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As conversações sobre 
os diplomas setoriais de 
cada área a descentralizar, 
que detalhará as competên-
cias e os meios financeiros a 
transferir, prosseguirá até 15 
de setembro. Após  reunião 
em Elvas e na sequência 
das críticas dos presiden-
tes das câmaras do Porto 
e de Gaia ao acordo entre 
a associação e o Executivo 
PS, o Conselho Diretivo da 
ANMP sublinhou que o en-
tendimento alcançado abar-
ca apenas a redação das 
propostas de lei-quadro da 
descentralização e da nova 
Lei das Finanças Locais, 
que estão em apreciação na 
Assembleia e deverão ser 
aprovadas até dia 18.

Marco Martins, presiden-
te da Câmara de Gondomar, 
acredita que as críticas re-
sultam de um grande erro 
de análise, salientando que 
as negociações sobre as 

Associação dos Municípios
alerta que a negociação sobre

descentralização não está fechada

Domingo magnífico em Alcântara, na Casa Unidos de Por-
tugal com a realização de mais um delicioso convívio so-

cial. Na foto, o presidente Humberto Mendonça, Presidente 
do Conselho José Mendonça, Manuel Gonçalves e José Fer-
reira Detalhes na pág. 18

Um sábado especial para a família feirense que prestigiou 
mais uma belíssima Tarde de Fados com os artistas, Ana 

Paula e Camilo Leitão, as novas vozes do fado no Brasil. De-
talhes na pág. 15

Cada vez melhor o 1.º sábado do mês com a nossa Quinta 
de Santoinho, na Casa do Minho. Sempre uma grande 

festa. Detalhes na pág. 14

Sucesso absoluto a tradicional Festa Julina no C.P.N. Em 
destaque, o Presidente Dr. Fernando Guedes, a Irmã 

Adélia Gestora do Orfanato Santo Antonio o vice-presidente 
Dr. Carlos Bartha. Detalhes na pág. 8

competências específicas 
a transferir prosseguirão 
até ao dia 15 de setembro. 
O autarca lembra que, por 
iniciativa da ANMP, será in-
cluída uma norma-freio na 
proposta de lei-quadro para 
a descentralização, que re-
mete a efetiva passagem de 
competências em cada uma 
das áreas para os futuros di-
plomas setoriais. Ainda não 

há consenso na maioria dos 
diplomas setoriais.

“Estamos a confundir o 
ganho obtido de 200 milhões 
no próximo ano, na proposta 
de lei das Finanças Locais” 
com o que os montantes a 
transferir no âmbito da des-
centralização pelo Governo. 
Esses montantes são inde-
pendentes da proposta de lei 
e não estão fechados. O Go-

verno enviou um documento 
sobre o impacto financeiro 
da descentralização, que 
detalha os valores a transfe-
rir no Orçamento para cada 
município nas áreas da Edu-
cação,  Saúde e  Cultura. O 
pedido da ANMP, remetido a 
todas as autarquias, é para 
que confirmem e validem es-
ses dados, de modo a pros-
seguir com as negociações 
dos diplomas setoriais. Tal 
como Gaia, também Gon-
domar encontrou erros nas 
contas do Governo. 

O conselho da ANMP de-
clara que é a casa comum 
do Poder Local democrático, 
há 34 anos e não se deixa 
pressionar por ninguém.

A associação reitera que 
o acordo com o Governo 
incide apenas sobre as 
propostas de lei-quadro 
para a descentralização e 
de alteração da Lei das Fi-
nanças Locais. 

Almoço SociAl nA
cASA UnidoS de PortUgAl

tArde de fAdoS
no cAStelo dA feirA

QUintA de SAntoinho
bom demAiS todo mêS

feStA SolidáriA no clUbe
PortUgUêS de niterói no ingá

O Parlamento derrubou  um projeto do PAN que determinava a abolição em Portugal das 
corridas de touros. Só os proponentes, o BE e o PEV votaram a favor, juntando-se a estes 
oito deputados do PS e um do PSD. Os restantes partidos votaram contra. Registaram-se 
ainda 14 abstenções (12 do PS, um do BE e um do PSD).

Até abril deste ano, 
o salário médio declara-
do à Segurança Social 
subiu apenas 1,6% face 
aos primeiros quatro me-
ses de 2017, indicam da-
dos do ministério de José 
Vieira da Silva.

Há um ano, o ritmo 
era três vezes superior; 
o ordenado médio bruto 
declarado estava a subir 
5,4%. Depois desacele-
rou tanto, que o aumento 
médio ficou-se por apenas 
1% no ano de 2017 como 
um todo, indicam as bases 
de dados oficiais.

Deputados derrubam
proibição das touradas

Salários dos 
portugueses 
crescem três 

vezes menos que 
nos países ricos

O PSD exigiu  que o mi-
nistro do Trabalho explique 
por que razão não existem 
estudos e estatísticas so-
bre a Segurança Social, 
previsto no programa do 
Governo, quase três anos 
depois. 

“Será ainda nesta le-
gislatura que o Governo 
tomará as necessárias dili-
gências para disponibilizar 
a informação do Programa 
do XXI Governo? Se sim, 
para quando?”, questionou 
o PSD na Assembleia.

Os social-democratas 
questionaram ainda Vieira 
da Silva acerca das “razões 
para a inexistência, até ao 

momento e após quase 3 
anos de governo, de avalia-
ções, estudos, sistemas de 
estatísticas ou outras for-
mas de acompanhamento e 
monitorização permanente 
de políticas sociais e do es-
tado da Segurança Social?”. 
Para o PSD, o Governo 
deve esclarecer a situação, 
uma vez que é também de 
interesse público que esta 
seja esclarecida.

O ministro do Trabalho, 
Vieira da Silva, será ouvido 
pela Comissão de Trabalho 
e Segurança Social sobre a 
política geral do Ministério 
e também outras questões 
da atualidade.

PSD exige 
ao Governo 

explicações 
sobre a falta de 
estudos sobre 

Segurança 
Social

“O senhor ministro 
não disse a verdade aos 
portugueses e isso é 
grave”, disse Miguel Gui-
marães, bastonário da 
Ordem dos Médicos du-
rante a visita ao Hospital 
de São José, em Lisboa. 
Em causa estão as de-
clarações de Adalberto 
Campos Fernandes que 
resumiu o caso das de-
missões dos chefes de equi-
pe médica interna e cirurgia 
geral do Centro Hospitalar de 
Lisboa Central como “dois ou 
três chefes de equipe que es-
creveram uma carta, que não 
se demitiram”.

O bastonário garante que 
a carta com os pedidos de 
demissão foi assinada por 
16 chefes de serviço e que 
coloca as faltas de garan-
tias de segurança no servi-
ço de urgência do hospital 
como a razão do protesto. 
No entanto Miguel Guima-
rães garante que continua 
a ser seguro ir às urgências 
daquele hospital.

Na carta  os profissionais 
de saúde consideram que a 
consecutiva degradação da 

Bastonário dos Médicos acusa ministro 
da Saúde de mentir aos portugueses

assistência médica prestada 
nas urgências do Hospital 
São José chega a uma “si-
tuação de emergência” que 
necessita “um plano de ca-
tástrofe”.

A administração reconhe-
ceu “o essencial das queixas” 
apresentadas pelos chefes 
de equipe e disse  que está a 
tentar encontrar soluções.

Para o ministro da Saúde, 
“o que é lamentável é que se 
faça um empolamento siste-
mático de situações pontuais, 
ocultando a realidade”, disse 
durante um encontro com 
militantes e simpatizantes do 
PS, acrescentando que exis-
te “uma tentativa permanen-
te” de criar “sistematicamen-
te, focos de alarmismo”.
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Presidente da República vê Europa a “voltar aos 
anos 30” e pede ação conjunta com África

Domingo, 22 de JULHO

O Presidente da República 
considerou que a Europa está 
“a entrar numa era muito peri-
gosa” de xenofobia, populismo 
e hipernacionalismo, “a voltar 
aos anos 30”, e nesse contex-
to apelou a uma ação conjunta 
com África.

No primeiro “EurAfrican Fo-
rum”, iniciativa realizada no 
Centro de Congressos do Estoril 
e organizada pelo Conselho da 
Diáspora Portuguesa, do qual 
é presidente honorário, o chefe 
de Estado alertou também para 
a conjuntura global, afirmando 
que está em curso “uma longa, 
longa luta de longo prazo sobre 

quem será o centro econômico 
do mundo em 50 anos”. “Por 
isso é tão importante o diálogo 
entre Europa e África. Porque, 

no meio desta disputa, África 
pode ser esquecida. Porque, 
no meio desta disputa, Europa 
e África juntas são muito mais 

fortes do que cada um dos dois 
continentes sozinhos”, defen-
deu Marcelo Rebelo de Sousa.

Sobre o estado da Europa, o 
Presidente da República decla-
rou: “Estamos a entrar numa era 
muito perigosa, estamos a voltar 
aos anos 30 do século passado. 
Olhamos à volta e vemos xeno-
fobia, vemos não só protecio-
nismo, mas hipernacionalismo, 
vemos modos fechados de lidar 
com os vizinhos, vemos tudo o 
que é o oposto de uma socie-
dade livre, de comércio livre, de 
entendimento comum e livre”. 
“E isso é muito preocupante, 
porque não é apenas um caso, 

está a cresce todos os dias. O 
populismo, o populismo radical 
está a crescer e a liderar os paí-
ses. Não apenas os partidos da 
oposição, movimentos inorgâni-
cos de oposição – não, estamos 
a falar de governos. Há quase 
cem anos, começou assim, an-
tes da guerra. Mas é pior, por-
que hoje o mundo é muito mais 
complexo do que era”, prosse-
guiu.

Dirigindo-se aos participan-
tes europeus e africanos neste 
fórum, acrescentou: “Lidar com 
este tipo de problemas é um 
desafio para vocês e para nós. 
Devemos agir juntos”.

Ministro garante reforço financeiro para a Cultura em 2019
O ministro da Cul-

tura, Luís Filipe Castro 
Mendes, confessou  em 
Macau que o objetivo de 
garantir 1% do Orçamen-
to de Estado para a Cul-
tura não será atingindo. 
No entanto, garante um 
reforço financeiro para a 
área em 2019.

Na sua visita a Macau, 
durante o Fórum Cultural 
entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, o 

ministro falou sobre o esta-
do desta área em Portugal.

“Vamos aproximar-nos 
gradualmente, é o nosso 
objetivo e a nossa meta, 
mas não penso que no 
espaço desta legislatu-
ra, ou deste orçamento, 
cheguemos a 1% do Or-
çamento do Estado para 
a Cultura”, admite Luís 
Filipe Castro Mendes. O 
ministro garante ainda 
que “naturalmente have-

rá um reforço da Cultura 
no próximo Orçamento de 
Estado”.

Quando questionado 
sobre o novo modelo de 
autonomia de gestão de 
museus para 2019, o mi-
nistro rejeitou a probabi-
lidade de ser criada uma 
entidade privada, defen-
dendo que a solução pas-
sará por uma indepen-
dência administrativa.

Relembrar que este 

modelo “assenta na 
gestão por objetivos e 
consubstancia-se no 
cumprimento de metas 
quantificadas e mensu-
ráveis que integrarão o 
contrato plurianual a ce-
lebrar entre a administra-
ção do património cultural 
e o diretor da unidade or-
gânica”. Este plano será 
“muito brevemente apre-
sentado”, acrescentou 
Castro Mendes. 

A família Amorim, cujos 
principais ativos são a pe-
trolífera Galp e a Corticeira 
Amorim, é a mais rica de 
Portugal com uma fortuna 
avaliada em 4.502 milhões 
de euros, segundo a lista 
da  “Forbes” Portugal.

A lista completa com os 
45 mais ricos de Portugal,  
corresponde a uma fortu-
na agregada superior a 24 
bilhões de euros, cerca de 
13% do PIB.

Na sua maioria, são 
homens com mais de 60 
anos, mas a lista inclui 
também 5 mulheres, a 
liderar o ranking da For-
bes: Maria Fernanda 
Amorim e família, com 
uma fortuna avaliada em 
4.502 milhões de euros.                                                                                  
Alexandre Soares dos 
Santos, dono da Jeróni-
mo Martins e Walk’in Cli-
nics, surge em segundo 

Forbes revela “top 10” dos mais ricos de Portugal
lugar com 3.419 milhões 
de euros. O terceiro é Ví-
tor Manuel da Silva Ribei-
ro, cujos principais ativos 
são a Alves Ribeiro Cons-
trução, o Banco Invest e a 
Mundicenter, proprietária   
de 8 centros comerciais, 
entre os quais o Amo-
reiras Shopping Center.                                                                                                                                          
     Vasco de Mello, pre-
sidente do grupo José de 
Mello Saúde e da Brisa, é 
o quarto da lista , com uma 
fortuna de 1.179 milhões 
de euros. Pedro Mendon-
ça de Queiroz Pereira, 
dono do grupo industrial  
Semapa, e do Hotel Ritz, 
com 1.129 milhões de 
euros. Em sexto, Manuel 
Violas e Rita Violas e Sá, 
com 889 milhões de euros, 
com o grupo Super Bock 
e a sociedade Solverde. 
Luís Vicente, proprietário 
da empresa de transporte 

e logística Luís Simões, é 
o oitavo, com  822 milhões 
de euros. Em nono, com 
689 milhões , surge o dono 
da plataforma eletrônica 
de moda Farfetch, José 
Neves, seguido do em-
presário Fernando Jorge 
Pinho Teixeira, do grupo 
Ferpinta, com 612 milhões 
de euros. Ainda consta  
o empresário de futebol 

dono da Gestifute - Ges-
tão de Carreira de Profis-
sionais Desportivos, Jorge 
Mendes, com uma fortuna 
avaliada em 157 milhões 
de euros, não sendo para 
já revelada a posição ocu-
pada pelo empresário. 
Esta é a primeira vez que 
a “Forbes” Portugal publica 
a lista dos principais milio-
nários do país.
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Estas praias vão tEr vinhos do tEjo E a prova é grátis 
Os vinhos da Adega de Al-

meirim, da Falua, da Fiuza e da 
Quinta da Alorna, todos produ-
tores sediados no concelho de 
Almeirim, vão ser promovidos 
em 14 praias, da Nazaré até ao 
Algarve, até a meio do mês de 
agosto, com provas gratuitas.                                                                                      
«Vinhos do Tejo nas Praias», 
assim se chama a iniciativa 
que promove os vinhos de 
quatro produtores sediados 
em Almeirim em 14 praias do 
país, da Nazaré ao Algarve, já 
pelo terceiro ano consecutivo, 
até ao dia 15 de agosto. Os 
vinhos vão estar disponíveis 
num balcão, montado em cada 
praia, para serem provados a 
copo, gratuitamente. A Adega 
de Almeirim, a Falua, a Fiuza e 
a Quinta da Alorna vão assim 
dar a conhecer os seus vinhos 
brancos e rosés adequados à 
estação mais quente do ano, 
sugerindo provas a solo ou o 

Armação de Pêra – 01 e 02 
de agosto, Albufeira – 04, 05 
e 06 de agosto, Quarteira – 
09, 10, 11 e 12 de agosto e 
em Montegordo – 14 e 15 de 
agosto. Se estiver por lá não 
perca .

Ericeira – 11 de julho,Foz 
do Arelho – 14 e 15 de julho 
Vila Nova de Milfontes – 17 
de julho, Zambujeira do Mar 
– 19 de julho, Lagos – 21 e 
22 de julho, Praia da Rocha 
– 26, 27, 28 e 29 de julho, 

Acaba de abrir portas 
e traz até ao Marquês de 
Pombal o calor do país-ir-
mão. No Dona Beija, pe-
tiscos cariocas, paulistas 

as caipirinhas mais originais 
bEbEm-sE no marquês dE pombal

e do nordeste juntam-se 
a caipirinhas fora do co-
mum, como de melancia 
e framboesa. E também  
há samba.

Desenhos de Pelé e 
baianas a dançar nas ca-
sas de banho. As cores 
da bandeira espelhadas 
nas paredes verdes, so-

fás azuis e guardana-
pos amarelos. Cabeças 
de abacaxi em vasos de 
terra a substituir plantas. 
O nome de uma antiga 
novela de sucesso da 
Globo. E alegria ao re-
ceber. Poucos segundos 
bastam para se perceber 
que o novo restaurante 
do Marquês de Pombal 
é uma carta de amor ao 
Brasil.

Victor Abussafi, um 
dos donos do Dona Bei-
ja, nasceu em São Pau-
lo e está em Portugal há 
quatro anos. As sauda-
des são tantas que, em 
vez de rumar ao Brasil, 
trouxe um pouco de casa 
para  Lisboa. A ideia foi a 
de recuperar o estilo do 
boteco, o típico bar bra-
sileiro onde se come e 
bebe um copo com ami-

gos ou colegas, depois 
do trabalho.

