos. Neste dia lá tivemos 
a visita o Presidente da Câmara 
Municipal de Santa Maria da Feira 
o Dr. Emídio Sousa e o Presidente 
da Câmara Municipal de Viseu Dr. 
Almeida Henriques. Estes foram 
recebidos pelo Presidente em 
exercício da Casa de Portugal Dr. 
Paulo Machado, o Presidente do 
Conselho da Comunidade Dr. Ma-
nuel Magno, e foram homenage-
ados por estes. Também tivemos 
presentes neste dia, diversos ou-
tros presidentes e representantes 
de entidades luso-brasileiras. Os 
ilustres visitantes estiveram no 
dia 17 no almoço das terças no 
Cais no Porto na Portuguesa de 
Desportos, no dia 18 estiveram 
com a comunidade portuguesa de 
Santos, e no dia 19 o Dr. Emídio 

Sousa esteve num evento na Câ-
mara Portuguesa de Comercio. 
Quem quiser apreciar o melhor 
bacalhau acompanhado de um 
bom vinho, ou seja, para sabo-
rear as delícias da culinária por-
tuguesa ali preparada e servida 
pelo Buffet “O Marquês” tem de ir 
conhecer. Apareça você também 
por lá, Avenida da Liberdade, 602 
bairro da Liberdade, sua partici-
pação é por adesão. Informações 
e reservas para grupos e empre-
sas 3209.5554 – 3342.2104.

Santa Maria da feira e Viseu presentes no
“Almoço das Quintas”

Instante das homenagens ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Ma-
ria da Feira Dr. Emídio Sousa e o Presidente da Câmara Municipal de Viseu 
Dr. Almeida Henriques, pelo Presidente em exercício da Casa de Portugal Dr. 
Paulo Machado, o Presidente do Conselho da Comunidade Dr. Manuel Magno.

Aqui o Sr. Leonel Carreira, sócio da Casa dos Açores, Presidente Dr. Mar-
celo S. Guerra, o diretor Sr. José Luis, e o Engenheiro Cartográfico de Mogi 
das Cruzes, Carlos Henri de Souza Lupes, representando o Vereador Fran-
cimario Vieira.

Sr. José Pinho Presidente do Arouca, Dr. Manuel Magno Presidente do Con-
selho da Comunidade, o Dr. Fernando Pereira Presidente da Casa da Ma-
deira de Santos,  e demais convidados presentes.

 Diz-se que, mesmo  antes  do  um  Rio  cair  no  Oceano,  ele  treme  de  
medo.Olha  para  trás,  toda  a  jornada  (os  cumes,  as  montanhas,  os  
vales,  o  longo  caminho  sinuoso  através  das  florestas,  através  dos  po-
voados)  e  vê  a  sua  frente  um  oceano  tão vasto  que  entra  nele  nada  
mais  é do  que  desaparecer  para  sempre. Mas não há outraalternativa,  o  
rio  não  pode  voltar. Ninguém pode voltar.  Voltar é impossível  na  existên-
cia. Você  pode  apenas  ir  em  frente. O rio precisa  se  arriscar  e  entrar  
no  oceano. E somente quando  ele  entrar  no  oceano  é  que  o  medo  
desaparece,  porque  apenas  então  o  rio  saberá  que  não  se  trata  de  
desaparecer  no  oceano,  mas  torna-se  o  oceano.Por  um  lado  é  desa-
parecimento,  mas  por  outro  lado  é  renascimento. Assim  somos  todos  
nós. Voltar  é  impossível  na  nossa  existência.Portanto, assim  como  o  rio  
você  pode  e  deve  ir  em  frente  e  se  arriscar.
C  O  R  A  G  E  M   ! !
Torne-se  Oceano  na  rotina  de  cada  momento. Esse  é  mais  um  milagre  
que  a  vida  lhe  possibilita  vivenciar.

O Rio e o OceanoPor: Silvestre da Cota

FOTOS: Anna
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Quando a Lusofonia cresce e aparece Quem será o goleiro do Benfica? 
Eis a dúvida do técnico Rui Vitória

FALECEU José Moreira Fernandes
Faleceu no ultimo dia 22 de Julho de 2.018, o Sr. 
José Moreira Fernandes, deixando viúva a Sra. 
Helena Viveiros Fernandes e os filhos Daniela e 
Claudio, a nora Graziela e a neta Rafaela. Seu 
corpo foivelado no Cemitério de Congonhas e 
cremado no Crematório da Vila Alpina no dia 
23.07. A missa de sétimo dia aconteceu no ul-
timo dia 29.07 na Capela do Orfanato de São 
Judas Tadeu. O jornal PORTUGAL EM FOCO, 
e seu representante em São Paulo Armando 
Torrão se juntam aos muitos amigos,para aqui 
deixarem seus votos de pesar à família enlutada. 

Sete países, lusófonos da ca-
beça aos pés, fundaram há 

22 anos, em sete de julho de 1996, 
a Comunidade de Países de Lín-
gua Portuguesa, conhecida pela 
sigla CPLP, em reunião realizada 
às margens do Rio Tejo, em Lis-
boa, no Centro Cultural de Belém, 
próximo ao esplêndido Mosteiro 
dos Jerônimos, da qual participa-
ram quase todos os seus chefes 
de Estado – conforme registra 
a foto comemorativa da cimeira. 
Estiveram o então Presidente de 
Portugal, o socialista Jorge Sam-
paio, hoje, com 79 anos, bem 
como o Primeiro Ministro António 
Guterres, com 69 anos, também 
socialista, o brasileiro Fernando 
Henrique Cardoso, 87 anos, o an-
golano José Eduardo dos Santos, 
75 anos, o moçambicano Joaquim 
Chissano, 78 anos, o guinéu-bis-
sauense João Bernardo ‘Nino’ 
Vieira (1939 – 2009), o chefe do 
governo de São Tomé e Príncipe, 
Armindo Vaz d’Almeida (1953 – 
2016), e o cabo-verdiano António 
Mascarenhas Monteiro (1944 – 
2016), cuja foto ilustra a coluna. A 
CPLP prosperou e continua viva. 
A XII Reunião aconteceu na se-
gunda quinzena de julho último, 
em Santa Maria, na Ilha do Sal, 
em Cabo Verde, quando foram ad-
mitidos, como membros observa-
dores, Andorra, Argentina, Chile, 
França, Itália, Luxemburgo, Reino 
Unido, Sérvia e a Organização dos 
Estados Ibero-americanos (OEI), 
sendo a primeira entidade a ocu-
par este posto. A CPLP não para 
de crescer. São muitos os interes-
sados em integrar o universo da 
Lusofonia. Exceção são os países 
dos BRICS – presente apenas o B 
de Brasil: Rússia, Índia, China e 
África do Sul.  

