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CADERNO DE SÃO PAULO

O SAMPAPÃO come-
morou efusivamente o seu 
dia maior, o Dia do Panifi-
cador, que neste ano acon-
teceu nos elegantes salões 
do Buffet Torres, ornamen-
tados pela Art Flora da Pe-
nha. Veja esta reportagem 
e ainda, a última festa da 

Comunidade Gebelinense, 
o tradicional Almoço das 
Quintas da Casa de Por-
tugal, a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, a coluna Portugal 
Desportivo do amigo Mar-
tins Araujo, além outros as-
suntos de interesse.

Sampapão festejou o
“Dia do Panificador”

          

Marcelo Rebelo de Sou-
sa, afirmou esperar que a 
Comunidade de Países de 
Língua Portuguesa tenha, 
a partir de 2020 uma presi-
dência africana forte, que dê 
continuidade à atual presi-
dência de Cabo Verde.

Em declarações aos jor-
nalistas, onde teve início a 
XII Cimeira de Chefes de Es-
tado e de Governo da CPLP, 
Marcelo Rebelo de Sousa foi 
questionado sobre a preten-
são da Guiné Equatorial de 
assumir a presidência rota-
tiva desta organização em 
2020. “Eu não queria tam-
bém, por uma razão diplo-
mática, estar a pronunciar-

Marcelo espera presidência
africana forte na CPLP

O sábado passado foi um grande dia para o nosso amigo 
Comendador Henrique Loureiro que se reuniu com es-

posa Rosa Loureiro filha Carmem Lucia, amigos para fes-
tejar os seus 80 anos de vida. Detalhes na última página 
do tablóide

Domingo mais especial no Castelo da Feira, onde foi co-
memorado o 65.º aniversário de fundação. Na foto, du-

rante a Sessão Solene, o Presidente Ernesto Boaventura 
proferindo seu discurso. Detalhes na pág. 8

Noite de gala, na Casa de Viseu, na Sessão Solene co-
memorativa ao 52.º aniversário, no momento dos para-

béns. Presidente da  casa Alcídio Morgado, Antônio Cardão, 
Presidente da Câmara  de Viseu Dr.Almeida Henriques,pre-
sidente da câmara da Mangualde.Dr, João Azevedo,esposa 
Isabela Azevedo.senhora Alba Taveira, Vereadora Teresa 
Bergher e José Ernesto. Detalhes na pág. 2

Um fim de semana especial para a família visiense com 
almoço de aniversário de fundação e IV Entronização 

da Confraria. Na foto,Ana Carolina Botelho, o Presidente 
da confraria José Ernesto, Presidente Visiense Alcídio Mor-
gado, Deputado José Cesário e o diretor Antônio Cardão. 
Detalhes na pág. 2

me sobre isso, neste sentido: 
sobre essas matérias fala-se 
no quadro da cimeira, e não 
antes ou à margem da ci-
meira”, e acrescentou : “Eu 
espero é que haja uma so-

lução que dê continuidade a 
esta presidência, que é uma 
presidência forte e que haja, 
portanto, uma presidência 
forte. E, muito provavelmen-
te, africana”.

O Presidente português 
salientou que “houve a pre-
sidência brasileira agora, 
houve a presidência timo-
rense imediatamente antes e 
houve uma presidência por-
tuguesa não muito longín-
qua. E vamos ver se isso se 
concretiza”, e concluiu: “Se 
se concretizar, é outra boa 
notícia”.

Criada há 22 anos, a 
CPLP tem atualmente nove 
Estados-membros: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, Por-
tugal, São Tomé e Príncipe, 
Timor-Leste e Guiné Equato-
rial – cuja adesão, em 2014, 
criou polêmica.

ComenDaDor Henrique Loureiro 
eStreou nova iDaDe

65.º aniverSário Da CaSa Da viLa 
Da Feira e terraS De Santa maria

SeSSão SoLene FeStiva
52º aniverSário
Da CaSa De viSeu

iv entronização Da
ConFraria Grão vaSCo e
aLmoço FeStivo viSienSe

Nas previsões de verão 
divulgadas, Bruxelas piora a 
sua estimativa para o cres-
cimento do PIB português 
de 2,3% para 2,2%, ficando 
agora ligeiramente abaixo do 
que estima o Governo de An-
tónio Costa.

“O crescimento do PIB 
português abrandou para 
2,1%  no primeiro trimestre 
de 2018, devido, sobretudo, 
a um enfraquecimento das 
exportações líquidas. Par-
te da moderação é explica-
da por fatores temporários, 
como más condições mete-
orológicas que afetaram a 
construção e a atividade por-
tuária”, explica a Comissão.