E assim é. Os petis-
cos e pratos quentes são 
tipicamente cariocas, 
paulistas ou do nordeste, 
como são os casos dos 
dadinhos de tapioca com 
queijo de coalho e geleia 
de pimenta; ou das coxi-
nhas de galinha deitadas 
numa cama de Catupiry 
caseiro, um requeijão 
cremoso. A salada com 
castanha de cajú tam-
bém é um dos cartões 
de visita dos sabores 
brasileiros, assim como 
três pratos combinado 
de carne bovina. O pri-
meiro, o escondidinho de 
carne seca, dessalgada 
e secada ao sol, que faz 
lembrar um empadão. 
Ou segundo, as tiras de 
filé grelhadas com queijo 

gratinado. E o terceiro, 
claro está, a picanha, 
acompanhada com faro-
fa de bacon, molho chi-
michurri e batata rústica.

Nos doces, o clássi-
co brigadeiro de panela, 
que vem servido numa 
taça e se come à colher, 
é incontornável. O mes-
mo adjetivo se aplica às 
caipirinhas, aqui coladas 
à versão original, com 
açúcar branco e gelo 
quebrado. Para além da 
clássica, há três fora do 
comum: de manga e li-
mão, de morango e coco 
e de melancia e frambo-
esa. Todas tão refres-
cantes como a imperial 
gelada. Ou o choppinho, 
como tão bem lhe cha-
mam. Estando em Lis-
boa com saudades do 
Brasil, não perca .

AA branco (€1,89) e Portas do 
Tejo branco (€1,91), da Adega 
de Almeirim; ‘Conde Vimioso 
rosé’ (€3,49), da Falua; Fiuza 3 
Castas branco (€3,69), da Fiu-
za; e ‘Quinta da Alorna branco’ 
(€3,99), da Quinta da Alorna.

A iniciativa «Vinhos do Tejo 
nas Praias» vai passar por 
praias da Nazaré, no Centro 
Litoral, a Montegordo, no Al-
garve, passando por areais 
da zona oeste e do litoral do 
concelho de Mafra e da Costa 
Vicentina, no horário regular 
das 12h às 19h (em algumas 
praias, e consoante a meteo-
rologia, o horário poderá ser 
alargado). Abaixo informamos 
quando e em quais praias  vão 
andar os vinhos do Tejo deste 
ano. Nazaré – 30 de junho, 1 e 
2 julho, São Martinho do Porto 
– 04 e 05 de julho, Baleal – 07 
e 08 de julho, Areia Branca – 
10 de julho

acompanhamento de refeições 
leves como as que se fazem na 
praia. As provas são gratuitas e 
a ideia é que cada pessoa sai-
ba depois onde os pode com-
prar e a que preço, através de 
um folheto distribuído no local. 
A lista de vinhos é composta 
por nove referências: Obelisco 
(€2,09) branco e rosé, Cacho 
Fresco (€1,89) branco e rosé, 

Durão Barroso: Europa deve ter portas 
abertas, mas não escancaradas
O ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso 
afirmou , que a Europa tem a obrigação humanitária de 
receber refugiados e deve ter as suas portas “abertas, 
mas não escancaradas”. “Temos de evitar a demagogia,  
disse Durão Barroso, reforçando que o movimento incon-
trolável de imigrantes está a gerar fenômenos de xeno-
fobia “muito preocupantes em alguns países”. A questão 
tem de ser gerida com equilíbrio, considerando que a so-
lução passa por dialogar com os países africanos, mas 
também pela partilha de responsabilidades entre euro-
peus.
Aga Khan diz que vai começar 
orgulhosamente a transferir serviços 
para novas instalações em Lisboa
O líder ismaelita, Aga Khan, disse no Parlamento portu-
guês que vai orgulhosamente começar a transferir ser-
viços da sua fundação para o histórico Palacete Men-
donça, onde instalará o Departamento para os Assuntos 
Diplomáticos. Ali ficará também o “Departamento para as 
Instituições do Jamat”, disse e está também a planejar 
organizar em Lisboa o próximo encontro anual do Con-
selho do Centro Global para o Pluralismo, bem como a 
cerimônia inaugural do Prêmio Aga Khan para a Música. 
“E muito mais se seguirá”, prometeu. 
Augusto Santos Silva: TAP prestes a 
recuperar divisas retidas em Angola
O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos 
Silva, afirmou  que o Governo angolano está a tomar me-
didas para permitir o acesso de empresas portuguesas 
a divisas internacionais, devendo resolver brevemente 
o problema da TAP. Augusto Santos Silva, se encontrou  

com o chefe da diplomacia angolana, Manuel Domingos,  
fez um balanço muito positivo da reunião que permitiu se-
guir com vários dossiês, à margem do 1.º EurAfrican Fo-
rum, que está a decorrer em Cascais.Em relação à trans-
ferência de divisas, destacou o papel muito importante do 
Banco Nacional de Angola, que tem tomado medidas para 
que as empresas que tinham receitas retidas em Angola 
por dificuldade de acesso a divisas internacionais vejam o 
seu problema resolvido.
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vai 
ajudar a Raríssimas
A Raríssimas vai ter o apoio da Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa para enfrentar as dificuldades mais premen-
tes, diz a Associação Nacional de Deficiências Mentais e 
Raras em comunicado A Raríssimas diz que a Misericór-
dia de Lisboa vai ajudar a dar resposta às necessidades 
mais urgentes e críticas com que a instituição se depara 
atualmente. “A direção da Raríssimas tem ativamente de-
senvolvido esforços no sentido de procurar, junto de or-
ganismos públicos e privados, soluções que viabilizem a 
continuidade e consolidação dos serviços que esta institui-
ção presta aos seus utentes”, le-se ainda no comunicado.
Portugal é um dos países europeus com a taxa 
de natalidade mais baixa
A população da União Europeia aumentou em 2017 devi-
do ao efeito da migração, já que o número de mortes (5,3 
milhões) superou o número de nascimentos (5,1 milhões).
Segundo o Eurostat, viviam 512,6 milhões de pessoas na 
União Europeia no dia 1 de Janeiro deste ano, o que com-
para com 511,5 milhões no mesmo dia do ano passado. 
Foi assim à custa da migração que a população aumentou 
em 1,1 milhões de pessoas, já que o crescimento natural 
voltou a ser negativo. Portugal destoa do resto dos paí-

ses da União Europeia, com a população a descer para 
10,291 milhões, o que traduz uma queda de 1,8 habitan-
tes por cada mil. A descida em Portugal não foi a mais 
acentuada entre os 28 estados-membros da UE, mas 
o país figura no lote de nove países onde a população 
diminuiu. Esta queda na população portuguesa deve-se 
sobretudo à baixa taxa de natalidade em Portugal, que 
surge no fundo da tabela ao lado de outros países do 
Sul da Europa. Itália tem a taxa mais baixa de toda a 
UE (7,6‰), surgindo depois a Grécia (8,2‰), Portugal e 
Espanha (ambos com 8,4‰).
Real Madrid confirma saída de Ronaldo para 
a Juventus
Real Madrid confirma a transferência de Cristiano Ro-
naldo para a Juventus,e diz que a saída deve-se ao 
pedido expresso do jogador”. “Chegou a altura de abrir 
uma nova etapa na minha vida e pedi ao Real Madrid 
que aceitasse a minha transferência” O valor do negócio 
ainda não foi confirmado, mas o Real Madrid aceitou a 
proposta e decidiu liberta por 105 milhões, um valor que 
ficou bem abaixo dos 1000 milhões que constavam na 
cláusula de rescisão do contrato do português. Ronaldo 
vai receber 120 milhões de euros ao longo das 4 épo-
cas. Chega assim ao fim um ciclo de 9 anos em que 
marcou 450 gols em 438 jogos com a camisa do Real 
Madrid, tornando-se no melhor marcador da história dos 
‘blancos’.
Recorde no Guinness  : 744 para dançar a 
chula em Vila do Conde
A cidade de Vila do Conde que, em 2015, entrou para o 
livro mais famoso do mundo com a maior renda de bil-
ros, é agora a detentora do recorde para “a maior dança 
folclórica portuguesa”, no Livro Guinness dos Recordes.
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A convocação de eleições 
intercalares surge depois de 
o presidente da assembleia 
de freguesia ter comunicado a 
renúncia ao mandato do pre-
sidente da junta e de todos os 
membros efetivos e suplentes 
da lista vencedora das eleições 
autárquicas realizadas no ano 
passado.

Assinado pelo secretário 
de Estado das Autarquias Lo-
cais, Carlos Miguel, o despa-
cho refere que, com as renún-
cias, encontra-se “esgotada, 
em definitivo, a possibilidade 
de preenchimento da vaga de 
presidente”.

A assembleia de freguesia é 
constituída por três eleitos pelo 
movimento Defesa da Integri-
dade Territorial e Desenvolvi-

Freguesia segue para eleições
intercalares a 2 de setembro

AlAndroAl

Espinho

rEguEngos dE monsArAz

Fundão

A primeira gala das 7 Ma-
ravilhas à Mesa vai realizar-se 
na noite de 22 de julho na vila 
medieval de Monsaraz junto ao 
monumento ao Cante Alenteja-
no. Nesta gala que será trans-
mitida em direto na RTP vai 
estar à mesa promovida pelo 
Município de Reguengos de 
Monsaraz, com a gastronomia, 
o vinho e um roteiro turístico 
propostos pelo Restaurante 
Sabores de Monsaraz.

Isabel Rolo preparou uma 
mesa tradicional alentejana 
enquadrada na paisagem com 
vista para a vila medieval e 
para o Grande Lago Alqueva. 
A proprietária do Restaurante 
Sabores de Monsaraz propõe 
na sua mesa o pão tradicional 
de Monsaraz, queijo de ovelha 
curado, salada de queijo fresco 
com agrião, migas de baca-

mento de Alandroal (DITA), dois 
pelo PS e dois pela CDU.

O DITA ganhou as eleições 
autárquicas do ano passado, 
com 40,04% dos votos, mas 
não conseguiu a maioria abso-

luta, com PS e CDU, juntos, a 
terem mais mandatos.

Após várias tentativas, os 
eleitos não alcançaram um 
acordo para a constituição do 
executivo da junta.

Decorreu no passado dia 03 
de julho na Nave Polivalente de 
Espinho a “Cerimônia de Abertu-
ra” de um dos maiores torneios 
europeus para escalões de for-
mação em Voleibol, com cerca 
de 4000 participantes.

Já na sua 7.ª Edição, o núme-
ro de participantes é de cerca de 
4.000, entre Atletas, dirigentes, 
treinadores, voluntários, Staff, 
árbitros. Mais de 30 campos de 
Jogo, com jogos em simultâneo. 
Clubes participantes oriundos de 
Portugal, Espanha, Brasil, Fran-
ça, Bélgica, Alemanha.

Na cerimônia de abertura, 
Vicente Pinto, Vice Presidente 
da Câmara Municipal de espi-
nho com pelouro do Desporto, 
destacou o “espírito de alegria, 

Espinho recebe a AmB 2018
de convívio e de desportivismo” 
desta iniciativa e elogiou a “dedi-
cação e participação dos volun-
tários e do Staff” de “um evento 
que tem vindo a crescer”.

Trata-se, segundo Vicente 
Pinto, de “um grande evento, bem 
demonstrativo de capacidade or-
ganizativa e daquilo que o Miguel 
Maia e o João Brenha represen-
tam para o voleibol e como pes-
soas em Portugal e no mundo”.

O vice-presidente da Câ-
mara concluiu afirmando que 
“Espinho não é o mesmo sete 
anos depois e foi alterado pela 
vossa presença todos os anos 
aqui. Todos são já uma marca 
de Espinho. E, por isso, temos 
um grande orgulho em receber-
vos cá todos os anos”

O documento já foi apro-
vado, por unanimidade, em 
reunião do executivo, e deverá 
ser desenvolvido nos próximos 
três anos, segundo explicou 
o presidente deste município 
do distrito de Castelo Branco, 
Paulo Fernandes.

“Nós hoje somos um territó-
rio que, para além da emigra-
ção, também tem imigração e, 
como tal, temos um conjunto 
de medidas da formação, do 
acolhimento e da capacitação 
para essas pessoas se senti-
rem o mais integradas possí-
vel”, apontou.

Especificando que o conce-
lho já tem cerca de 500 estran-
geiros residentes e que a este 
número se juntam ainda outros 
tantos trabalhadores temporá-
rios que se estima que todos os 
anos por ali passam para par-
ticipar em atividades sazonais 
como a apanha de fruta, Paulo 

Câmara com plano
municipal para a

integração de migrantes

Em maio, todos os eleitos do 
DITA apresentaram a renúncia 
ao mandato, o que provocou a 
falta de quórum e a convocação 
de eleições intercalares para a 
assembleia de freguesia.

Quanto à Câmara de Alan-
droal, João Grilo, que já tinha 
sido presidente entre 2009 e 
2013, encabeçando um movi-
mento independente, voltou a 
conquistar este município alen-
tejano, nas autárquicas de 01 
de outubro de 2017, desta vez 
a liderar a lista do PS.

O PS alcançou a maioria re-
lativa, mas o apoio do vereador 
Paulo Gonçalves, eleito pela 
CDU, permitiu à gestão socia-
lista passar a ter maioria abso-
luta, com três vereadores con-
tra um da CDU e um do DITA.

Fernandes frisou que o municí-
pio já tem vindo a desenvolver 
algumas ações que visam me-
lhorar as condições de acolhi-
mento e facilitar a integração 
das pessoas, sendo que este 
plano pretende ir mais além.

Entre as ações previstas es-
tão, por exemplo, os cursos de 
português que já têm vindo a ser 
realizados neste concelho e que 
deverão ser intensificados.

Juntasse-lhes o apoio para 
processos “sócio administrati-
vos” nacionais, que é uma das 
principais dificuldades aponta-
das pelos estrangeiros.

Além disso, está ainda pre-
vista a criação de mediadores, 
pessoas que conheçam bem 
e possam estabelecer a ponte 
com realidades, culturas e reli-
giões diferentes.

Estão ainda previstas me-
didas que visam o reforço do 
Centro de Acolhimento para 

Trabalho Temporário, que fun-
ciona no antigo Seminário, além 
da componente da formação 
técnica para os funcionários do 
município.

No que concerne à comu-
nidade emigrante, o plano tem 
como principal objetivo promo-
ver a ligação com os fundanen-
ses que vivem no estrangeiro, 
fomentando soluções para aju-
dar estas pessoas no contato 
(afetivo, legal e burocrático) que 
mantêm com o país.

“Queremos aproximar ain-
da mais a nossa diáspora do 

que é aquilo que é a sua terra 
natal e afetiva, sem esquecer 
os filhos destes e os que já 
regressaram”, apontou Paulo 
Fernandes.

Este plano também reforça 
a rede de parcerias com várias 
entidades, entre as quais a Uni-
versidade da Beira Interior.

A execução das ações de-
correrá nos próximos três anos 
e tem inscrita uma verba de cer-
ca de 130 mil euros e será ain-
da apresentada uma candidatu-
ra ao Alto Comissariado para as 
Migrações.

lhau, cozido de grão com carne 
de porco, de vitela, de borrego, 
enchidos e ervas aromáticas e 
para beber o vinho tinto Monsa-
raz Reserva 2015 da CARMIM.

O roteiro turístico que inte-
gra a mesa de Reguengos de 
Monsaraz é o percurso pedes-
tre “Escritas de Pedra e Cal”, 
com partida de Monsaraz e 
passagem pela Ermida de São 
Bento, Convento da Orada, 
Cromeleque do Xerez, Ponte 
Romana da Pêga e Menir do 
Outeiro. Para além da mesa 
do Restaurante Sabores de 
Monsaraz, na gala das 7 Ma-
ravilhas à Mesa em Monsaraz 
vão concorrer as mesas de 
Almeirim, Braga, Monchique, 
Ponta Delgada, Terras da 
Chanfana e Vila Real, sendo 
eleitas duas para a final, que 
vai decorrer no dia 16 de se-
tembro em Albufeira.

Monsaraz foi eleita no ano 
passado uma das 7 Maravilhas 
de Portugal na categoria Monu-
mento. Por isso, no dia 21 de 
junho foi inaugurado um pho-
topoint alusivo à distinção num 
local com vista privilegiada para 
a vila medieval, para que todos 
os interessados possam tirar 
fotos e selfies.

Em Oeiras a 
praia e para todos

Temos em Oeiras al-
gumas das melhores 
praias urbanas do país, 
e por isso mesmo, que-
remos que estas sejam 
acessíveis a todos os 
cidadãos que delas quei-
ram usufruir, sem qual-
quer tipo exceção.

Assim, desde 15 de 
junho até ao dia 31 de 
agosto, a Praia de Santo 
Amaro recebe mais uma 
vez o projeto Praia Aces-
sível.

Qualquer cidadão 
com necessidades espe-
ciais e com mobilidade 
condicionada, pode ins-
crever-se gratuitamente, 

para usufruir de cadei-
ras de praias anfíbias 
ou outros equipamentos 
de apoio à mobilidade, 
possibilitando o acesso 
à praia e aos banhos de 
mar. Estes serviços es-
tarão disponíveis entre 
as 9h00 e as 13h00.

O município de Oei-
ras aposta mais uma 
vez nesta iniciativa, pro-
movendo a igualdade 
de oportunidades, junta-
mente com a CERCIO-
EIRAS, a Associação 
Humanitária de Bombei-
ros de Oeiras e com a 
Associação Juvenil Pró
-Atlântico

Comic Con no Passeio 
Marítimo de Algés

A próxima Comic Con, a convenção portuguesa 
dedicada ao entretenimento e cultura pop, vai acon-
tecer de 6 a 9 de Setembro, no Passeio Marítimo de 
Algés, em Oeiras.