Faz parte da CPLP, desde 
2002, o Timor Português, re-

batizado para Timor Leste depois 
da Independência, em 1975, no 
Extremo Oriente, localizado no ar-
quipélago da Indonésia. Ingressa-
ria quatro anos mais tarde a Guiné 

Equatorial, antiga colônia lusitana, 
entre os séculos XV e XVIII, quan-
do passou ao controle francês e, 
em seguida, pertenceu à Espanha, 
entretanto, manteve no seu dialeto 
‘crioulo’ inúmeras palavras de por-
tuguesas, que são faladas até os 
nossos dias. Estão de fora, porém, 
localidades do legendário Império 
Português do Oriente, dentre as 
quais, a sua histórica capital, Goa, 
na Índia, Malaca, na Malásia, e 
Macau, anexada em 1999 à Chi-
na. Mas são membros observado-
res, inclusive, a Região Autônoma 
da Galícia, na Espanha, berço do 
idioma de Luís de Camões (1524 – 
1580), para além de outros países 
europeus como Hungria, Repúbli-
ca Tcheca, Turquia, Geórgia e Es-

lováquia. E ainda, pela América do 
Sul, Uruguai. Também os africanos 
Senegal, Namíbia e Maurício. Sem 
esquecer o querido Japão, evan-
gelizado pela Coroa de Lisboa 
através do missionário espanhol 
basco, São Francisco Xavier (1506 
– 1552), um dos criadores da Com-
panhia de Jesus, ordem do atual 
Papa, o argentino Francisco, de 
81 anos, eleito em 2013.  Os por-
tugueses estiveram no Japão por 
quase 200 anos - durante os sécu-
los XVI e XVII.       

O cenário do último encon-
tro da CPLP não podia ser 

melhor. As nove ilhas do ensola-

rado Cabo Verde, a cerca de 570 
quilômetros da costa ocidental 
da África, à altura da Mauritânia 
e o Senegal, aproximadamente a 
distância entre o Rio de Janeiro 
e Curitiba, eram territórios total-
mente desabitadas, quando lá 
chegaram os descobridores, em 
1456, comandados pelo explora-
dor Diogo Gomes (1420 – 1502), 
originário de uma família de Sintra 
– enviado do mestre dos mestres 
da Escola de Sagres, o ilumina-
do Infante Dom Henrique de Avis 
(1394 – 1460), gênio idealizador 
das grandes navegações na Idade 
Moderna. Cabo Verde se tornaria 
rapidamente vital para o Reino e, 
no mesmo século XV, foi o ponto 
de referência do Papa Alexandre 
VI (1431 – 1503), nome usado por 
Rodrigo Borgia, espanhol da Pro-
víncia de Valencia, ao estabelecer 
as fronteiras meridionais do plane-
ta, em 1494, no Tratado de Torde-
silhas, assinado pelo Rei de Por-
tugal, Dom João II (1455 – 1495), 
o Príncipe Perfeito, e a Rainha 
de Castela, Dona Isabel I (1451 – 
1504), La Catolica. As duas casas 
ibéricas, a rigor, partilharam, com 
a benção do Santo Padre, todas 
as terras ao Sul da Europa. Três 
séculos mais tarde, há 186 anos, 
também o autor da célebre Teoria 
da Evolução, o naturalista inglês 
Charles Darwin (1809 – 1882), às 
vésperas de completar 23 anos, 
esteve em Cabo Verde fazendo 
estudos que revolucionaram o co-
nhecimento da humanidade sobre 
a origem das espécies. Formam 
o arquipélago as ilhas Boa Vista, 
Brava, Maio, Sal, São Nicolau, 
Fogo, Santo Antão, Santiago e 
São Vicente. Darwin visitou San-
tiago, a maior delas, e, sob o in-
tenso mormaço, identificou 210 
novas espécies, incluindo 123 in-
vertebrados e 42 plantas e algas.

Cabo Verde voltou, assim, na 
cimeira de 2018, a estar ao 

centro de nosso rico idioma e dos 
mundos descobertos pelos portu-
gueses.

Dia 05.08.2018
Festa em Louvor a Sra. da Saúde nos 
Poveiros 
A Associação dos Poveiros de São Paulo, 
estará neste dia venerando a partir, das 
11 horas Nossa Sra. da Saúde. Teremos 
a celebração de uma santa missa, e na se-
quencia aquele delicioso bacalhau. A ani-
mação estará a cargo do Rancho Folc. Ra-
ízes de Portugal. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. Afonso 
Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Dia 12.08.2018
Dia dos Pais com Roberto Leal em 
Campinas
A Casa de Portugal de Campinas convida 
a todos para este espetacular almoço re-
gado da melhor culinária portuguesa e um 
grande show do ídolo Roberto leal em sua 
sede a partir das 13 horas. Informações 
e convites Rua Ferreira Penteado, 1349 
Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia dos Pais no Arouca
O Arouca São Paulo Clube e sua diretoria 
convidam a todos para este almoço onde 
teremos uma grande bacalhoada arou-
quense em sua sede a partir das 12 ho-
ras. Como atração teremos o tenor Klébio 
Jakson. Informações convites 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 venerando sua padroeira, Nossa 
Sra. do Monte. A festa esta programada para 
iniciar às 13 horas e às 15 horas teremos a 
celebração de uma santa missa com procis-
são pelas dependências da entidade. Depois 
continua o grande arraial, com exibição dos 
grupos folclóricos da entidade e outras atra-
ções. Informações e convites: Rua Casa Ilha 
da Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922 

Dia 25.08.2018
Aniversario do Grupo da Casa de Por-
tugal de Praia Grande
A Casa de Portugal de Praia Grande esta-
rá realizando nesta noite a partir das 20,30 
horas em sua sede, os 36 anos do seu gru-
po folclórico. Teremos sardinhas portugue-
sas, 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 informa-
ções 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 Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, esta-
rá nesta noite realizando a partir das 19 ho-
ras em sua sede, mais uma Noite Trasmon-
tana, com apoio do Leite Gêge e do hotel 
PortuCálem. Teremos a exibição dos grupos 
anfitriões adulto e mirim e como convidado 
o Rancho Folc. Arouca São Paulo Clube. 

Comidas típicas, e muita animação com a 
tocata do Grupo Folc. da entidade e muita 
musica para dançar. Local Rua 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 Veteranos de São 
Paulo do Rotary Penha, convidam a todos 
para o seu almoço da Primavera, em sua 
dede a partir das 13 horas. Teremos o ha-
bitual bacalhau de varias formas, destaque 
para o escondidinho de bacalhau além de 
outras opções de pratos saladas e acom-
panhamentos. A animação estará a cargo 
do sanfoneiro Jonatan & Amigos com mui-
ta musica para dançar e uma breve exi-
bição dos Veteranos. Informações e con-
vites pelos fones 5589.3309 - 5581.2991 
–2641.8117  WhatsApp 99902.4295 Rua 
Senador Godoi 777 Bairro da Penha Email 
amotorrao@gmail.com