Apesar do arranque sua-
ve no início do ano, o senti-
mento econômico melhorou 
em maio e junho, apontan-
do para uma performance 
mais favorável no segundo 
trimestre.

O consumo privado con-
tinua a beneficiar da me-
lhoria das condições de 
trabalho, mas, no entanto, 
Bruxelas estima que abran-
de na segunda metade do 
ano à medida que o ritmo de 
criação de emprego abran-

Bruxelas piora estimativa 
de crescimento da

economia portuguesa

O PS pediu a audição da secretária-geral do Sistema de 
Informações da República Portuguesa, Graça Mira Gomes, e 
da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Hele-
na Fazenda, sobre um possível Assalto ao Paiol de Tancos. 
O requerimento surge no dia em que o ministro da Defesa é 
ouvido na comissão de Defesa sobre a Cimeira da Nato, e 
os deputados do CDS e do PSD, querem ouvi-lo também so-
bre o caso de Tancos, depois da notícia do Expresso de que 
haverá material por recuperar do assalto, designadamente, 
cargas de explosivos.

de e, com menor medida, 
em resultado do impacto da 
subida do preço do petróleo 
nos rendimentos disponí-
veis. A Comissão prevê que 
tanto as exportações como 
as importações continuem 
a crescer a taxas elevadas, 
com uma contribuição para 
o crescimento negativo, de-
vido a um ambiente externo 
menos favorável.

No que diz respeito à 
inflação, e depois de um 
abrandamento significativo 
no início do ano, os preços 
começaram a recuperar em 
maio, devido à subida do 
preço do petróleo. Por isso, a 
inflação deve rondar os 1,4% 
em 2018 e os 1,6% em 2019, 
antecipa Bruxelas.

Lembrando que os pre-
ços na habitação cresceram 
12,2% no primeiro trimestre, 
devido ao turismo e à entra-
da de capitais estrangeiros, 
a Comissão espera que a re-
cuperação na construção de 
casas controle gradualmente 
os preços na habitação.

Este ano, a Comissão Eu-
ropeia voltou a publicar duas 
previsões abrangentes e duas 
previsões intercalares a cada 
ano, em vez das três previ-
sões abrangentes no inverno, 
na primavera e no outono que 
produziu todos os anos desde 
2012. Isso faz com o relatório 
intermédio apresente apenas 
atualizações do PIB e da in-
flação. Nos relatórios publica-
dos desde 2012, a Comissão 
apresentava previsões tam-
bém para a taxa de desem-
prego, o déficit orçamental, a 
dívida pública e o saldo das 
contas externas, entre outros.

Francisco de Assis disse: 
“ Fiquei um pouco surpreen-
dido com as declarações do 
ministro Santos Silva. Eu te-
nho uma posição de rejeição 
desta solução, porque são 
partidos que têm tais diver-
gências que só podem go-
vernar num contexto interno 
e internacional extremamen-
te favorável. Fora disso é 
muito difícil. Esta foi sempre 
a minha tese e não mudei de 
opinião, e com a entrevista 
do ministro Augusto Santos 
Silva, vir o número dois do 
Governo dizer que a gerin-
gonça só se poderá manter 
se existirem entendimentos 
em duas áreas que são fun-
damentais a política externa 
e europeia, mas em que, não 
é possível qualquer entendi-
mento parece-me ser uma 
declaração que prenuncia, 
de uma parte do Governo, 
uma atitude crítica em rela-
ção à possibilidade de haver 
uma nova geringonça’.

Compreendo melhor as 
declarações do primeiro-mi-
nistro, correspondem a uma 
linha de orientação. Estas 
declarações do ministro dos 
Negócios Estrangeiros, que 
é uma personalidade res-
peitada, ouvida e com peso 
no Governo, surpreendem-
me na medida em que elas, 
evidentemente, apontariam 
para a anulação de qualquer 

possibilidade de renovação 
da geringonça. E, sobretu-
do, chamou a atenção para 
aquilo que eu acho que é o 
problema fundamental da 
geringonça, na verdade, a 
fragilidade desta solução po-
lítica é que ela é impeditiva 
de qualquer entendimento 
em questões fundamentais. 
Isso pode mascarar-se du-
rante algum tempo se as cir-
cunstâncias forem favoráveis 
com uma política de reposi-
ção de salários e de pensões 
ou colocando em causa al-
guns processos de privatiza-
ção... Mas aquilo a que nós 
estamos a assistir é que em 
relação a questões como a 
legislação laboral, questões 
fiscais ou questões da orga-
nização do Estado, em tudo 
aquilo que tem sido discutido 
nos últimos tempos tem havi-
do dificuldades.