 Esta será a quinta edição da Comic Con, que 
este ano transita da Exponor de Matosinhos para 
Oeiras, antecipando-se de Dezembro para Setem-
bro. A organização do evento assinou um protocolo 
com a autarquia de Oeiras por três edições e que en-
volverá, por parte do município, um apoio financeiro 
e logístico de 330 mil euros por edição.

Na conferência de imprensa em Oeiras, o direc-
tor-geral da Comic Con, Paulo Rocha Cardoso, ex-
plicou que o evento precisava de se expandir e de 
ser melhorado.

O Passeio Marítimo de Algés é um terreno alca-
troado, junto do rio Tejo que habitualmente acolhe, 
em julho, o festival Nos Alive, com uma capacidade 
– naquele contexto – para cerca de 50 mil pessoas.

Todas as áreas às quais a Comic Con se dedica, 
como a banda desenhada, o cinema, a televisão, o 
‘cosplay’ ou a zona comercial, sofrerão alterações, 
mas o espírito da convenção mantém-se, disse o di-
rector-geral.

Francisco Rocha Gonçalves, vice-presidente da 
autarquia de Oeiras, disse que será erguida “uma 
mini-cidade no recinto”.

Paulo Rocha Cardoso espera receber pelo menos 
100 mil pessoas, a mesma audiência da Comic Con 
de 2017.

A sete meses do evento, o director de operações 
da Comic Con Portugal, Pedro Cardoso, explicou à 
agência Lusa que estão ainda pode ser analisadas 
as estruturas para acolher a iniciativa na nova loca-
lização, “porque é uma operação logística completa-
mente diferente”.

O fato de o Passeio Marítimo de Algés não ter 
qualquer edifício permitirá à Comic Con uma maior 
liberdade na disposição de espaços para as diferen-
tes atividades e áreas de programação.

“Muitos dos parceiros queriam fazer activações 
maiores e não era possível”, disse.

Pedro Cardoso recordou que a Comic Con “é a 
plataforma da indústria. O objetivo é divulgar tudo o 
que existe, quer a nível nacional, quer internacional. 
O objetivo é criar interacção com o público, viver a 
experiência dos quatro dias com os ídolos”.

primeira gala das 7 maravilhas à 
mesa é em reguengos de monsaraz
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seia

A Transumância dos pas-
tores, que teve lugar no pas-
sado sábado 30 de junho em 
Seia, atravessando as Al-
deias de Montanha da Póvoa 
Velha e Sabugueiro, assume-
se cada vez mais como um 
evento que associa a autenti-
cidade da pastorícia ao Turis-
mo de Experiências na Serra 
da Estrela.

Esta prática secular, que 
anualmente se cumpre por 
esta altura e que nos últimos 
6 anos tem vindo a ser assi-
nalada em Seia, como forma 
de valorização da atividade 
pastorícia, mas também de 
promoção do território, contou 
este ano com meia centena de 
participantes. Neste universo, 
de destacar o crescente nú-
mero de turistas estrangeiros, 
representando 20% dos parti-
cipantes, oriundos de países 
como França, Brasil e Cana-
dá, sendo os restantes pro-
venientes das imediações, de 
cidades como Lisboa, Porto e 
Coimbra. A motivação destes 
turistas, que procuram autenti-
cidade e genuinidade, fugindo 
dos conceitos de recriação, é 
sem dúvida a experiência e o 
contato com identidade local.

No que aos pastores diz 
respeito é de salientar o or-
gulho e a motivação no seu 
envolvimento nestas iniciati-
vas, pois as entendem como 
um contributo para a digni-
ficação da pastorícia e, por 
conseguinte, para a preser-
vação da qualidade daquele 
que é um dos mais prestigia-

dos queijos do país, o Queijo 
Serra da Estrela.

Do programa da atividade 
constaram ações de degusta-
ção gastronômica inspiradas 
na vida pastoril, animação mu-
sical, onde se destaca um con-
certo do grupo Sigilata, uma 
sessão de contos tradicionais 
e ações de conservação e pre-
servação da fauna e flora, em 
que se realça a presença do 
CERVAS – Centro de Recupe-
ração de Animais Selvagens, 
protagonista de um momento 
carregado de emoção, com a 
devolução à natureza de uma 
ave de rapina que havia sido 
encontrada ferida.

De destacar, ainda, a pre-
sença de um grupo de Urban 
sketchers que, além de terem 
sido pastores por um dia, cap-
taram, por via do desenho, a 
essência desta atividade, au-
mentando assim o acervo ar-
tístico e cultural desta prática 
ancestral.

A iniciativa resultou de 
uma parceria entre os pas-
tores do concelho de Seia, o 
Município de Seia e a Associa-
ção de Desenvolvimento Inte-
grado da Rede das Aldeias 
de Montanha, integrando a 
Grande Rota da Transumân-
cia, projeto transversal da 
Agência de Desenvolvimen-
to Gardunha enquadrado na 
EEC PROVERE iNature, cofi-
nanciado pelo Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através do CENTRO 
2020 – Programa Operacional 
Regional do Centro.

Transumância recebe cada vez 
mais turistas estrangeiros

Vieira o minho

porTalegre

mangualde

oVar

marinha grande

Para conhecer ainda mais 
de perto a realidade dos servi-
ços nacionais de saúde do con-
celho de Mangualde, foram efe-
tuadas visitas à USF de Terras 
de Azurara (Unidade de Saúde 
Familiar), à USF de Mangualde 
e à ECL – Equipes Coordenação 
Local para os Cuidados Continu-
ados Integrados.

As visitas foram efetuadas 
pelo Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Mangualde, João Aze-
vedo, pela Presidente da ARS 
Centro, Rosa Reis Marques, 
pelo Presidente ACES Dão La-
fões, António Grade, e pela Ve-
readora da Saúde da Câmara 
Municipal de Mangualde, Maria 
José Coelho, e decorreram du-
rante a manhã do dia 7 de junho.

“Estabelecer ainda uma 
maior proximidade com as pro-
blemáticas da saúde local, dos 
serviços nacionais de saúde, a 
fim de encontrar sempre as me-
lhores soluções para as popula-
ções, foi o objetivo desta visita”, 
sublinha João Azevedo. “Quere-
mos estar sempre próximo das 
populações, próximo dos seus 
problemas, porque só assim se 
encontram as soluções adequa-
das e possíveis”, conclui o edil 
mangualdense.

Foi ainda estabelecido um 
protocolo de colaboração entre 
a Câmara Municipal de Man-
gualde e a USF de Mangualde, 
que visa a cedência, por parte 
da autarquia, de alguns equi-
pamentos.

Visita ao serviço nacional
de saúde de mangualde

Cumprindo uma vez mais a 
tradição, a Câmara Municipal 
voltou a organizar o passeio 
convívio para os Vieirenses.

Neste sentido, mais de 
1600 pessoas do concelho de 
Vieira o Minho rumaram ontem 
ao Santuário de Nossa Senho-
ra de Fátima, no passeio anu-
al que a Autarquia proporciona 
aos seniores do concelho, e 
no qual marcou, igualmente, 
presença o presidente do Mu-

nicípio, António Cardoso.
Provenientes de todas as 

freguesias do concelho de 
Vieira do Minho, os participan-
tes assistiram à celebração da 
Eucaristia na Igreja da San-
tíssima Trindade concelebra-
da pelo Arcipreste de Vieira, 
Padre Alcino Xavier, e pelos 
párocos, Albano Costa, João 
Lameiras, Fernando Eurico e 
José Alves que também inte-
graram o passeio.

autarquia levou 1600
peregrinos ao santuário de Fátima

De referir, ainda que a cele-
bração da Eucaristia foi anima-
da pelo Coro da Universidade 
Sênior de Vieira do Minho.

A celebração da Eucaristia 
foi animada pelo Coro da Uni-
versidade Sênior de Vieira do 
Minho.

No final da celebração re-
ligiosa, os participantes nes-
te passeio aproveitaram para 
aconchegar o estômago, no 
tradicional almoço de confra-
ternização na zona envolvente 
ao Santuário, com a partilha 
de farnéis.

Entre os peregrinos, que 
aproveitaram esta deslocação 
ao Santuário de Fátima para 
o cumprimento de promessas 
e a compra de recordações, 
reinou sempre um ambiente 
de boa disposição e alegria 
que se manteve durante toda 
a tarde e durante a viagem de 
regresso a Vieira do Minho.

Distribuídos por 32 auto-
carros, os participantes neste 

passeio foram acompanhados 
pelos técnicos da Autarquia, 
que tiveram a colaboração dos 
vários presidentes de Junta de 
Freguesia do concelho e de 
técnicos dos diferentes Cen-
tros Sociais e Paroquiais.

Nas palavras que foi par-
tilhando com os presentes, o 
presidente António Cardoso 
referiu que “este tipo de inicia-
tiva, para além de promover o 
convívio, é um excelente mo-
mento para os Vieirenses ma-
nifestarem a sua fé e devoção 
a Nossa Senhora de Fátima”.

O autarca considerou, ain-
da, que “os mais Vieirenses 
e a promoção de estratégias 
que visem o seu bem-estar 
serão sempre uma priorida-
de”. No final, António Car-
doso agradeceu a “forma 
dedicada como todos os pre-
sentes se empenharam na 
iniciativa, fator que contri-
buiu, decisivamente, para o 
sucesso deste passeio”

A iniciativa do executivo mu-
nicipal também foi aprovada, por 
unanimidade, na mais recente 
reunião da Assembleia Munici-
pal de Portalegre, através de um 
“voto de solidariedade”, de acor-
do com um comunicado enviado 
pela câmara.

“O que estamos a fazer com 
os refugiados não passa só pelo 
ensino da nossa língua, mas 
também por ajudarmos na so-
cialização e integração na nossa 
comunidade”, disse o presidente 
da Cáritas Diocesana de Porta-
legre - Castelo Branco, Elicídio 
Bilé, em declarações.

Com a aprovação da pro-
posta, a Cáritas Diocesana es-
pera “dar a conhecer” aos cerca 
de 25 refugiados que vivem em 
Portalegre a história e os monu-
mentos da cidade alentejana.

“Estamos a falar de famí-
lias, de várias idades e na-
cionalidades, gente nova com 
filhos que nasceram recente-
mente. Já conseguimos fazer 
o reagrupamento familiar na 
maioria dos casos e tem sido 
também um trabalho muito po-
sitivo”, salientou.

Segundo Elicídio Bilé, os re-
fugiados têm tido uma “vida nor-
mal” na cidade com o apoio da 
Cáritas, em termos de alimenta-
ção para que possam viver “com 
o mínimo de condições”.

O vice-presidente da Câ-
mara de Portalegre, João Nuno 
Cardoso, disse que a decisão 
foi tomada de forma a mostrar 
solidariedade com o problema 
com que os refugiados são 
confrontados.

Na opinião do autarca, os re-

fugiados estão “pouco a pouco” 
a integrar-se na vida da cidade e 
alguns deles possuem formação 
superior, o que poderá contribuir 
também para o desenvolvimen-
to do concelho.

A tomada de posição da 
Assembleia Municipal de Por-
talegre sobre o acolhimento de 
refugiados, apresentada pelo 
movimento Candidatura Livre 
e Independente por Portalegre 
(CLIP), que lidera o executivo, 
contêm no seu texto manifes-
tações de repúdio contra atos 
ou comentários xenófobos.

“Lamentavelmente tem havi-
do, sobretudo através das redes 
sociais, uma onda de indigna-
ção relativamente ao acolhimen-
to de refugiados em Portalegre 
e a alguns pequenos benefícios 
aprovados pela câmara munici-

pal na sequência da proposta 
da Caritas Portalegre - Castelo 
Branco” lê-se no documento.

Deste modo, a Assembleia 
Municipal de Portalegre consi-
dera “inadmissível a propaga-
ção de atitudes xenófobas” em 
qualquer município do país.

“Para que não restem dú-
vidas, a Assembleia Municipal 
manifesta a sua total solidarie-
dade para com os refugiados 
que sejam acolhidos em Por-
talegre, solidarizando-se tam-
bém com o executivo munici-
pal na tomada de medidas que 
visem minimizar o sofrimento 
decorrente da catástrofe mi-
gratória, em conjugação com 
as entidades nacionais e da 
sociedade que acompanhem o 
processo”, lê-se ainda no do-
cumento.

Realizou-se no último fim-
de-semana, em Ovar, a 9.ª e 
10.ª contagem do Campeona-
to de Portugal de Tiro ao Voo, 
na qual o Clube de Caçadores 
de Estremoz se destacou pela 
positiva.

Na prova de sábado, a 9.ª 
contagem, a equipe do Clube 
de Caçadores de Estremoz 
sagrou-se vencedora com os 
atiradores Artur Mora, Manuel 
Moura, Afonso Roquette, José 

Marcelino Tavares e Orlando 
de Carvalho. Artur Mota ficou 
em 4.º lugar individual.

Na prova de domingo, a 
10.ª contagem, a equipe do 
clube ficou em 3.º lugar e Artur 
Mota foi o grande vencedor da 
contagem.

O Município de Estremoz 
felicita os atletas e o Clube de 
Caçadores de Estremoz, que 
continuam a dignificar o des-
porto da cidade de Estremoz.

A vereadora da Cultura da Câ-
mara Municipal da Marinha Gran-
de, Célia Guerra, assistiu à parti-
da Grupo de Percussão Tocándo  
para a sua “tournée” de atuações 
nas Astúrias, Espanha.

A partida simbólica do grupo 
da Marinha Grande ocorreu na 
Praça Guilherme Stephens, na 
manhã do dia 6 de julho, momen-
to em que a autarca desejou boa 
viagem aos músicos, felicitou-os 
pelas atuações agendadas para 
o país vizinho e agradeceu o 
fato de difundirem a cultura por-
tuguesa no estrangeiro.

Nascido no ano 2000 como 
projeto pedagógico e artístico, 
constituído por crianças e jovens 
da Marinha Grande, o Tocándar 
transporta para a atualidade a 
festa dos “Zés Pereiras”. Na rua 
ou em palco, o grupo apresenta 

Clube de Caçadores de
estremoz em destaque

grupo de percussão Tocándar da marinha 
grande, partiu para atuações nas astúrias

um espetáculo que faz a fusão 
entre bombos, caixas e timba-
lões, passando pelos djembés, 
os caretos, os digeridos, os es-
panta espíritos, as estruturas 
metálicas e os bidões, onde 
convivem ambientes rítmicos 
tradicionais e contemporâneos, 
impregnados de energia juvenil.

São objetivos do grupo: pro-
porcionar contato com aspetos 
essenciais do nosso patrimônio 
cultural, nomeadamente na área 
da música tradicional e da ex-
pressão corporal; contribuir para 
a educação estética, no quadro 
dos ritmos tradicionais portu-
gueses; contribuir para a fruição 
saudável dos tempos livres; criar 
condições para a concretização 
de situações de autoconfiança e 
prazer e para o desenvolvimento 
de trabalho cooperado.

refugiados têm entradas gratuitas
em piscinas e espaços culturais
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Desemprego do Norte no valor
mais baixo dos últimos 13 anos

O emprego na região 
cresceu 3,1% no primeiro 
trimestre de 2018, quase 
igualando o registro do tri-
mestre anterior (3,2%)”, com 
a indústria transformadora a 
ser responsável pelo maior 
contributo para este cres-
cimento, indica o relatório 
trimestral “Norte Conjuntu-
ra” que identifica as tendên-

cias que marcam a evolu-
ção econômica no território.                                                                                                  
“Deve igualmente referir-se 
as contribuições do ramo 
alojamento, restauração e 
similares, das atividades de 
saúde humana e apoio so-
cial, do comércio  e da edu-
cação, acrescenta.

Elaborado pela Comis-
são de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do 
Norte, o documento refere 
ainda que o consumo priva-
do continuou a crescer, com 
acelerações do crescimento 
do crédito ao consumo e dos 
levantamentos Multibanco 
com cartões nacionais.

No final de março, a dívi-
da das famílias do Norte ao 
sistema bancário e financei-
ro residente relativa a crédi-
to ao consumo e outros fins 

Em junho, o investimento 
resultante da Autorização de 
Residência para a atividade 
de Investimento, como são 
conhecidos os vistos ‘gold’, 
atingiu 52.849.429,34 eu-
ros, uma subida de 34,6% 
face a igual período de 2017 
(39.250.091,91 euros). Relati-
vamente a maio, o investimen-
to caiu 28%.

Do total do montante cap-
tado em junho, a maior par-
te é proveniente da compra 
de bens imóveis (49.751. 
115,83 euros),na transfe-
rência de capital chegou a 
3.098.313,51 euros.

No mês passado foram 
concedidos 90 ARI, dos quais 
87 por via do critério de aquisi-
ção de imóveis. Do total destes 
últimos, 4 foram concedidos 
através de imóveis para rea-
bilitação urbana. Até final de 
junho tinham sido concedidos 
um total de 164 vistos ‘doura-
dos’ por via de compra de imó-
veis para reabilitação, sendo 
que o primeiro foi atribuído há 
quase 2 anos. A transferência 
de capital foi responsável pela 
atribuição de 3 vistos.

No primeiro semestre, o 
investimento captado através 
deste instrumento totalizou 
484.029.198,98 euros, o que 
representa uma queda de 
18,8% .