Dia 02.08.2018
Dr. Benjamim Siqueira Barreira (da 
Imob’s); Francisco Cerveira Mar-
tins (nosso amigo e nosso assi-
nante); faria aniversario nesta data 
o empresário Sr. Armênio Mendes 
que já nos deixou; Armando José 
Correia; Vera Lucia (Elos Sul); An-
drea Pantaleão Rodrigues.
Dia 03.08.2018
Caio Rocha Torrão (querido fi-
lho do representante do jornal 
Portugal em Foco em São Paulo 
Armando Torrão); Roberto Mei-
rinhos (Filho da Sra. Amanda 
Meirinhos do Rancho da Casa do 

Minho e neto do casal Valdemar 
e Olga Meirinhos); Eduardo Dias; 
Dra. Fabíola Dias Vaz de Carva-
lho diretora do Arouca; Roseli Fa-
brício do Rancho da casa do Mi-
nho; O amigo Antonio Cardão da 
Casa de Viseu do Rio de Janeiro.
Dia 06.08.2018
José Caldas Fernandes; Dia do 
Cônsul; Vitória Santos Rocha (es-
posa do Luis Martins); William Ro-
drigues (Integrante do Rancho Ra-
ízes de Portugal); Celso Campos 
(irmão do amigo Mané das Águas).
Dia 07.08.2018
José Eduardo Pereira de Viveiros 

(nosso amigo da Casa dos Aço-
res de São Paulo); Maristela Big-
nardi (Jornalista do Conselho da 
Comunidade).
Dia 08.08.2018
Marcos Victor dos Santos Pereira 
(grande amigo e grande acordeo-
nista da Baixada Santista); Lucia 
Elaine Pereira; Julia (filha do ca-
sal Dudu e Patrícia da Digital).

O Benfica está à procura de um 
dono para a baliza, Rui Vitória, ain-
da tem muita dúvidas entre os guar-
da-redes Svilar e Vlachodimos, so-
bre quem irá ser a primeira aposta 
no arranque oficial da temporada no 
jogo da 1ª mão da 3ª pré-eliminató-
ria da Champions 
(7 de agosto com 
o Fenerbahçe). 
Nesta altura, a luta 
por um lugar parece ser 
entre o belga o alemão, 
mas os responsáveis 
das águias não des-
cartam a possibilida-
de de contratarem um 
guardião mais expe-
riente. Porém, essa mo-
vimentação irá depender 
do rendimento de Svilar e 

Vlachodimos nos treinos, nos jogos 
de pré-época e nos primeiros due-
los da Champions. O investimento 
num novo guarda-redes pode de-
pender não só da resposta dos atu-
ais elementos do plantel, mas tam-
bém do apuramento para a fase 
d e grupos da Cham-

pions. Recorde-
se que, caso che-

gue a essa fase, o 
clube da Luz recebe 43 

milhões de euros. Prati-
camente certo é que 
o nº 1 das redes do 

Benfica vai mudar em 
relação à época pas-
sada. Bruno Varela, o 
mais utilizado na última 

temporada, está entre os 
dispensáveis e deverá sair. 

Svilar, de 18 anos, ainda tem de pro-
var a qualidade que lhe é reconheci-
da e o reforço Vlachodimos, de 24, 
prossegue sob análise da equipa 
técnica. Preferência de Salvio.  Sal-
vio disse que Jonas e Saviola foram 
os melhores com quem jogou no 
Benfica. No Instagram, em resposta 
a questões dos fãs, o extremo disse 
que gosta “muitíssimo” do Benfica e 
que o seu português está assim-as-
sim. “Portunhol” reagiu. Nova inves-
tida por Gabriel. O Benfica continua 
empenhado em contratar Gabriel, 
apesar do braço de ferro com o Le-
ganés da Espanha e conta com a 
vontade do jogador para se mudar 
para a Luz. Houve nova ronda nego-
cial, em Madrid, e as partes acredi-
tam que o dossiê pode ficar fechado 
ainda nesta semana.

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

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.
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Dois jovens corações, Márcia 
& Rafael, munidos de todo o 
sentimento de bem querer e 
de realizar seus sonhos... Es-
tes celebraram o maior de to-
dos os seus desejos; a união 
pelos sagrados laços do matri-
monio. Foi ao cair da noite do 
dia 27 de Julho de 2.018, que 
Márcia & Rafael, marcaram 
seu encontro com a graça de 
Deus.  A celebração do reli-
gioso e civil, aconteceu num 
dos salões de festas do sem-
pre elegante Buffet França, e 
teve como celebrante o padre 
Carlos Augusto. Ao som do 
Grupo de Violinos SP3, onde 
muitos amigos e familiares, 
já aguardavam para testemu-
nhar, a união dos jovens nu-
bentes. Não demorou, para 

que o noivo Rafael adentrasse 
acompanhado de sua mãe a 
Sra. Tania Mara de Paiva Tes-
sitore, seu pai Sr. Antonio Luiz 
Tessitore, e a mãe da noiva 
Sra. Maria de Fátima Linhares, 
seguindo-se os demais pares 
de padrinhos, soberbamente 
trajados. Foram padrinhos dos 
noivos os casais: Monique e 
Thiago, Fernanda e Arthur, 
Erica e Arthur, Andrea e Narci-
so, Amanda e Ricardo, Eliana 
e Leandro, Ana e Henry, Bru-
na e Willian. Depois deste cor-
tejo, enfim tivemos o momento 
de maior emoção, a entrada 
da feliz e radiante noiva, Már-
cia, que estava lindíssima em 
seu traje nupcial, e foi condu-
zida pela mão de seu querido 
pai, Sr. Joaquim dos Santos 

Márcia & Rafael - Uma linda mensagem de amor
E como palco os elegantes salões do Buffet França

Rafael e Márcia dançando “All Of Me”. A radiante noiva Márcia num brinde com as madrinhas.

Aqui os noivos Márcia & Rafael e os muitos amigos do Buffet Maison França, 
Naira, Andrea, Simone, Marcelo Piazza, Gisele, Sherine, Katia, Sergio, Vera, 
Claudinei e a Laila.

Presentes vemos o pai da noiva Sr. Joaquim dos Santos Oliveira, a mãe da noi-
va Sra. Maria de Fátima Linhares e os amigos Sr. Oscar Ferrão Presidente do 
Lar da Provedoria, Com. Manuel Teixeira, e o Com. Joaquim Justo dos Santos.

Aqui os noivos Márcia & Rafael, o pai do noivo Sr. Antonio Luiz, o pajem 
Marcelo e os padrinhos dos noivos.

Os noivos Márcia & Rafael, suas mães Sra. Maria de Fatima e a Sra. Tania 
Mara e todas as madrinhas.

A noiva Márcia e seus queridos irmãos Ricardo e Leandro. Os noivos Márcia & Rafael com os pais do noivo Sra. Tania Mara e Sr. Anto-
nio Luiz e os irmãos do noivo Artur, Erica, e Andrea.

Os noivos Márcia & Rafael aqui com os pais da noiva Sr. Joaquim e a Sra. 
Maria de Fatima Linhares e os irmãos da noiva, Ricardo e Leandro e suas 
esposas Amanda e Eliana.

