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CADERNO DE SÃO PAULO

Vemos aqui um flagran-
te da realização de mais 
um Wine Night pela Mega 
Adega Kanguru, que levou 
cerca de 12 importado-
ras de vinhos, com seus 
melhores produtos para 
degustação. Veja esta re-

portagem e ainda, o último 
evento do Elos Clube de 
São Paulo Sul, o Almoço 
das Quintas da Casa de 
Portugal, a coluna Mundos 
ao Mundo do jornalista Al-
bino Castro, além de ou-
tros assuntos de interesse.

Mega Adega Kanguru
Realizou mais um Wine Night

          

Na rentrée de Negrão o 
Governo foi o principal visa-
do, mas os críticos de Rio na 
bancada parlamentar não se 
livraram de ouvir um recado: 
quem manda na estratégia 
do partido é a direção, não 
os deputados. Na abertura 
da Universidade de Verão 
do PSD, o líder parlamentar 
lembrou que “tem-se discu-
tido muito a autonomia do 
grupo parlamentar” e que “há 
até quem defenda que devia 
ser total”, mas “o partido é 
um todo” e tem “a direção, 
que é quem define a estra-
tégia do partido. E nessa 
direção o grupo parlamentar 
está representado”.Para o 
líder parlamentar, os depu-
tados têm de discutir o que 
pretendem em reuniões de 
bancada e depois Fernando 
Negrão leva as propostas às 
reuniões da Comissão Per-
manente do PSD.

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, acusou o 
Governo de fazer brilharete 
com o dinheiro dos outros e 
de ser incapaz de fiscalizar 
e garantir que todas as ver-
bas são devidamente aplica-
das e que considera que o 
Governo continua a ter que 
dar muitas explicações so-
bre o uso das verbas para a 
reconstrução das zonas afe-
tadas pelos incêndios e ga-
rantiu que o CDS-PP pediu a 
presença urgente do ministro 
responsável pela recons-
trução no Parlamente, para 
explicar o aproveitamento ou 

o desaproveitamento ou o 
abuso nos fundos que foram 
canalizados para a recons-
trução de Pedrógão”. “O que 
me parece é que o governo 
gosta de fazer brilharete com 
o dinheiro dos outros”.

A líder do Partido do Cen-
tro Democrático Social Par-
tido Popular, que também é 
vereadora sem pelouro na 
Câmara Municipal de Lisboa,  
comentou a notícia do jornal, 
que refere que grande parte 
do apoio financeiro disponi-
bilizado pelos parceiros eu-
ropeus vai permanecer nos 
cofres do Estado para repor 

A Comunidade Portuguesa, esteve reunida, na semana pas-
sada, para assistir a exibição do filme Ba[p]tismo da Terra. 
No Centro Cultural Liceu Literário Português. Na foto, o Pre-
sidente, Dr. Francisco Gomes da Costa, Cônsul Adjunto de 
Portugual Dr. João de Deus, o ator Tony Corrêia, António e 
Vanessa Rodrigues e a Fadista Maria Alcina. Detalhes na 
página 2

Um domingo espetacular no Solar Beirão, com Missa, Pro-
cissão e almoço em louvor à sua padroeira, N.Sra. dos 

Remédios. Detalhes pág. 8

Sábado, show maravilhoso, na Casa do Minho com mais 
uma realização do Arraial Minhoto e a presença ilustre de 

Teresa Bergher, Dr. Flávio Martins, esposa Luciane Marque-
sam, Deputado da Assembléia Portuguesa, Carlos Páscoa e 
o Presidente Agostinho dos Santos. Detalhes na pág. 14

Sucesso absoluto, o tradicional Almoço Mensal das Quintas 
no Clube Português de Niterói. Na foto, o presidente Dr. 

Fernando Guedes, esposa Dra. Rosa Guedes, diretora Zenir de 
Mello, cantor Mário Simões e Rogério Costa. Detalhes pág. 15

filMe bA[p]tisMo dA teRRA
No ceNtRo cultuRAl do liceu

fé e devoção NAs beiRAs

AlMoço dAs QuiNtAs No c.p.N

veículos e reforçar o material 
de combate aos fogos. “Creio 
que é preciso chamar, no limi-
te, todo o Governo e o primei-
ro-ministro para dar respos-
tas”, afirmou, acrescentando 
que além da presença do 
ministro Pedro Siza Vieira, 
também acredita que prova-
velmente “tem de se juntar 
o ministro do Planejamento, 
uma vez que estão em causa 
o uso de verbas europeias”.

Bruxelas enviou 50 mi-
lhões de euros, através do 
Fundo Solidário Europeu, 
para os incêndios do último 
ano, mas apenas 24 milhões 
vão ser canalizados na reabi-
litação dos concelhos afeta-
dos pelos fogos de outubro, 
segundo adianta o jornal i.

Os restantes 26 milhões 
de euros vão permanecer 
nos cofres do Estado para 
apoiar instituições como a 
Guarda Nacional Republi-
cana, Proteção Civil, Ins-
tituto de Conservação da 
Natureza e o Fundo Flores-
tal Permanente. Pedrógão 
Grande não está contem-
plado neste apoio.

A Liga dos Bombeiros Por-
tugueses disse que as asso-
ciações e corpos de bombeiros 
estão “à beira da ruptura finan-
ceira” devido aos atrasos dos 
pagamentos do Ministério da 
Saúde, que rondam os 30 mi-
lhões de euros.

O ministro da Saúde, Adal-
berto Campos Fernandes, afir-
mou que a prioridade do Go-
verno em relação a eventuais 
dívidas aos bombeiros voluntá-
rios é garantir que “não assu-
mem prazos para além daquilo 
que seja aceitável”.

A Liga dos Bombeiros 
adianta que este sufoco finan-
ceiro, provocado pelo incum-
primento do Ministério dos pa-
gamentos dos muitos serviços 
prestados no transporte de 
doentes, está a fragilizar a ati-
vidade dos bombeiros.

Segundo a Liga dos Bom-
beiros Portugueses, as asso-

Negrão manda recado “Quem 
define a estratégia é a direção”  

Líder do CDS-PP afirma que Governo gosta
de fazer brilharete com o dinheiro dos outros

Ministério da Saúde deve aos
bombeiros quase de 30 milhões

ciações e corpos de bombeiros 
estão, em muitos casos, sujei-
tas a recorrer a financiamento 
bancário ou a protelar paga-
mentos aos seus fornecedores 
desequilibrando ainda mais a 
gestão das associações, já de 
si habitualmente precária. A 
LBP recorda que estes atrasos 
têm-se repetido nos últimos 
anos, tendo o presidente da 
Liga, Jaime Marta Soares, so-
licitado uma audiência ao pri-
meiro-ministro, António Costa.

Negrão esclarecia que o 
partido devia falar a uma só 
voz e que é necessário  que 
todos remem para o mesmo 
lado com vista a ganhar as 
legislativas em 2019.

Depois do aviso para 
dentro, vieram então as crí-
ticas para fora e um apelo 
a António Costa para que 
não haja uma deriva eleito-
ralista no próximo Fernando 
Negrão diz que o PSD está 

preocupado com medidas 
eleitoralistas, como o Gover-
no prometer para 2019, ano 
eleitoral, “o maior orçamen-
to de sempre para a Cultu-
ra, o maior orçamento para 
a Ciência e aumentos para 
os funcionários públicos”. 
E acrescentou, acenando 
com fantasmas de anteriores 
governos socialistas: “Em 
2009, o Governo de Sócra-
tes aumentou os funcioná-

rios públicos, numa medida 
que conduziu à bancarrota, 
e ainda que Portugal tem 
“um Governo que não gover-
na, que não tem uma única 
reforma para mostrar, não 
fez uma única. Inacreditável 
como, em três anos, não foi 
feita uma única reforma”. 
Os parceiros de “geringon-
ça” do PS também não se 
livraram de críticas duras.                                                                                                                                           
O PCP, é no entender do de-
putado do PSD, “um partido 
parado no tempo, que tem 
como países amigos a Co-
reia do Norte e a Venezuela. 
Não deixa vender um livro no 
Avante! porque tem medo de 
ter problemas no MPLA”. Já 
o Bloco de Esquerda é uma 
“máquina de propaganda 
enorme, bem oleada. Que se 
transforma num ato de uma 
peça teatral. Basta ouvir a 
coordenadora para ouvirmos 
o tique teatral”.

Os preços das ca-
sas em Portugal devem 
subir 9,5% este ano. O 
alerta é feito pela agên-
cia de rating Standard 
& Poor’s e diz que esta 
subida será  impulsio-
nada pelo aumento da 
procura, tanto interna 
como externa, peran-
te uma oferta escassa. 
No entanto, a S&P ad-
mite que as pressões 
vão abrandar com o 
crescimento econômico 
mais lento, os crescen-
tes custos do endivi-
damento e a deteriora-
ção da acessibilidade.                                                                                                                              
Recorde-se que, no 
primeiro trimestre des-
te ano, os preços das 
casas subiram 12,2% 
em Portugal, depois 
de já terem aumentado 
10,5% em 2017. A subi-
da foi superior nas ca-
sas usadas (13%), face 
à verificada em habita-
ções novas (9,7%).

Preços das casas
devem subir

9,5% este ano

coNvívio sociAl NA cAsA de viseu

Num registro para o Portugal em Foco, no domingo visien-
se, o ex-presidente Antônio Lopes, Presidente adminis-

trativo Alcídio Morgado e filha Ana Carolina, diretor social Dr. 
Paulo Senna. Detalhes na última página tabloide

QuiNtA de sANtoiNho

Fim de semana show no Castelo da Feira, no sábado 
Tarde de Fados com as novas vozes do fado, Camilo 
Leitão e Ana Paula e no domingo seu tradicional Almo-
ço Social. Detalhes nas págs. 15 e 18

tARde de fAdos e AlMoço
AgitAM cAsA dA vilA dA feiRA
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EXIBIÇÃO DO FILME “BA[P]TISMO DE TERRA” 
NO LICEU LITERÁRIO PORTUGUÊS

Foi realizado no último 
dia 28 de agosto, nas 

dependências da institui-
ção Liceu Literário Por-
tuguês, no bairro de La-
ranjeiras, a exibição do 
filme “Ba[p]tismo de Ter-
ra”, com  a presença do 
Consul Adjunto Dr. João 
de Deus, Dr. Francisco 
Gomes da Costa - Presi-
dente do Real Gabinete 
Português  de Leitura e 
Liceu Literário Português, 

a fadista Maria Alcina, de-
mais  amigos da comu-
nidade portuguesa. Uma 
linda história cruzando 
várias gerações da emi-
gração portuguesa ao Rio 
de Janeiro. Este filme res-
gata a memória de várias 
histórias de sucesso da 
luso-brasileira e, nesse 
duplo baptismo de ter-
ra, ao mesmo tempo que 
cria um documento visual 
sobre a lusitanidade na 
cidade maravilhosa, ins-
pirando-se, no livro “Emi-
grantes” do escritor portu-
guês Ferreira de Castro.

“Ba[p]tismo de Terra” 
é um filme de produção 
independente. Estreou ofi-
cialmente em 2017 e foi 
distinguido como melhor 
filme documental portu-
guês no Festival de Ci-
nema Art&Tur, premiado 
com uma Menção Espe-
cial de TV no Festival de 
Cinema de Avanca, Por-
tugal, ganhou o prêmio de 
melhor banda sonora ori-
ginal no festival de cultura 
e turismo “Terres”, na Ca-
talunha, Espanha. O filme 
foi, ainda, galardoado com 

o prêmio de melhor direto-
ra no festival da European 
Cinematography Awards e 
está no Festival da Mostra 
de cinema livre, em Se-
tembro, em 26 cidades de 
São Paulo. 

Contando com uma 
equipe luso-brasileira, o 
Baptismo de Terra teve 
o apoio da Secretaria de 
Estado das comunidades 
portuguesas, bem como 
apoios institucionais do 
Consulado-Geral de Por-
tugal no Rio de Janeiro, 
Câmara de Comércio de 
Portugal no Rio de Janei-

ro, Embaixada de Portu-
gal e Instituto Camões 
em Brasília. Além disso, 
o filme contou com parce-
rias locais, Real Gabinete 
Português de Leitura, Li-
ceu Literário Português, 
As de Fora e Consulado 
Geral de Portugal em São 
Paulo (Experimenta-Por-
tugal 2016).

Eis que o Baptismo de 
Terra nos dá mais uma 
alegria: “Best Woman Di-
rector” no European Cine-
matography Awards, um 
festival com a chancela do 
IMDB. Yupiiiii!

Folder do filme Baptismo da Terra

Num destaque após o evento vemos, o Presidente do Liceu Literário Português, Dr. Francisco Gomes da 
Costa, o Consul Adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, Dr. João de Deus, o ator português Tony Correia, 
António, Vanessa Ribeiro Rodrigues, a fadista Maria Alcina e o Calixto

A simpática autora do filme Baptismo da Terra Vanessa Ribeiro Ro-
drigues durante a apresentação do documentário

O Presidente do 
Real Gabinete 
Português de 

Leitura e Liceu 
Literário Portu-
guês, Dr. Fran-

cisco Gomes da 
Costa, atento 

às palavras do 
Consul Adjunto 
de Portugal no 
Rio de Janeiro, 

Dr. João de 
Deus, após a 

exibição do filme, 
ao lado da autora 
Vanessa Ribeiro 

Rodrigues

Convidados 
presen-

tes no 
Liceu em 

Laranjeiras, 
durante a 

exibição do 
filme

Almoço português no Clube Recreativo de J.PA.
Domingo Show no 

Clube Recreativo Portu-
guês de Jacarepaguá, 
com a realização do seu 
tradicional almoço portu-
guês,mais uma vez com 
sucesso absoluto casa 
cheia com a Comunida-
de Portuguesa, marcando 
presença em peso dei-
xando o Presidente Oli-
vério Carvalho feliz com 
a presença dos amigos 
além do farto cardápio 
e suas variedades teve 
como atração musical 
Cláudio Santos e Amigos. 
Mas a atração principal foi 
sem dúvida o Rancho Fol-
clorico Padre Tomas Bor-
ba da Casa dos Açores, 
realizando uma magnifica 
apresentação com seus 
belos trajes cantares e 
dançares. Na oportunida-
de o Presidente Olivério 
convidou os amigos para 
o próximo almoço no dia 7 
de outubro imperdivel.

Confraternização 
do Presidente  

Olivério Carvalho 
com, amigos que 

foram presti-
giar o Almoço  

Português  em 
Jacarepaguá

Magistral 
apresen-
tação do 
Rancho 
Folclorico 
Padre Tomas 
Borba

Um show de gas-
tronomia prepa-

rado pela equipe 
de colaboradores 

do Recreativo 
, com diversas 
variedades de 

muito bom gosto

Aspecto do público saboreando o delicioso cardápio tipo português 
e demais variedades

Presidente 
da Casa 
dos Açores 
Fernando 
Fagundes 
no comando 
da Tocata 
Açoriana 
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Uma loja no térreo com 
balcão à moda antiga, um 
moderno mural com peixes 
e plantas, um vitral no teto. 
No segundo andar, um salão 
com mesas de mármore. A 
tradição mantém-se, a deco-
ração altera-se.

São 162 anos de histó-
ria na confecção e venda de 
ovos moles. Alberto Gomes 
conhece os cantos à casa 
e está contente com a nova 
decoração. «Alguém adorme-
ceu muito bem, teve um so-
nho muito bonito e o pôs em 
prática » .

A loja tem agora um 
imenso armário com prate-
leiras cheias de caixas de 
ovos moles e uma parede 
inteira com desenhos de 
plantas, aves e peixes ins-
pirados na ria de Aveiro. No 
piso superior, o armazém 
transformou-se num salão 

A nova vida do mais antigo 
produtor de ovos-moles de Aveiro

de chá com mesas de már-
more e cadeiras de palha. A 
casa especializada em ovos 
moles tem música ambiente, 
ares de confeitaria parisien-
se, e não passa despercebi-
da a quem passa na rua. O 
seu nome vem de Concei-
ção, Conceição Peixinho.