Em termos acumulados,  
os vistos ‘gold’ começaram a 
ser atribuídos, a 8 de outubro 
de 2012, até junho último, o 
investimento captado chega a 
3.895.295.041,37 euros, dos 
quais 366.144.760,19 euros 
por transferência de capital e 
3.529.150.281,18 euros pela 
compra de imóveis.

Desde a criação deste ins-
trumento, foram atribuídos 6 
369 ARI: 2 em 2012, 494 em 
2013, 1.526 em 2014, 766 em 
2015, 1.414 em 2016, 1.351 
em 2017 e 816 em 2018. Em 
termos acumulados, desde a 
sua criação, foram concedidos 
6.017 vistos por aquisição de 
bens, 341 por transferência 
de capital, e 11 pela criação 
de, pelo menos, 10 postos de 
trabalho. A China lidera a lista 
de ARI atribuídas (3.890 até ju-
nho), seguida do Brasil (561), 
África do Sul (254), Turquia 
(224) e Rússia (222).

chegava  a 7.692 milhões 
de euros e apresentava,  um 
crescimento de 5,9%.

O valor de novos emprés-
timos concedidos às empre-
sas da região demonstra uma 
forte dinâmica de crescimento 
e a inversão da tendência ve-
rificada até 2017, verificando-
se, no primeiro trimestre do 
ano, uma subida de 17,7%, 
recuperando um valor que já 
não se registava desde o pri-
meiro trimestre de 2014.

De acordo com o relató-
rio, e segundo a informação 
preliminar disponível, as ex-
portações de bens por parte 
das empresas do Norte re-
gistaram no inicio de 2018 
um crescimento de 1,1%, 
assegurado pelas vendas 
para o exterior de instru-
mentos e aparelhos de ótica, 

fotografia, cinematografia, 
de medida, controle, preci-
são ou médico-cirúrgicos.                                                                                                     
As exportações de veículos, 
tratores, ciclos e outros veí-
culos terrestres, suas partes 
e acessórios”, com um cres-
cimento de 9,4% e assegu-
rando uma contribuição de 
1% para a variação do total 
das exportações .

Os indicadores dos hotéis 
continuaram a exibir fortes 
subidas, o número de dor-
midas reforçou o seu ritmo, 
com uma variação de 12,4%, 
contra 10,8% no trimestre 
anterior. Neste mesmo perí-
odo, os hóspedes do  estran-
geiro foram responsáveis por 
53,1% das dormidas, uma 
proporção superior à do pe-
ríodo homólogo, que tinha 
sido de 51,0%”.

Investimento 
captado com 

vistos gold sobe 
34,6% em junho

A Carris vai receber 215 
ônibus  a partir de setembro, 
que irão reforçar a frota da 
empresa de Lisboa. A infor-
mação foi dada por Fernando 
Medina, presidente da câ-
mara de Lisboa, e entrevista 
à RTP3. Mas nem todos os 
veículos vão chegar ao mes-
mo tempo. Ainda este ano, 
chegará o primeiro conjunto, 
de 100 , todos a gás natural, 
e em três formatos diferentes: 
articulados, standard com 52 
lugares e midis , de 26 luga-
res, para as linhas de bairro. 
“Até final de 2018, a Carris 
prevê receber 40 ônibus arti-
culados a GNC, 40 standard 
de 12 metros a GNC e cerca 

Os novos ônibus que vão reforçar a Carris

de 20  midis”, detalha fonte  da 
empresa. A empresa reafirma, 
desta forma, as declarações 
do presidente do conselho 
Tiago Farias, em entrevista. 
“Prevemos que comecem a 
chegar ônibus no segundo 
semestre e que, até ao fim 

deste ano, a Carris receba 
100 novos, alguns articulados, 
a gás natural, standard e ou-
tros menores para as linhas 
de bairro”. Fernando Medina, 
na mesma entrevista, afirma 
que estes ônibus servirão 
para acrescentar à atual frota 

de cerca de 600 veículos. A 
Carris acrescenta que a entra-
da destes novos ônibus contri-
buirá para o aumento da frota 
da CARRIS, embora existam 
alguns abates associados 
aos veículos com maior anti-
guidade. A partir de setembro 
começam a chegar 215 novos 
para acrescentar à atual frota 
de cerca de 600 veículos. Mo-
dernos e mais sustentáveis, 
aumentando a frequência das 
carreiras, diminuindo tempos 
de espera e aumentando o 
conforto da viagem. Além dos 
215 novos a Carris vai contar 
com mais 30 elétricos novos, 
de grande dimensão, para 
complementar esta frota. 

O turismo de cruzeiros 
em Lisboa está a atravessar 
uma boa maré. Há cada vez 
mais passageiros a bordo 
dos navios que passam pela 
cidade e, nos primeiros seis 
meses, foram mais de 221 
mil a parar no porto de Lis-
boa, mais 15% face ao mes-
mo período do ano anterior.

Entre os novos passagei-
ros, a maioria não iniciou ou 
terminou a viagem em Lis-
boa. Os passageiros de trân-
sito, aqueles que têm a cida-
de como uma das paragens 
mas que seguem a rota para 
outros destinos, foram os que 
deram o maior salto, de 16%. 
Passaram de 173.217 para 
200.554. Já os turistas cuja 
rota de cruzeiro teve início 

Cruzeiros trazem mais
15% de turistas a Lisboa

ou fim em Lisboa cresceram 
apenas 5%, para atingirem 
os 20.518. Também o núme-
ro de escalas viu uma subida 
semelhante à dos passagei-
ros, de 11%, atingindo as 
148. Desta perspectiva, mais 
uma vez, são os navios de 
trânsito a responsáveis pela 
maior fatia. Contudo, não 
são os que mais crescem: 
os cruzeiros de interporting, 
isto é, que nos vários por-
tos renovam os passageiros, 
abandonando uns, receben-
do outros, aumentaram 67%, 
de 3 para 5.

As escalas em que Lisboa 
figurou em um dos extremos, 
como primeiro ou ou último 
destino, aumentaram 21%, 
dos 33 para os 40.   

A reforma é um assunto 
que tem vindo a ganhar re-
levância na lista de objetivos 
de poupança dos portugue-
ses. Mas, apesar de haver 
mais pessoas a poupar para 
esta fase da vida e a reco-
nhecer a necessidade de 
constituir um complemento 
para compensar a perda de 
rendimento com a pensão, a 
reforma ainda está longe de 
ser a principal prioridade.

As férias, por exemplo, 
são ainda mais importante 
para os portugueses. Cer-
ca de 40% dos portugueses 
poupa ou já poupou para a re-
forma. Ainda assim, entre as 
pessoas que admitem ter ca-
pacidade para poupar men-
salmente, a reforma continua 
a não estar no topo das suas 
prioridades de poupança. 
Salvaguardar uma situação 

Portugueses poupam mais
para viagens do que para a reforma

de imprevisto ou de emer-
gência lidera a lista de ob-
jetivos de poupança (89%), 
enquanto a reforma surge 
como principal objetivo para 
48% dos inquiridos pela pes-
quisa. “As pensões, os hábi-
tos de poupança e o perfil do 
aforrador em Portugal”, do 
Instituto BBVA de Pensões. 
Ainda que haja mais pesso-
as a colocar a reforma entre 
possíveis objetivos para os 
quais poupa, há outros des-
tinos para a poupança con-
siderados mais relevantes. É 
o caso das viagens e lazer, 
que recolhem uma percen-
tagem de relevância maior 
no inquérito: 56%. Questões 
como os estudos dos filhos 
também estão à frente da 
reforma (53%). Embora a 
reforma não seja o princi-
pal objetivo de poupança, 

os portugueses reconhecem 
a necessidade de poupar 
para a reforma e mostram-
se preocupados com o fato 
de a pensão não ser sufi-
ciente para manterem o seu 
nível de vida. Nove em cada 
dez entrevistados considera 
“aconselhável que cada qual 
poupe para complementar a 
reforma da Segurança So-
cial”. Contudo, 6 em cada 10 
ainda não começou a poupar 
para a reforma.

Entre os que deixam de 
lado parte do seu rendimen-
to para a reforma, os depó-
sitos a prazo continuam a 
ser o instrumento preferido 
para poupar. Mais de metade 
da poupança que tem como 
finalidade fazer um pé-de-
meia para a reforma é canali-
zado para estes produtos de 
investimento. Os PPR sur-

gem como a segunda opção 
(45%). Ainda que apenas 
35% dos inquiridos assuma 
que poupa atualmente para a 
reforma há mais portugueses 
a poupar. Cerca de 62% dos 
portugueses diz economizar 
parte do seu salário. Em mé-
dia, poupavam 221,2 euros 
por mês, em 2017, contra 
164,4 e 136,1 euros em 2016 
e 2015, respectivamente.
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Política

O presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, disse  
que é preciso esperar para ver o 
que vai acontecer com a entrada 
em vigor das 35 horas semanais 
na Função Pública,  no setor da 
Saúde, e que cabe ao governo 
gerir a situação.

“Vamos esperar para ver o que 
dá. Só agora começou a ser apli-
cada no setor da saúde, como vai 
haver um orçamento para o ano 
que vem até permite, a propósi-
to do orçamento, ao governo ver 

a situação e o que deve fazer”, 
referiu à saída do Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais, 
que celebrou 10 anos da sua 
criação, onde visitou a última ex-
posição da artista transmontana, 
intitulada “Humanidade”, em que 
a pintora dá destaque ao drama 
dos refugiados. Questionado pe-
los jornalistas, Marcelo Rebelo 
de Sousa disse que a aplicação 
da medida das 35 horas come-
çou a um de julho. “Estamos a 
dia sete. Vamos ver”, afirmou.

Marcelo remete para Governo
questão das 35 horas semanais

Inovação deve ser política
prioritária transversal

a todas as áreas do Governo

O líder do PSD, Rui Rio, 
afirmou que o partido terá 
uma posição oficial sobre 
o Orçamento quando a 
proposta for conhecida,  
que só é a favor ou contra 
aquilo que conhece. “Po-
dem dizer o que quiserem, 
eu repito o que digo desde 
pequenino: não sou a fa-
vor nem contra aquilo que 
desconheço. Eu só sou a 
favor ou contra aquilo que 
conheço”.

Rio “lembrou” que ne-
nhum dos 10 milhões de 
portugueses conhece a 
proposta do próximo OE, 
“porque ela não existe”. 
“Como é que posso dizer 
que sou a favor ou contra 
uma coisa que eu desco-
nheço em absoluto e que 
não existe? Eu recuso-me 
a fazer política nesses ter-

Rio diz que PSD só decidirá se é favor ou contra 
Orçamento do Estado quando houver proposta                                                               

mos”, acrescentou.
Recorde-se que na 

quinta-feira, numa reu-
nião da bancada parla-
mentar do PSD, o líder 
parlamentar, Fernando 
Negrão, admitiu que os 
deputados sociais de-
mocratas votariam “ten-
dencialmente contra” o 
Orçamento do Estado 
apresentado pelo Gover-
no, mesmo antes de o do-
cumento ser conhecido.

Garantiu que “não há 
divisão nenhuma” no inte-
rior do PSD sobre o pró-
ximo OE, adiantando que 
“as pessoas têm a liberda-
de de pensar como muito 
bem entendem”. Quando 
a proposta de OE for co-
nhecida, o PSD “natural-
mente, terá uma posição 
oficial”.

O primeiro-ministro, António 
Costa, defendeu  que a inovação 
tem de ser vista como um motor 
de desenvolvimento e uma políti-
ca prioritária transversal a todas 
as áreas do Governo.

António Costa falava  em 
Lisboa na apresentação das 
novas medidas do programa 
Startup Portugal para promover 
o empreendedorismo, entre as 
quais a abertura de um centro 
de inovação no Turismo e a li-
nha ADN Start Up.

Segundo o governante, a 
inovação “tem de ser uma políti-
ca prioritária transversal a todas 
as áreas do Governo”.

“Portugal está no mapa dos 
investidores internacionais”, disse.

O programa Startup Portugal 
vai ter 19 novas medidas para 
promover o empreendedorismo, 
entre as quais a abertura de um 
centro de inovação no Turismo 
e a linha ADN Start Up, que vi-
sam setores como o Turismo, 
Comércio e Restauração.

No caso do Startup Voucher, 
a novidade neste apoio destina-
do ao desenvolvimento de pro-
jetos em fase de ideia é que as 
candidaturas já estão abertas, 
com 400 vagas, incluindo pela 
primeira vez projetos candidatos 
da região de Lisboa. A regulari-
dade de abertura  será de duas 
vezes por ano.

No programa Momentum, 
que é um apoio destinado a 
recém-graduados e finalistas 
do ensino superior que tenham 
beneficiado de bolsas de ação 
social durante o curso e que 
no final pretendam desenvolver 
uma ideia de negócio, a novida-
de é que o número de projetos 
apoiados “aumentará signifi-
cativamente”, estimando-se “a 
abertura de 50 vagas por ano”, 
segundo o ministério de Manuel 
Caldeira Cabral.

No que respeita ao Vale In-
cubação, apoio a empresas com 
menos de um ano na área do 
empreendedorismo, a novidade 
é a “aceitação de candidaturas 
em contínuo e aumento do va-
lor máximo de apoio para 7.500 
euros, exceto Lisboa (5.000 eu-
ros)”, sendo que o próximo avi-
so será aberto este mês.

Entre as novas medidas de 
apoio ao empreendedorismo está 
também a abertura de um centro 
de inovação no Turismo com uma 
academia digital e uma incubado-
ra especializada no setor.

A Estratégia Nacional para 
o Empreendedorismo – Startup 
Portugal foi lançada em 2016 
como uma das prioridades do 
Governo para fomentar a com-
petitividade da economia, cria-
ção de emprego e atração de 
investimento.

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, admitiu que 
a proposta do PCP de produção 
de medicamentos pelo Estado 
poderá ser uma ideia interes-
sante, mas apenas se ficar mais 
barato.

A líder do CDS-PP falava 
aos jornalistas após uma visita 
ao Hospital Amadora-Sintra, no 
âmbito da qual reuniu com a 
administração daquela unidade 
hospitalar, acompanhada das 
deputadas Isabel Galriça Neto e 
Ana Rita Bessa e de dirigentes 
locais centristas.

Assunção Cristas referia-
se a um projeto de lei do PCP 
para converter o Laboratório Mi-
litar em Laboratório Nacional do 
Medicamento, pondo o Estado a 
produzir medicamentos, com o 
objetivo de reduzir o seu preço 
face à produção privada.

Assunção Cristas insistiu 

Cristas admite Estado a
produzir medicamentos mas

só se for mais barato

que os centristas não têm “uma 
visão ideológica e dogmática”, 
mas uma “visão prática, que 
tem a ver com as condições efe-
tivas que existem ou que se po-
dem criar com facilidade e com 
vantagem para a qualidade, dos 
cuidados de saúde e para o erá-
rio público”.

“Até lá, todos têm liber-
dade de dizer o que pen-
sam. Quando as opiniões 
das pessoas são genuí-
nas, tenho o máximo de 
respeito. Quando são mal-
dosas, quando são táti-
cas, quando são difamató-
rias, aí não tenho respeito 
nenhum”.

O presidente do PSD 

Catarina Martins assumiu estas po-
sições, no final de uma reunião em 
Lisboa da Mesa Nacional do Bloco 
de Esquerda, o órgão máximo des-
ta força política entre convenções.                                                                                                                          
Interrogada sobre o teor das afirmações 
proferidas pelo secretário-geral socialis-
ta, António Costa,  segundo as quais é 
essencial esta legislatura terminar para 
que a atual solução política de Governo 
se possa repetir na próxima legislatura, 
Catarina Martins recusou “fugir para dis-
cussões mais à frente”.

Catarina  alegou então que o Bloco 
nunca desiste de nenhuma das fases, de 
nenhuma das etapas, para cumprir-se a 
posição conjunta assinada com o PS em novembro de 2015.

“Para nós, neste momento, prioritário é o pacote laboral, 
pela razão de que não se recuperam rendimentos do traba-
lho  sem tirar da lei o que lá foi colocado pela ‘troika’,  e isso 
não tem a ver com o Orçamento. Em relação à recuperação 
dos salários dos trabalhadores do privado, esse debate fa-
z-se no Código de Trabalho”, justificou a coordenadora do 
Bloco de Esquerda.

Bloco avisa que acordo no pacote
trabalhista  é decisivo  antes do Orçamento

Ainda numa resposta indireta à posi-
ção transmitida por António Costa sobre 
condições políticas a criar tendo em vis-
ta a próxima legislatura, Catarina Martins 
contrapôs que “é importante que não 
se fuja já para discussões para a fren-
te, quando há a questão do Código de 
Trabalho que é tão importante para tanta 
gente recuperar os seus salários já”.

“Assinamos uma declaração conjun-
ta com o âmbito de uma legislatura que 
queremos que seja cumprida e faremos 
tudo para que os compromissos  assu-
midos sejam concretizados .

Antes, na sua declaração inicial, Ca-
tarina Martins já tinha deixado um aviso 

ao PS e ao Governo em relação ao debate na especialidade 
das medidas para a alteração das leis laborais, que deverá 
ocorrer em setembro na Assembleia da República. 