Os noivos Márcia & Rafael já casados deixando o espaço da cerimonia.
Aqui no instante do “sim” a frente do celebrante Sr. Carlos Augusto, vemos 
os noivos Márcia & Rafael.

Radiante de felicidade vemos a radiante noiva Márcia sendo conduzida pela 
mão de seu querido pai Sr. Joaquim dos Santos Oliveira.

Vemos o noivo Rafael, aguardando a entrada da feliz noiva Márcia.
O pajem Marcelo conduzindo as alianças ao altar.

Adentrando vemos o noivo Rafael acompanhado de sua mãe Sra. Tania 
Mara de Paiva Tessitore.

Aqui a feliz e radiante noiva Márcia.

Oliveira, até entregá-la, às 
mãos de seu amado Rafael. 
Foi uma linda e rápida cele-
bração, marcada pela belíssi-
ma mensagem do celebrante 
que fez chegar aos corações 
desses jovens nubentes, que 
naquele momento se mantive-
ram firmes e conscientes do 
compromisso, que ora assu-
miam. As alianças foram con-
duzidas pelo pequeno pajem 
Marcelo.  E tudo se consagrou 
com o “Sim” a viva voz, a en-
trega das alianças, a troca de 
sorrisos e juras de se amarem 
e se respeitarem um ao ou-
tro, não faltando o cristalino 
beijo no altar, que selou mais 
esta pagina de felicidade. Os 
presentes, após a cerimonia, 
foram convidados a se dirigi-
rem a um novo salão de fes-
tas, que se revestiu para esta 
noite especial, cuja magnifica 
decoração para esta especial 
ocasião, bem como da cerimô-
nia, esteve a cargo de Rubens 
Decorações, que ali fez o ce-
nário magnífico, perfeito, para 
a comemoração daquele enla-
ce, destacando-se a primoro-
sa ornamentação do ambien-
te, das mesas e do cerimonial 
de um modo geral. É de se 
destacar, o impecável trabalho 

da empresa Marriages, espe-
cializada na organização de 
casamentos, que cuidou de to-
dos os detalhes, fazendo nes-
sa noite, uma festa perfeita. 
Aos presentes foi servido um 
soberbo coquetel, com farta 
mesa de frios, saladas e mag-
níficos camarões, seguindo-se 
o jantar. Os noivos adentraram 
ao salão, e sob muitos aplau-
sos se dirigiram até o meio do 
salão, onde fizeram o brinde a 
champanhe, o brinde com os 
pais e padrinhos, e o corte do 

bolo matrimonial, seguindo-se 
a dança nupcial, e para tal, 
os noivos escolheram a musi-
ca “All Of Me”, que dançaram 
agarradinhos e apaixonados. 
Os noivos Márcia & Rafael, 
no uso da palavra agradece-
ram a todos pela presença. A 
animação da noite e madru-
gada adentro esteve a cargo 
da completíssima Banda SP3. 
Mais uma vez o jornal Portugal 
em Foco, se sentiu honrado 

em ser convidado a registrar 
em suas paginas, os mais ma-
ravilhosos momentos, na vida 
das famílias Oliveira e Tessi-
tore, e deixa aqui registrados 
seus votos de muitas felicida-
des aos noivos, que partiram 
em viagem de núpcias para 
Portugal. Parabéns e Felici-
dades. Confira mais detalhes 
no site www.portugalemfoco.
com.br ou pelo facebook/Por-
tugal em foco.
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Ano ........................................................................Jogadores
2000.......................................................................... Luís Figo
2001........................................................... Luís Figo e Zidane
2002............................................Luís Figo, Zidane e Ronaldo
2003............................................Luís Figo, Zidane e Ronaldo
2004....................................Zidane, Michael Owen e Ronaldo
2005.............................................................Zidane e Ronaldo
2006......................................................Cannavaro e Ronaldo
2007....................................................................... Cannavaro
2008....................................................................... Cannavaro
2009................................................ Kaká e Cristiano Ronaldo
2010................................................ Kaká e Cristiano Ronaldo
2011 ................................................ Kaká e Cristiano Ronaldo
2012................................................ Kaká e Cristiano Ronaldo
2013............................................................ Cristiano Ronaldo
2014............................................................ Cristiano Ronaldo
2015............................................................ Cristiano Ronaldo
2016............................................................ Cristiano Ronaldo
2017............................................................ Cristiano Ronaldo
2018............................................................ Cristiano Ronaldo

A seleção portuguesa de 
futebol de sub-19 conquis-
tou o título europeu do es-
calão, pela quarta vez, de-
pois dos triunfos em 1961, 
1994 e 1999, ao vencer a 
Itália, por 4x3, após prolon-
gamento, na Finlândia. 

Pedro Correia, aos 109 
minutos, marcou o gol do 
triunfo da equipe das ‘qui-
nas’, que tinha vencido o 
Torneio Internacional de 
Juniores em 1961 e os 
Europeus de sub-18 em 
1994 e 1999.

Os comandados de Hé-
lio Sousa, que já tinha leva-
do esta geração ao triunfo 
no Europeu de sub-17 de 
2016, esteve a vencer por 
2x0, com gols de João Fi-
lipe, aos 45+1, e Francisco 
Trincão, aos 72, mas per-
mitiu o empate, com o ‘bis’ 
do suplente Moise Kean, 
aos 75 e 76.

No prolongamento, 
João Filipe colocou a sele-

Portugal derrota Itália e sagra-se
campeão europeu de sub-19

ção lusa em vantagem, aos 
104, Gianluca Scamacca 
voltou a empatar, aos 108, 
um minuto antes de Pedro 
Correia decidir o encontro.

Portugal sucede no his-
torial da competição à In-
glaterra, que tinha batido 
a equipe das ‘quinas’ na 
final do torneio de 2017, 
naquela que foi a sua ter-
ceira presença no encon-
tro decisivo, depois dos 
desaires em 2003 e 2014 

numa competição que 
desde 2002 passou a ser 
de sub-19.

Marcelo saúda vitória 
como “novo ponto alto
do futebol português”

Na sua mensagem de 
felicitações aos campeões 
europeus, divulgada no 
portal da Presidência da 
República, Marcelo Rebelo 
de Sousa assinala que “a 
alegria” que os jovens fute-
bolistas “trouxeram a Por-

tugal merece o reconhe-
cimento do Presidente da 
República” e os “parabéns 
por esta grande vitória (...), 
muito sofrida e heroica”.

“Um novo ponto alto 
do futebol português, des-
tes jovens que nos fazem 
acreditar no futuro”, termi-
na o chefe de Estado.

Governo felicita
seleção portuguesa
por “grande vitória”
António Costa felicitou 

também a seleção portu-
guesa de futebol de sub-
19 pela “grande vitória” na 
final do europeu, conside-
rando que foi merecida.

“Parabéns à seleção de 
Portugal, campeões euro-
peus de sub-19! Que gran-
de percurso, que grande 
vitória! Merecem este tí-
tulo. Parabéns campeões, 
por mais esta vitória de 
Portugal”, escreveu o che-
fe do Governo na rede so-
cial Twitter.