Alberto Gomes está atrás 
do balcão. Trabalha ali há 
45 anos e ainda se lembra 
da primeira vez que entrou 
na confeitaria para comprar 
balas. Tinha 10 anos e a 
loja era pequenina. «Eram 
duas senhoras muito altas, 
muito direitas, uma ao lado 
da outra, vestidas de preto, 
com umas golas com gran-
des colarinhos que pareciam 
andorinhas, e muito pó de 
arroz», recorda. Foi há 60 
anos. Hoje, no balcão, há 
ovos moles e doces. Sus-
piros, broinhas, bombons, 

presentativa de uma região, 
e quase de uma nação. Co-
locá-lo num outro patamar, 
dar-lhe o destaque que me-
rece ». Com o devido respei-
to pela tradição. As paredes 
têm documentos antigos que 
contam a história da casa, 
como a licença para fornos 
de cozer pão recebida em 
1863. À entrada, do lado es-
querdo, está um exemplar de 
“Os Maias”, de Eça de Quei-
roz, aberto na página em que 
escreveu que os ovos moles 
são uma «delícia», mas que 
só os de Aveiro «é que têm 
chic.» Numa parede, está 
uma frase de outro homem 
forte da literatura. «Os mirífi-
cos e celestiais ovos moles, 
uma das melhores descober-
tas de Portugal, depois da 
Índia.» Palavras de Aquilino 
Ribeiro. Se passar em Avei-
ro, não perca esta sugestão 

Vila portuguesa junto ao mar é das 
mais bonitas da Europa. Ericeira 

moliceiros, cornucópias e 
barquinhos. Tudo com ovos 
moles. «Tudo melhora des-
de que se misture os nossos 

ovos moles», garante.
Pedro Dias coordenou o 

projeto de remodelação do 
prédio antigo com azulejos 

na fachada. «Quisemos dar o 
justo valor a um produto com 
história, um dos ícones da 
gastronomia portuguesa, re-

Dona de extensos e atra-
tivos areais, esta vila em fren-
te ao mar, que no século XIX 
chegou a ser o quarto maior 
porto comercial do país.

Destino de excelência 
para a prática de surf, dona 
de grande parte das 12 
praias do concelho de Ma-
fra, a Ericeira há muito que 
despertou as atenções do 
turismo, sobretudo de ve-
rão, pela sua beleza natu-
ral e patrimônio edificado. 
Agora, acaba de ser eleita 
a terceira de 25 vilas de 
praia mais bonitas da Eu-
ropa, pelo site de viagens 
Far and Wide.

Esta vila piscatória a 

35 quilômetros de Lisboa 
e a apenas 8 de Mafra é 
descrita pelo site como 
um ponto muito procura-
do pelos surfistas, que en-
contram ali boas ondas ao 
longo das praias, e mesmo 
quem não tem experiência 
não precisa de se preocu-
par, uma vez que há muitas 
as escolas da modalidade.
Mas nem só as praias im-
pressionaram a norte-a-
mericana Lisa Morrow, que 
assina o artigo. Escreve 
também a jornalista que a 
Ericeira “parece intocada 
desde há séculos”, eviden-
ciando as «ruas de casas 
brancas, as suas janelas 

recortadas no azul brilhan-
te», as quais «encaminham 
para a principal praça, 
a Praça da República».                                                                                                                     
Outro dos pontos mais con-
corridos e mencionados 
no texto, a Praia dos Pes-
cadores, foi o local onde o 
rei D. Manuel II partiu para 
o exílio em Inglaterra, em 
outubro de 1910, depois 
de ter de abdicar do trono 
após a revolução republi-
cana. «À noite, residentes 
e visitantes juntam-se nos 
restaurantes locais para 
se deliciar com percebes, 
tamboril e outros mariscos 
exóticos», termina o texto 
repleto de elogios.

Be quer acabar com 
iRs e special para 
estrangeiros já no 
próximo ano
O Bloco de Esquerda vai propor o 
fim do regime fiscal dos residentes 
não habituais a partir de 2019, diz 
o “Público”. Este regime possibilita 
que alguns cidadãos estrangeiros 
que residam no país só tenham 
de pagar um IRS de 20% inde-
pendentemente do rendimento ou 
até mesmo 0% no caso de alguns 
pensionistas.A iniciativa do BE foi 
dita ao matutino pela deputada 
Mariana Mortágua; a decisão está 
tomada e vai surgir quando forem 
apresentadas as propostas de al-
teração ao projeto do Orçamento 
do Estado para 2019.

eDP Renováveis ganha dois novos 
contratos de longo prazo no Brasil

A EDP Renováveis assegurou num leilão no Brasil 2 contratos de longo 
prazo para a venda de energia eólica, a empresa revela que os contratos 
permitirão escoar a produção de 2 parques eólicos a construir no Estado 
de Rio Grande do Norte que  iniciarão a sua operação daqui a 6 anos, 
quando começam os contratos de venda de energia, que terão 20 anos de 
duração. Um dos parques terá uma capacidade de 176 megawatts e uma 
tarifa de venda da eletricidade de 94 reais por megawatt hora, cerca de 20 
euros por MWh ao câmbio atual. O outro terá uma potência de 253 MW e 
assegurou um preço de venda de 87 reais por MWh. No Brasil, incluindo 
estes 2 novos projetos, a EDP Renováveis tem em desenvolvimento cerca 
de 0,8 GW de nova capacidade, toda com contratos de longo prazo .

taxa de desemprego mantém-se nos 
6,8%, o valor mais baixo desde 2002

Visto de negócios 
para portugueses 
nos eUa pode ser 
aprovado até 
final do ano
A legislação que prevê a abertu-
ra, nos Estados Unidos, de duas 
categorias de vistos de negócios 
para cidadãos portugueses, co-
nhecida por AMIGOS, poderá ser 
aprovada “antes do final do ano”, 
disse à Lusa o congressista lu-
so-americano Jim Costa. “Penso 
que este esforço de ‘visa waiver’ 
para portugueses seria bom para 
Portugal e para os Estados Uni-
dos”, disse o político californiano. 
“Estamos a ganhar tração no Se-
nado e estou esperançado que 
antes do final do ano consigamos 
aprovar esta legislação”, reforçou.

A taxa de desemprego em Portugal foi de 6,8% em julho, segundo a esti-
mativa provisória divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística. É o valor 
mais baixo desde setembro de 2002.

aeroporto do montijo 
fora do novo Conselho 
superior de o. Públicas
Já está criado o desenho do novo Con-
selho Superior de Obras Públicas, um 
passo anunciado pelo primeiro-ministro 
e  já publicado em Diário da Repúbli-
ca. As obras públicas acima de 75 mi-
lhões terão de merecer o seu parecer 
prévio vinculativo, mas não obrigatório. 
As obras que já começaram, mesmo 
que ainda não estejam no terreno, vão 
escapar. “Ficam excluídos do presente 
decreto regulamentar os projetos e pla-
nos que se encontrem em fase de de-
senvolvimento e execução ou tenham 
sido aprovados anteriormente à entra-
da em vigor do presente decreto regu-
lamentar, bem como os projetos cujo 
procedimento de Avaliação de Impacto 
Ambiental tenha sido iniciado junto da 
autoridade de AIA ou da entidade licen-
ciadora ou competente para a autoriza-
ção do projeto”, aponta o Decreto. Um 
dos casos não terá de ser submetido a 
este novo órgão
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A Feira de Mel do Espi-
nhal (Penela), que se reali-
zou no domingo, significou 
um primeiro indicador da si-
tuação do setor apícola, pe-
rante as adversidades com 
que se tem confrontado, não 
só devido aos fogos de 2017, 
como devido à vespa asiática 
e às condições atmosféricas 
instáveis ao longo do ano, 
principalmente na época da 
floração.

Sendo assim, a edição 
deste ano da feira não con-

Feira do Mel do Espinhal integra 
Bienal de Humor e música ao vivo

PEnEla

cantanHEdE

MontEMor-o-vElHo

condEixa-a-nova

tou com grande quantidade 
de mel à venda, embora a 
qualidade seja boa.

O presidente da câma-
ra de Penela, Luís Matias, 
lamenta as dificuldades re-
gistradas pelo setor, princi-
palmente no território do Mel 
Serra da Lousã DOP (Deno-
minação de Origem Protegi-
da), mas regista o fato positi-
vo da feira manter o mesmo 
número de expositores das 
últimas edições, a rondar as 
duas dezenas.

A exposição “Titanic – A 
Reconstrução” recebeu, du-
rante os 10 dias da Expofa-
cic, cerca de 85 mil visitan-
tes. “Estamos muitíssimo 
satisfeitos com os níveis 
de afluência dos visitantes 
durante a permanência da 
exposição na feira de Can-
tanhede. Tivemos milhares 
de visitantes diariamente, o 
que revela que esta é uma 
exposição que agradou ao 
público português”, revelou 
o Presidente da Fundación 
Titanic, Jesús Ferreiro.

A exposição pertence à 
Fundación Titanic, institui-
ção espanhola que interna-
cionalizou a exposição, pela 
primeira vez, na Expofacic. 
O Exploratório – Centro Ci-

cerca de 85 mil visitantes
viram a exposição titanic

Um grupo de 38 pes-
soas de Condeixa-a-Nova 
(quase todas com mais de 
65 anos, a que se juntaram 
técnicos da área geriátrica), 
está apostado em que a sua 
proposta, apresentada ao 
Orçamento Participativo Na-
cional, seja vencedora, de 
modo a que o Governo lhes 
atribua 300 mil euros para os 
designados “Roteiros Inter-
municipais do Patrimônio da 
Região Centro“.

Para isso é necessária 

Projeto de seniores apresentado
como proposta ao Governo

ência Viva de Coimbra foi 
à instituição parceira deste 
processo, cabendo ao Cen-
tro de Ciência de Coimbra a 
adaptação da mostra a Por-
tugal. Em função do sucesso 
da exposição na Expofacic, 
a Fundación Titanic convi-
dou o Exploratório a exibir a 
mostra em Coimbra durante 
os próximos meses, estando 
à abertura agendada para o 
dia 18 de agosto.

“Consideramos que trazer 
o Titanic à Expofacic foi uma 
aposta ganha. Esperamos ter 
correspondido às expectati-
vas, não só do público, mas 
também da própria organiza-
ção da feira de Cantanhede e 
os resultados não podiam ter 
sido mais satisfatórios”, afir-

mou Paulo Trincão, diretor do 
Exploratório.

“Contamos com milhares 
de visitantes na exposição e 
o feedback das pessoas que 
por lá passaram foi sem-
pre muito positivo. Agora, 
perante o convite da Fun-

dación Titanic, teremos a 
exposição em Coimbra, que 
contará com algumas dife-
renças em relação à exibi-
ção da Expofacic. Estamos 
muito entusiasmados com 
este novo desafio”, revelou 
o responsável.

uma votação massiva na 
página online (Proposta n.º 
122), onde se explica o que 

se pretende fazer no âmbito 
de um projeto intermunicipal 
de visitas culturais a conce-

O Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, esteve no passado 
dia, 27 de agosto  na ceri-
mônia de assinatura de 65 
protocolos com Corporações 
de Bombeiros de todo o País, 
para renovação da Frota de 
Postos de Emergência Médica 
(PEM) do Instituto Nacional de 
Emergência Médica (INEM). 
Esta iniciativa foi presidida 
pela secretária de Estado da 
Saúde, Rosa Valente de Ma-
tos e teve lugar, no Quartel 
dos Bombeiros Voluntários do 
Dafundo, em Linda-a-Velha.

Foi deste modo que o 
INEM se comprometeu a dis-
ponibilizar apoio financeiro 
às corporações de bombeiros 
presentes, 50 mil euros a cada 
uma, para aquisição, manu-
tenção e seguro da respectiva 
ambulância, com o objetivo de 
melhorar a capacidade de res-
posta do Sistema Integrado 
de Emergência Médica a nível 
nacional.

Barcarena, Carnaxide e 
Dafundo são as três associa-
ções de bombeiros do con-
celho de Oeiras já incluídas 
neste plano do INEM que, se 
for cumprido até 2021 - data 
anunciada para que a frota 
de ambulâncias se encontre 
totalmente renovada (proce-
dendo à substituição de 75 
viaturas em cada ano entre 
2018 e 2021) -, também Algés 
e Oeiras vão poder adquirir 
nova ambulância em breve.

Na sua intervenção, Isal-
tino Morais elogiou o trabalho 
das sete associações de Bom-
beiros do concelho de Oeiras 
e anunciou que “ainda este 
ano sairá o Concurso para a 
construção do último quartel 
de bombeiros” do concelho, o 
de Oeiras, terminando assim 
a fase de construções que o 
Município tem vindo a desen-
volver nos últimos anos, ten-
do construído novos quartéis 
para as corporações locais.

O autarca felicitou o Go-
verno pelos protocolos hoje 
assinados, pois na sua opinião 
“este ato tem uma importância 
nacional que merece toda a 
mediatização”. Para Isaltino 
Morais, “a entrega destas am-
bulâncias significa haver uma 
estratégia de emergência mé-
dica para o País”.

A secretária de Estado da 
Saúde referiu-se a este mo-
mento como sendo “um dia 
de festa”, porque estão “a 
ser dados os meios aos nos-
sos bombeiros para que eles 
possam fazer melhor”. “O ca-
minho faz-se caminhando”, 
disse Rosa Valente de Matos, 
que anunciou ser compromis-
so do Governo “até 2021 ter 
concluída toda esta frota”.

Intervieram também nes-
ta cerimônia o Presidente do 
Instituto Nacional de Emer-
gência Médica, Luís Meira, 
que salientou a importância 
da proximidade numa ativi-
dade como a Emergência 
Médica, pois “um meio de 
emergência pode fazer toda a 
diferença numa situação difí-
cil” e “os bombeiros têm uma 

grande responsabilidade, 
pois estão na primeira linha 
de resposta às necessidades 
das populações”.

Por sua vez, Jaime Marta 
Soares considera esta inicia-
tiva relevante para a subs-
tituição do “Estado Patrão”, 
que “muitas vezes mantém 
atenção reduzida ao que os 
bombeiros merecem”. O Pre-
sidente da Liga dos Bombei-
ros Portugueses elogiou o tra-
balho que tem vindo a ser feito 
na aproximação e na melhoria 
dos meios de socorro às víti-
mas e considera este modelo 
como “um bom caminho de 
negociação, sendo inovador, 
embora não seja perfeito nem 
vá ao encontro de todas as 
exigências”. Para Jaime Marta 
Soares “tudo isto é o início de 
uma grande caminhada”.

Esta nova metodologia, ini-
ciativa do INEM, vem melho-
rar a capacidade de resposta 
às emergências médicas e 
marca também uma nova for-
ma de aquisição das ambu-
lâncias: ao invés de ser o Ins-
tituto a comprá-la, é adquirida 
diretamente pela corporação 
de bombeiros. O INEM paga-
rá uma verba de 50 mil euros 
para a aquisição, manuten-
ção e seguro da ambulância. 
E a partir do primeiro ano de 
vida irá igualmente subsidiar a 
corporação de bombeiros nas 
despesas com manutenção, 
reparações e seguro.

As vantagens desta nova 
metodologia, negociada com a 
Liga dos Bombeiros Portugue-
ses e com a Autoridade Na-
cional de Proteção Civil, são: 
uma  aquisição mais rápida de 
ambulâncias, garantindo-se a 
renovação mais célere da fro-
ta; racionalização de custos, 
dado que as entidades parcei-
ras do INEM no SIEM podem 
adquirir ambulâncias por um 
custo menor, seja porque têm 
um regime de IVA mais baixo 
do que aquele que é aplica-
do ao INEM (atualmente 6%, 
face à taxa de 23% aplicada 
ao INEM), seja porque é ex-
pectável que tenham acesso 
a condições negociais mais 
favoráveis pois conseguirão 
desenvolver o processo de 
aquisição mais rapidamente; 
reforço da cooperação com 
os parceiros do SIEM; e au-
mento da responsabilização 
das entidades que operam os 
PEM na manutenção das am-
bulâncias, dado que as mes-
mas são propriedade dessa 
entidade.