Disse, preto no branco, que o Bloco de Esquerda “vo-
tará contra” as medidas negociadas pelo Governo com as 
confederações patronais, designadamente o banco de ho-
ras grupal, o período experimental e os contratos de muito 
curta duração.

reiterou ainda que os pro-
blemas nos hospitais por-
tugueses decorrentes da 
passagem às 35 horas de 
serviço para a totalidade 
dos profissionais de saú-
de é “símbolo da irres-
ponsabilidade de quem, 
para ser simpático e para 
conseguir uma solução 
política no Parlamento 
que permitisse ser gover-
no, acabou a dar aquilo 
que não podia dar”.

Em declarações aos 
jornalistas em Vila Verde, 
Rui Rio destacou que “bai-
xar das 40 horas para as 
35 sem ter capacidade de 
resposta dá que neste mo-
mento nos hospitais portu-
gueses estão de certeza 
muitas pessoas a sofrer 
por força dessa irrespon-
sabilidade”.
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Tradicional Festa Solidária
no Clube Português de NiteróiA simpática 

irmã Adélia, 
Gestora  do 

Orfanato, 
diante do 
álbum de 

recordação 
de agrade-
cimento às 

mulheres 
que constru-
íram o Orfa-
nato Santo 
Antônio e a 

creche Santo 
Antônio de 

Lisboa

Numa pose, 
durante a 
Festa Julina 
Solidária no 
C.P.N. do 
Ingá, vemos 
Zenir de Mello 
– vice-presi-
dente social 
do C.P.N., 
componen-
tes do R.F. 
Luís Vaz de 
Camões e a 
Irmã Adé-
lia, durante 
o leilão de 
vinhos Terras 
de Camões

Domingo de muita ale-
gria e solidariedade no 
C.P.N. do Ingá, onde todos 
os anos a tradição é manti-
da. Uma festa muito espe-
rada por todos pois, além 
de um maravilhoso arraial, 
há barraquinhas, comidas 
típicas e brincadeiras de 
muito bom gosto. A festa 
apresentou uma quadri-
lha animada com a turma 
do Rancho Folclórico Luís 
Vaz de Camões, colorindo 
com as danças tipicas des-
ta época. Além da alegria, 
a finalidade maior era de 

Muita gente boa e amiga prestigiou mais uma iniciativa positiva da 
diretoria do Clube Português de Niterói. Podemos destacar,o diretor 
Fidel Cal,senhora Ana Maria esposa do vice-presidente de Patrimô-
nio Nilton Vieira e a dinâmica diretora Zenir de Mello entre o casal

Diretores 
e a equipe 
do C.P.N. 
com uma 
arrecada-

ção parcial 
de alguns 
alimentos 
que foram 

doados 
para Orfa-

nato Santo 
Antônio

angariar fundos para uma 
Instituição e, este ano a 
agraciada foi o Orfanato 
Santo Antonio  e  a Creche  
Santo Antonio de Lisboa

 Uma festa que a nossa 
Comunidade sempre mar-
ca presença, em peso. Um 
evento organizado pela di-
retoria social do Clube que 
contou com o apoio  de Di-
retores  e a equipe de cola-
boradores do C.P.N. A en-
trada era a oferta de  1Kg 
alimentos não perecíveis.

Um sucesso absoluto 
com o Clube recebendo 
diversas doações, em ali-
mentos e sempre aquela 
parceria com os deliciosos 
vinhos Terras de Camões, 
grande colaborador sempre 
firme e forte com o C.P.N.. 
Uma linda festa com a pre-
sença maciça dos amigos, 
o Clube também contou 
com a doação de uma bi-
cicleta feita pela empresa 
de alimentos, Real Madrid. 
Não podemos deixar de 
citar a colaboração do ar-
tesão Luciano Mello com 
suportes de vinho. Com 
certeza, sucesso absoluto 
na festa solidária do C.P.N., 
onde a benevolência é o 
maior objetivo em ajudar ao 
próximo. Parabéns à direto-
ria do C.P.N. em especial a vice-presidente social Zenir 

de Mello ao lado do seu es-
poso, o 1.º vice-presidente 
Carlos Bartha que foram 
incansáveis contando com 
o apoio do presidente Fer-

nando Guedes, demais 
diretores e a todos que de 
alguma forma ofereceram a 
sua colaboração ao C.P.N.. 
Parabéns a todos pela bo-
nita ação.

Alegria e descontração não faltou na Festa Julina solidária. Pode-
mos ver os associados: Rogério, irmã e esposa Otília Moreno, Dire-
tora Zenir de Mello e primeiro vice-presidente Carlos Bartha

Explosão de alegria desta linda família, no tradicional Arraial Julino 
do C.P.N.: Cláudio, da Michelan de Niterói, esposa Alda, filhas Isa-
bel, Amanda e Maria Fernanda e o amigo Roberto

Bonita pose 
para o Jor-

nal Portugal, 
em Foco 

Dr. Carlos 
Bartha – 1.º 

vice-pre-
sidente 

do C.P.N., 
esposa Ze-
nir de Mello 
– vice-presi-
dente Social 
felizes com 
o sucesso

da festa no 
CPNRegistro da equipe do Orfanato Santo Antonio, com a Gestora Adélia 

e a vice-presidente social do C.P.N., Zenir de Mello, todas irmanadas 
no ideal de fazer o bem

Equipe do 
C.P.N. num 
destaque na 
Festa Julina 
da Solidá-
ria com a 
diretora do 
CPN Zenir 
de Mello, a 
Irmã Adélia 
– Gestora 
do Orfanato 
Santo Anto-
nio, felizes 
com o dever 
cumprido

Esta vai para 
o faceboock 
a linda família 
da diretora 
Zenir de 
Mello, seu 
filho Luciano 
Mello, - arte-
são e demais 
familiares

Bonita foto do presidente do CPN Dr. Fernando Guedes, com os 
diretores, vice presidente social Zenir de Mello, 1º vice presidente 
Dr. Carlos Bartha, e os componentes do Rancho Folclorico Luiz Vaz 
de Camões

O Gerente 
Cristiano, 
esposa 
Luciana e 
filha Maria 
Eduarda, 
num close 
para o 
Jornal 
Portugal 
em Foco 
durante 
esta linda 
festa

Sempre um grande sucesso, a barraca da família do Alesandro Mu-
niz e como é tradicinal apresentou um delicioso churrasco, como 
todos os anos, para satisfação de todos que lá comparecem

Família Fialho e amigos com os diretores do C.P.N. Dr. Carlos Bar-
tha e Zenir de Mello, agradecendo a presença desta querida família

Mais uma mesa de destaque, na Festa Julina do C.P.N. do Ingá, 
famlía da associada Olga e voluntários do Orfanato Santo Antônio 
de Lisboa que proporcionou alegria a todos os corações
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Com Grande Festa
Associação dos Poveiros Comemorou 
“São Pedro” e “Dia dos Poveiros”

O dia 30 de Junho de 2.018, certamente ficara 
registrado nos anais da Associação dos Povei-
ros de São Paulo, que tem como presidente o Sr. 
Lino Lage, e contou com o apoio das empresas 
Ofner, Zarco Turismo, Cardim Plaza Hotel, Trevo 
estacionamentos e Luzitana Jóias. Foi o dia em 
que, com um grande arraial comemoraram o Dia 
de São Pedro e o Dia dos Poveiros. Recordamos 
que o Dia dos Poveiros é já parte integrante, do 
calendário de eventos da Prefeitura da Cidade 
de São Paulo, graças ao trabalho e propositura, 
do amigo da Comunidade o Vereador Toninho 
Paiva, com o projeto de lei 715/2003. Foi um dia 
atípico, pois já na chegada os amigos depara-
vam com uma barraca onde eram assadas sar-
dinhas e febras e também uma grande fogueira. 
Desde a criação do Dia dos Poveiros, o Verea-
dor Toninho Paiva, realiza ali, uma breve sessão 
solene. Neste ano o cerimonial esteve a cargo 
do assessor Claudio Alba, que convidou o Pre-
sidente Sr. Lino Lage, representando o Consul 
Geral Dr. Hugo Gravanita, o Presidente do Con-
selho da Comunidade Dr. Manuel Magno, e o Sr. 
Oscar Ferrão Presidente do Lar da Provedoria. 
Sob a regência do Maestro Jose Carlos Milanêz, 
tivemos a execução dos Hinos de Portugal e Bra-
sil, pela Banda da Guarda Civil Metropolitana. 
Fizeram uso da palavra nesta noite o Vereador 
Toninho Paiva, o presidente Sr. Lino Lage e ain-
da o Dr. Hugo Gravanita e o Dr. Manuel Magno 
que parabenizaram os Poveiros e sua diretoria 
bem como o vereador pela iniciativa. Em segui-
da, num justo reconhecimento e um testemunho 
de gratidão da Câmara por relevantes serviços 
prestados, foram homenageados com o Diploma 
de Honra ao Mérito: o Sr. Cesar Augusto, o Sr. 
Justino P. Barroso representado por sua espo-

Na barraca das febras e sardinhas assadas vemos o Givaldo e o Fernando 
Gomes cuidando delas.

A grande fogueira à entrada dos 
Poveiros.

Presentes vemos o Sr. Amílcar Ferreira (Estacionamen-
tos Trevo) a esposa Sra. Maria de Lurdes Madeira, a 
Sra. Maria de Lurdes, o esposo Sr. Antonio Pascoal, o 
Sr. Albino Monteiro, a esposa Sra. Maria Adelaide, a filha 
Andrea e o genro Edilson Lagareiro.

Aqui os homenageados da noite e ainda o Presidente Sr. Lino Lage, a es-
posa Sra. Alice Lage, o Dr. Manuel Magno, o Sr. Oscar Ferrão, o Vereador 
Toninho Paiva e o Dr. Hugo Gravanita.

Entrada do Rancho Raízes de Portugal, e puxando a 
frente, com o arco iluminado vemos o Presidente dos 
Poveiros Sr. Lino Lage e a 1.a dama Sra. Alice Lage.

Rancho Raízes de Portugal com os arabescos. Rancho Raízes de Portugal com os arabescos.

sa Sra. Helena  Barroso, o Sr. Alexandre da C. 
Lima, o sobrinho Luís Filipe L. dos Santos e o Sr. 
Jose Genário S. Mendonça. A animação desta 
noite, além da saborosa sardinha portuguesa 
assada, as deliciosas febras com batatas, caldo 
verde, quentão, vinho quente, foi a musica que 
ali esteve aos cuidados da tocata do Rancho 
Folc. Raízes de Portugal da Associação dos Po-
veiros, que na continuidade se exibiu. A entrada 
do Rancho Raízes de Portugal foi triunfal, tendo 
à frente o Presidente Sr. Lino Lage e sua esposa 
Sra. Alice Lage, com um arco ou arabesco todo 
iluminado, e os demais componentes com arcos 
coloridos, tradicionais no São Pedro da Povoa. 
Nesta noite todos os componentes estavam 
envergando lindos e novos trajes coloridos de 

tricanas poveiras, os trajes das rusgas. Foram 
responsáveis por esses novos trajes, a 1.a dama 
Sra. Alice Lage, a Sra. Helena Barroso e a Cris 
Malheiros. Na povoa quando havia procissões, 
era uma disputa a ver quem mais queria parti-
cipar nelas e envergar as opas representativas 
das confrarias: branco e verde (Sra. da Lapa), 
azul e amarelo (S. José), azul e vermelho (Sra. 
das Dores). E para felicidade dos Poveiros, o 
Raízes adentrou com a musica Ala Arriba. Apre-
sentou ainda do cancioneiro da Povoa, Vamos 
Ver o Mar, Vira de Oito, Vira Poveiro, o Fandango 
Poveiro, o Mar Enrola na Areia, e outras mais, 
e muito vira livre para todos dançarem. Confira 
mais detalhes no site www.portugalemfoco.com.
br ou no facebook/Portugal em foco.

A Casa Ilha da Madeira comemo-
rou com uma Sessão Solene fes-
tiva, no ultimo dia 01 de Julho de 
2.018, em meio a muitos fogos de 
artifício, três efemérides. Os seus 
49 anos de fundação, o Dia da Re-
gião Autônoma da Madeira e o Dia 
das Comunidades Madeirenses 
espalhadas pelo mundo, numa ini-
ciativa do Vereador Toninho Paiva. 
Tivemos realizando a abertura o 
radialista Martins Araújo, e como 
responsável pelo cerimonial, o 
Sr. Cláudio Alba. Este convidou o 
presidente da entidade, Sr. José 
Manuel Dias Bettencourt, o vere-
ador Toninho Paiva, o DR. Manuel 
Magno Presidente do Conselho da 
Comunidade, o Sr. Oscar Ferrão 
Presidente do Lar da Provedoria, 
Dr. David da Fonte Presidente do 
Elos Clube de São Paulo Sul, o 
Sr. Ricardo Magalhães Diretor do 
Sampapão, e diretores da entida-
de. Tivemos a execução do hino 
da Ilha da Madeira, e ainda os hi-
nos de Portugal e Brasil,pela Ban-
da da Guarda Civil Metropolitana. 
Iniciando a sessão, tivemos a pa-
lavra do Vereador Toninho Paiva, 
proponente desta sessão, que 
falou da satisfação de estar mais 
uma vez com a comunidade ma-
deirense. Saudou a todos os pre-
sentes na pessoa do presidente 
da entidade, saudou a todos que 
construíram aquela casa e os gru-
pos folclóricos da entidade, que 
resgatam usos e costumes e ainda 

Madeirenses Comemoraram
Aniversário - Dia da Região Autônoma
e Dia das Comunidades Madeirenses 

os homenageados daquela tarde. 
O presidente Sr. Jose Manuel Dias 
Bettencourt, que falou sobre a fun-
dação e os seus fundadores João 
da Cruz e Jaime Nóbrega.A seguir 
procedeu-se ao ato culminante da 
noite, a entrega do “Diploma de 
Gratidão” da Câmara Municipal de 
São Paulo a pessoas, que estão 
sempre a serviço da Luso - Brasi-
lidade. Foram elas:GualbinoBilim 
da Mata, Francisco José Aquino, 
Célia Regina de Freitas Aquino, 
Abel Romão Teixeira, Raul Fer-
nandes Alves Santos, Maria dos 
Santos Gois de Viveiros, Elenice 
de Gouveia Rodrigues, Mônica 
Forni Caccia Gouveia, Rosmary 
Correa prefeita da Regional San-
tana/Tucuruvi, Oscar Augusto 
Ferrão Filho, presidente do Lar da 
Provedoria Portuguesa, Dr. Ma-
noel Magno Alves, presidente do 

Conselho da Comunidade, Sra. 
Maria Manuela Camisa Nova - in 
memorian ali representada pelo 
filho Sr. Alberto Casa Grande. A 
Casa Ilha da Madeira homena-
geou o vereador Toninho Paiva, 
com uma placa alusiva aquela 
data. Muita animação e varias co-
midas típicas portuguesas como 
sopa de trigo, a tradicional espe-
tada, bacalhau em postas, alhei-
ras, caldo verde, e também doces 
típicos fizeram parte deste arraial. 
A animação esteve a cargo dos 
Grupos Folclóricos da Casa Ilha 
da Madeira adulto e infantil. Não 
faltou o “Parabéns a Você” e o cor-
te do bolo, comemorativo dos 49 
anos de existência da Casa Ilha da 
Madeira em São Paulo. Veja mais 
detalhes no site www.portugalem-
foco.com.brou pelo Facebook/
Portugal em Foco.

Aqui todos os homenageados neste dia junto ao presidente da entidade Sr. 
José Manuel Bettencourt, e o proponente Vereador Toninho Paiva.

Momentos do corte do bolo pelo Presidente Sr. José Ma-
nuel Bettencourt, sua esposa Sra. Rosa Bettencourt e o 
Vereador Toninho Paiva

O Vereador Toninho Paiva e o Sr. José Manuel Betten-
court na homenagem prestada ao Dr. Manuel Magno 
Presidente do Conselho da Comunidade.

Flagrante dos muitos presentes à Casa Ilha da Madeira. Instantes do Parabéns à Casa Ilha da Madeira de São Paulo.
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Era a Lisboa de Amália e Vinicius  
O ano de 1968 foi marcado 

pela rebelião dos jovens 
que explodiu em diferentes pontos 
do planeta, a começar por Paris, 
e incendiou igualmente Frankfurt, 
Praga, Roma, Berlim, Milão, Cida-
de do México, Washington e Rio 
de Janeiro – servindo de inspira-
ção, aqui, à primorosa obra do jor-
nalista e escritor brasileiro, Zuenir 
Ventura, publicada em 1989, em 
cujo título o autor afirmava que 
aquele era um ano que não havia 
acabado. Um jogo de palavras que 
resumia a frustração de muitos 
que, a sonhar acordado em 1968, 
ainda não tinham vislumbrado, 
passados vinte anos, a realização 
de tantas reivindicações, 
que, a rigor, estavam magis-
tralmente resumidas na ‘pa-
lavra de ordem’ da época, na 
qual exigia-se a proibição de 
proibir... Mas, justamente no 
final de 1968, no dia 19 de 
dezembro, em Lisboa, onde 
os estudantes universitários 
durante a primavera também 
fizeram passeatas e protes-
tos, aconteceu o histórico 
encontro entre grandes poe-
tas do fado e o maior dos po-
etas da bossa nova, Vinicius 
de Moraes (1913 – 1980), 
em casa de Amália Rodri-
gues, ao número 193 da Rua 
de São Bento – endereço 
transformado em 1999, logo após 
a morte da cantora, aos 79 anos, 
no museu dedicado à mais amada 
das divas da música portuguesa.