RONALDO QUEBRA TRADIÇÃO QUE FIGO INICIOU

Conhecido pelas várias equipes galácticas que for-
mou ao longo do século XXI, o Real Madrid vai conhecer 
uma nova realidade em 2018/19. Vai ser a primeira vez 
em quase 20 anos que os merengues vão começar a tem-
porada sem um vencedor da Bola do Ouro no plantel.

 Curiosamente, a tradição começou com um portu-
guês, Luís Figo que venceu o prêmio em 2000, e vai ter-
minar com outro: Cristiano Ronaldo. Pelo meio passaram 
nomes como Zidane, Ronaldo, Michael Owen, Fábio Can-
navaro e Kaká.

Veja aqui a lista completa de 
vencedores da Bola de Ouro que

jogaram no Real Madrid:

O Benfica encerrou a 
digressão nos Estados Uni-
dos com empate, sábado, a 
um gol, diante da Juventus. 
Frente à heptacampeã ita-
liana, as águias chegaram 
à vantagem através de um 
grande gol de livre direto, à 
passagem do minuto 66.

 Contudo, a Velha Se-
nhora, ainda sem Cristia-
no Ronaldo, chegou ao 
empate através do jovem 
Clemenza, numa excelente 
iniciativa individual, conclu-
ída com remate em arco 

O FC Porto apresentou 
o plantel para a nova tem-
porada. No total foram 26 
jogadores que desfilaram 
no relvado do Dragão, por 
ordem numérica.

 Entre as novidades, o 
destaque vai para os jo-
vens da equipe B que ga-
nharam um lugar na equi-
pe principal: Diogo Leite e 
Bruno Costa.

 Dos jogadores contra-
tados para a nova tempo-
rada, Saidy Janko (vindo 
do St.-Ettiénne) e Ewerton 
(chegado do Portimonen-
se), foram os únicos que 
não foram chamados.

 Plantel do FC Porto 

para temporada 2018/19, 
com os números:

 Goleiros: Casillas (1), 
José Sá (12), Vaná (26) e 
Fabiano (40);

 Defesas: Felipe (28), 
João Pedro (23), Mbemba 
(19), Alex Telles (13), Chi-
dzoie (5), Diogo Leite (4), 
Maxi (2);

 Médios: Sérgio Olivei-
ra (27), Otávio (25) Danilo 
(22), Corona (17), Herrera 
(16), Óliver (10), Brahimi 
(8), Hernâni (7), Bruno 
Costa (6);

Avançados: Soares (29), 
André Pereira (21), Adrián 
Lopez (20), Marius (14), Ma-
rega (11) e Aboubakar (9).

BENFICA EMPATA (1X1) 
COM A JUVENTUS

que bateu Vlachodimos. 
Nas grandes penalidades, 
Jonas e João Félix desper-
diçaram para o Benfica, le-
vando a melhor a Juventus 
por 4x2.

Ainda antes da primeira 
mão da 3.ª pré-eliminatória 
da Liga dos Campeões, 
contra o Fenerbahçe, o 
Benfica mede forças com 
o Lyon, na próxima quar-
ta-feira, no Algarve, numa 
partida que irá colocar fim 
à participação na Interna-
tional Champions Cup.

JOVENS SÃO NOVIDADE NA 
APRESENTAÇÃO DO PLANTEL
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Na qualidade de membro da comissão do Idoso da 
Câmara Municipal, não há como deixar de aplaudir a 
criação de facilidades, via internet (https://.carioca.rio), 
para que idosos, com rapidez, consigam o cartão de 
estacionamento que lhes permite parar em áreas pú-
blicas exclusivas ou de supermercados e shoppings. 
Até agora, era preciso ir pessoalmente a um dos dez 
postos da Prefeitura, cadastrar-se e aguardar, até me-
ses, para que a burocracia liberasse o cartão.

Um acerto. Entretanto, há muitos erros a serem 
corrigidos. Por exemplo, nas Academias da Terceira 
Idade, a Prefeitura só anda para trás. Quando deixei a 
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, 
em setembro do ano passado, estavam funcionando 
nada menos de 300 núcleos dessa importante inicia-
tiva, na qual os idosos recebem aulas de ginástica e 
dança, além de desfrutar de equipamentos para exer-
cícios em praças públicas. Sem dúvida, um poderoso 
instrumento para retirar os mais velhos da inércia e 
fazê-los movimentar-se de forma prazerosa, melho-
rando a saúde física e mental. Sem contar a sociabili-
zação, adquirida nos contatos com pessoas da mesma 
faixa etária, não raro promovendo novas amizades e 
até relacionamentos mais profundos.

Esse programa bem-sucedido enfrenta as mesmas 
dificuldades administrativas e gerenciais que inviabili-
zam outras iniciativas do mesmo valor social. Hoje, os 
núcleos estão reduzidos a 166, pouco mais da metade 
do que deixei, funcionando com os mais variados graus 
de precariedade, com pagamentos dos prestadores de 
serviço em atraso, equipamentos e más condições e 
até problemas de gestão. Mais: o custo desses 166 é 
quase equivalente ao dos 300 que há época da nossa 
gestão existiam. Para piorar a situação, também es-
tão suspensos os contratos de manutenção da maioria 
dos equipamentos de ginástica e diferentes outras ati-
vidades, instalados em praças públicas, colocando em 
risco a atividade física do idoso, que ajuda a tornar sua 
vida melhor. Continuarei cobrando da gestão Crivella, 
o desempenho da qualidade de vida que a população 
- idosa ou não -  merece receber.

Um acerto

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

O “Arraiá 
Açoriano” foi 
maravilhoso, 

no domin-
go, com a 

presença de 
diretores, 

associados, 
amigos e 

componentes 
do G.F. Padre 
Tomas Borba 
da Casa dos 

Açores

“ArrAiA AçoriAno” Agitou o domingo
A programação da Casa 

dos Açores finalizou o mês 
de julho com chave de ouro, 
com a realização do seu tra-
dicional “Arraiá Açoriano”. Os 
componentes do R.F. Tomas 
Borba com sua animada qua-
drilha enriquecerama festa 
bem da época. Uma deco-
ração, tipicamente “julhina” 
com barraquinhas, fogueiras 
fazendo a alegria de todos os 
presentes que contou com a 
presença marcante de asso-
ciados, diretores e amigos. 
Sem dúvida, um linda confra-
ternização. Parabéns aos or-
ganizadores pela alegria que 
deram ao evento.