Refira-se que os PEM fun-
cionam em Corpos de Bom-
beiros ou Delegações da Cruz 
Vermelha Portuguesa que têm 
protocolo com o INEM para 
dar resposta a emergências 
médicas pré-hospitalares. 
Para o efeito dispõem de uma 
ambulância de socorro do Ins-
tituto, disponível 24 horas por 
dia para atender aos pedidos 
de ajuda de quem liga 112.

O investimento a realizar é 
de 3,7 milhões de euros, des-
tinados a subsidiar integral-
mente a compra de 75 novas 
Ambulâncias de Socorro.

inEM em oeiras para renovar 
frotas de ambulâncias

lhos da região Centro para 
maiores de 65 anos.

Para além do mero pas-
seio, pretende-se com esta 
iniciativa “contribuir para pro-
mover a educação ao longo 
da vida, o envelhecimento 
ativo e saudável, e dar a co-
nhecer o patrimônio material 
e imaterial existente em nove 
municípios: Condeixa-a-No-
va, Lousã, Mealhada, Miran-
da do Corvo, Montemor-o-
Velho, Pampilhosa da Serra, 
Penacova, Soure ou Tábua”.

A Feira do Ano – Festas Concelhias 
realiza-se de 1 a 9 de setembro, na vila 
de Montemor-o-Velho, reunindo milha-
res de pessoas e envolvendo agentes 
econômicos, artesão e coletividades, 
instituições e associações do concelho. 
Este ano, pela primeira vez, o recinto 
conta com bares temáticos, animados 
por DJs, e música para todos os gostos.

O Presidente da Câmara de Monte-
mor-o-Velho, Emílio Torrão, afirmou, na 
apresentação do programa, que aquele 
é “o evento mais marcante do ano”. Ou 

não se tratasse de uma “festa do povo 
e das famílias” e da “afirmação da eco-
nomia, do artesanato e da cultura” lo-
cais. Mas não é apenas dos montemo-
renses, já que são muitos os forasteiros 
que frequentam o recinto.

Emílio Torrão acrescentou que a 
Feira do Ano – Festas Concelhias 
“continua a crescer” e “continua a afir-
mar-se”. Isto, ressalvou, não obstante 
a “concorrência forte” na região. “De-
morámos muitos anos a construir este 
evento”, destacou ainda o autarca.

Edição 2018 da Feira do ano vai animar
a vila nos primeiros nove dias de setembro
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mira

As obras de recuperação 
do parque infantil da Presa 
foram inauguradas, na sex-
ta-feira, pelos presidentes 
da Câmara de Mira, Raul 
Almeida, e da Infraestrutu-
ras de Portugal (IP), António 
Laranjo. Foi aquela empresa 
pública que, no âmbito do 
seu programa de responsa-
bilidade social, propôs apoiar 
a autarquia na recuperação 
de espaços públicos destru-
ídos pelos incêndios de ou-
tubro do ano passado, tendo 
sido indicados aquele equi-
pamento e o jardim do bairro 
social de Carromeu.

O parque infantil foi inau-
gurado em agosto de 2016, 
tendo sido construído pela 

Câmara de Mira e a União 
Desportiva da Presa, asso-
ciação que também cola-
borou na reconstrução, que 
custou cerca de 20 mil euros. 
A inauguração das obras foi 
um ato simbólico que con-
firma que o concelho está a 
renascer da cinzas, e nada 
melhor do que um espaço 
para crianças para celebrar a 
renovação da vida.

Raul Almeida, presiden-
te da Câmara de Mira, em 
declarações aos jornalistas, 
lembrou que a autarquia con-
tinua à espera de apoio do 
Governo para recuperar e 
substituir outros espaços e 
equipamentos públicos des-
truídos pelo fogo.

Parque infantil da Presa
renasce das cinzas

lousã

Num investimento de cerca de 182 mil eu-
ros, a Câmara Municipal da Lousã vai levar a 
cabo a reabilitação e modernização do Rega-
dio Tradicional da Ribeira de São João, tendo 
já sido publicado – no dia 20 de agosto – o 
respectivo anúncio em Diário da República.

Esta intervenção – que se insere no Pro-
grama Nacional de Regadios, lançado pelo 
Governo – é comparticipada a 100% pelo 
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 
2020 e tem um prazo de execução de apenas 
três meses.

A candidatura, apresentada com o apoio 
da Associação de Agricultores do Regadio 
da Ribeira de São João, “tem como objetivo 
apoiar e valorizar a agricultura familiar, mo-
dernizando a produção e o uso eficiente da 
água e contempla diversas ações como, por 

exemplo, a reconstrução de zonas danifica-
das, beneficiação de represa e a instalação 
de contadores volumétricos ao longo do re-
gadio, entre outras”, referem os serviços au-
tárquicos.

Esta candidatura pretende ainda revita-
lizar um regadio histórico, “sendo mais uma 
importante medida para o desenvolvimen-
to sustentável do concelho”, assinala o mu-
nicípio liderado por Luís Antunes, facto que 
tem sido reconhecido nomeadamente com 
a obtenção do 3.º lugar a nível nacional do 
galardão ECO XXI que premeia as melhores 
praticas ambientais.

A nível nacional foram apoiadas pelo Pro-
grama Nacional de Regadios, 59 candidatu-
ras de 32 concelhos, de oito distritos, num 
investimento global de 6,35 milhões de euros.

Europa financia a 100%
regadio tradicional da lousã

castro marim

oliveira do hosPital

Póvoa de varzim

casa cheia nas Festas em honra
de Nossa senhora dos mártires

dono da cerveja rapada é uma das
vítimas do acidente da A1 na Mealhada

capsi creative studio instala-se 
em albergaria-a-velha

Uma das mais emblemá-
ticas e significativas para os 
castromarinenses, às ce-
lebrações das Festas em 
Honra de N. Sra. dos Márti-
res tiveram o seu mais alto 
momento, com o concerto 
de Matias Damásio. A Praça 
1.º de Maio foi pequena para 
acolher as centenas de pes-
soas que quiseram vir ao dia 
principal desta comemora-
ção, também marcado pelas 
celebrações religiosas.

Com um programa rico e 
diversificado, desde o despor-
to, passando pela etnografia 
e artesanato, gastronomia e 
animação musical, as Festas 
em Honra de N. Sra. dos Már-
tires começaram logo no dia 
12 de agosto, com a Prova de 
Mar “Vila de Castro Marim”, 
na Praia da Alagoa, em Altu-
ra. O dia seguinte foi assinala-

Rui Nunes Figueiredo, 
proprietário da cerveja arte-
sanal “Rapada”, é uma das 
vítimas mortais do acidente 
desta tarde na autoestrada 
A1 na Mealhada.

Com 42 anos e natural de 
Santo António do Alva (Olivei-
ra do Hospital), o empresário 
fazia a viagem de regresso 
do Algarve, onde tinha parti-
cipado na Fatacil. Na viatura 
seguia a companheira, Ale-
xandra Nunes, que também 
faleceu em consequência 
deste brutal acidente.

A informação é avançada 

Pedro Martins é o mais re-
cente empreendedor a insta-
lar-se na Incubadora de Em-
presas de Albergaria-a-Velha 
com o Capsi Creative Studio. 
No equipamento municipal, 
o jovem pretende desenvol-
ver soluções criativas para 
empresas na área do design, 
marketing e publicidade, 
transformando um part-time 
no seu projeto de vida.

Foi ainda na universida-
de que Pedro Martins, junta-
mente com um grupo de co-
legas, começou a trabalhar 
como freelancer na área cria-
tiva. O retorno dos clientes 
foi positivo e o número de pe-
didos começou a aumentar, o 
que o levou a investir tudo na 
criação da sua empresa.

“O conceito da Capsi 
Creative Studio passa por 
criar ou redesenhar marcas 
para empresas ou produ-
tos. Ajudamos o cliente a 
criar uma marca forte para 
entrar no mercado e acom-
panhamos o seu processo 
ao longo do seu crescimen-
to com desenvolvimento de 
vários suportes publicitários 
e planos estratégicos para 
que a sua marca seja re-

conhecida”, explica Pedro 
Martins. O projeto também 
inclui o reposicionamento 
de marcas já existentes e, 
quanto ao fator distintivo em 
relação a outras empresas, 
realça o acompanhamento 
especial dada a cada pro-
jeto e a qualidade dos tra-
balhos. “A empresa ainda é 
pequena, mas cheia de pla-
nos para o futuro; queremos 
dar passos sólidos e consis-
tentes, queremos marcar a 
diferença com o que faze-
mos”, acrescenta.

A incubadora de Empre-
sas de Albergaria-a-Velha 
foi recomendada por uma 
amiga e cliente, sendo que 
a localização geográfica foi 
o aspecto decisivo para a 
apresentação da sua candi-
datura. “É importante e até 
mesmo fulcral, pois assim 
consigo trabalhar mais perto 
de muitos dos meus clientes 
e existe maior possibilidade 
de expansão do negócio na 
medida em que está perto de 
grandes empresas. Ao mes-
mo tempo o ambiente criativo 
e amigável dentro do espaço 
torna tudo muito mais agra-
dável”, conclui.

do pela Festa da Juventude, 
com jogos de laser tag, dança 
power crew, uma color run, 
concertos de “Major Almeida”, 
“Possessivo” e “Ho Chi Minh” 
e, por fim, uma festa da espu-
ma com o DJ Karussa.

No dia 14 de agosto, ter-
ça-feira, as Festas em Honra 
de N. Sra. dos Mártires tive-
ram lugar no seu palco princi-

pal no coração da vila raiana, 
a Praça 1.º de Maio, com a 
Feira de Artesanato e Etno-
grafia o espetáculo do grupo 
de dança das Arutla (22h00), 
cuja performance tem gran-
jeado o mérito de anos de 
esforço e dedicação, condu-
zidos pela professora Laura 
Pook e pelo Clube Recreati-
vo Alturense.

pela Centro TV, que em no-
tícia publicada na rede social 
Facebook refere ainda de-
clarações do presidente da 

câmara de Oliveira de Hospi-
tal. “O Rui era um jovem com 
muita dinâmica que venceu o 
concurso Empreender + que 

albergaria-a-velha

O dia da padroeira, 15 de 
agosto, foi o dia de maior aflu-
ência. Além do público para 
o concerto de Matias Damá-
sio, todos os anos centenas 
de fiéis vêm à procissão em 
honra da venerada Nossa 
Senhora dos Mártires, que 
percorre as ruas da vila numa 
das mais bonitas romarias do 
território. Este foi também o 
dia da 2.ª edição do torneio 
anual de futsal “Nelson Solá”, 
numa homenagem póstuma 
do Castromarinense ao anti-
go jogador.

As Festas em Honra de 
Nossa Senhora dos Mártires 
tiveram a organização da 
Câmara Municipal de Castro 
Marim e da Paróquia de São 
Tiago e o apoio dos Clubes, 
Associações Locais e da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Castro Marim.

o município organiza, para 
novas ideias de negócio, com 
o projeto da cerveja artesanal 
Rapada“, adiantou a Centro 
TV José Carlos Alexandrino.

Do acidente ocorrido esta 
tarde há a registrar também uma 
terceira vítima mortal, a qual se 
sabe é o motorista do caminhão 
que tombou para cima da carri-
nha onde seguia o casal.

O acidente causou ainda 
seis feridos ligeiros. Fonte da 
GNR afirmou que o aciden-
te ocorreu quando o pesado 
de mercadorias colidiu com 
duas viaturas ligeiras.

A Póvoa de Varzim parou 
para ver passar a maior e mais 
emblemática procissão de 
Nossa Senhora d’ Assunção.

Depois de semanas de 
preparação, sai à rua a pro-
cissão que exalta a padroeira 
da comunidade piscatória e 
que chama turistas, crentes 
de outras cidades e leva to-
dos os poveiros a assistirem 

com grande devoção e cari-
nho à passagem dos andores 
e de todo o espetáculo que 
acontece em torno desta pro-
cissão.

Este ano, a procissão par-
tiu da Igreja da Lapa e inte-
grou a GNR (a cavalo), a Fan-
farra dos Escuteiros de Ronfe 
e as Confrarias e Irmandades 
da Póvoa de Varzim.

O ponto alto desta procis-
são é o momento em que a 
imagem de Nossa Senhora d’ 
Assunção para em frente ao 
mar e do mar, onde estão bar-
cos parados ouve-se uma sal-
va de tiros. Veja a foto galeria.

À noite, a festa continuou 
com a atuação do Rancho Tri-
canas da Lapa no Largo Antó-
nio Nobre.

As festas em honra de 
Nossa Senhora d’Assunção 
são organizadas pela Real Ir-
mandade de Nossa Senhora 
d’ Assunção e da Fábrica da 
Igreja Paroquial de Nossa Se-
nhora da Lapa que começa-
ram no dia 6 de agosto e ter-
minaram no dia 22 de agosto, 
quarta-feira, com a cerimônia 
do Beija-mão.

Nossa Senhora d’Assunção volta a atrair milhares de fiéis
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O Instituto Nacional de 
Estatística  confirmou que 
a economia acelerou no se-
gundo trimestre, com uma 
subida de 2,3% face ao 
mesmo período do ano an-
terior e de 0,5% em cadeia.

O gabinete de Mário 
Centeno diz que o cresci-
mento do PIB foi ligeira-
mente superior ao euro-
peu e à zona euro (2,2%), 
permitindo a Portugal 

prosseguir a tendência de 
convergência com a União 
Europeia”.

O crescimento da econo-
mia ocorre num contexto de 
maior equilíbrio das contas 
externas, o saldo externo 
de bens e serviços manteve 
um excedente de 0,4% do 
PIB e de gestão criteriosa 
das contas públicas.

Destaca ainda que “este 
é o décimo sétimo trimes-

tre consecutivo de cresci-
mento da economia por-
tuguesa, num quadro de 
maior equilíbrio macroeco-
nômico interno e externo e 
de consolidação fiscal”, e 
que “este cenário é o me-
lhor garante de resiliência 
da economia  face às exi-
gências macroeconômicas 
e de provisão sustentá-
vel de serviços públicos”.                                                                                                                                  
O Ministério das Finanças 

aponta a forte dinâmica de 
investimento, com especial 
destaque para o aumento 
de 10,2% do investimento 
em outras máquinas e equi-
pamentos, salientando que 
o crescimento das expor-
tações de bens e serviços 
também acelera para 6,8%”

No segundo trimestre, o 
PIB registou uma taxa su-
perior em 0,2 % à registra-
da nos 3 meses anteriores.

A dívida pública na ótica de 
Maastricht, calculada de acor-
do com a definição utilizada 
no Procedimento dos Défices 
Excessivos, aumentou em julho 
para os 248,2 bilhões de euros, 
divulgou o Banco de Portugal . 

De acordo com os dados 

a dívida subiu 1,6 bilhões de 
euros relativamente ao final 
de junho, mês em que tinha 
atingido o valor mais baixo 
desde março deste ano. O 
máximo histórico do montan-
te da dívida pública foi atin-
gido no final de maio, mês 

em que se fixou em 250,3 
bilhões de euros.

A contribuir para o au-
mento da dívida pública em 
julho esteve “essencialmente 
a subida dos títulos de dívi-
da”. “Os ativos em depósitos 
das administrações públicas 

aumentaram 1,5 bilhões de 
euros, pelo que a dívida pú-
blica líquida de depósitos re-
gistou um acréscimo de 0,1 
bilhões de euros em relação 
ao mês anterior, totalizando 
227,5 bilhões de euros”, ex-
plica o BdP.

Dívida pública aumenta para
248,2 bilhões de euros em julho

As estruturas sindicais da 
função pública vão exigir ao 
Governo aumentos salariais 
entre os 3% e os 4% para 
2019 e não abdicam de ne-
gociar a atualização das re-
munerações e das carreiras 
antes do Orçamento do Es-
tado ficar fechado.

Após o tradicional perí-
odo de férias, a Frente Co-
mum, a Federação Sindical 
da Administração Pública e 
a Frente Sindical ultimam 
as respectivas estratégias 
negociais e preparam-se 
para a reunião com a se-
cretária de Estado da Ad-
ministração e do Emprego 
Público, esperando que este 
seja o ponto de partida de 
um processo que respeite a 
lei da negociação coletiva.                                                                                                                                  
As três estruturas sindicais, 
filiadas na CGTP e na UGT, 
têm assumido ao longo dos 
anos posições negociais e 
reivindicativas diferentes 
mas, nesta altura, não di-
vergem muito nas reivindi-
cações e nas expectativas. 
Basicamente, querem que o 
Governo socialista ponha fim 
ao longo período de austeri-
dade no setor e que possibi-
lite aos funcionários públicos 
a recuperação de algum po-
der de compra.