Presentes naquela noite fria 
de inverno lisboeta, convi-

dados por Amália para receber o 
amigo brasileiro, estavam os poe-
tas Ari dos Santos (1937 – 1984), 
David Mourão Ferreira (1927 – 
1996), Alain Oulman (1928 – 1990) 
e a açoriana Natália Correia (1923 
– 1993). A encenação do encon-
tro entre portugueses e o carioca 
Vinicius de Moraes esteve em car-
taz em 2012 no Teatro Politeama, 
em Lisboa, com grande sucesso 
de público, revivido num musical 
com roteiro e direção de Filipe La 

Féria, celebrado ator e realizador 
português de 73 anos, apaixona-
do pelo fado e pela personalidade 
da anfitriã daquela inesquecível 
noite luso-brasileira. À estréia da 
peça UMA NOITE EM CASA DE 
AMÁLIA, no tradicional Politea-
ma, teatro com belíssima fachada 
neo-manuelino, na Rua Portas de 
Santo Antão, lá estiveram o en-
tão Primeiro Ministro Pedro Pas-
sos Coelho e o ex-presidente da 
República, Mário Soares (1924 
– 2017), acompanhado da espo-
sa, Dona Maria Barroso (1915 – 
2015).

A idéia de Amália era ofe-
recer uma pequena festa 

de despedida ao poeta brasilei-
ro, que visitava Lisboa e no dia 
seguinte embarcaria para Roma, 
onde passaria o Natal em compa-
nhia do então jovem compositor 
de A Banda, Chico Buarque de 
Holanda, que se ‘auto exilara’ por 
uma temporada na capital italiana. 
O que deveria ser uma ‘pequena 
festa’ acabou por se transformar 
num marco das relações culturais 
entre os dois países, que, juntos, 
caminharam por mais de três sé-
culos. Amália cantou e também 
Vinicius. Houve uma gravação do 
magnífico sarau musical que ain-
da hoje pode ser encontrado nas 
casas de discos em Portugal, no 
Brasil e mesmo em alguns países 

de língua portuguesa, bem como 
em Paris, cidade querida de Vini-
cius, que lá viveu, entre os anos 
1940 e 1950,  quando diplomata 
do Brasil. Muitos são os críticos 
musicais, lá como cá, que con-
sideram aquela noite o encontro 
mais espontâneo de todos os tem-
pos entre poetas comprometidos 
com a cultura popular dos dois 
países.

Era, no entanto, um grupo 
com idéias políticas bem 

diferentes. Amália era tida como 
simpatizante do regime sala-
zarista, porém, entre os poetas 
portugueses convidados por ela, 
estavam dois comunistas, Ari dos 

Santos e Alain Oulman, um 
socialista, David Mourão 
Ferreira, amigo e ex-minis-
tro em governos presididos 
por Mário Soares, e a libe-
ral-conservadora, embora 
profundamente irrequieta, 
Natália Correia, ex-deputa-
da ao parlamento pelo PSD 
– partido de centro-direita 
ao qual pertencia o Primei-
ro Ministro Passos Coelho. 
Vinicius era diferente de 
todos eles. Não era salaza-
rista e não simpatizava com 
a ditadura militar brasileira. 
Também não era liberal-
conservador... Tampouco 
comunista. Talvez, socia-

lista? Provavelmente, não. Ele 
era mesmo um grande boêmio 
carioca, bastante liberal, apaixo-
nado pela poesia e a música, por 
acreditar que os versos idealistas 
da bossa nova ajudariam a der-
rubar preconceitos e, destarte, 
tornar mais tolerante a socieda-
de no Brasil. Um dos momentos 
mais significativos do encontro foi 
quando, noite alta, Vinicius, numa 
discussão com os lusitanos, pre-
gou, convicto, que a poesia por-
tuguesa precisava ser mais infor-
mal e tirar a gravata - a ressaltar, 
entretanto, o sentido figurado da 
imagem, pois, aos copos e àque-
la hora, quase todos ali já tinham 
afrouxado o colarinho. 

DIA 12.07.2018
Rita de Cássia Amaral; Felipe San-
tos do Rego (neto do falecido Sr. 
Ernesto do Rego); Rafael (neto Sr. 
Aníbal e Maria); Orlando Meirinhos 
(Conselheiro do Centro Trasmonta-
no e diretor da Refrigeração Aveni-
da); Mara Rocha (nossa amiga es-
posa do Manézinho ambos diretores 
dos Poveiros de São Paulo); Diogo 
Ferreti (filho da amiga Adelaide Fer-
reti integrante do Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo do Ro-
tary Penha). 
DIA 13.07.2018
Eduardo Silva; Paulo Grosso (Mira 
Imobiliária).
DIA 14.07.2018
Fernando Ramos (esposo da Dra. 
Rosana dos Ramos); Faria Aniver-
sario nesta data o nosso Manuel 
Martins que já nos deixou; Fabiane 
Nunes (esposa do chefinho Andre 
da Numatur Turismo).
DIA 15.07.2018
Dr. José Verdasca dos Santos; 
Laura Botelho dos Santos (nossa 
amiga do coração de longa data 
- Que Deus lhe de muita saúde); 
Magna Gonçalves (esposa Rui 
Gonçalves da Padaria Portugália 
e vice presidente do SAMPAPÃO); 
Antonio Dias Maquinêz (folcloris-
ta); Aniversario do Guilherme Mina 
(filho do casal Paulo Mina e Cris-
tiana).
DIA 16.07.2018
Andréia de Freitas Veríssimo; Rui 
Oliveira (nosso amigo assinante e 
irmão do Dr. Abílio de Oliveira da 
Beneficência); Raul das Alheira ( 
Presidente da Tocata Musical Cá 
de Quero); Rui José Caldeira (nosso 
amigo).

DIA 17.07.2018
Carolina Maria Araújo ( que exerce 
suas atividades no consulado geral 
de Portugal em São Paulo); João 
Manuel Vieira de Carvalho (diretor 
do Arouca São Paulo Clube); Edu-
ardo Victor; Daniela Viveiros Fer-
nandes (filha José Moreira e Maria 
Helena); Aniversário de Casamento 
de Antônio da Conceição Cardoso 
e Noêmia Gomes; Sr. Eduardo das 
Neves Freire (grande amigo e co-
laborador com o Lar da Provedoria 

doando produtos de limpeza e genro 
do amigo Sr. Caldeira); Sr. Arman-
do Henrique de Oliveira (diretor do 
Arouca).
DIA 18.07.2018
Manuel José Pereira Simão (Rancho Al-
deias da Nossa Terra); Antonio Carlos 
Vale Fernandes (Rancho Aldeias da Nos-
sa Terra); Daniele Graça Moreira (filha 
Antonio Moreira); Victor dos Santos Men-
des; Mariana Nunes (Rancho Aldeias da 
Nossa Terra e filha do casal amigo Ma-
nuel das Águas e a Esperança).

Dia 14.07.2018
Adega da Lusa 
Você não pode perder mais esta grande festa popular, com en-
trada gratuita a partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, 
numa realização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas e mui-
ta animação com a Tocata do Grupo Folclórico da Portuguesa 
de Desportos que se exibirá e como convidado o Rancho Fol-
clórico Verde Gaio. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 33 
Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Almoço de Sábado na Casa de Portugal do Grande ABC 
A Casa de Portugal do Grande ABC, convida a todos para seu habi-
tual almoço de sábado em sua sede a partir das 12 horas.  Teremos 
sardinhas portuguesas assadas, febras, com batatas ao murro, caldo 
verde, arroz e saladas. Convites na secretaria do clube. Convites e 
informações R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo André – São 
Paulo - fones (011) 4436.0223 – 4438.0188   
Dia 21.07.2018
Inicio da Quermesse Beneficente na Lusa
A diretoria da Portuguesa está preparando para este dia o ini-
cio da Quermesse Beneficente da Lusa a partir das 18 horas. 
O evento, voltado para toda a família terá barracas típicas de 
quermesse como quentão, vinho quente, milho verde, caldo ver-
de, alheira e bolinho de bacalhau, doces portugueses, além da 
apresentação do Grupo Folclórico da Portuguesa e de sua to-
cata que animará a festa. Para a garotada haverá um espaço de 
recreação e barraca de jogos infantis. A Quermesse acontecerá 
no espaço Village Canindé (ao lado da Gruta de Nossa Senhora 
de Fátima). Para participar da festa é necessário trazer um quilo 
de alimento não perecível que será destinado às obras sociais 

da Paróquia Santa Rita de Cássia do Pari e para o alojamento 
do Centro de Treinamento da Lusa. Local: Sede Social – Rua 
Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé. Estacionamento 
pelo portão 3, junto ao ginásio Raulzão.
Dia 22.07.2018
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia realizando 
mais um almoço convívio, teremos mais um Bacalhau do Raízes. 
A animação estará a cargo do rancho organizador, que se exibi-
rá. Convites e informações com Sra. Soledade (11) 2263.1535 - 
2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria – São Paulo
Encerramento da Quermesse Beneficente na Lusa
A diretoria da Portuguesa está preparando neste dia a Quermes-
se Beneficente da Lusa a partir das 18 horas. O evento, voltado 
para toda a família terá barracas típicas de quermesse como 
quentão, vinho quente, milho verde, caldo verde, alheira e boli-
nho de bacalhau, doces portugueses, além da apresentação do 
Grupo Folclórico da Portuguesa e de sua tocata que animará a 
festa, e o encerramento estará a cargo da Banda Alma Lusía-
da. Para a garotada haverá um espaço de recreação e barraca 
de jogos infantis. A Quermesse acontecerá no espaço Village 
Canindé (ao lado da Gruta de Nossa Senhora de Fátima). Para 
participar da festa é necessário trazer um quilo de alimento não 
perecível que será destinado às obras sociais da Paróquia Santa 
Rita de Cássia do Pari e para o alojamento do Centro de Treina-
mento da Lusa. Local: Sede Social – Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 – Canindé. Estacionamento pelo portão 3, junto ao 
ginásio Raulzão
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O treinador do Spor-
ting, José Peseiro, ga-
rantiu que a sua equipe 
estará em excelentes con-
dições na estreia na I Liga 
portuguesa de futebol, 
frente ao Moreirense, em 
meados de agosto.

“Importa neste momen-
to construir uma equipe 
forte, fazer um grupo de tra-
balho com seriedade, res-
ponsabilidade, consistên-
cia, sendo assertivos, fazer 
o melhor no dia a dia, para 
dia 10, 11 ou 12 estarmos 
no nosso melhor momento, 
a top, preparados para en-
carar o nosso primeiro jogo 

José Peseiro garante 
Sporting “a top” na 

primeira jornada da I

dentro do que é a exigência 
deste clube. Porque estar 
no Sporting é querer vencer 
e vamos estar a top neste 
primeiro jogo”, assegurou.

Em declarações à 
Sporting TV, fazendo o ba-
lanço dos primeiros dias 
da pré-temporada, Pesei-
ro disse que cumpriu com 
sucesso os primeiros três 
objetivos.

“O primeiro era desen-
volver as competências e 
as dimensões de treino, o 
segundo introduzir exercí-
cios das nossas metodolo-
gias e do nosso estilo de 
jogo e o terceiro avaliar os 
recursos que temos em to-
das as vertentes, tentando 
darmo-nos a conhecer e 
conhecer. Quero valorizar 
empenho, entrega que to-
dos demonstraram, dizen-
do que estão presentes e 
que querem dignificar esta 
camisa”, afirmou.

O Sporting parte na 
segunda-feira para um es-
tágio na Suíça, que o trei-
nador diz ser importante 
porque vai “ter competição 
e ter um espaço de ava-
liação mais preciso, mais 
específico”
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A Liga Portuguesa de Fu-
tebol Profissional gerou um 
novo calendário para a pró-
xima temporada desportiva 
da Liga NOS e da Ledman 
LigaPro devido a um erro na 
leitura de um número no pri-
meiro sorteio, que decorreu 
na passada sexta-feira, em 
Coimbra.

“Um dos números que 
foi apresentado como sendo 
um ‘9’ pela colaboradora que 
estava no palco, na verdade, 
era um ‘6’”, explicou a dire-
tora executiva da Liga, Sónia 
Carneiro, informando que, 
face ao erro, iria ser gerado 
um novo calendário.

Face ao erro na leitura 
do número, foi gerada uma 
chave errada, portanto “o ca-
lendário que foi gerado não é 
o calendário correto”, acres-
centou.

“Em nome da Liga, pe-
dimos desculpa”, afirmou 
Sónia Carneiro, numa decla-
ração aos jornalistas, sem a 
presença do presidente da 
Liga, Pedro Proença.

Ditou o segundo sorteio 
que o FC Porto vai iniciar 
a defesa do título da I Liga 
portuguesa de futebol em 

Liga foi obrigada a gerar novo calendário

casa frente ao Desportivo de 
Chaves. O Benfica recebe na 
Luz o Vitória de Guimarães e 
o Sporting inicia o campeo-
nato com uma deslocação 
a Moreira de Cónegos para 
defrontar o Moreirense.

Programa da 1.ª jornada:
Benfica - Vitória de Guima-
rães
Sporting de Braga - Nacional
Feirense - Rio Ave
Moreirense - Sporting
Vitória de Setúbal - Desporti-
vo das Aves
Tondela - Belenenses
Portimonense - Boavista
FC Porto - Desportivo de 
Chaves
Marítimo - Santa Clara

O primeiro jogo entre 

grandes está marcado para 
a 3.ª jornada, a 26 de agos-
to, e vai opor o Benfica e o 
Sporting na Luz.

O sorteio ditou ainda que, 
à sétima jornada, o Benfica 
receba o FC Porto, no dia 7 
de outubro, enquanto o Spor-
ting fecha a primeira volta 
com a recepção ao FC Porto, 
no dia 12 de janeiro de 2019.

O Sporting recebe o Ben-
fica a 3 de fevereiro, em jogo 
da 20.ª jornada, sendo que 
os ‘encarnados’ se deslo-
cam ao Dragão’ para de-
frontar o FC Porto em 3 de 
março, na 24.ª ronda, e os 
‘leões’ medem forças com 
os ‘azuis e brancos’ na 34.ª 
e penúltima jornada da pro-
va, em 19 de maio.

‘Clássicos’ da edição 
2017/18 da I Liga 

portuguesa de futebol:
3.ª jornada (26 de agosto): 
Benfica - Sporting
7.ª jornada (07 de outubro): 
Benfica - FC Porto
15.ª jornada (12 de janeiro): 
Sporting – FC Porto
20.ª jornada (03 de feverei-
ro): Sporting - Benfica
24.ª jornada (03 de março): 
FC Porto - Benfica
34.ª jornada (19 de maio): 
FC Porto - Sporting

Antes de ser corrigido o 
calendário, numa primeira 
jornada, marcada para 12 de 
agosto, foi anunciado que o 
FC Porto iria iniciar a defesa 
do título da I Liga portuguesa 
de futebol em casa frente ao 
Rio Ave; o Benfica, segundo 
classificado em 2017/18, iria 
deslocar-se à Madeira para 
defrontar o Marítimo; e Spor-
ting, que fechou o pódio na 
última temporada, iria iniciar 
o campeonato em casa, com 
uma recepção ao Tondela.

Os sorteios do campeo-
nato de 2018/19 acontece-
ram na passada sexta-feira 
à noite no Convento de São 
Francisco, em Coimbra.

Benfica de olhos postos
na “reconquista” do título

O vice-presidente do 
Benfica, Sílvio Cervan, afir-
mou que o clube vai para a 
próxima temporada com o 
objetivo de recuperar o título 
nacional de futebol, depois 
de ter sido vice-campeão na 
época transata.

 O Benfica avança para a 
próxima temporada que se 
avizinha “sob o signo da re-
conquista”, disse Sílvio Cer-
van, esperando que a equipe 
consiga alcançar o 37.º título 
nacional na época 2018/19.

“É esse o nosso objetivo 
e é esse o nosso caderno de 
encargos. Vamos afrontá-los 
e enfrentá-los com toda a 
responsabilidade”, batendo-
se com cada adversário “com 

ELIDIO LOPES
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A Imprensa espanhola re-
vela que o Bétis irá realizar 
um enorme esforço finan-
ceiro para garantir a contra-
tação de William Carvalho, 
que será a segunda maior 
transferência da história do 
clube espanhol, com quase 
111 anos.

De acordo com o “as”, 
embora William Carvalho te-
nha rescindido com o Spor-
ting, o clube espanhol quer 
evitar um diferendo no tribu-
nal e terá apresentado uma 
proposta que atinge os 25 
milhões de euros pelo passe 
do jogador.

Desse modo, o clube es-
panhol apenas uma vez na 

WILLIAM SERÁ A SEGUNDA MAIOR 
TRANSFERÊNCIA DO BÉTIS

sua história pagou mais por 
um jogador e isso foi quan-
do contratou o brasileiro De-
nilson, em 1998, por 30 mi-
lhões de euros.