Três grandes 
açorianos, 
sempre 
atuantes em 
benefício 
da Casa 
dos Açores, 
com muito 
empenho e 
dinamismo: 
Francisco 
Freitas, irmão 
Manoel Pires 
Freitas e o 
diretor Amaro 
Costa
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Almoço de 95 Anos de fundAção dA  CAsA de Trás-os-monTes e AlTo douro

Fim de semana apoteótico para 
a família transmontana que come-
morou mais um ano de fundação 
- 95 anos de história no Rio de Ja-
neiro. Um dia especial com a Casa 
totalmente lotada, a presença de 
autoridades portuguesas e bra-
sileiras, diversos segmentos das 
nossas Casas Regionais. Um al-
moço para lá de especial e um be-
líssimo show do cantor romântico 
Mário Simões, sempre carinhoso 
e atencioso com seu público brin-
dando com mais um seu belo show  

e lindas musicas acompanhado da 
Banda T b Show do nosso Rogerio 
Costa

Mas, sem dúvida, o tradicional 
corte do bolo é sempre uma atra-
ção à parte, com todos cantando 
o “parabéns pra você” numa linda 
confraternização e, como brinde 
a linda canção “Verde  Vinho” 
com Mário Simões e a Banda 
T.B. Show, emocionando os pre-
sentes. Uma tarde de gala para 
a família portuguesa e luso-bra-
sileira.

O cantor romântico Mário Simões realizou uma magnífica apresentação, no almoço 
festivo de 95 anos da Casa de Trás-os-Montes, com seu repertório ao agrado de todos

O empresário Manuel Vieira – diretor-presidente da Benfica Iluminação com sua es-
posa Fátima Vieira, aniversariante do dia com um grupo de amigos, entre eles o Sa-
mico pre-candidato a Deputado Estadual,Nelson Sardinha,Bianchini e esposa

Explosão de alegria dos casais Luís Augusto e Glorinha e Presidente da Câmara de 
Vila Real, Engenheiro Rui Jorge Cordeiro Gonçalves dos Santos e Sra. Cristina

Bonita imagem de uma família transmontana: o empresário Antônio Peralta, esposa, 
D. Sônia, filho Daniel, nora Ivana, netos Rafael e Cassiano, em pé, o outro filho Gabriel

O cantor Mário Simões no momento que parabenizava à aniversariante do dia, Fátima 
Vieira, pela passagem do seu aniversário que foi homenageada com um lindo buque 
de flores ao lado seu amado esposo, Manuel Vieira e do Presidente Transmontano 
Ângelo Horto e esposa, Emília Horto, todos num brinde comemorativo a data festiva 
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Casa das Beiras
dia 5 de agosto

iníCio 11:30 horas

r. Barão de Ubá. 341 – tijuca

Reinauguração da Capela
de N.S. dos Remédios

almoço de 95 anos de fUndação da  Casa de trás-os-montes e alto doUro

Almoço festivo com um delicioso car-
dápio: delicioso churrasco com acompa-
nhamentos variados (bebidas não inclusa). 
Atração musical com a Banda T.B. Show. Na 
ocasião, será a homenagem ao Dia dos pais 
antecipado. Façam já suas reservas.  

Marcando presença, na Casa de Trás-os-Montes e Alto D’ouro, Dr. Eduardo a De-
putada Estadual Martha Rocha, sua mãe Emília Rocha, uma amiga, participando do 
almoço do aniversário transmontano

Mais amigos presentes no almoço festivo transmontano, Luís Augusto, esposa Glori-
nha, Raul, Pacheco, esposa Fátima, Eduardo, esposa Fátima e Fernando

Num close para recordação: Fátima Paiva, o 
vice-presidente Ismael, o ex-presidente Antô-
nio Paiva e Luiza Coimbra

Diretoria do C.P.N. do Ingá, presente no Solar Transmontano: o Presidente Dr. Fernan-
do Guedes, esposa a Dra. Rosa Guedes, o vice-presidente Dr. Carlos Bartha, esposa 
a vice-presidente Zenir de Mello, atravessaram a baia para prestigiar o evento

O grande empresário, José Leite, sua esposa Emília, sempre distri-
buindo felicidade com seus sogros

Presença marcante na Comunidade Portuguesa,a carismática Lúcia Granito, ao lado 
do seu esposo Orlando Gonçalves e a amiga Augusta Mortágua

Linda imagem com o Modesto Lopes e sua esposa e sua 
linda filha Verônica 



linda FaMília 
aBEnÇOada E FEliZ!

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

Gentileza Gera 
Gentileza

alMOÇandO cOM a SaudadE!
 na caSa dO BacalHau nO MEiER

dR. JOSé cESÁRiO, 
dEPutadO da aSSEMBléia da 

REPÚBlica, PElO PSd

PERDÃO!
UMA FORTE SENSAÇÃO DE LIBERDADE

SURGE QUANDO ABRIMOS
NOSSO CORAÇÃO PARA O PERDÃO.

 
PERDOO A TODOS, PERDÔO A MIM MESMA,

PERDÔO O PASSADO.
ESTOU LIVRE!

tERESa 
BERGuER, 

FEliZ EntRE 
BandEiRaS

dia daS 
VOVÓS E 
VOVÔS!

GEntE iMPORtantE  nO 
alMOÇO dOS PaniFicadORES

GEntE BOa E aMiGa nO dOMinGO tRanSMOntanO

lindO ViSual E caRinHO, 
na EntREGa dE FlORES

No dia 26/07, 
dia abençoado 

dedicado a todos 
os avós  do mundo. 
Nossa Senhora de 
Santana e S. Joa-
quim, abençoando 
a todos nós. Minha 
felicidade é imensa 

por ser bisavó 
da minha amada 
Beatriz. MUITAS 

BENÇÃOS!

aMiZadE nãO SE 
cOMPRa, adquiRE-SE

GEntE aMada dO 
MEu cORaÇãO!

Sexta Feira passada, mais uma grande data Come-
morativa pela passagem de  Aniversário da Casa 
Trás os Montes e Alto Douro, que completou 95 Anos 
de Fundação. Parabéns a toda a Diretoria, pela bela 
Sessão Solene. Com se diz, Gentileza Gera Gentile-
za, aqui está este belo trio,  Diretores da Casa Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria, prestigiando a Casa 
co-irmã. À esquerda, a jovem Senhora: D. Adriana, 
(irmã do Presidente Feirense),  seu marido, Sr. David 
e seu pai, Sr. Élio. Diga-se de passagem que o Presi-
dente Ernesto está de férias em Portugal. Para este 
trio, familiar, nosso apreço, com o desejo de muita 
saúde. 

Amigo Custódio Paiva, você que nasceu em Pin-
delo dos Milagres, bem perto da minha Terra Na-
tal, viemos para o Brasil, bem novos, igual a ou-
tros, tantos,  sempre com muito trabalho. Dizem 
até, que o trabalho enobrece o homem, nós faze-
mos parte das pessoas nobres, por isso, aqui nos 
conhecemos, comungamos nos mesmos  ideais 
e às sextas-feiras, quando se pode, é claro, nos 
enccontramos para apreciar uma bela feijoada. 
Achei por bem, após o almoço, em frente à sua 
Empresa: Torre de Belém, ficarmos juntos nesta 
foto e prestar  homenagem a toda a família Pai-
va, sua esposa, D. Lurdes filhos, netos e Bisneto 
Joaquim, com muitos beijos nossos. Que Deus 
Abençoe e, obrigado irmão.