Sindicatos da Função Pública querem
aumentos salariais entre 3% e 4% para 2019

A Frente Comum de Sin-
dicatos da Administração 
Pública aprovou e entregou 
a sua proposta reivindica-
tiva em julho, e a sua coor-
denadora, Ana Avoila, disse 
à agência Lusa que espera 
que o próximo Orçamento do 
Estado “faça alguma justiça 
aos trabalhadores da admi-
nistração pública, cujos di-
reitos foram sacrificados nos 
últimos anos”.

A sindicalista lembrou que 
nos anos de austeridade fo-
ram reduzidas as condições 
de trabalho dos funcionários 
da administração pública, as 
remunerações, ao mesmo 
tempo que se degradaram 
os serviços públicos, devido 
à saída de trabalhadores. 
“Por isso, queremos que o 
próximo OE preveja aumen-
tos salariais, mas não de 1% 

Segundo os dados divul-
gados pelo INE, nos últimos 
12 meses, até agosto, a va-
riação média do índice de pre-
ços, excluindo a habitação, foi 
de 1,15%, valor que serve de 
base ao coeficiente utilizado 
para a atualização anual dos 
aluguéis para o próximo ano, 
ao abrigo do Novo Regime do 
Arrendamento Urbano , e que 
representa mais 1,15 euros 
por cada 100 euros de renda.

A confirmarem-se as es-
timativas do INE, esta será 
uma nova subida nas rendas, 
aplicando-se tanto ao meio 
urbano como ao meio rural, e 
equivale ao maior valor des-
de 2013. Este aumento surge 
depois de 1,12% em 2018, de 
0,54% em 2017 e de 0,16% 
em 2016.

Em 2015 os aluguéis fica-
ram congelados na sequência 
de variação negativa do índice 
de preços excluindo a habita-
ção registada nesse ano.

Por lei, os valores estão 
em geral sujeitos a atualiza-

Aluguéis  devem
subir 1,15% em 2019

ou 2%, que tenham em conta 
o poder de compra perdido, e 
o descongelamento total das 
carreiras”, disse.

A Frente Comum reivin-
dica aumentos salariais de 
4%, e um mínimo de 50 eu-
ros para todos os trabalha-
dores. O fim da precarieda-
de, a revisão do sistema de 
avaliação de desempenho, 
o fim da contratação de ser-
viços externos e o reforço 
do número de funcionários 
para assegurar a melhoria 
dos serviços são outras 
das reivindicações des-
ta estrutura sindical, que 
já marcou um plenário de 
sindicalistas para 25 de se-
tembro. Neste encontro po-
derão ser marcadas formas 
de luta caso o Governo não 
responda às reivindicações 
da Frente Comum.

O secretário-geral da FE-
SAP, José Abraão, também 
admitiu que “o Governo po-
derá enfrentar um outono 
quente” se não garantir au-
mentos e o descongelamento 
total das carreiras em 2019. 
“É altura de a administração 
pública ganhar alguma nor-
malidade, e não aceitamos 
que o Governo diga que pre-
fere contratar trabalhadores 
a aumentar salários, porque 
são coisas diferentes e am-
bas necessárias”.

A presidente do STE, Ma-
ria Helena Rodrigues, disse 
à agência Lusa que “não é 
razoável a continuação da 
austeridade na função públi-
ca, a menos que o Governo 
queira apostar no empobre-
cimento dos seus trabalha-
dores”. “A economia cresceu 
graças aos trabalhadores, 
por isso é natural que agora 
sejam recompensados. Não 
há nenhum motivo para con-
tinuar o congelamento sala-
rial na administração pública 
que dura desde 2009 e que 
levou a uma perda superior 
a 16%”, afirmou. Esta Fren-
te Sindical reivindica ainda 
a recuperação dos três dias 
de férias perdidos em 2014 
e um subsídio de refeição de 
seis euros.

ções anuais que se aplicam 
de forma automática em fun-
ção da inflação. O NRAU es-
tipula que o INE é que tem a 
responsabilidade de apurar 
o coeficiente de atualização 
de rendas, tendo este de 
constar de um aviso a publi-
car em Diário da República 
até 30 de outubro de cada 
ano para se tornar efetivo.                                                                                                                                         
     Só após a publicação em 
Diário da República é que os 
proprietários poderão anun-
ciar aos inquilinos o aumento 
da renda, sendo que a subi-
da só poderá efetivamente 
ocorrer 30 dias depois deste 
aviso. De acordo com a lei do 
arrendamento, a primeira atu-
alização pode ser exigida um 
ano após a vigência do con-
trato, e as seguintes um ano 
depois da atualização prévia, 
tendo o senhorio de comu-
nicar por escrito, com uma 
antecedência mínima de 30 
dias, o coeficiente de atua-
lização e a nova renda que 
resulta deste cálculo.

Finanças destacam
crescimento do PIB ligeiramente 

superior ao europeu  

A Caixa Geral de Depósi-
tos  lançou esta semana, a ter-
ceira unidade móvel,  vai ficar 
sediada em Portalegre, mas o 
itinerário irá abranger 18 loca-
lidades dos concelhos de Ar-
ronches, Elvas, Crato, Castelo 
de Vide, Marvão, Monforte, 
Nisa Ponte de Sor, Portalegre 
e Sousel. 

O banco revelou ainda que 
percurso irá ter uma periodici-
dade quinzenal e procura tor-
nar a Caixa mais próxima das 
populações, sobretudo daque-
las onde os serviços bancários 
tradicionais não chegam.

A terceira agência móvel 
estará presente em localiza-
ções previamente definidas, 
funcionando como um serviço 
de proximidade de caráter re-
gular. Deste modo é garantido 
a continuidade da prestação 
de serviços bancários pela 
Caixa em localizações em que 
não existe qualquer presença 
bancária.

Com esta nova unidade 
móvel, a Caixa passa a marcar 
presença num território de cer-
ca de 2.800m2 estando mais 
perto de uma população de 43 
mil clientes residentes.

Recorde-se que, a Caixa 

foi o primeiro banco a seguir 
com esta novidade de balcões 
móveis, tendo o BPI seguido 
depois o exemplo. No entanto, 
esta solução não permite fazer 
operações em numerário, por 
questões de segurança.

O banco prepara-se para 
encerrar 70 balcões até ao final 
do ano. E de acordo com a Cai-
xa, fatores como rentabilidade, 
proximidade com outras agên-
cias, localização em zonas de 
menor densidade populacional 
e uma distância de até 25 Km 
entre agência foram os crité-
rios utilizados para encerrar os 
balcões e vão ao encontro do 
Plano Estratégico negociado 
com as autoridades europeias 
em 2016 e prevê uma redu-
ção de cerca de 25% do nú-
mero de agências até  2020.                                                                                                                             
Uma decisão que já recebeu 
a reprovação por parte do 
Sindicato dos Bancários do 
Sul e Ilhas. De acordo com 
Rui Riso, este fecho de bal-
cões vai representar uma re-
dução do negócio da Caixa. 
O responsável admite que o 
plano está traçado há mui-
to tempo, mas diz que ainda 
está por se saber o que é que 
se pretende da Caixa.

CGD lança terceira agência 
móvel em Portalegre
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Política

“A estabilidade política 
é importante, claro, mas 
os portugueses escolhe-
rão que tipo de estabilida-
de é que querem, eles é 
que têm de conviver com 
essa estabilidade, não é 
o presidente da Repúbli-
ca só, são todos os por-
tugueses”, assinalou Mar-
celo Rebelo de Sousa no 
decorrer de uma visita à 
Feira de São Mateus, em 
Viseu.

Neste sentido, o chefe 
do Estado não perdeu a 
oportunidade de apelar ao 
voto, dizendo que, para o 
presidente, “o que é ne-
cessário é que os portu-
gueses votem, que haja o 
mínimo possível de abs-
tenção e o máximo possí-
vel de votantes”. 

Em declarações aos 
jornalistas, quase no final 
da visita à feira, Marcelo 
Rebelo de Sousa admitiu 
que o ano eleitoral, “co-
meçou muito cedo, mas já 
começou”, aproveitando 

Marcelo lembra que ainda
é o povo quem mais ordena

Maria Antónia Almei-
da Santos falava , na 
sede nacional do PS, 
em Lisboa, em reação 
ao discurso do presi-
dente do PSD, Rui Rio,  
na Festa do Pontal, em 
Loulé, no Algarve.

“O que realça da in-
tervenção que  fez no 
convívio do PSD é a total 
ausência de propostas 
para o país. Para quem 
diz que coloca Portugal 
à frente do seu próprio 
partido, a intervenção 
que fez é a completa an-
títese desse princípio”, 
considerou.

A porta-voz da Co-
missão Permanente do 
PS sustentou que “a 
principal preocupação 
do doutor Rui Rio é ain-

da ganhar o seu próprio 
partido”, e que por isso 
“o cerne do seu discur-
so foi virado para den-
tro, para as questões 
internas”, ressalvando: 
“Obviamente que esse 
assunto não nos merece 
nenhum comentário”.

“Depois da desilusão 
e da total ausência de 
propostas, esperamos 
que o PSD inverta este 
vazio de ideias, de pro-
postas, e que possa a 
breve prazo contribuir 
para um bom Orçamen-
to do Estado para o pró-
ximo ano”, acrescentou.

“Temos alguma di-
ficuldade em perceber 
qual é a alternativa que 
o doutor Rui Rio propõe 
para o país”, reforçou.

O chefe do Estado
-Maior General das For-
ças Armadas assegurou  
que os militares continu-
arão a “buscar formas 
engenhosas de cumprir 
as missões”, apesar das 
“circunstâncias desafian-
tes” a que estão sujeitos 
devido às limitações finan-
ceiras.

“As nossas Forças 
Armadas não possuem, 
hoje, nem enormes efeti-
vos, nem inúmeras capa-
cidades materiais” mas, 
“apesar das circunstân-

Militares continuarão a “buscar formas
engenhosas de cumprir as missões”

PS acusa Rio de ausência
de propostas e espera
contribuição do PSD

“É notório para quem 
tem uma noção do tem-
po e do fenômeno po-
lítico que, ao contrário 
do que muitos pensam 
e dizem, este Governo 
não tem a vida assim tão 
facilitada até as legis-
lativas de 2019”, decla-
rou Rui Rio na Festa do 
Pontal, que este ano se 
mudou para Querença, 
no interior do concelho 
de Loulé.

Depois de acusar 
membros do seu partido 
que, afirmou, produzem 
na imprensa “críticas tá-
ticas ao serviço de inte-
resses pessoais” e não 
“opiniões independentes 
e sinceras”, Rui Rio con-
siderou que, “se o PSD 
quiser, pode ganhar as 
eleições  de outubro, 
tem é de querer”. 

“Eu não posso aceitar 
que haja quem dentro do 
PSD esteja permanente-
mente através das críti-
cas internas a proteger o 
PS e a tentar salvaguar-
dar a vitória do PS”, lan-
çou Rui Rio, criticando 
aqueles que não perdem 
um dia,  para fazer críti-
cas ao PSD.

Para Rui Rio, estas 
críticas internas ao PSD 
servem para evitar que 
o partido ganhe as elei-
ções, “porque só assim  
terão oportunidade de 
ser alguém na política”, 
uma vez que tais posi-
ções se fundamentam 

Rio diz que Governo não tem 
a vida assim tão facilitada

até às legislativas

para recordar que o presi-
dente “não pode ter prefe-
rências” ideológicas.

Questionado sobre a 
importância de haver uma 
maioria absoluta, o presi-
dente da República voltou 
a remeter a questão para 
“os portugueses”.

É o povo quem mais or-
dena e o que os portugue-

ses escolherem é aquilo 
que naturalmente será 
considerado na formação 
do governo.

“É o povo quem mais 
ordena e o que os por-
tugueses escolherem é 
aquilo que naturalmente 
será considerado na for-
mação do governo. Va-
mos ver, há cenários com 

dados novos e os portu-
gueses, perante esses 
dados, uns mais antigos 
outros novos, daqui a oito 
meses escolherão para 
as europeias e daqui a 11 
meses escolherão para as 
legislativas”.

“Os portugueses é que 
têm de dizer o que é que 
preferem: se preferem 
uma solução mais à es-
querda ou mais à direita, 
com maioria absoluta ou 
sem maioria absoluta, 
eles têm isso na cabeça 
e ao votarem escolherão 
o futuro para os próximos 
quatro anos”, insistiu.

Numa tarde de cumpri-
mentos e ‘selfies’, Marce-
lo Rebelo de Sousa ouviu 
elogios, palmas, pedidos 
de apoio por parte de ci-
dadãos brasileiros e cum-
primentou Rui Veloso e a 
sua banda, que ensaiava 
para esta noite subir ao 
palco do certame que ce-
lebra este ano o 626.º ani-
versário.

em “projetos pessoais” 
e não de projetos do 
país nem do partido.                                                                                                                                  
“As críticas sinceras eu 
aceito. Estas são críticas 
táticas ao serviço de in-
teresses pessoais”,  sem 
fazer referência a no-
mes, durante um discur-
so que em pouco exce-
deu a meia hora prevista 
para a intervenção de 
encerramento do Pontal.

Para o presidente do 
PSD, há quem faça crí-
ticas para “defender o 
seu lugarzinho e do seu 
amigo”, o que é “lícito”, 
enquanto outros “defen-
dem o seu lugar com 
trabalho e com lealdade, 
não é com conspiração 
e intriga nos jornais”.

Para o líder dos so-
cial-democratas, é “no-
tório” que, com o pas-
sar do tempo, “cada vez 
mais portugueses se 
apercebem das falhas 
deste governo e das li-
mitações desta solução 
política”, o que abre a 
porta para que o PSD 
possa percorrer um “ca-
minho favorável”.

Foi a primeira vez que 
a cidade de Leiria recebeu 
o Fórum Socialismo, a ren-
trée do Bloco de Esquerda. 
Ao longo de 3 dias, mais 
de 400 pessoas assisti-
ram aos 50 debates que 
compunham o plano das 
festas. Como em qualquer 
iniciativa deste tipo, havia 
motivos de maior destaque 
e oradores mais populares 
do que outros. Fazendo um 
balanço, é possível identifi-
car os alvos preferenciais, 
as ausências mais sentidas 
e as novidades e vícios do 
discurso do partido, que já 
começou a marcar terreno 
para as eleições de 2019.

Um dos principais visa-
dos nas intervenções das 
mais altas figuras do par-
tido foi Mário Centeno. O 
Ministro faz parte de um 
governo apoiado pelo BE, 
mas  nem este fator serviu 
para impedir que o também 
presidente do Eurogrupo 
fosse uma das figuras mais 
criticadas pelos bloquistas.

Como foram os três dias da rentrée do BE

No discurso inaugural, 
que ficou a cargo de Mari-
sa Matias, começou com 
ataque e com a mira afi-
nada. Sabia bem a quem 
se queria exigir e não se 
conteve nas palavras. “Não 
foi Centeno que entrou no 
Eurogrupo, foi o Eurogru-
po que entrou em Cen-
teno. Ou melhor: nunca 
saiu de Centeno.” Foi das 
frases mais fortes que lhe 
dirigiu, mas não a única.                                                                                                                                 
No discurso de encerra-
mento de Catarina Martins, 
criticou o endeusamento 
do déficit zero que, enten-
de, está por trás da política 
de finanças do Governo e 

encontrou um responsável 
pela sua difusão: o presi-
dente do Eurogrupo. Por 
essa razão, a deputada 
não tem dúvidas de que a 
estratégia de chegar ao dé-
ficit zero tem entre os seus 
objetivos o de lançar “Mário 
Centeno nas suas ambi-
ções europeias”.