O médio português irá as-
sinar por cinco temporada e 
receber 2.5 milhões por ano.

o maior ‘fair play’”, sublinhou 
Sílvio Cervan, que falava 
aos jornalistas na Gala dos 
40 anos da Liga de futebol, 
que decorre no Convento 
São Francisco, em Coimbra, 
depois de ter sido gerado o 
sorteio do calendário da pró-
xima época desportiva.

O vice-presidente do 
Benfica quer uma equipe 
com “grande rigor e respeito 
pelo espetáculo” e focada na 
recuperação do título nacio-
nal, conquistado na época 
transata pelo FC Porto.

As declarações de Sílvio 
Cervan aos jornalistas foram 
antes de ter sido notado um 
erro na leitura de um dos nú-
meros da chave que gerou o 

calendário, sendo que a Liga 
optou por gerar um novo ca-
lendário, com base na chave 
correta.

Confrontado, Sílvio Cer-
van referiu que mantém as 
declarações que disse an-

teriormente, em que des-
valorizou a importância do 
calendário definido: “É exata-
mente igual. Respeitamos to-
dos os adversários por igual. 
São 17 jogos em casa e 17 
jogos fora.”



 A Federação revelou 
na quinta-feira passada 
que o Portugal-Itália do 
próximo dia 10 de setem-
bro, que marca o regresso 
da equipe nacional à com-
petição depois da elimina-
ção do Mundial da Rússia, 
será no Estádio da Luz e 
não em Alvalade como ini-
cialmente agendado.

A decisão da FPF 

O papa Francisco de-
dicou algumas palavras 
aos brasileiros presentes 
na Praça de São Pedro, 
no Vaticano, aludindo à 
eliminação da seleção ‘ca-
narinha’ nas quartas de 
final do Mundial2018 de 
futebol.

“Vejo bandeiras bra-
sileiras. Saúdo os brasi-
leiros e animo, que será 
da próxima vez”, afirmou 
o argentino Jorge Bergo-

Papa Francisco anima brasileiros
e diz que vencerão para a próxima

Alvo de uma homena-
gem por parte da autar-
quia da Póvoa de Varzim, 
onde foi inaugurado um 
espaço lúdico e desportivo 
com o seu nome, Bruno 
Alves não coloca qualquer 
reserva a uma possível 
continuidade ao serviço 
da Seleção Nacional.

“Se precisarem de 
mim, estou sempre dis-
ponível!”, afirmou o cen-
tral, que continua vincu-
lado aos escoceses do 
Rangers, mas com con-
vite do Parma, conforme 
tem sido noticiado.

“Tenho contrato e es-

BRUNO ALVES DIZ SIM À SELEÇÃO

REGRESSO DA SELEÇÃO PASSA
DE ALVALADE PARA A LUZ

tou a ver a melhor opção 
para a minha carreira...”, 
esclareceu, a propósito.

De resto, e ao abor-
dar o Mundial que ain-
da decorre na Rússia, 
Bruno Alves reconheceu 
que a prova está “a ser 
atípica”, dado o afasta-
mento prematuro “das 
seleções consideradas 
favoritas”. 

Sobre a homenagem 
de que foi objeto pelo 
município poveiro, ape-
nas a certeza de que a 
mesma o deixa “honra-
do”: “A cidade sempre 
esteve comigo.”

prende-se com a realiza-
ção de eleições no Spor-
ting dois dias antes e foi 
tomada, segundo a FPF, 
“depois de avaliadas as 
questões logísticas decor-
rentes (...) e discutida com 
os responsáveis do clube 
na passada quinta-feira”.

O pontapé de saí-
da está marcado para as 
19:45 horas.

glio, admirador de futebol 
e adepto do San Lorenzo, 
durante o Ángelus, a tradi-
cional oração dominical. 

O Brasil, cinco vezes 
campeão do mundo, foi à 
última equipe sul-ameri-
cana a ser eliminada no 
Mundial2018, ao perder 
frente à Bélgica (2x1), 
nas quartas de final, fase 
em que também o Uru-
guai foi derrotado pela 
França (2x0).

O PSG está disposto a 
pagar 270 milhões de eu-
ros por Philippe Coutinho. 
O jornal espanhol ‘Mun-
do Deportivo’ avançou na 
passada segunda-feira 

PSG PREPARA PROPOSTA 
ASTRONÔMICA POR COUTINHO

que o clube parisiense 
fez uma oferta a um dos 
agentes do avançado bra-
sileiro para que o jogador 
se mude de Barcelona 
para Paris. 

Cristiano Ronaldo terá re-
cebido uma proposta de clu-
be chinês avaliada em 200 
milhões de euros.

 De acordo com a Marca, 
um clube chinês estará pron-
to para oferecer um contra-
to de dois anos a Ronaldo, 
onde o goleador português 
iria receber 100 milhões de 
euros por temporada.

Ainda assim, o jogador 
português rejeitou a hipóte-

RONALDO REJEITOU CONTRATO 
DE 200 MILHÕES DA CHINA

A Imprensa italiana reve-
la que o goleador português 
Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid) é esperado em Turim 
para assinar pela Juventus.

De acordo com a “Sport 
Mediaset”, Ronaldo irá in-
terromper as suas férias na 
Grécia para assinar o con-
trato com o colosso italiano.

As negociações estão 
a demorar mais do que era 

esperado, em virtude da di-
mensão da transferência, 
mas é esperado que tudo 
fique resolvido no início da 
próxima semana.

RONALDO 
ESPERADO
EM TURIM

“Depois de muitos qui-
lômetros a caminhar jun-
tos, a RFEF e Fernando 
Hierro põe fim à sua liga-
ção, uma vez terminada a 
participação de Espanha 
no Mundial”, lê-se no co-
municado do organismo 
que rege o futebol espa-
nhol.

Hierro, de 50 anos, 
assumiu o cargo de se-
lecionador, sucedendo a 
Julen Lopetegui, depois 
de o antigo treinador do 

 HIERRO DEIxA FEDERAÇÃO ESPANHOLA
FC Porto ter sido anun-
ciado como técnico do 
Real Madrid, a dois dias 
da estreia de ‘la roja’ no 
Mundial, frente à seleção 
portuguesa.

Na mensagem da 
RFEF, que termina com 
um agradecimento ao 
antigo jogador, Hierro “re-
jeitou regressar ao seu 
anterior cargo de diretor 
desportivo, para procu-
rar novos horizontes e 
encontrar novos desafios 

profissionais”.
A seleção espanhola 

foi eliminada nas oitavas 
de final do Mundial2018, 
pela anfitriã Rússia, no 
desempate através de 
grandes penalidades 
(4x3), depois do empate 
1x1 no prolongamento e 
no tempo regulamentar, 
depois de ter vencido o 
Grupo B da prova, com 
os mesmos cinco pontos 
de Portugal, segundo co-
locado no agrupamento.

se de rumar ao cam-
peonato chinês.
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 Os jornais publicam, diariamente, casos do-
lorosos de pessoas que passam meses tentando 
cirurgias na rede municipal de saúde e que, não 
raramente, morrem sem conseguir. Há, porém, 
uma fórmula infalível para atendimento, rápido e 
quase sem burocracia: basta fazer parte da igre-
ja do bispo/prefeito Marcello Crivella e das igrejas 
associadas, que o telefone de assessores dire-
tos do alcaide estará disponível para apressar os 
atendimentos. Quem não fizer parte dessa afortu-
nada comunidade - ou seja, a imensa maioria dos 
cidadãos cariocas - que espere, espere e espere. 
Quem sabe, um dia?

Sem ser jocosa, o fato, muito grave, é que a 
atitude do bispo/prefeito é inadmissível sob qual-
quer avaliação. Não adianta dizer que é vítima de 
perseguição da imprensa por “preconceito religio-
so”. Crivella, sem qualquer dúvida, violou os prin-
cípios fundamentais de um administrador público, 
que são o da impessoalidade, imparcialidade e até 
mesmo da moralidade, uma vez que não pode ofe-
recer facilidades a membros de um grupo, facção 
ou igreja em detrimento de outros. É caso de se 
abrir um processo de impedimento no âmbito da 
Câmara Municipal e, nesse sentido, estou partici-
pando das articulações com vistas a essa atitude, 
independente do fato de o Legislativo municipal es-
tar de recesso.

Por outro aspecto, é impossível não achar graça 
no fato de Sua Excelência promover uma reunião 
no Palácio da Cidade, definida como “secreta”, com 
a participação de pelo menos 250 bispos, pastores 
e assessores, proibindo que fossem tiradas foto-
grafias do evento. Secreta, com 250 pessoas? Ora, 
ora, é confiar muito na capacidade de tanta gente 
guardar segredo. É muita fé. Fé demais.

Só para amigos

Cada vez melhor o almoço das Quartas nas Beiras

Com toda certeza, cada semana que passa 
o Almoço das Quartas na Casa das Beiras está 
melhor com muita alegria e harmonia entre di-
retores e amigos. Todos,  formam uma só famí-
lia, onde a confraternização marca o encontro, 
todas às quartas-feiras de 15 em 15 dias. É 
uma alegria só, um verdadeiro encontro entre 
os presentes, onde saboreiam um delicioso 
bacalhau à Lagareiro, preparado pelo mes-
tre-chef, João e sua equipe de colaboradores 
que, cada dia mais  capricham no prato. Nada 
melhor para acompanhar o saboroso bacalhau 
do que os deliciosos vinhos portugueses. Re-
almente, a Casa das Beiras sabe receber os 
amigos e também espera por vocês

Gente muito legal 
curtindo o Almoço das 
Quartas, na Casa das 
Beiras: Hermann, com 
seu filho Erick Weig, 
da Padaria Puro Trigo 
de Botafogo, Alexan-
dre Lopes, da empresa 
Príncipe de Games 
– Aluguel de Roupas, 
Bernardo Gonçalves, 
da empresa Adrimar 
Importadora, num 
destaque com o Pre-
sidente Beirão José 
Henrique e apreciando 
o belo prato de baca-
lhau ao lado...!

Presença marcante no almoço semanal, na Casa das 
Beiras, nosso querido Alfredo, neste encontro que 
reune apreciadores da boa comida portuguesa, com 
o amigo Alberto
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Rancho Juvenil agita a Quinta de Santoinho

Linda 
apresen-
tação do 
Rancho 
Juvenil 
da Casa 
do Minho, 
no Arraial 
Minhoto, 
mostrando 
o amor 
destas 
crianças 
a nossa 
cultura 
Regional A Tocata do Rancho Folclórico Juvenil da Casa do Mi-

nho, dando um belo show, mostrando cedo a responsa-
bilidade de um futuro promissor

Bonita apresentação do G.F. Serões das Aldeias, o Grupo convidado da Quinta de 
Santoinho onde mostrou toda a sua alegria e garra com seu inegável talento

A Quinta de Santoi-
nho é sempre assim, 
sabor, animação e um 
grande convívio para a 
família minhota, asso-
ciados e amigos que, 
mensalmente, passam 

um alegre pedaço de 
noite com toda riqueza 
que existe na música, 
no folclore, nos pratos 
típicos e, é claro na 
gentileza da diretoria. 
A Quinta de Santoinho, 

de sábado passado, 
dia 7 começou com os 
acordes do sensacio-
nal “Conjunto Amigos 
do Alto Minho” e logo 
a festa estava formada 
em meio a tanta alegria 

contagiante.
Imperdíveis eram as 

sardinhas assadas na 
brasa, o caldo verde, o 
galeto e vinhos geladi-
nhos, em três qualida-
des tudo, como sempre, 
à vontade para o públi-
co, para além do que 
sempre semeia, a bela 
cultura Minhota.

Inegavelmente po-
demos afirmar: a Quinta 
de Santoinho é um dos 
mais puros recantos 
da cultura portuguesa 
da nossa Comunidade, 
dentro da nossa Vida 
Associativa! A boa mú-
sica, o cardápio típico o 
que convida sempre to-
dos ao ginásio da Casa 
do Minho e fazem o Ar-
raial, um programa cada 
vez mais prestigiado a 
cada realização.

E, para isso, con-
tribui muito a diretoria 

Linda 
imagem 
das com-
ponentes 
do R.F. 
Juvenil 
da Casa 
do Minho, 
o sorriso 
mostra 
tudo

presidida por Agosti-
nho dos Santos, traba-
lhando em harmonia, 
acabam por trazer uma 
programação sempre 
atraente. E não é só a 
Quinta, como as outras 
festas também!

Assim, na noite do 
passado sábado, a 
Quinta de Santoinho 
foi mais uma vez abri-
lhantada pelo Rancho 

Juvenil da Casa do Mi-
nho, prova que idade 
não é documento para 
defender as tradições 
da terra distante dando 
continuidade ao foclo-
re regional. O Rancho 
convidado, Serões das 
Aldeias abrilhantou mais 
ainda a noite com rique-
za e alegria, arrancando 
aplauso. Valeu à pena 
mais esta noite Minhota. 
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Tarde de Fados na Casa da Vila da Feira
Bonito show das novas vozes do fado, no Brasil Ana Paula 
e Camilo Leitão em mais uma tarde de sucesso feirense

Os artistas: 
Ana Paula, 
Camilo Lei-

tão e a Ban-
da Lusófona, 
agradecendo 

a recpção 
e carinho 

do público 
presente

Um sábado à tarde, 
perfeito. A diretoria da 
Casa da Vila da Feira, 
realizando mais uma 
bela tarde de fados, 
com as novas vozes 
do Fado no Brasil, Ana 
Paula e Camilo Leitão 
acompanhados da Ban-
da Lusófona que pro-
porcionaram um belo 
espetáculo de fados 
com a Casa recebendo 

O Cônsul-Adjunto João de Deus quando saudava a comuni-
dade portuguesa na Tarde de Fados, ao lado do Presidente 
Ernesto Boaventura e do vice social Fernando Alves

O Consul-Adjunto de Portugal no Rio, João de Deus, sol-
tando a voz na Tarde de fados com os amigos Camilo 
Leitão, o Presidente Ernesto Boaventura e o empresário 
Adão Ribeiro

Um brinde ao sucesso da Tarde de Fados, na Vila da 
Feira, com o cantor Camilo Leitão, brindando com os 
amigos Adão Ribeiro, Mário Simões, João Martins, 
Rosa e Irene Ribeiro

um excelente público. 
Tudo perfeito com mais 
uma grande apresenta-
ção da dupla, deixando 
mais uma vez todos os 
presentes, muito satis-
feitos.

Na oportunidade um 
casal que acrescentou 
ainda mais o convívio, 
o Consul-Adjunto de 
Portugal Rio de Ja-
neiro João de Deus, 
esposa, Consulesa 
Leélia Laumerts que 
foram envolvidos pelo 
carinho dos amigos 
da Comunidade Portu-
guesa Rio. Dr. João de 
Deus ainda brindou os 
amigos, cantando uma 
linda canção, deixan-
do uma boa impressão 
com sua bela voz. Uma 
tarde muito agradável. 
Parabéns ao Presiden-
te Ernesto Boaventura 
e sua diretoria.Prestigiando a Tarde de Fados na Vila da Feira, o Cônsul-Adjunto de Portugal, João 

de Deus e esposa, a Consulesa Leélia, os amigos Felipe Mendes, Rose Boaventura, 
Presidente Ernesto Boaventura e o casal, D. Olga e Dr. Albano da Rocha

Mesa super agradável, onde vemos o vice-presidente so-
cial, Fernando Alves, Américo Saraiva, Joaquim Saraiva 
e esposa Delmira

Presente no Castelo da Feira, os casais Adão Ribeiro, 
esposa Irene Ribeiro, Rosa e João Martins

Um brinde à amizade com o cantor Mário Simões, espo-
sa Maria Simões, Antônio Martins e o Presidente Feiren-
se Ernesto Boaventura



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

fado Vadio com Victor LoPez No reStauraNte coSta Verde

destaque 
da Semana

Paizão já tá com Saúdade

aLmoÇaNdo com a Saudade

SaudadeS deSte caSaL tão 
eLeGaNte e BemQuiSto

O DINHEIRO MAL GANHADO,
ÁGUA O DEU, ÁGUA O LEVOU
JÁ GASTEI TUDO QUE TINHA,
SÓ TEU AMOR ME RESTOU.
SÓ TEU AMOR ME RESTOU

QUE SENTIMENTO PROFUNDO
COM TEU AMOR TÃO SINCERO
SOU A MAIS RICA DO MUNDO. 