Toda a ultima terça-feira, de cada mês,  
grande festa na Casa do Bacalhau do 
Méier. O restaurante fica super lota-
do. Músicos, cantores, seresteiros, a 
nossa querida Elen de Lima, Adelai-
de Chiozo, Alberto Gino e muitos ou-
tros, interpretando as belas músicas 
do passado. Alegria e romantismo no 
ar. Canto os meus fados e passamos 
uma tarde irmanada de felicidade, en-
tre público e artistas. O proprietário, 
Sr. Jaime Cardoso, seu filho Adriano, 
o idealizador do projeto, Eládio Nu-
nes, há 90 anos incentivando a arte no 
Meier. É gratificante ter amigos since-
ros. ABRAÇOS FADISTAS

Uma mesa, de “respeito” 
na sexta-feira na Casa 
de Trás-os-Montes na 
Sessão Festiva de 95 
anos de Fundação da 
Casa: as senhores He-
loisa, Perci, esposo Do-
mingos, Antonio Abreu, 
Vereadora Teresa Ber-
gher, sua acessora Lu-
ciane Marquezam, numa 
foto para a nossa coluna. 
Parabéns Amigos 

A nossa conterrânea, 
Vereadora Teresa 

Bergher, alegre com os 
componentes do Rancho 
Maria da Fonte da Casa 

do Minho, rodeada de 
bandeiras de várias Ca-

sas Regionais, no dia da 
inauguração da estátua 

D. Afonso Henriques. 
MUITAS VITÓRIAS!

Carinho e reconhecimento à pessoas que fazem! 
Na Sessão Solene, Comemorativa ao Aniversário 
do Solar Transmontano, um  lindo visual fotográfico, 
a Primeira Dama, D. Emília Horto, faz entrega de 
um lindo Bouquet  de flores à Excelentíssima Se-
nhora, Vereadora Teresa Berguer, que sempre gos-
tou e gosta das coisas corretas nas suas atividades 
politicas. Parabéns às senhoras em pauta, e toda a 
Diretoria da Casa aniversáriante.

No almoço anual dos Panificadores, os nossos ilustres 
amigos, casais maravilhosos, D. Fátima e Sr. Pacheco, 
Glorinha e Luís Augusto (SUPER PRIX) e um amigo.
MUITAS BENÇÃOS, ABRAÇOS FADISTAS.

É com muito orgulho, que tenho como grande amigo o 
Deputado José Cesário. Foi professor do ensino básico 
no distrito de Viseu. Contou-me  que, por muitos anos,  
quando lecionava no Conselho de Castro Daire, passava 
diariamente na Avenida Maria Alcina, fadista, e pensava 
consigo mesmo, “ainda quero conhecer esta senhora”. 
Abençoado o dia em que nos conhecemos e nasceu uma 
grande amizade. É gratificante ter um amigo sincero para 

todas as horas. Amigo de 
todos os que o cercam. 
Foi secretário de Estado, 
atualmente, eleito pelo 
círculo fora da Europa,  
prestigia todas as comu-
nidades portuguesas no 
mundo com a mesma 
atenção e carinho. Ho-
mem de coração bondo-
so, simples e comunicati-
vo, o brilho do seu olhar 
é sempre de carinho 
e esperança. MUITAS 
BENÇÃOS! ABRAÇOS 
FADISTAS.

Num evento no Arouca Barra Clube, o meu grande 
amigo, Tony Correia, ator Global, atualmente na no-
vela Orgulho e Paixão, num papo gostoso com um 
dos casais mais simpáticos da Comunidade, Emília 
e José Leite. (Casa Coqueiro). MUITAS BENÇÃOS!

aMOR E PaiXãO 
aÇORianaS nuM SÓ 

cORaÇãO
Um casal perfeito, onde o amor é frequen-
te, este grande  sentimento  que tem  se 
destacado no trabalho em prol das tradi-
ções açorianas. Os diretores Antônio An-
drade, esposa Sonia Andrade, uma grande 
paixão que une esses dois corações, em 
todos oss sentidos. Um forte abraço para o 
distinto casal e, mais e mais sucesso

destaque da Semana
Em grandes Acontecimentos, como sempre aprecio a 
presença de pessoas que engrandecem a nossa Co-
munidade. Sexta-feira passada, na Sessão Solene da 
Casa Trás os Montes e Alto Douro, uma noite de re-
quinte, principalmente quando se recebem Autoridades 
da Pátria Mãe, que nos orgulham cada vez mais. Foi 
o caso do Orador Oficial,  Sua Excelência, Presidente 
da Câmara Municipal  de Vila Real, Sr. Eng. Ruy San-
tos, que Proferiu palavras  maravilhosas das Terras de 
Portugal e  em questão, era (Vila Real.)    Nesta noite, 
como vemos na foto, um quarteto que faz a diferença, 
aqui representado: Hospital Ordem do Carmo, à es-
querda, D. Maria do Carmo, (Diretora), a seguir, a sim-
pática, Dr.ª  Maria de Lurdes, Sr. Adelino  Pedro (Prior) 
e Dr. Armindo Diniz. Presto minha homenagem a este 
belo grupo, que muito faz em prol deste grande Hospi-
tal. Aproveito para parabenizar o competente, mestre 
de cerimônia do evento, Dr. Armindo Dinis que com a 
elegância de sempre, realizou os belos trabalhos da 
noite. Abraços amigos.   

O nosso Cônsul Adjunto, Dr. João de Deus e sua  família encan-
tam toda a Comunidade pela simpatia, simplicidade e bem que-
rer a todos que os cercam. Prestigiam todas as Associações, 
desprendidos de vaidade e sempre gentis. Na foto: férias em 
Búzios. Dr. João de Deus, sua linda esposa Leelia de Deus, 
seus filhos queridos Joana e Bernardo. João de Deus foi buscar 
na Estônia a jóia que nos encanta. Leelia! MUITAS BENÇÃOS!
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Pura emoção na apresentação na Noite de Fado Vadio com Victor Lopez e sua guitar-
ra e amigos

“O fadista do mar” Ramiro Damaia soltou a voz na Noite de Fado Vadio, na Casa do 
Minho

Fado Vadio com Victor Lopez no minho
O músico 

Victor Lopez, 
feliz com o 

sucesso de 
mais uma 
edição da 

Noite de 
Fado Vadio 
no Salão do 
Restaurante 

Costa Verde. 
Na foto, com 
amigos que 

foram lhe 
prestigiar

Foi realizado, na última sex-
ta-feira, dia 27 de julho, no 
Restaurante Costa Verde na 
Casa do Minho mais uma noite 
de Fado Vadio. O músico Vic-
tor Lopez com sua guitarra tor-
nou o ambiente, bem intimista 
e aconchegante com música de 
qualidade e repertório de muito 
bom gosto, onde Victor Lopez 
apresentou um belo espetácu-
lo, recebendo alguns amigos 
para participarem desta noite 

especial. Ramiro da Maia, com 
sua voz castiça, também foram 
declamandos versos do Poeta 
Fernando Pessoa. A noite ofe-
recia  um cardápio especial e 
uma carta com deliciosos vinhos 
portugueses, um atendimento 
perfeito, lembrando as casas tí-
picas de Lisboa. Que noite! Pa-
rabéns ao Presidente Agostinho 
dos Santos e sua diretoria, por 
mais uma iniciativa de sucesso 
da Casa do Minho.