O segundo alvo dos blo-
quistas foi António Costa, 
que Marisa Matias acusou 
de ter duas faces: a que 
mostra no exterior e a que 
exibe para consumo inter-
no. “A Europa sem auste-
ridade, de que falou Antó-
nio Costa em Itália, é uma 
ficção”, entende a eurode-

putada. Sobretudo se se 
olhar para as políticas eco-
nômicas adotadas pelo pri-
meiro-ministro. Ou melhor, 
para as que adotaria “se 
não fossem as medidas do 
Bloco de Esquerda”. Sem 
elas, “hoje estaríamos em 
ajustamento permanente”, 
garante.

Catarina Martins tam-
bém a fez na intervenção 
final, e não duvida de que é 
graças ao Bloco de Esquer-
da que o primeiro-ministro 
pode atualmente cantar vi-
tória em relação ao aumen-
to do número de escalões 
do IRS. “Não tem de quê, 
sr. primeiro-ministro”, ironi-
zou a coordenadora do BE.

A crítica feita aos dois 
socialistas foi feita sempre 
por oposição às conquistas 
sociais alcançadas “devido 
às medidas do Bloco de Es-
querda”. Já as acusações 
dirigidas à direita foram fei-
tas unicamente com uma 
intenção: a de expor “o ci-
nismo” de PSD e CDS.

cias desafiantes” a que 
estão sujeitas, “fruto da 
difícil situação que o país 
vive há anos”, o Estado
-Maior encontrará “formas 
de as superar com traba-
lho árduo e esclarecido”, 
disse o almirante António 
Silva Ribeiro.

O chefe do Estado
-Maior General das For-
ças Armadas discursava 
numa cerimónia militar, 
em Belém, Lisboa, desti-
nada a assinalar o Dia do 
Estado-Maior.

Dirigindo-se ao primei-

ro-ministro, António Costa,  
o CEMGFA sublinhou que 
as Forças Armadas “con-
tinuarão a buscar formas 
engenhosas de cumprir” 
as missões.

No seu discurso, Silva 
Ribeiro fez o ponto da situ-
ação das principais medi-
das adotadas desde o iní-
cio do seu mandato, a três 
de março, destacando o 
reforço da articulação com 
o Sistema de Segurança 
Interna, a nível operacio-
nal, que espera concluir 
até ao final do ano.
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IMPERATOR

IMPERDÍVEL

27 DE SETEMBRO | QUI: 16H
Uma Tarde Portuguesa

com a Fadista Maria Alcina

Ingressos Plateia inferior e balcão: R$ 50 (inteira) / R$ 25 (meia)

A cultura portuguesa é nossa também! Todos temos bastante da pátria mãe nos nossos 
corações, nas lembranças afetivas de nossos pais, nossos avós... um pouco de Portugal 

estará pertinho de nós, através da belíssima voz da Fadista, Maria Alcina. Radicada
no Brasil há mais de 50 anos, a fadista, trará o melhor do cancioneiro lusitano:

Ai Mouraria, Nem às paredes confesso, Foi Deus, Lisboa Antiga e tantos
outros sucessos encherão nossos corações de emoção e poderemos

entoar todos juntos “...é com certeza, uma Casa Portuguesa”...  

DOMINGO DE FÉ E FESTA NAS BEIRAS

Mais um momento de 
fé e devoção foi vivido na 
Casa das Beiras, na rua 
Barão de Ubá, 341 – Tijuca. 
Com muita emoção, o qua-
dro associativo da Casa 
das Beiras reverenciou sua 
Padroeira, Nossa Senhora 
dos Remédios, com uma 
bela programação que do-

minou o passado dia 2. Já, 
pela manhã, por volta das 
11 horas, associados e ami-
gos da querida Associação 
se fizeram presentes para 
a Santa Missa em louvor à 
sua Padroeira, celebrada 
pelo Padre Ricardo. Após a 
celebração da Missa, acon-
teceu a Procissão, percor-
rendo as ruas do Bairro, 
acompanhada pela Banda  
TB Show e muitos fogos de 
artifício. A procissão teve a 
presença de diversas re-
presentações, formando 
um lindo cortejo que deu 
movimento aquele finalzi-
nho de manhã ensolarada.

De retorno a Casa das 
Beiras, a diretoria, coman-
dada pelo Presidente José 

Henrique, convidou todos 
para um lauto almoço de 
convívio social. No farto 
cardápio, oferecido aos 
convidados e associados, 
onde constava de um car-
dápio especial: churrasco, 
sardinha portuguesa, arroz 
de bacalhau, salada de 
grão de bico, empadão e 
como, sobremesa, bolo em 
homenagem à Nossa Se-
nhora dos Remédios e, não 
foram esquecidos os ani-
versariantes do mês com o 
“parabéns pra você”! A mú-
sica ao vivo com a Banda 
TB Show, que sempre dá 
muita alegria. Foi um pe-
daço de tarde bem passa-
da de bom convívio social, 
como, aliás, pela tradição 

Panorâmica do ato religioso, o presidente José Henrique, a primeira-dama esposa Verônica, filha Vanes-
sa, netinho Francisco, o genro Alex, vice-presidente Luís Ramalhoto, esposa Maria Helena e associados

Teresa Ber-
gher, sempre 
presente nas 
nossas Casas 
Regionais Por-
tuguesas. Na 
foto, ao lado 
da primeira-
dama, Verôni-
ca saudando 
os amigos da 
Comunidade 
Portuguesa

Confraternização, no domingo Beirão, presidente José Henrique, esposa Verônica, Júlio Robalo, esposa 
Ilda, Teresa Bergher e Luciane Marquesam, numa mesa regada à simpatia

Momento 
especial 
no ofertó-
rio com o 
Presiden-
te José 
Henrique, 
a esposa 
Verônica, 
a filha 
Vanessa 
e seu 
netinho 
Francisco

O Padre 
Ricardo, 
cele-
brante 
da Mis-
sa em 
Louvor 
a N.Sra. 
dos Re-
médios, 
padro-
eira da 
Casa 
das 
Beiras Linda imagem de N.S. dos Remédios, conduzida pelo presidente José Hen-

rique, sendo cumprimentado pelo Deputado Federal Otávio Leite e o compo-
nente do R.F. Benvinda Maria, Cláudio

da nobre Casa das Beiras.
Toda a diretoria da Casa 

das Beiras está de para-
béns pelo êxito que mar-
cou a festa, pela maneira 

cordialíssima com que os 
dirigentes da tradicional 
associação receberam os 
convidados. Todos reco-
nhecem e louvam mereci-

damente a fidalguia com 
que os responsáveis pe-
los destinos da Casa das 
Beiras cercam os convi-
dados.

Mesa do presidente José Henrique com seu pai Júlio Robalo, Otávio 
Leite e demais amigos

Explosão de alegria do casal Maria Antônia Ribeiro, esposo Antônio 
Ribeiro e o amigo corretor Elídio Lopes

A Banda Típicos da Beira do maestro Rogério Costa dando o char-
me musical ao convívio beirão
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Em festa esteve o Elos Clube de São 
Paulo Sul, presidido pelo Dr. David da 
Fonte. É fato que as festivas desta 
unidade elista, são sempre em clima 
de muita amizade e descontração, e 
aconteceu no Restorante Vecchia. 
Como de costume temos um coque-
tel, e depois da leitura da Oração Elis-
ta ali pela companheira Sra. Adriana 
Gomes Coelho tivemos a saudação 
aos pavilhões. O Presidente no uso 

da palavra Dr. David da Fonte saudou 
o Presidente do Elos Internacional Dr. 
Jose Roberto Frutuoso bem como a 
comitiva que acompanhava do Elos 
Internacional e também do Elos Clube 
de São Vicente. Este dpois de saudar 
a todos os presentes, falou da data 
de fundação do Elos Internacional, 
dia 08.08 que se aproximava, e falou 
aos presentes  sobre a realização 
da próxima Convenção Internacional 

do Elos que deverá acontecer  2.a 
quinzena de outubro, e estará acon-
tecendo em Lisboa no Palácio da 
Independência, onde provavelmente 
teremos a presença do Presidente 
da Republica de Portugal Dr. Marcelo 
Rebelo de Sousa. Tivemos a apre-
sentação da filosofia elista pela Sra. 
Maria Inês Botelho vice presidente do 
Elos Internacional. O Dr. Vital Vieira 
Curto recordou o aniversario de 60 

anos do falecimento do ícone Car-
mem Miranda, e que nada tinha lido 
ou ouvido a respeito e arrematou: “es-
tão acabando com nossa cultura, e 
se acabarem com nossa cultura, nós 
acabamos com o nosso país”. Nessa 
noite durante o jantar foram aborda-
dos outros assuntos, e na seqüencia 
tivemos a leitura do Credo Elista pela 
companheira Dra. Ana Maria Visconti 
e foram saudados os pavilhões.

Presidente Internacional 
Visitou o Elos Sul

Dr. Vital Vieira Curto, o Presidente Dr. David da Fonte e esposa, o Presiden-
te Internacional Dr. José Roberto Frutuoso e esposa, o vice Dr. Sidney C. da 
França e esposa, e o Dr. Mario Marques e esposa.

O Ex-Presidente Sr. Antonio Rodrigues, a Dra. Ana M. Visconti o esposo 
Coronel Gerson Resende, Sr. Alberto Monteiro, Sr. Vladimir  G. Lopes, e o 
Sr. Fernando M. Gouveia.

Estivemos no ultimo dia 30 
de Agosto de 2.018, presen-
tes ao tradicional almoço da 
Comunidade Luso Paulista, o 
conhecido e inigualável “Al-
moço das Quintas” na Casa 
de Portugal. Um almoço com 
mais de 67 anos, que reúne 
semanalmente amigos, em-
presários, dirigentes associa-
tivos, e quem quiser apreciar 
o melhor bacalhau acompa-
nhado de um bom vinho, ou 
seja, para saborear as delí-
cias da culinária portuguesa 
ali preparada e servida pelo 
Buffet “O Marquês” tem de ir 
conhecer. Neste dia lá estive-
mos acompanhando o amigo 
Dr. Ildefonso Garcia presiden-

te do Centro Cultural 25 de 
Abril, o casal Sra. Maria Re-
gina Domingues Pinto Vian-
na, professora e o Sr. Márcio 
Azevedo Vianna, industrial, e 
a filha Maria Domingues Pinto 
Vianna, arquiteta e urbanista. 
O casal lá esteve para recor-
dar e comemorar os 60 anos 
que se conhecem. Aliás, foi 
ali naquela instituição que há 
60 anos atrás, o casal se co-
nheceu, se num baile de de-
butantes. Caro amigo apareça 
você também por lá, Avenida 
da Liberdade, 602 bairro da 
Liberdade, sua participação é 
por adesão. Informações e re-
servas para grupos e empre-
sas 3209.5554 – 3342.2104.

O Presidente da Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos, o Dr. Ildefonso 
Garcia presidente do CC25A, o Dr. Antonio de Almeida e Silva ex-presidente 
do Conselho da Comunidade, e em festa o casal Sra. Maria Regina D. Pinto 
Vianna, o Sr. Márcio Azevedo Vianna, e a filha Maria Domingues P. Vianna.

Sempre Visitas Ilustres ao 
 “Almoço das Quintas” A Mega Adega Kanguru, esteve mais um avez em festa, no ultimo dia 29 de agosto de 2018, quando realizou mais uma versão do Wine Night de agosto.  

Nesta noite tivemos como fornecedores as importadoras:

Tivemos ainda nesta noite para de-
gustação, os produtos defumados da 
Defumaria Raffinato, e ainda Ceratti, 
Tirolez. Sucesso também nesta noite 
foi a farta mesa de frios, patês, pães 
variados e azeites, tudo com fartu-
ra e qualidade. Todos os presentes 

nesta noite receberam uma linda taça 
de cristal personalizada. Não perca a 
próxima Wine Night. Vá você também 
conhecer o Supermercado Kanguru 
e sua Mega Adega, que é referência 
no mercado de bebidas nacionais e 
importadas. Além das conceituadas 

marcas disponíveis, está sempre in-
vestindo em sua infraestrutura para 
lhe oferecer conforto e comodidade 
ao realizar suas compras. O Kanguru, 
esta aberto sempre de segunda a sá-
bado, das 8,30 às 20 horas, e está lo-
calizado à Rua Antonio de Barros, 285 

no Tatuapé. Para sua maior comodida-
de possui estacionamento próprio com 
capacidade para até 100 automóveis 
com serviço de manobrista. Fones 
2296.6111 - 2296.4569 – 2942.8877. 
Visite o site www.kangurusupermerca-
do.com.bre www.megaadega.com.br

Inovini que serviu os vinhos: Los Vascos; T.H.; Beronia; AchavalFerrer
Decanter, os vinhos: Campo Casalim; San Lorenzo; Luigi Bosca.
Vinhos do Mundo: os vinhos Fin Del Mundo; Casa Silva edición Limita-
da; Casa Silva quinta generación.
DOMNO os vinhos: Papale; Vistalba; Casas del Bosque.
Adega Alentejana os vinhos: Pó de Poeira; Aventura; Cortes de Cima.
TAHAA os vinhos: Otañón; Monte da Ravasqueira; Cordero Di Monte-
zemolo.

PPS os vinhos Dona maria; Amantis; Vallado Superior.
Mistral os vinhos: Amayana; Montes Aplha, Carmen –Gran Reserva.
Casa Flora os vinhos: Luccarelli; Yume; Cadus.
Decanter os vinhos: Campo Casalin; Luigi Bosca; Alpasión.
Qualimpor os vinhos: Crasto Superior; Herdade do Esporão; 
Monte Velho. 
Devinum os vinhos: Mas Borràs; Ibéricos; La Causa. 
Grand Cruvinhos: Bramare; Sideral; Churchill´s.

O Diretor da Mega Adega Kanguru Sr. Adriano Je-
ronimo, a assessora do Vereador Toninho Paiva, o 
empresário Sr. Albino Vieira e a Viviane da Devinum.

o Sr. Cesar Servone da QUALIMPOR, a esposa Lei-
la Jerônimo, diretora do Kanguru e também sua Irma 
Sra. Liliam Jeronimo e o esposo Sr. Marcelo Teixeira.

O diretor da Mega Adega Kanguru e sommelier Fer-
nando Jerônimo, a diretora do Kanguru Sra. Maria 
Jerônimo e o Sr.  Luis Fernando da Adega Alentejana.

Degustação de vinhos dos melhores importadores no
Wine Night da Mega Adega Kanguru
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520 anos da epopéia da Índia – 4/4  

Dia 06.09.2018
Antonio Simões de Almeida; Aniversário de 
Casamento dos amigos Fátima e Antonio 
Cristovam (Capucho).
Dia 07.09.2018
Aniversário do Pão de Açúcar; Carlos Eduardo 
Loureiro (o amigo Fú); Tamara (filha do Marcio 
e Vera Lucia); Tiago (filho Carlos e Lucia Ben-
to do Buffet Europa); Dr. Ernesto Ruiz Trujillo 
(conselheiro do Centro Trasmontano); Larissa 
Bernardino (filha Ana Maria e André Luis); Dinho 
(filho João Aurélio de Abreu e Sra. Joana D´Arc); 
Padre Armênio R. Nogueira; Dr. Miguel Reis.
Dia 08.09.2018
Francisco ( Tap Air Portugal); Firmino da Silva 
Tavares; Antonio José Afonso (Trasmontano lá 
de São Martinho do Peso); Luis Gustavo Martins; 
Dia 09.09.2018
Dr. José Roberto Cordeiro; Alberto Monteiro 
de Andrade (Elos São Paulo Sul); Paulo Frei-
tas (Nosso patrãozinho da Numatur Turismo).
Dia 10.09.2018
Aniversário de casamento do Com. Vasco de 
Frias Monteiro e Sra. Edite Simões  Montei-
ro;Pierre de Freitas;Esmeralda Torrão (irmã 
do Armando Torrão representante deste se-
manário).
Dia 11.09.2018
Jorge Manuel T. dos Santos: aniversário de 
casamento dos amigos de longa data Sr. Her-
mínio e Sra. Laurinda Loureiro (Fundadores 
do R. F. Pedro Homem de Mello que neste 
ano de 2018 comemoram 53 anos de feliz 
união conjugal).
Dia 12.09.2018
Faria aniversário neste dia o saudoso Sr. 
André Magalhães (ex-presidente da Casa de 
Portugal do Grande ABC e já nos deixou)

A partir da histórica ida de 
Vasco da Gama à Índia, em 

1498, o Reino de Portugal, sob a 
iluminada Casa de Avis, tornou-se 
a mais universal das nações, nos 
albores da Idade Moderna, entre 
os séculos XV e XVI, precursora 
da globalização do planeta. Misci-
genou raças nas Áfricas, na imen-
sa Ásia e por mais de 300 anos na 
construção do Brasil. Evangelizou 
povos e converteu ao Catolicismo 
milhões de famílias nos três conti-
nentes. Misturou a agricultura das 
terras alcançadas. Transplantou da 
Índia para a América, entre tantos 
exemplos, os coqueiros presentes 
em quase todo o litoral brasileiro. 
Fez a Europa tomar gosto com os 
frutos encontrados no Novo Mundo 
– como a batata, o milho, o tomate 
e o cacau. Levou também para o 
Velho Mundo, em 1511, uma ave ti-
picamente do Norte da América, o 
tão apreciado peru, que, assado ao 
forno, é pièce de resistence na ceia 
de Natal, e, juntamente com os vizi-
nhos castelhanos, difundiu o uso do 
tabaco. A Coroa de Lisboa esteve, 
com efeito, no centro dos Grandes 
Descobrimentos, no século seguinte 
ao desembarque do almirante alen-
tejano à indiana Calicute. Proeza só 
comparável à chegada às Américas, 
em 1492, do genovês Cristóvão Co-
lombo (1451 – 1506), a mando dos 
míticos Reis Católicos de Sevilha, 
Dona Isabel de Castela (1451 – 
1504) e Dom Fernando de Aragão 
(1452 – 1516), que mantinham en-
tão profundos laços de parentescos 
com os Avis e a futura dinastia de 
Bragança.