O PS é profundamente 
diferente do PCP e do Blo-
co e, de certa maneira, o 
ministro Santos Silva veio 
chamar a atenção para isso. 
Ele veio chamar a atenção  
para a insuficiência estrutu-
ral desta solução. Isso é que 
é mais surpreendente.  Não 
foi ninguém da oposição. Foi 
alguém deste Governo que 
veio dizer: vejam como a ge-
ringonça tem limites e como 
é uma solução momentânea 
e conjuntural.

Francisco Assis: 
‘A geringonça 

não me 
surpreendeu 

nada. É inviável’

PS também quer ouvir secretas sobre 
possível assalto ao paiol de Tancos
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52.º aniversário da Casa de Viseu e IV Entronização da Confraria

Mesa de Honra da Sessão Solene de aniversário da Casa de Viseu: Agostinho dos Santos – Presidente da Casa do Minho, Presidente do Conselho, Antonio Lopes,Presidente Visiense, Alcídio Morgado, o Sr. 
Embaixador Jaime Leitão, Deputado José Cesário, Vereadora Teresa Bergher, Diretor, Antonio Cardão – Presidente da Confraria, José Ernesto, Antonio Marinho 

Fim de semana maravilho-
so, na Casa de Viseu, com a 
comemoração do 52.º aniver-
sário da Casa do Distrito de 
Viseu e IV Entronização da 
Confraria Saberes e Sabores 
da Beira Grão Vasco. O fim de 
semana teve início na sexta-
feira com Sessão Solene co-
memorativa com a presença 
do Presidente da Câmara de 
Viseu, Dr. Almeida Henriques 

Consul-Adjunto 
de Portugal 
no Rio, Dr. 

João de Deus, 
Cosulesa Le-

elia Laumerts, 
deputado José 
Cesário, vere-
adora Teresa 

Bergher, asses-
sora Luciane 

Martins
Diante do bolo festivo,diretor Antonio Cardão, Elza e esposo, diretor visiense Armênio, deputado José 
Cesário, primeira-dama Márcia Morgado, vereadora Teresa Bergher,presidente da casa de viseu Alcidio 
Morgado, Presidente da Câmara de Viseu Dr,. Almeida Henriques, presidente da câmara de Mangualde, 
Dr.João Azevedo, Esposa Isabela Azevedo, presidente da confraria José ErnestoA primei-

ra-dama, 
Márcia 
Morgado, 
entregou 
lindo 
buquê de 
flores a 
vereado-
ra Teresa 
Bergher

Três destaques da nossa Comunidade Portuguesa, Agostinho dos San-
tos, Joaquim Fernandes, Antonio Simões, num bate papo entre amigos

Durante 
solenidade 
visiense vemos 
o ex-presi-
dente Antônio 
Roque, Antonio 
Lopes – atual 
Presidente do 
Conselho e o 
Deputado José 
Cesário

Mesa do presidente visiense Alcídio Morgado, o ex-presidente Flá-
vio Martins, a primeira-dama Márcia Morgado, Luciene Martins e D. 
Nivani Roque e o jovem Igor

Presidente da Câmara de Viseu Almeida Henriques, de-
putado José Cesário e o Presidente do Conselho das Co-
munidades Dr. Flávio Martins

A nova confrade Cristiane Monteiro Almeida Ribeiro recebendo o tí-
tulo do seu padrinho, Nelson de Almeida, vemos ainda José Ernesto, 
o Presidente visiense Alcídio Morgado e presidente da câmara de 
Mangualde Dr. João Azevedo,

Já entroniza-
do o Alexan-

dre Freitas 
Costa com 
seu sogro 

e padrinho 
Antonio Car-

dão e José 
Ernesto e o 
Presidente 

Alcídio Mor-
gado

O Presidente da Câmara de Vi-
seu, Almeida Henriques, entre-
gando uma lembrança de Viseu 
ao Presidente Alcídio Morgado

O Presidente 
da Confraria 

Saberes e Sa-
bores da Beira 

Grão Vasco, 
José Ernesto, 
entregou uma 
lembrança ao 

Presidente 
visiense, Alcídio 

Morgado

Num registro para o Jornal Portugal em Foco, o Presidente Alcídio 
Morgado, o grande visiense Nelson Almeida, esposa D. Sonia e a 
Primeira-dama Márcia Morgado