A comunidade portuguesa marcou presença na Noite de Fado. Destacamos esta mesa 
simpática onde vemos o casal Graça e Manuel Cardoso, da empresa Ponte de Lima e 
demais amigos

Momento 
em quando 
era de-
clamados 
os lindos 
versos de 
Fernando 
Pessoa, 
grande 
poeta por-
tuguês
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Leila Monassa 

BOLO DE MAÇÃ 
COM CASCA

2 xícaras de farinha de trigo
2 xícaras de açúcar
3 ovos
1 colher de sopa de canela em pó
1 pitada de sal
3 maçãs
1 xícara de óleo vegetal
1 colher de sopa de fermento em pó

    Untar e enfarinhar uma fôrma média 
(23×35), ou forrar com papel manteiga. 
Reservar.
    Peneirar a farinha e o açúcar. Colocar 
todos os ingredientes secos em uma ti-
gela grande e reservar. Descascar as 
maçãs e picar em cubinhos. Reservar 
as cascas.
    Bater no liquidificador os ovos, o óleo 
e as cascas da maçã. Colocar essa 
mistura na tigela com os ingredientes 
secos.
    Misturar muito bem com uma espátu-
la e, por último, colocar os cubinhos de 
maçã nessa massa. Misturar e despe-
jar na assadeira.
    Levar para assar por cerca de 40 a 
50 minutos em forno médio.   
    Fazer o teste do palito para ver se 
está pronto. Depois de pronto polvilhar 
açúcar e canela.

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

AGOSTO – 4 – Sábado – 20h. Festa de Queijos & Vi-
nhos. Festa tradicional do Arouca com grande variedade 
de Queijos & Vinhos e boa música para ouvir e dançar 
numa noite mágica. Atendendo a pedidos, a animação 
estará a cargo do espetacular Lafayette e Seu Conjunto.
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 - Tel.:- 2293-1542

AGOSTO – 5 – Domingo – De 12 as 17h. Almoço So-
cial. Local: Salão Nobre. Cardápio variado. Música por 
conta do Conjunto Som e Vozes.
AGOSTO – 11 – Sábado – de 19 a 1:00h. 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 17h. Almoço Es-
pecial do Dia dos Pais. Local: salão Social. Música por 
conta do Conjunto Típicos da Beira Show. Almoço espe-
cial de comemoração do Dia dos Pais.
 

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

AGOSTO – 5 – Domingo – 11:30h. Reinauguração da 
Capela de Nossa.Sra. dos Remédios – Padroeira da 
Casa das Beiras e almoço festivo. Cardápio: delicioso 
churrasco, acompanhamentos variados. Atração musi-
cal: Banda T.B. Show. Na ocasião será feita a homena-
gem ao Dia dos Pais antecipado.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
AGOSTO – 12 – Domingo – 12h. “Almoço dos Pais”. 
Cardápio: Churrasco completo, acompanhamentos, sa-
ladas diversas. Rojões com batatas e frutas. Atração: 
Cláudio Santos. Dançarinos. Valor da entrada: R$ 60,00.
AGOSTO – 17 – Sexta-feira – 19h. “A Festa Não Aca-
bou – O Melhor Flashback na Tijuca”. Ingresso antecipa-
do – R$ 15,00. Ingresso no dia – R$ 25,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
AGOSTO – 11 – Sábado – Sede Social – 20h. Humoris-
ta mais ecumênico da galáxia. Bispo Arnaldo estará na 
Casa de Viseu. É o comediante e realiza shows de stan-
dups por todo Brasil. Ficou muito conhecido pelos seus 
vídeos no Yotube. Garanta já o seu ingresso. Aceitamos 
cartões de crédito e débito.

AGOSTO – 17 – Sexta-feira – Sede Social – 19h. 
Venha dançar e se divertir no Baile da Casa de Viseu. 
O tema será máscaras. Você poderá vir com sua más-
cara 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 
01h. 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 refri-
gerado.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – Tel.: 2225-1820
AGOSTO – 3 – Sexta-feira – 16h. Baile dançante com 
Enio Baronne no salão nobre. Couvert artístico: R$25,00. 
Serviço à la carte
AGOSTO – 4 – Sábado – 19h. ARRAIAL MINHOTO 
– QUINTA DE SANTOINHO - Tradicional festa típica 
portuguesa, regada a sardinha portuguesa, febras, 
drumet de frango e linguiças assadas na brasa. Deli-
cie-se também com batatas e cebolas cozidas, feijão 
manteiga e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa 
de milho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vi-
nhos servidos bem geladinhos. Para animar a festa 
os conjuntos “AMIGOS DO ALTO MINHO” e “TRIO 
JOSÉVALDO”. O folclore minhoto com os nossos 
Veteranos e o Rancho Folclórico da Casa de Viseu,  
além do som dos Bumbos e Gigantones, e as “Mar-
chas luminosas”.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
AGOSTO – 12 – Domingo – Dia dos Pais.

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 Dan-
çante do C.P.N.’. Associados grátis – Não associados; 
R$ 10,00.
AGOSTO – 26 – Domingo – 12h. Grande Festa Fol-
clórica. Com apresentação dos: Rancho Folclórico 
Luiz Vaz de Camões / Rancho Arouca Barra Clube 
/ Grupo Folclórico Armando Leça – Casa do Porto / 
Rancho Folclórico Casa de Viseu / Grupo Etnográ-
fico Cantares e Dançares João Ramalho de Lafões. 
Venha fazer parte desta festa!!!!! Venha almoçar 
com um belo churrasco completo. R$ 50,00 o con-
vite.

CLUBE RECREATIVOPORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
AGOSTO – 5 – Domingo – 12h. Almoço Português, 
atração musical, Cláudio Santos e Amigos
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Viver mais e melhor
A humanidade está em constante evolução 

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

Hoje em dia, temos o conhecimento que nos 
permite evitar o consumo de alimentos contami-
nados, portanto procure se informar. Além disso, 
temos a compreensão dos perigos do sedenta-
rismo e como esse é um dos grandes adversá-
rios da longevidade, logo procure se exercitar. 
Para ajudar, selecione melhor a sua dieta (dando 
prioridade a carne branca, legumes, verduras e 
frutas; evitando frituras egorduras em excesso).

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

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

ELIDIO LOPES
Corretor de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com as Melhores Seguradoras
Atendemos os Nossos Clientes 24hs inclusive

Sábados, Domingos e Feriados
Escritório: Travessa do Ouvidor, 05 - 2º andar - Centro - Rio de Janeiro

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