Outro exemplo mostra a glória 
dos lusitanos. A Coroa de 

Lisboa preservou relações coloniais 

com quatro dos cinco países que 
formam o atual bloco dos BRICS - à 
exceção da grande matriarca da Or-
todoxia, a Rússia, herdeira da bizan-
tina Constantinopla, sob o manto 
celeste do Império dos Czares, e da 
comunista União Soviética, do russo 
Vladimir Lenin (1870 – 1924). A sigla 
foi criada em 2001 pelo economista 
britânico Jim O’Neil, presidente do 
grupo financeiro Goldman Sachs, 
para designar, inicialmente, Bra-
sil, Rússia, Índia e China, que, de 
acordo com seus estudos, serão os 
novos campeões da economia pla-
netária na segunda metade do sé-
culo XXI. O BRICS começou como 
BRIC, porém, a sigla foi ampliada 
com a entrada da África do Sul, gra-
fada em inglês como South Africa. 
Portugal manteve por mais de qua-
tro séculos, de fato, sólidos vínculos 
coloniais, para além das Áfricas e 
do próprio Brasil, com dois gigantes 
asiáticos: a Índia, dominada à épo-
ca de Vasco da Gama pelos marajás 
hindus e os conquistadores maome-
tanos, e a China, fortemente influen-
ciada então pela filosofia da ‘justiça 
e da sinceridade’ de Confúcio (551 
– 479 antes de Jesus Cristo). Retra-
to do pensador chinês ilustra a co-
luna. Lisboa só deixaria a Índia em 
1961, com a queda na costa índica 
dos territórios de Diu, Damão e o 
Estado de Goa – em cuja cidade do 
mesmo nome esteve a metrópole do 
monumental Império Português do 
Oriente. Não foi diferente na China. 
Macau permaneceu província portu-
guesa até o final do último Milênio. 
A grande marca dos desbravadores 
lusitanos, sem dúvida, foi a conver-
são ao Catolicismo de vários povos 
por onde passou – superando a 
expansão em todos os continentes 

do idioma em que Luis de Camões 
(1524 – 1580) escreveu a impressio-
nante obra Os Lusíadas.

Evangelizou-se, sobretudo, 
com os Jesuítas. O Brasil se 

transformaria no maior país católi-
co do mundo. Foram catequizados 
os habitantes das duas margens de 
África. Levaram a fé Cristã à Ásia. 
Converteram indianos, inclusive os 
paquistaneses, malásios, chineses, 
indonésios, japoneses, coreanos e 
tribos beduínas dos Emirados Árabes 
– bem como famílias em Mascate, 
capital de Omã, e na persa Ormuz, 
atual Irã. Os prelados enviados pelo 
Patriarcado de Lisboa seriam martiri-
zados em muitos pontos do vastíssi-
mo continente asiático. Seus algozes 
eram, em sua maioria, islamitas, hin-
dus, budistas, confucianos e xinto-
ístas. Foram perseguidos até pelos 
protestantes calvinistas holandeses, 
contestadores da missão religiosa da 
Santa Sé, pois estavam interessados, 
exclusivamente, em manter os ricos 
negócios com os orientais. O que 
explica, inclusive, o fato da Indonésia 
ser hoje o maior país muçulmano – 
após ser arrebatada de Lisboa pelos 
neerlandeses, pouco depois do ‘de-
saparecimento’ de O Desejado Dom 
Sebastião (1554 – 1578), na batalha 
marroquina de Álcácer Quibir, quan-
do os portugueses por 60 anos pas-
saram a súditos de Espanha (1580 – 
1640), sob a dinastia Habsburgo dos 
Felipe II, III e IV, que, em Portugal, 
são, respectivamente, I, II e III.

O mundo, depois da odisseia 
de Vasco da Gama, nunca 

mais foi igual. A globalização tor-
nou-se inexorável com a chegada 
do almirante a Calicute e foi se fa-
zendo realidade ao longo de cinco 
séculos. O futuro já é o presente.

Dia 15.09.2018
Lançamento do CD do Rancho Folc. da 
Casa de Portugal de Campinas
Você não pode perder esta grande festa 
da Casa de Portugal de Campinas, o lan-
çamento do CD do seu rancho folclórico. 
Teremos um seleto jantar típico português 
e exibição do grupo da casa com modas 
inseridas em seu novo CD. Informações e 
convites Rua Ferreira Penteado, 1349 Cam-
buí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia 16.09.2018
Bacalhoada na Casa de Portugal do 
Grande ABC
Você não pode perder esta grande bacalho-

ada que será realizada na Casa de Portugal 
do Grande ABC, a partir das 12,30 horas em 
sua sede. Pelo sistema self-service você 
poderá se servir a vontade além ainda de 
outros pratos e acompanhamentos. A ani-
mação estará a cargo da Tocata Musical Cá 
Te Quero com muita musica para dançar. 
Convites e informações R. Nossa Senhora 
de Fátima 55 - Santo André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188  
Festa em Louvor a Sra. da Mó no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia 
comemorando o dia de Nossa Sra. da Mó 
com missa às 11 horas seguida de procis-
são pelas dependências do clube e uma 
deliciosa Bacalhoada a Moda Arouquen-
se, e ainda muita musica para dançar. A 

animação estará a cargo do Rancho Folc. 
Arouca São Paulo Clube que se exibirá. In-
formações convites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 
80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 
2455.1000 - 2455.1988
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará 
neste dia realizando mais um almoço conví-
vio, teremos mais um Bacalhau do Raízes, 
em sua sede a partir das 12,30 horas. A 
animação estará a cargo do rancho orga-
nizador, que se exibirá. Convites e infor-
mações com Sra. Soledade (11) 2263.1535 
- 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua 
Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – São 
Paulo
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ELIDIO LOPES
Corretor

de Seguros

Há mais de 35 Anos no Mercado

Trabalhando com
as Melhores Seguradoras

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

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

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

BENFICA ENCERRA CICLO 
INFERNAL COM VITÓRIA 
DIANTE DO NACIONAL

Depois de agosto infernal, com 7 jogos ‘a doer’ em 
menos de um mês, o Benfica pode agora descansar, fe-
chando este ciclo com vitória por 4x0 na Madeira diante 
do Nacional. Seferovic (28), Salvio (45), Grimaldo (76) e 
Rafa (90+3) foram os autores dos gols.

Os comandados de Rui Vitória somam agora 10 pon-
tos no topo da tabela classificativa, tantos como Spor-
ting e SC Braga. O Nacional, por sua vez, tem apenas 3 
pontos nas 4 jornadas disputadas.

A seleção argentina 
informou que Salvio, ex-
tremo que se encontrava 
na lista do selecionador 
Scaloni, foi desconvocado 
devido à lesão dos jogos 
com a Guatemala e Co-
lombia, nos EUA.

 Salvio foi titular na 
Choupana, fez um gol e 
uma assistência e saiu 
aos 79 minutos, mas sem 
aparente problema físi-

SALVIO FOI DESCONVOCADO

O Sporting venceu o Fei-
rense pela margem mínima 
(1x0), em Alvalade, partida 
da 4.ª jornada da Liga.

O único gol do encon-
tro foi da autoria do jovem 
Jovane Cabral, que entrou 
aos 66 minutos para o lu-
gar de Jefferson: depois 
de boa combinação entre 
Raphinha e Ristovski na di-
reita do ataque, o extremo 
leonino consegue empur-

rar para dentro da baliza 
defendida por Caio Secco, 
goleiro que assinalou uma 
série de boas intervenções.

Com este resultado, o 
Sporting iguala o SC Braga 
na liderança do campeona-
to, com 10 pontos.

Já o Feirense averbou 
a sua primeira derrota na 
Liga e ocupa a 4.ª posi-
ção da classificação, com 
sete pontos.

SPORTING BATE FEIRENSE COM
GOL DE JOVANE AO CAIR DO PANO

À entrada para a última semana de 
campanha eleitoral começa a ganhar for-
ma à ideia de junção das candidaturas de 
José Maria Ricciardi, líder da Lista B, e 
de Pedro Madeira Rodrigues, número um 
da Lista C.

 Para já, ainda não houve encontro en-
tre ambos nem está agendada reunião, 
mas sabe A BOLA que existem movimen-
tações no sentido de uma junção, com 

Ricciardi a manter-se como candidato a 
presidente e Madeira Rodrigues em posi-
ção forte nesta nova solução.

 Existem pontos de convergência e 
até esta quarta-feira a junção pode ser 
oficializada, adianta ainda A BOLA.

 Nas próximas horas pode haver fumo 
branco sobre este cenário de junção en-
tre as listas B e C para as eleições de 
dia 8.

RICCIARDI E MADEIRA RODRIGUES 
ESTUDAM FUSÃO DE CANDIDATURAS

O FC Porto encerrou 
a 4.ª jornada da Liga com 
um triunfo diante do Mo-
reirense (3x0), no Estádio 
do Dragão.

Herrera (15) e Abou-
bakar (28) e Marega (90+4) 
foram os autores dos gols 
dos azuis e brancos, numa 
partida que ficou marcada 
por dois regressos e uma 
estreia: o avançado malia-
no foi novamente titular na 
formação de Sérgio Con-
ceição (um regresso); Da-
nilo Pereira regressou aos 
relvados ao de fim de qua-
tro meses afastado por le-

são (o outro regresso); e o 
brasileiro Éder Militão es-
treou-se oficialmente com 
a camisa do FC Porto, 
surgindo a titular no eixo 
da defesa com o compa-
triota Felipe.

 Com este resultado, 
os dragões ascendem ao 
4.º lugar da tabela classi-
ficativa, com nove pontos 
(igualando o Marítimo) e a 
um ponto dos líderes Ben-
fica, SC Braga e Sporting.

 O Moreirense averbou 
a segunda derrota na Liga 
e ocupa agora a 13.ª po-
sição, com quatro pontos. 

Éder Militão foi chamado à seleção principal do 
Brasil, acompanhando assim Felipe no grupo que 
vai realizar particulares frente aos Estados Unidos 
e a El Salvador (7 e 11 de setembro).

A novidade foi dada a conhecer após o final do 
jogo do FC Porto frente ao Moreirense, no qual 
Éder Militão, contratado ao São Paulo, se estreou 
pelos azuis e brancos.

O defesa foi chamado por Tite, selecionador do 
Brasil, para substituir Fagner, baixa devido à lesão.

co. Salvio esteve parado 
na semana passada ten-
do falhado a recepção ao 
PAOK, na Luz, e o dérbi 
com o Sporting. Mas já 
fora titular na Grécia tal 
como. Além de Salvio, 
também Gabriel Merca-
do, do Sevilha, foi riscado. 
Para o lugar foi chamado 
Renzo Saravia, do Ra-
cing. Franco Cervi conti-
nua convocado. 

ÉDER MILITÃO 
CHAMADO À SELEÇÃO 

BRASILEIRA

REGRESSOS E UMA ESTREIA
MARCAM TRIUNFO DO FC PORTO

DIANTE DO MOREIRENSE



A direção liderada por 
Júlio Mendes entende, 
num documento publicado 
na sexta-feira, no sítio ofi-
cial do Vitória na Internet, 
que a SAD, cinco anos de-
pois da sua constituição, 
em 2013, precisa de “um 
novo projeto desportivo”, 
que terá “necessariamen-
te de assentar em novos 
investimentos” para ga-
rantir a luta pelos primei-
ros lugares do campeona-
to.

“A Vitória SAD deverá 
assumir a implementação 
de um projeto desportivo 
que vise não só garantir 
anualmente o acesso às 
competições europeias 
como também competir, 
em cada época despor-
tiva, com legitimas aspi-
rações, por uma classifi-
cação entre os primeiros 
lugares da I Liga”, lê-se.

Para poderem discutir 
o assunto, os sócios vão 
votar primeiro a inclusão 
de uma alínea no artigo 
27.º dos estatutos do clu-
be, que prevê a discussão, 
em AG, de “possíveis alte-
rações aos pactos sociais 
de sociedades anônimas 
desportivas das quais o 
clube seja acionista”.

A alteração propos-
ta pela direção vitoriana 
visa o “desaparecimento 
do direito de veto” do clu-
be face à nomeação de 
membros para o Conse-

Na passada segunda-
feira, Ronaldo “fenôme-
no” foi confirmado como 
o acionista maioritário do 
Valladolid, clube da primei-
ra divisão espanhola. Ainda 
assim, Carlos Suárez vai 
continuar à frente da forma-
ção espanhola.

O antigo craque brasi-
leiro aproveitou para falar 
aos jornalistas, numa ceri-
mônia que decorreu na câ-
mara municipal.

“Esta nova gestão vai 
ficar marcada por quatro 
palavras: Competitividade, 
transparência, revolução 
e sociedade. Queremos 
consolidar o Valladolid na 
primeira liga e continuar a 
construir em direção ao fu-
turo. Isto não vai ficar por 
aqui e tenho a certeza que 

O antigo defesa inglês 
Martin Keown não tem 
dúvidas que Rui Patrício 
(Wolverhampton) é me-
lhor goleiro do que o espa-
nhol Kepa, que o Chelsea 
contratou por incríveis 80 
milhões de euros, tendo 
batido todos os recordes 
por um goleiro.

 “Ele [Rui Patrício] tem 
assinado defesas de nível 
mundial e quando é pos-
sível contratar um jogador 
dessa qualidade, então al-
canças os resultados que 
apenas poderias sonhar. 
É incrível que os Wolves 
tivessem contratado Rui 
Patrício sem custos. Para 
mim ele é melhor do que 
Kepa Arrizabalaga, que 
custou a verba recorde 
de 80 milhões de euros. 
Numa era em que defesa-
centrais e goleiros custam 
mais do que avançados, 
os Wolves garantiram um 
negócio incrível”, afirmou 
Martin Keown, em decla-
rações ao “Daily Mail”.

Alessandro Del Pie-
ro lançou duras críticas a 
Cristiano Ronaldo. O antigo 
capitão da Juventus acredi-
ta que o prêmio de melhor 
jogador da Liga dos Cam-
peões foi bem entregue a 
Luka Modric e que Ronaldo 
se devia ter comportado de 
outra maneira.

“O prêmio foi bem 
atribuído a Modric. E ele 
devia ter ido para não 
acontecer toda esta con-
trovérsia. Eu também não 
ia ficar contente por não 
vencer o prêmio, mas dei-

Deu este fim-de-se-
mana a última etapa do 
Campeonato Nacional de 
futevôlei 2018.