PARA O MEU JOÃO!

o muNdo de aLice

dr. aLBaNo ferreira e 
ferNaNdo carraSQueira

feLiz com miNHaS 
amiGaS QueridaS

Na festa da família Fonseca, passamos uma tarde 
maravilhosa, que venham outras! Na foto, Sra. Lour-
des Pereira e Dra. Ana Lopes, avó e mãe do grande 
jornalista Igor Lopes e uma amiga e, a fadista mais 
feliz do mundo, Maria Alcina! MUITAS BENÇÃOS!

joSé fraNciSco HomeNaGeado PeLa mariNHa

Gente fina é 
outra coisa

Em mais um Almoço Dançante realizado na Casa Vila 
da Feira e Terras de Santa Maria, a família Fernandes 
se fez presente. Como vemos neste belo cenário fo-
tográfico, Dr. Vinicius Lopes  Fernandes, chegou para 
D. Jô, sua mãe e convidou-a para dançar e com muita 
simpatia deram um show na pista de dança. Gostei 
muito de ver. Parabéns amigos. 

raiNHa da terceira 
idade Na feSta do 

orfeão PortuGuêS 

Dois grandes amigos, respeitados pela nossa comunida-
de. Seu papo deve  ser proveitoso, visto que são duas 
pessoas sempre dispostas a ajudar a quem precisa.. 
ABRAÇOS FADISTAS. 

fadrick, ParaBéNS PeLoS teuS 23 aNoS de Vida

Pé de Valsa da Semana

O simpático casal, 
Ana Maria e Orlan-
do Pereira, casal 
muito admirado pela 
nossa Comunidade, 
estão fazendo falta 
nos eventos das 
associações portu-
guesas.
Apareçam, queri-
dos amigos, vossa 
presença ilumina o 
ambiente da Comu-
nidade Portuguesa.
ABRAÇOS FADIS-
TAS

Chegou a hora de fazermos homenagens a pessoas que 
dignificam os bons princípios da nossa Terra Natal. Te-
nho conhecimento que os grandes Transmontanos, como 
vemos na foto, D. Glorinha com seu marido, amigo Luiz 
Augusto, sempre se fazem presentes aos bons aconte-
cimentos da Vida Associativa Luso-Brasileira e, não só, 
por seu perfil e pela  maneira de ser sempre transmitindo 
alegria, são merecedores do Destaque da Semana. Pa-
rabéns amigos e muita saúde extensivo a toda a família. 

Dia 6  de Julho, uma data marcante, no 
bom sentido, pois você, Fadrick nos é mui-
to querido. Que Deus te abençoe muito, 
continue escutando, sempre, as palavras 
de quem te ama. Cantamos “parabéns 
para você”,  para registrar esta linda data, 
com a presença do grande casal amigo e 
irmão do coração, Afonso Bernardo Fer-
nandes, esposa D. Florbela, que vieram 
trazer aquele abraço amigo e a quem sou 
muito grato por tudo. Depois vemos a vovó 
Idália, muito feliz, assim como a grande 
mamãe Rosangela e depois vovô Maneca 
que pede a Deus que te abençoe e a todos 
os presentes. Amém.   

Na Casa do Bacalhau do Meier, numa reunião de 
seresteiros, que acontece toda a última terça-feira 
do mês, adeptos da boa música, passam uma tar-
de maravilhosa cantando  e encontrando grandes 
amigos. Na foto, a minha querida amiga Ellen de 
Lima, grande amiga de Portugal, Maria Alcina, Kleid 
Estefânia, nossa grande divulgadora e amiga de to-
dos os artistas e a voz maravilhosa de Mirene Alves. 
Almoçando com saudade. 

No Solar Transmontano, numa tarde 
muito descontraída, o lindo visual da 
nossa gente. Como vemos à esquer-
da, Dr.ª Luiza Coimbra, depois Sr. 
Adelino - Prior do Hospital Ordem do 
Carmo, com sua esposa, D. Isabel,  
D. Fátima Paiva, ex-primeira-dama  e 
seu marido, Antônio Paiva – ex-grande 
Presidente. Para todos os meus para-
béns e continuem sempre assim, pres-
tigiando a Vida Associativa Luso-brasi-
leira que é um local de alegria e lazer. 
Muita saúde, amigos e espero sempre 
encontra-los em momentos de conví-
vio social. BEIJOS  

Um registro durante a festa comemorativa ao ani-
versário do Orfeão Português onde foi apresentada 
a Rainha da Terceira Idade, a simpática e descon-
traída Juju. Uma figura muito querida junto à Co-
munidade que vemos numa pose com a querida 
Neide, também com um belo sorriso ao lado do De-
putado Federal Otávio Leite, sempre muito simpáti-
co e agradável ao lado dos amigos da Comunidade 
Portuguesa. Beijão p’ra você ‘Juju’

carLoS ceSar SaNtoS,
SuBiu aoS céuS

O querido Pre-
sidente da Casa 
dos Poveiros e 
Diretor do Hos-
pital Mário Kroe-
ff,  pegou-nos de 
surpresa, deixan-
do um vazio em 
nossos corações. 
Carlinhos, pessoa calma educado e muito dedicado ás 
nossas tradições. Seu grande amor, a sua  linda espo-
sa, Glorinha (casal muito lindo) outro grande amor, o 
seu acordeom que desde a infância, foi o seu grande 
companheiro, alegrando os Ranchos Folclóricos que 
ele tanto amava. Meus sentimentos á sua dedicada 
esposa Glorinha, aos nossos irmãos poveiros e toda 
a família. O nosso querido amigo Carlinhos está feliz 
junto de anjos acordeonistas, tocando o seu acordeom 
e já formando um Rancho, onde todos dançaremos um 
dia com muita alegria. Nesta foto a presença da querida 
comadre, Fátima. MUITAS BENÇÃOS. 

Francisco, nosso grande amigo, recebeu em Brasília,  a 
Medalha Mestre Antônio da Silva, Patrono dos servidores 
civis da Marinha do Brasil.  Além dessa, recebeu a Medalha 
Mestre Tamandaré, Medalha de Ordem de Mérito Naval, 
Grau Cavaleiro, medalha de dez, vinte e trinta anos de Ma-
rinha do Brasil e  cerificado  de Servidor Padrão da Escola 
Naval 2014. Todas essas conquistas por dedicação, profis-
sionalismo, devido à formação de Aspirantes dos guardas  
marinhas. Por essas condecorações, Francisco foi esco-
lhido para fazer a viagem ano 2018 , Guarda Marinha do 
Brasil (U27), visitando 10 países. Francisco, partirá a 22 de 
Julho e retornará em dezembro. Parabéns amigo querido, 
pela sua simplicidade, dignidade e muito valor.
MUITAS BENÇÃOS.

A minha querida Alice e seu esposo Antônio Mar-
ques, casal muito unido, constituíram uma família 
linda, família que muito nos orgulha. Parabéns, que-
rida Alice pelo seu aniversário, onde se festejou com 
muita pompa e alegria. (O Mundo de Alice). MUITAS 
BENÇÃOS.

Foi realizado, na Casa do Minho no 
seu aconchegante e moderno,Res-
taurante Costa Verde  a 1.ª edição 
do “Fado Vadio” com o músico Vic-
tor Lopez, guitarra e Cia. no último 
dia 29 de junho. Uma estreia per-
feita com a presença de amigos e 
associados, prestigiando o músico 
com a escolha de um repertório de 
muito bom gosto, agradando ao 
público presente. Mais uma boa 
opção para os amantes do “Fado 
Vadio” e no próximo dia 29 de ju-
lho será realizada a segunda edi-
ção. Imperdível, os amigos já estão 
convidados

Armando 
Torrão, nosso 
representan-
te em São 
Paulo, veio 
ao Rio de Ja-
neiro recep-
cionar sua 
querida filha, 
Aline Rocha 
Torrão a 
quem não via 
há 5 meses 
pois mora 
em Portugal 
e aqui veio a 
trabalho e por 
uma semana. 
Muitas felici-
dades.
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Presidente 
do Conselho, 

José Men-
donça, sem-

pre muito 
atuante até 

nas festas da 
sua queri-
da  Casa  

- Unidos de 
Portugal

Convívio na Casa Unidos de PortUgal
A Comunidade Portuguesa de 

São Gonçalo, Alcântara e adjacên-
cias estiveram no domingo passado, 
na Casa Unidos de Portugal, no bair-
ro de Alcântara, onde o Presidente 
Humberto Mendonça e demais di-
retores sempre solicitos com os as-

sociados e familiares,amigos. Uma 
bonita festa, muito agradável. Como 
sempre, o cardápio de primeira de 
muito bom gosto. Não faltando músi-
ca ao vivo,o conjunto Claudio Santos 
e amigos agitando o salão. Uma ver-
dadeira festa portuguesa.

Panorâ-
mica do 

Convívio 
Social em 
Alcântara 
na Casa 

Unidos de 
Portugal, 

onde o 
cardápio 

variado foi 
ao agrado 

de todos

Presentes 
neste con-
vivo social, 

casal Co-
mendador 

Orlando 
Cerveira 

e esposa 
Laura Cer-
veira com 
os amigos 

Jaime e 
Otília

Saboreando 
a deliciosa 
gastronomia do 
Convívio Social 
da Casa Unidos 
de Portugal de 
Alcântara, o 
simpático casal 
Trasmontano 
Antonio e espo-
sa prestigiando 
o convívio
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Leila Monassa 

Brigadeiros de Cenoura
• 1 lata de leite condensado (395 g)
• ¼ xícara de (chá) de cenoura ralada 
(35 g)
• 1/2 colher (sopa) de manteiga sem 
sal (10 g)
• 1/2 tablete de chocolate branco (50 
g)
• 6 colheres de (sopa) de coco ralado 
(50 g)
• Corante alimentício em gel na cor 
laranja  a gosto
• 1 xícara (chá) açúcar cristal para 
envolver os docinhos (200 g)
• 20 Cabinhos ou palitinhos de ma-
deira/bambu
• 20 Fitinhas de cetim na cor verde

No liquidificador bata o leite con-
densado e a cenoura ralada até ficar 
homogêneo. Depois transfira esta 
mistura em uma panela pequena, 
acrescente, raspas de chocolate 
branco,  a manteiga sem sal, o coco 
ralado, o corante alimentício em gel 
na cor laranja e mexa sem parar em 
fogo baixo até a mistura desgrudar 
do fundo da panela.  Retire do fogo 
, transfira para um prato, cubra com 
plástico filme e deixe esfriar.

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

JULHO – 15 – Domingo – 12 h. Final da Copa do Mundo.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
JULHO – 15 – Domingo – Aniversário de 65 anos 
Missa as 10 h (salão nobre). Almoço à La Carte. Con-
junto Típicos da Beira Show. Apresentação do Grupo 
Folclórico Almeida Garrett e do R.F.I.J. Danças e canta-
res das terras da Feira. Transmissão da Final da Copa 
do Mundo 2018. Prato do dia: Arroz com polvo e lula.

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

JULHO – 22 – Domingo – Grande festa 14.º aniversário do 
Serões das Aldeias. Apresentação: G.F. Serões das Aldeias. 
Conjunto musical Amigos do Alto Minho. Cardápio: Churras-
co self-service, sardinha assada na brasa, arroz de bacalhau, 
saladas e acompanhamentos. Ingressos limitados.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
JULHO – 15 - Domingo – 12 h. Almoço dos Aniversa-
riantes do Mês. Cardápio: churrasco completo, acom-
panhamentos, saladas diversas, estrogonofe de frango, 
frutas e bolo. Atração musical: Cláudio Santos e Amigos. 
Dança-rinos para as damas. Valor da entrada: R$ 60,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730

JULHO – 15 – Domingo – Sede Social – 12 h. Almoço 
de aniversário 52.º aniversário da Casa do Distrito de Vi-
seu e IV Entronização à Confraria Saberes e Sabores da 
Beira Grão Vasco. Valor do convite: R$ 100,00 por pes-
soa (bebidas a parte). Entradas com pastéis de bacalhau, 
petiscos variados, caldo verde... Prato principal: Baca-
lhau assado e sobremesa doçaria portuguesa tradicional. 
Música ao vivo com o Conjunto Trio Josevaldo animando 
a festa. Apresentação do Rancho Folclórico da Casa de 
Viseu. Teremos também um telão para acompanharmos 
a final da Copa do Mundo!!! Ambiente com ar refrigerado. 
JULHO – 20 – Sexta-feira – Sede Social – 19 h. Venha 
dançar e se divertir no Baile da Casa de Viseu. O tema será 
cigano. Você poderá vir caracterizado de Traje Cigano ou 
não, fica a seu critério. A Banda Os Devaneios estará co-
nosco para animar o baile. Salão Social com ar refrigerado.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – Tel.: 2225-1820
JULHO – 13 – Sexta-feira – 20 h. Baile dançante com 
Enio Baronne no salão nobre. Couvert artístico: R$ 
30,00. Serviço à la carte.

JULHO – 15 – Domingo – Festa Gaúcha - Costelada. 
Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio de Ja-
neiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com o grupo 
Marcas do Sul e música ao vivo para dançar animando 
a festa. Cardápio – costela na brasa, drumet de frango, 
linguiça, arroz branco, arroz carreteiro e acompanha-
mentos. Pula-pula grátis para as crianças.
JULHO – 27 – Sexta-feira – Fado vadio. Victor Lopez 
com sua guitarra e cia.

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

JULHO – 22 – Domingo – 12 h. Almoço Social. Cardá-
pio: aperitivos bolinhos de bacalhau, churrasco comple-
to, acompanhamentos variados, tripas à moda do Porto, 
sardinha portuguesa na brasa, costela bovina, mesa de 
frutas e doces finos portugueses. Animação: Conjunto 
Vilacondenses com Santos e sua sanfona.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
JJULHO – 22 – Domingo – 64.º Aniversário da 
Casa dos Açores.
JULHO – 29 – Domingo – Das 10 as 20 h. Arraia 
Açoriano. As bar-racas já estão prontas. As bandeiri-
nhas e a fogueira também. Agora só falta você pra festa 
começar. Festa Julina da Banda do Largo da 2.ª Feira.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido – Tel.: 3178-4254
Prezado Senhor (a). Vimos pela presente, informar que 
o evento do dia 21 de Julho de 2018, referente a Festa 
de São Pedro foi CANCELADA, por motivo de FALE-
CIMENTO do Presidente da Casa dos Poveiros, Sr. 
Carlos Cesar dos Santos. Atenciosamente

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
95.º Aniversário

Convite
   A Diretoria da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro tem 
o prazer de convidar V. Sa. E Ilma. Família para a Sessão 
Solene comemorativa pelo 95.º Aniversário de Fundação, 
a realizar-se no dia vinte e sete de julho de dois mil e 
dezoito, às vinte horas, em sua sede social, tendo como 
Presidente da Mesa Excelentíssimo Sr. Embaixador Dr. 
Jaime Leitão, Consul geral de Portugal no Rio de Janeiro 
e como Orador Oficial a Sua Excelência o Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Real, o Sr. Eng. Ruy Santos.
Contamos com a vossa presença.
Programa: Almoço dia 29/07/208, às 12:30 h Salão Social

Traje: Passeio ou esporte Fino
Dr. Ângelo Leite Horto

Presidente
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Não é só estresse
As úlceras são feridas que podem ocorrer em diver-

sas partes do nosso organismo. No entanto, geralmente 
estamos falando especificamente das úlceras pépticas, 
que são úlceras gástricas surgidas no estômago ou no 
duodeno. Em organismos saudáveis, os ácidos do siste-
ma digestivo agem apenas nos alimentos digeridos, mas 
pessoas com úlcera sofrem com a ação desses agentes 
no revestimento do trato digestivo.

Essa doença provoca sensações de dor e queimação 
na região abdominal, especialmente quando estamos com 
o estômago vazio. A irritação estomacal costuma passar 
com a ingestão de alimentos ou de antiácidos. Em alguns 
casos, o paciente pode apresentar vômitos com sinais de 
sangue e fezes escuras ou avermelhadas, também indi-
cando a presença de sangue. Antigamente, acreditava-
se que uma dieta a base de leite e poucas fibras era o 
tratamento recomendável e culpava-se principalmente o 
estresse pelo surgimento de úlceras. Hoje, sabemos que 
o controle alimentar e do estresse serve apenas para evi-
tar crises em pessoas com histórico familiar que a deixem 
com predisposição para desenvolver a doença.

Claro que alimentações leves, evitar o fumo, refri-
gerantes, bebidas alcoólicas e outras substâncias que 
estimulem a produção de ácidos fará bem não só para 
combater úlceras, mas para todo seu organismo de uma 
maneira geral. No entanto, a grande maioria dos casos 
são causada pela Bactéria Helicobacter pylori. Tal micro
-organismo ataca nossa parede estomacal, mas quando 
a infecção é erradicada, a úlcera costuma desaparecer 
junto. Ou seja, existem mil motivos para você tentar levar 
uma vida menos estressante, mas o medo da úlcera não 
necessariamente é um deles.

Em caso de dúvidas, procure um médico. Ele pro-
vavelmente indicará uma endoscopia para um diagnós-
tico mais preciso e para selecionar o tratamento mais 
adequado.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Cadeg é a sensação da Copa

Uma verdadeira legião de 
amigos tem escolhido o 
Cadeg para assistir aos 

jogos da Copa do Mundo, nos 
restaurantes do Polo. A alegria é 
marca registrada com a emoção 
de todos que prestigiam os ami-
gos comerciantes, numa grandio-
sa confraternização, transforman-
do o Cadeg no ponto de encontro 
dos amigos portugueses e luso
-brasileiros. Nota mil para todos 
que lá tem comparecido dividindo 
a alegria com os amigos, onde to-
dos vivem esses momentos ma-
ravilhosos o Cantinho das Con-
certinas aguarda a sua alegria.

O Conjunto Cláudio Santos e Amigos deu um ritmo a mais 
neste sábado maravilhoso na Aldeia Portuguesa, no Canti-
nho das Concertinas

Um verdadeiro encontro entre amigos, no Cantinho das 
Concertinas onde o Carlinhos recebe os amigos com um 
sorriso. Na foto com o José Matos, Toninho e Humberto 
Mendonça – Presidente do Clube Unidos de Portugal em 
Alcântara