Nélson Pereira e Mi-
guel Pinheiro, do CD Pó-
voa, sagraram-se penta-
campeões, ao derrotarem 

RONALDO É O NOVO DONO
DO VALLADOLID: “VAMOS DAR

UM SALTO DE QUALIDADE”
vamos dar um salto e qua-
lidade”, explicou aos jorna-
listas.

Questionado sobre os 
motivos que o levaram a 
efetuar esta compra, Ro-
naldo foi perentório.

“Sou um apaixonado 
pela província de Castilha 
e Leão, por Valladolid e 
pelo Real Valladolid. E isso 
é o que importa. Durante 
o meu tempo no futebol 
aprendi que a coisa mais 
importante é ter paixão nos 
projetos em que entramos”, 
concluiu.

Recorde-se que o Valla-
dolid é o atual 16.º classifi-
cado da liga espanhola, 
com dois pontos em três jo-
gos, fruto de dois empates 
(Girona e Getafe) e uma 
derrota (Barcelona).

DEL PIERO CRITICA RONALDO:
“O PRÊMIO FOI BEM ATRIBUÍDO A MODRIC” 

xar de ir é completamente 
diferente”, explicou à Sky 
Sport Italia.

Sobre a seca de gols 
que Cristiano Ronaldo 
atravessa com a camisa 

da Juventus, Del Piero 
justificou com a qualidade 
das defesas italianas.

“As defesas do cam-
peonato italiano são das 
melhores do mundo, se 
não mesmo as melhores. 
Normalmente coloca-
mos muita gente dentro 
da área, por isso não sei 
até que ponto ia ser bom 
tirá-lo lá de dentro. Ainda 
assim, ele marca mais na 
segunda parte da época 
e na Liga dos Campeões 
vai ser diferente, há mais 
espaço”, concluiu.

“RUI PATRÍCIO É 
MELHOR DO QUE

ALGUÉM QUE 
CUSTOU 80 
MILHÕES”

Vitória de Guimarães discute entrada de
investimento na SAD em AG Extraordinária

lho de Administração da 
SAD, com a exceção da 
função de presidente, cuja 
indicação mantém-se sob 
a alçada do clube – Júlio 
Mendes lidera a SAD des-
de 2013.

A entrada de um in-
vestidor, mostra o docu-
mento, requer também 
que o clube mantenha a 
participação de 40% no 
capital social da SAD – o 
acionista maioritário é Má-
rio Ferreira – e “o direito 
de veto” quanto à eleição 
dos membros dos restan-
tes órgãos da SAD – a As-
sembleia Geral e o Fiscal 
Único.

Para a direção vima-
ranense, esta solução tor-
na “a estrutura societária 
e administrativa da SAD 
mais eficiente e atrativa 
para o investimento” e sal-
vaguarda, ao mesmo tem-
po, os “princípios basila-
res dos quais o Vitória não 
poderá nunca prescindir”.

O elenco liderado por 
Júlio Mendes refere ainda 

que os orçamentos para o 
futebol, desde 2013, têm 
sido, em média, inferiores 
a 10 milhões de euros, e 
que, face às receitas ordi-
nárias insuficientes para 
atingir os valores orça-
mentados, a SAD precisa 
de vender passes de joga-
dores todas às épocas.

Reeleito para um ter-
ceiro mandato como pre-
sidente do Vitória em 24 
de março de 2018, Júlio 
Mendes disse, na respec-
tiva campanha eleitoral, 
querer elevar o orçamen-
to anual da SAD para um 
valor em torno dos 20 mi-
lhões de euros, graças à 
entrada de investimento.

Além da discussão 
sobre a entrada de inves-
timento na SAD, os só-
cios vitorianos vão ainda 
votar a celebração de um 
contrato de arrendamen-
to do Estádio D. Afonso 
Henriques, propriedade 
do clube, à Vitória SAD, 
por 30 anos, e a ata da 
AG anterior.

NELSON PEREIRA E MIGUEL 
PINHEIRO PENTACAMPEÕES 

NACIONAIS

na final a dupla constituída 
por Alan Cavalcanti e Rú-
ben Santos, do EF Alan 
Cavalxanti.

Os campeões vão 
representar Portugal no 
Campeonato da Europa 
2019.
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Samico comemora aniverSário 
com familiareS e amigoS

Na foto vemos 
o aniversariante 
Samico com os 

amigos, Zeca 
Magalhães, 

Carlos Bianchini, 
Rubens Oliveira 
e Eduardo com 

suas respectivas 
esposas, Teresa 

Meirinho, e o 
dinâmico em-

presário Manuel 
Vieira

Semana passada, um grupo de ami-
gos se reuniu para festejar mais uma 
primavera do amigo, Samico. Uma 
pessoa sempre disposta a ajudar a 
todos. Foram momentos de muita 
alegria e descontração, onde o ani-
versariante do dia foi envolvido pelo 
carinho dos amigos, empresário Ma-
nuel Vieira – diretor-presidente da 
Benfica Iluminação e demais con-
vidados e familiares. Mais uma vez 
os amigos mostraram que estão ali, 
sempre firmes e forte para apoiarem 
o amigo em todas as suas empreita-
das. Que Deus o abençoe. O Jornal 
Portugal em Foco registra alguns mo-
mentos desta confraternização.

Num close para o Jornal Portugal em Foco, transbordando 
de felicidade, o aniversariante do dia Samico com os amigos 
Manuel Vieira e Zeca Magalhães
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Fado Vadio com Victor Lopes no Restaurante Costa Verde

O guitarrista Victor Lopes 
em mais uma Noite de 
Fado Vadio, na Casa do  
Minho

Grupo de amigos que foram prestigiar o evento, na Casa 
do Minho, Mossoró, o radialista Chança e esposa Eliane 
e demais convidados, confraternizando-se com o amigo 
Victor Lopes

Esteve bem movimentada a 
sexta-feira passada em mais 
uma edição da noite de Fado 
Vadio com Victor Lopes, rece-
bendo amigos para soltar a voz 
e saborear uma deliciosa gas-
tronomia do Restaurante Cos-
ta Verde da Casa do Minho e 
a cada edição, os amigos tem 
prestigiado muito mais. Uma in-
ciativa do presidente Agostinho 
dos Santos, sempre com uma 
programação especial para a 
comunidade portuguesa. Não 
deixe de comparecer à próxima 
edição. Imperdível!

O Restaurante Costa Verde recebeu um bom 
número de público em mais uma Noite de 
Fado Vadio com Victor Lopes e convidados. 
Vários amigos foram prestigiar esta noite

Quinta de Santoinho, um RépLiCa do minho
O presidente 

Agostinho dos 
Santos ao lado 

do Deputado 
da Emigração 

Portuguesa, 
Carlos Páscoa, 

entregando 
um quadro 

comemorativo 
à Vereadora 

Teresa Bergher 
pela sua visita 

a Quinta de 
Santoinho

Compo-
nentes e 

diretores do 
R.F. Aldeias 

da Nossa 
Terra, (São 

Paulo), rece-
bendo uma 
lembrança 

do presiden-
te Agostinho 
dos Santos 
nesta gran-
de noite de 

Arraial

Um Arraial é uma 
reprodução do que 
acontece em Portugal, 
por ocasião da colhei-
ta da uva. Para quem 
aprecia uma “festa por-
tuguesa, com certeza”, 
vai ao Minho dançar e 

comer bem, na famo-
sa Quinta de Santoi-
nho. Nesta sua edição, 
a animação ficou por 
conta dos brilhantes 
Conjuntos: Amigos do 
Alto Minho e Joseval-
do e Seu Trio, tocando 

um repertório variado 
desde a empolgante 
música portuguesa e a 
musica popular brasi-
leira, levando os casais 
a dançarem juntinhos. 
Os presentes sabo-
rearam as sardinhas 
portuguesas na brasa, 
galeto assado, batatas 
cosidas, linguiça, ba-
tata calabresa, arroz, 
feijão manteiga, farofa, 
caldo verde e 3 quali-
dades de vinhos, bem 
gelados, além de um 
bom papo amigo.

A grande atração, o 
folclore do Rancho con-
vidado Aldeias da Nos-
sa Terra, vindo direta-
mente de São Paulo, 

englobando várias ida-
des e encantou o públi-
co presente, revivendo 
o que de melhor existe 
nas tradições portu-
guesas. E, ao final da 
apresentação, os es-
pectadores aplaudiram 

emocionados as be-
las danças folclóricas 
daquela linda região 
chamada, Minho. O 
ponto alto ocorreu ao 
som dos Zés Pereiras 
e as belíssimas Mar-
chas Luminosas, se 

apresentaram, dando 
um ar de encantamen-
to e beleza. Só indo à 
Casa do Minho em um 
de seus Arraiais para 
entender o que é uma 
verdadeira Quinta de 
Santoinho.

O Rancho convidado, Aldeias da Nossa Terra de São 
Paulo, realizou uma linda apresentação, colorindo esta 
noite regional

Que show 
do R.F. 
Aldeias 
da Nossa 
Terra (SP) 
encantan-
do a todos 
os pre-
sentes na 
Quinta de 
Santoinho
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Almoço dAs QuintAs mensAl
no Clube Português de niterói

O cantor romântico, Mário Simões, presente no Almoço das Quintas em Niterói, can-
tando a música “Vinho Verde”  e brindando com o presidente do C.P.N. Dr. Fernando 
Guedes e esposa Dra. Rosa Guedes

Momento de 
descontração, 
o presidente 
Dr. Fernando 
Guedes, seu 
vice-presiden-
te Dr. Carlos 
Bartha, Sr. 
Lúcio Azevedo 
e esposa Ieda,
felizes com a 
agradável tarde

Foi realizada, na 
última quinta-feira 
mais uma tradicional 
tarde de fé com Reza 
do Terço e coroação 
de N.S. de Fátima, 
onde os devotos fa-
zem seus pedidos 
e agradecimentos. 
Logo a seguir foi ofe-
recido aquele tradi-
cional bacalhau, da 
melhor qualidade, 
além de deliciosos 
vinhos portugueses e 
uma boa música ro-
mântica com o cantor, 
Mário Simões acom-
panhado pelo maes-
tro Rogério Rebelo.

No tradicional ato religioso podemos ver a vice-presiden-
te social, Zenir de Melo, Jocelma Valadão aniversariantes 
do mês e a primeira-dama do CPN, Dra. Rosa Guedes

Uma tarde perfei-
ta, onde o presidente 
Dr. Fernando Gue-
des, a primeira-dama 
Dra. Rosa Guedes 

e demais diretores 
sempre solícitos com 
todos que prestigiam 
o Clube Português de 
Niterói.

Almoço Feirense
semPre em AltA

A diretoria da Casa 
da Vila da Feira deu 
início a sua progra-
mação de setembro 
com mais um Almoço 
Social. Casa cheia e 
muita animação com 
diretores, associados 
e amigos numa calo-
rosa confraternização 
onde a gastronomia é 
um verdadeiro show 
com muita fartura e 
variedades. Tudo isso 
ao ritmo do Conjunto 
Som e Vozes trazen-
do aquele repertório 
da melhor qualidade. 

Um dia perfeito com o 
presidente Ernesto Bo-
aventura dando aque-

Num close 
para o 
nosso 
Portugal 
em Foco, o 
presidente 
Ernesto 
Boaven-
tura e a 
Senhora 
Maria 
Luiza, 
Beneméri-
ta da Casa 
da Vila da 
Feira

Presidente 
Ernesto 

Boaven-
tura com 
o  Otávio 

Leite, e um 
casal de 
amigos

Presidente Fei-
rense, Ernesto 
Boaventura com 
os amigos: os 
casais Fernanda 
e esposo An-
tônio Serápico, 
Rosa e esposo 
João Martins, 
que foram 
passar uma 
tarde agradável 
no passado 
domingo

la atenção aos amigos 
que comparecem ao 
Solar Feirense.



QUATRO GERAÇÕES!
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
ABUNdANcIA.

AcEITAR AmOROSAmENTE AS PESSOAS
E SITUAÇÕES SABENdO QUE AQUI E AGORA
TUdO ESTÁ NA HORA E  NO LUGAR cERTOS,

é SER ABUNdANTE.
EU SOU ABUNdANTE E O AmOR dE dEUS VIVE Em mIm!

ANIVERSÁRIO dA QUERIdA LUcIA GRANITO

Sejam bem vindo amigos

No evento, BAPTISMO DE 
TERRA, no Liceu Literário Por-
tuguês, para meu orgulho, qua-
tro gerações se juntaram, com 
muito amor: o meu neto Victor 
Abreu Amante,  minha filha Al-
cinéli, eu representando a pri-
meira geração, Anita, minha 
neta  com minha bisneta, Be-
atriz, Ângela Abreu tia avó da 
Beatriz,  todos muito alegres 
mostrando a todos 4 gerações 
de muita felicidade.  Num even-
to de Portugal, mostrando ao 
mundo os meus descendentes, 
que tanto amam Portugal, as-
sim como eu amo o Brasil. Obri-
gada Senhor!

BAPTISmO dE TERRA, 
mAIS Um PRÊmIO!

Vanessa Rodri-
gues, mais uma 

vez premiada com 
o filme documen-

tário é o quarto 
prêmio na Europa 
e Estados Unidos. 

Parabéns, muito 
merecidos, pelo 

amor e o trabalho 
que ela dedica aos 

imigrantes portu-
gueses do mundo. 

Muito obrigada 
Deus, por estar in-
cluída nesse filme. 

SONIA E ARAUJO BORGES, 
PASSAm LUA dE mEL NA BAÍA

O querido casal  de radialistas Sonia e Araújo, muito 
felizes, curtindo mais uma Lua de Mel, em Salvador. 
Que aconteçam muitas, são os votos de todos nós. 
MUITAS BENÇÃOS!

Na exibição do filme, “BAPTISMO DE TERRA”, no LICEU 
LITERÁRIO PORTUGUÊS, filme documentário de Va-
nessa Rodrigues, o meu amigo Calixto, ator e escritor e 
nosso fofinho do Face, o Sr. Cônsul Adjunto, Dr. João de 
Deus e o galã português, de todos os tempos, da Globo, 
Tony Correia. NAVEGAR É PRECISO.

QUANdO AS  PERSONALIdAdES 
SE ENcONTRAm!

destaque da Semana

Depois de recarrega-
rem as baterias  numas 
merecidas férias, em 
Portugal, vamos aos 
Fados na Casa Vila da 
Feira e Terras de San-
ta Maria, não fosse o 
amigo José Mota um 
grande feirense, da 
gema. Como vemos 
neste lindo cenário fo-
tográfico, à esquerda o 
amigo Fernando Alves 
- Diretor Social do Solar 
Feirense, a quem agra-
deço a sua amabilidade 
de sempre, do lado di-
reito os manos Améri-
co e Joaquim Saraiva, 
dois amigos de sempre, 
ao centro da mesa um 

Primeiro dia do mês de Setembro, mais um sába-
do de Fados no Solar Feirense, onde mais uma vez 
encontrei gente que me envaidece. Como vemos, 
neste lindo cenário fotográfico, uma linda família, 
D. Elizabete Lessa Monteiro, seu marido Sr. Walter 
Fernandes Fins, sua nora D. Katyucha Von Kossel  
Andrade Silva e seu marido, Kleber Monteiro Fins, 
uma pessoa que milita as Casas Regionais, sempre 
muito discreto, mas agora consegui convencê-lo a 
mostrar o quanto gosta das suas raízes, tatuando em 
seu braço, o Escudo da Bandeira Portuguesa. Eu, 
particularmente não sou chegado à tatuagem, mas 
esta é mais um colírio, para meus olhos. Kleber, pa-
rabéns e que você seja muito feliz ao lado de todos 
os seus.  

Gostei de ver, o belo casal D. Estela e Sr. Isidro, dando um 
show na pista de dança, um exemplo para muitos. Sabe-
mos que o amigo Isidro tem andado um pouco prejudicado 
da saúde, porém, mesmo assim, o casal demostrou ale-
gria no salão. Parabenizo o casal e desejo muita saúde, 
extensivo a toda a família.      

Esta chegando o dia para matar saudade

Sábado passado, dia primeiro do mês de Setembro, a 
Diretoria da Casa Vila da Feira e Terras de Santa Ma-
ria, com Casa cheia, proporcionaram aos  fãs do  Fado, 
uma bela tarde. Parabéns. Como vemos na foto, D. Ali-
ce Boaventura que adora Fado tem a seu lado a jovem 
Senhora D. Neuza Maria Matos, carinhosamente Neu-
zinha e, do lado direito, sua mamãe D. Neuza Matos. 
Gostei de ver este belo trio a quem desejo muita saúde, 
como há muito tempo não via D. Neuza e Neuzinha, 
gostei de as ver. Apareçam mais vezes.   

LINdA mESA NO ALmOÇO, 
REGAdO A fAdO

Este visual fotográ-
fico é em Passa 
Quatro, no Parque 
do Hotel e como está 
se aproximando o 
dia de voltarmos, se 
Deus quiser, dia 26 
de Novembro estare-
mos participando da 
excursão do amigo 
Antônio Simões e Si-
mões Junior. Vamos 
juntos? É muito bom, 
ligue logo, vai uma 
vez e fica freguês, 
como dizia a saudo-
sa Benvinda Maria. 
Que saudade. Beijos 
e até lá.   

Com muito prazer, o destaque da semana, como vemos,  
não poderia ser diferente, é a nossa gente. Neste lindo 
visual fotográfico, como vemos, a jovem Senhora D. Pa-
mela com seu marido Marcelo Brandão, pais de dois lin-
dos filhos, Carolina e Bernardo que vieram para alegria 
geral e para deixarem os vovós, babando, Dra. Adelaide 
Brandão e seu marido Abílio Brandão, a quem mando as 
minhas melhores considerações. Parabéns papais, que 
essas crianças lindas tenham sempre a benção de Deus.

Pé de Valsa da Semana

No lançamento do livro, “ALA FEMININA”,  no Fashion-Mall, 
Rio de Janeiro. Na foto, o jornalista e escritor Igor Lopes, 
Maria  Alcina e Vanessa Rodrigues, felizes pelo sucesso da 
obra, em que Vanessa incentiva as mulheres presidiárias, 
a procurar os caminhos do bem, para que sejam reabilita-
das à sociedade.  Momentos de emoção, com a palestra de 
Vanessa Rodrigues sobre a ascensão da mulher. MUITAS 
BENÇÃOS! (adquiram esse livro, vale a pena)

Festejando em família, a 
minha querida amiga Lu-
cia Granito, feliz com seu 
amado esposo Orlando, fi-
lhos, noras e netos. Família 
linda. Lúcia merece todo o 
carinho, visto que vive em 
função de ajudar o próximo. 
Adepta de Madre Teresa de 
Calcutá, segue sempre o 
seu belo exemplo. MUITAS 
BENÇÃOS E  ABRAÇOS 
FADISTAS.

LITERATURA!

destaque Especial de 
quem  tem orgulho de 
suas raízes - Portugal

Eu, Maria Alcina, muito feliz no meio de amigos muito 
queridos, Tony Correia e o Dr. João de Deus, Cônsul 
Adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, na exibição do 
filme documentário, BAPTISMO DE TERRA. ABRAÇOS 
FADISTAS.

casal que faz parte das 
minhas grandes amiza-
des, José Mota e Fá-
tima Fonseca que mal 
voltaram, já estavam 

com saudade de uma 
grande tradição, a mú-
sica  portuguesa, que 
é o Fado, Patrimônio 
Mundial. Amigos, sejam 

bem vindos à nossa 
segunda Pátria, com 
o desejo de muita se-
gurança, muita saúde 
e as bênçãos de Deus.
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Um time de res-
peito, curtindo a 
Aldeia Portugue-
sa, no Cantinho 
das Concertinas, 
num sorriso es-
pecial diretamen-
te de Niterói, Dr. 
Fernando Gue-
des – presidente 
do C.P.N., esposa 
Dra. Rosa Gue-
des, filha Rosa 
Coentrão, esposo 
Matheus Grael o 
v ice-presidente 
Dr. Carlos Bartha, 
esposa Zenir de 
Melo 

O Conjunto Cláudio Santos e Amigos agitando mais uma Al-
deia Portuguesa do Cadeg, vendo-se ainda o amigo e grande 
músico, Otávio

CADEG TODO SÁBADO É DIA DE FESTA IMPERDÍVEL

TARDE DE FADOS nO CASTELO DA FEIRA
A Casa da Vila da 

Feira e Terras de San-
ta Maria promoveu, no 
dia 1 de setembro, uma 
maravilhosa Tarde de 
Fados com a presen-
ça das novas vozes do 
fado, a jovem e talen-
tosa Ana Paula e Ca-
milo Leitão, cada vez 
melhor, acompanhados 
pela Banda Lusófona, 
numa espetacular par-
ceria, encantando a pla-

téia presente no Caste-
lo da Feira. Uma linda 
brasileira honrando a 
cultura portuguesa atra-
vés do Fado, deixando 
bem claro que o fado no 
Brasil terá vida longa. O 
evento foi marcado tam-
bém pela gastronomia 
típica portuguesa, ao 
agrado dos presentes.

O presidente  feiren-
seErnesto Boaventura 
mostrou-se satisfeito 

com a presença do pú-
blico que contabilizou 
com cerca de 200 pes-
soas e afirmou que a 

Mais um belo show das novas vozes do fado no Rio, Ana 
Paula e Camilo Leitão

O simpático casal, nossos queridos amigos, José da 
Mota, esposa Fátima com o Américo Saraiva e Fernando 
Alves

O presidente 
Feirense, Er-
nesto Boaven-
tura com seu 
vice-presiden-
te Social Fer-
nando Alves, 
agradecendo 
aos amigos 
presentes

O distinto casal Dr. Bruno Freitas, esposa Elizabeth com 
os amigos 

Num destaque, 
na Casa da 
Vila da Feira, 
o presiden-
te Ernesto 
Boaventura 
com o dinâmico 
empresário, 
Adão Ribeiro, 
dos famosos 
Restaurantes 
Ithay

presença da Comunida-
de Portuguesa nesses 
eventos, é muito impor-
tante!
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Leila Monassa 
Feijoada à 

portuguesa
½ pé de porco
1 orelha de porco
250 g de pernil de porco
400 g de costela
500 g de feijão branco
2 cebolas médias
3 cravinhos
2 dentes de alho
1 cenoura
1 chouriço de carne pequeno
1 chouriço de sangue
2 folhas de Couve 
100 ml de vinho branco
Sal, pimenta e cominho em pó q.b

Na véspera, dessalgue o pé, a orelha o 
pernil e o costela, tudo cortado em pedaços, 
e  o feijão de molho.

No dia seguinte cozinhe o feijão em água 
com uma cebola descascada e os cravinhos 
espetados nela.

Descasque a cebola restante e os dentes 
de alho e pique ambos. Descasque a cenou-
ra e corte-a em rodelas.

Corte o chouriço de carne de igual forma 
e cozinhe o chouriço de sangue em água. 
Quando estiver frio, corte-o em pedaços.

Rasgue as folhas de couve. Refogue a 
cebola e os dentes de alho picados no azei-
te, junte a cenoura e o chouriço de carne e 
refresque com o vinho branco. Acrescente a 
couve e as carnes desossadas e cortadas 
aos pedaços.

Sele as carnes. Junte o feijão com o cal-
do em que foi cozido e tempere com sal, pi-
menta e cominho em pó; 

sirva

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
SETEMBRO – 16 – Domingo – De 12 às 17h. Almoço 
Social. Local: Salão Nobre. Cardápio variado: Música por 
conta do Conjunto Cláudio Santos e Amigos. 

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

SETEMBRO – 14 – Sexta-feira – 21h. Festival de Cho-
pp. Adesão: R$80,00 bebidas (chopp, água e refrigeran-
te) e galeto inclusos. Atrações: Show com a Banda Alto 
Astral. Participação especial: GRES Unidos da Tijuca.
SETEMBRO – 16 – Domingo – 13h. Festival de Folclore 
da Tijuca. Cardápio: Bacalhau a lagareiro ou a portugue-
sa. Petiscos: batata frita, bolinhos de bacalhau, sardinha 
portuguesa assada, filé com fritas. Almoço por adesão e 
bebidas não inclusas. Grupos participantes: R.F. Benvin-
da Maria, R.F. Almeida Garrett, R.F. Armando Leça, R.F. 
Guerra Junqueiro e R.F. Padre Tomas Borba 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
SETEMBRO – 9 – Domingo – 12h. “Almoço dos Ani-
versariante”. Cardápio: Churrasco completo. Acom-
panhamentos, saladas diversas. Empadão de frango. 
Costela Suína, bolo e frutas. Atração: Cláudio Santos. 
Dançarinos para Damas. Valor da entrada: R$60,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
SETEMBRO – 9 – Domingo – Sede Social – 16h. Pep-
pa Pig Cover em brincadeira de criança. Não deixe de 
trazer os pequenos para essa apresentação.
SETEMBRO – 14 – Sexta-feira – Sede Social – 19h. 
Venha dançar e se divertir no Baile da Casa de Viseu. O 
tema será Primavera. Você poderá vir de roupa florida ou 
não, fica a seu critério. A Banda Paratodos estará conos-
co para animar o baile. Salão Social com ar refrigerado.
SETEMBRO – 15 – Sábado – Sede Social – 20h a 01h. 
A Noite do Flash Back Rio – Venha relem-brar e dançar 
com o melhor do som dos anos 70/80/90, em um ambien-
te muito agradável. Salão Social com ar refrigerado.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
SETEMBRO – 15 – Sábado – 12h. Samba Bossa Nova e 
MPB. Eliana Gabriela & Eduardo Risso  fazem um dueto de 
Samba, Bossa Nova e MPB, no Restaurante Costa Verde
SETEMBRO – 16 - Domingo – 12h. Festa Gaúcha – 
Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do 
Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com 
o Rancho Folclórico Gaúcho da Casa do Minho e música 
ao vivo para dançar animando a festa. Programação: 11h 
– Missa Crioula. 12h - Almoço-Costelada no fogo de chão. 

14h30 – Apresentações artísticas. 15h30 – Homenagens 
aos aniversariantes 16h – Música ao vivo para dançar.
SETEMBRO – 22 – Sábado – 20h. VI Noite Malbec no 
Rio. Noite de Tango com orquestra ao vivo de Buenos 
Aires. Jantar – Degustação – Palestras - Sorteio. Baile/
Show com Dj e Banda. Cia de Dançarinos Argentinos e 
Brasi-leiros. Cardápio: arroz carreteiro, costela de bafo, 
batatas coradas e saladas.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – R.J. - Tel.: 2568-9535
SETEMBRO – 9 – Domingo – Festa em louvor a 
Nossa Senhora dos Milagres. Tradicional da Fregue-
sia da Serreta – Ilha Terceira – Açores. 11h30 - Missa 
realizada em nossa Sede Social.  Almoço. Estilo self-
service, para comer a vontade! (Salão Nobre com ar 
condicionado). Venha saborear a tradicional comida do 
Arquipélago Português!!! Alcatra Açoriana & Alcatra de 
Feijão com opção de strogonoff de frango. Com sala-
das & acompanhamentos variados. Música para dançar 
com: Grupo Amigos do Alto Minho. Apresentação Espe-
cial do Grupo de Coral Vozes da Vida. Crianças: até 09 
anos não pagam almoço - entre 10 e 12 anos pagam 
½ entrada! Aniversariantes do mês de setembro não 
paga entrada!!! (é necessário estar acompanhado de 
uma pessoa pagante, e também apresentar documento 
de identidade no dia, na entrada do salão).

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
SETEMBRO – 9 – Domingo – 12h. Quinta de San-
toinho – Grande Arraial Minhoto como é realizado 
em Portugal. Show com o Conjunto Típicos da Beira e 
participação do Rancho Folclórico Luiz Vaz de Camões. 
Comidas típicas sardinha  portuquesa, batatas  cozidas 
arroz de braga, saladas, febras de porco, bufet infantil 
é o incomparavél caldo verde regado a vinho do pipo 
e muita diversão! Venha beber vinho do Pipo. Convite 
R$ 70,00. OBS.: Bebidas e doces portugueses à parte.

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

SETEMBRO – 23 – Domingo – 12h. Almoço, cardápio: 
Batidas tropicais, Bolinhos de bacalhau, churrasco com-
pleto, Tripas à moda do Porto, salada de bacalhau com 
feijão fradinho, saladas diversas, mesa de frutas, doces 
finos portugueses. Animação Trio Josevaldo

CLUBE SOCIAL CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – Duque de 
Caxias – RJ - Tel.: 2776-3352/36567964

SETEMBRO – 16 – Domingo – 12h. Romaria a N.Sra 
do Monte. Atrações: Conjunto Navegantes, R.F. Campo-
neses Portugal, Bingo, Leilão e muito mais.
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Vacinação e 
as fake news

A campanha nacional de vacinação con-
tra poliomielite e sarampo começou no dia 06 
de agosto e iria até o dia 31 do mesmo mês. 
No entanto, devido aos baixos índices alcan-
çados, ela foi prorrogada até o dia 14 de se-
tembro na maioria dos estados brasileiros. O 
objetivo era vacinar 95% das crianças de 1 a 
5 anos, mas apenas sete estados atingiram a 
meta. A média nacional ficou em 88% e o Rio 
de Janeiro ocupa uma vergonhosa lanterna, 
sendo o único estado com menos de 70% das 
crianças vacinadas.

Entre as várias explicações para justificar 
esses números, temos o fato de que muitos 
pais mais jovens nunca viram uma criança 
com paralisia infantil, já que a doença estava 
praticamente erradicada. Apenas alguém que 
não presenciou as dificuldades da poliomielite 
pode relativizar a importância da vacinação. 
Além disso, cresce na internet e nas redes so-
ciais, um movimento antivacina que já come-
ça a trazer consequências. Baseado em fake 
news, os adeptos do movimento espalham o 
medo de que vacinas poderiam ser prejudi-
ciais (por exemplo, desencadeando autismo). 
Qual o resultado? A baixa vacinação já permi-
tiu o retorno de surtos de sarampo em 2013 e 
2015 - em Pernambuco e no Ceará.

Portanto, precisamos que não só nossos 
gestores de saúde e governantes façam a sua 
parte, mas também que pais e responsáveis 
se conscientizem da importância da vacina-
ção. Se você possui um filho na idade alvo, 
leve ele para ser vacinado. Se tem um sobri-
nho, um filho de vizinho ou de um colega de 
trabalho que você sabe que ainda não foi vaci-
nado, informe a ele que o medo é injustificável 
e que os prejuízos da não vacinação afetam 
toda a sociedade.

www.facebook.com/paulopinheirovereador

Almoço Social Visiense

Presença marcante, na Casa de Viseu, o ex-presidente Antonio Lopes, 
esposa Virgínia, filha Ana Cristina, neta Ana Luiza e genro Fernando

Grupo de amigos presentes no convívio social visiense, Alcino Machado, 
esposa Judite, e o casal José da Cunha e esposa

O Conjunto Amigos do Alto Minho agitou o domingo na Casa 
de Viseu, empolgando com seu repertório variado

No último domingo, a Casa 
do Distrito de Viseu realizou 
mais um convívio social , com 
associados, diretores e amigos 
da Comunidade Portuguesa do 
Rio de Janeiro que se reuniram 
para saborear a gastronomia 
visiense e degustar deliciosos 
vinhos portugueses. A atração 
musical, desta descontraída 
tarde, ficou as cargo do Con-
junto Amigos do Alto Minho, 
como sempre com repertório 
de muito bom gosto e o som 
na altura ideal, agradando a 
todos os presentes. Mais uma 

vez a diretoria da Casa, sob a 
administração do presidente 
Alcídio Morgado e sua diretoria 
dando um show de atendimen-
to e organização. Na oportuni-
dade, comunicou a todos que 
as instalações da Sede Cam-
pestre reabre no feriadão 7, 8 
e 9 setembro e também comu-
nicou que no próximo dia 30 
de setembro será realizado a 
Festa de São Mateus, na Sede 
Campestre com 3 Ranchos Fol-
clóricos. Endereço: Sede Cam-
pestre Estrada da Cascata, 624 
– Guapimirim.

Num close para o Portugal em Foco, Dra. 
Luzia Coimbra e o casal Maria de Fátima e 
esposo Amadeu Ribeiro, numa tarde visiense