Empresária 
Hilda Maria 
Miguel Ri-

beiro Coelho 
a nova con-

frade com 
seu esposo 

Vitorino e 
o padrinho 

Alcídio Mor-
gado e es-

posa Márcia 
Morgado

Num registro 
vemos o 

casal Márcia 
Morgado, 

Presidente 
Alcídio Mor-
gado, ladea-
do elo casal 

de amigos 
Marlene 

e Cláudio 
Ribeiro

Momento de emoção com o 
novo confrade Fernando Olivei-
ra e sua madrinha Maria Alcina

Durante o almoço festivo visiense, vemos o Deputado José Cesá-
rio, o Presidente de Viseu Almeida Henriques e Antonio Menezes, 
Arauto da Confraria

Num close 
para o jornal 
Portugal em 
Foco, vemos 
o Deputado 
José Cesá-
rio, a fadista 
Maria Alcina, o 
Presidente da 
Câmara de Vi-
seu, Almeida 
Henriques

Os novos confrades da Confraria Saberes e Sabores da Beira 
Grão Vasco, no tradicional brinde comemorativo de entronização

Os Ranchos Folclórico da Casa de Viseu, realizaram linda apresen-
tação, no último fim de semana, festejando o aniversário da Casa

– orador da noite, deputado 
da Assembleia José Cesário, 
vereadora Teresa Bergher, o 
Cônsul/Adjunto João de Deus 
e esposa a consulesa Leelia 
Laumerts.

Uma noite muito espe-
cial, onde o Presidente Ad-
ministrativo Alcídio Morgado 
proferriu um belíssimo dis-
curso. A seguir foi realizada 

a tradicional troca de lem-
branças entre as autorida-
des e o Presidente Alcídio 
Morgado.

No domingo houve a conti-
nuação da festa com um almo-
ço festivo do 52.º aniversário 
da Casa de Viseu e IV entroni-
zação da Confraria Saberes e 
Sabores da Beira Grão Vasco 
com a apresentação dos no-

vos confrades, numa belíssi-
ma confraternização. A seguir, 
um almoço muito especial, em 
destaque um delicioso baca-
lhau. A atração ficou a cargo 
do Trio Josevaldo, animando 
a festa e uma bela apresenta-
ção dos Ranchos Folclóricos 
da Casa de Viseu. Um fim de 
semana inesquecível para a 
família visiense.

DISCURSO DO PRESIDENTE DA
CASA DE VISEU ALCÍDIO MORGADO

Exmo. Embaixador Jaime Leitão, Cônsul-Geral de Portugal 
no Rio de janeiro e presidente desta cerimônia, Ilmo. Sr. Antonio 
Lopes, Presidente do nosso Conselho Deliberativo, Exmo. Sr. 
João Azevedo, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde e 
orador oficial dsta noite, Exmo. Antonio Almeida Henriques, Pre-
sidente da Câmara Municipal de Viseu, nos quais homenageio e 
agradeço a presença das autoridades que compõem a mesa de 
honra ou presentes esta noite.

Meus companheiros de Diretoria, senhoras do Departamento 
Feminino, componentes dos nossos Ranchos Folclóricos, repre-
sentantes de instituições luso-brasileiras coirmãs, conselheiros, 
associados e amigos da CASA DO DISTRITO DE VISEU, a to-
dos boa noite e sejam bem vindos.

Na comemoração dos 52 anos desta Associação, cabe-me 
na função de Presidente Administrativo, pronunciar algumas pa-
lavras.

Desde 2912 como Vice-Presidente e a partir de dezembro 
pasado quando assumi a presidência, tenho procurado dedicar 
boa parte do meu dia a dia à nossa CASA DE VISEU.

Com a ajuda dos companheiros abnegados e da minha famí-
lia, procuramos manter e promover o nosso patrimônio material 
e imaterial, sob varios aspectos.

Porém, o trabalho de recuperação ainda não está completo 
e enganam-se os que pensam que temos ou teremos dias fá-
ceis. Precisaremos, cada vez mais, do apoio e da participação de 
associados e amigos, pois sem vocês aqui presentes tudo será 
bem mais fácil e, talvez, até impossível.

Por isso é importante agradecer. E agradeço a Nossa Sra. 
Da Conceição, Padroeira da Casa e que sempre vela por ela, à 
minha esposa e filhas, aos meus companheiros de Presidência, 
Raul Vale e Armênio Rodrigues, aos diretores, às senhoras do 
Departamento Feminino, aos componentes dos ranchos Folclóri-
cos, aos colaboradores e funcionários deste clube.

Agradeço também a todos que sempre se dispuseram a cola-
borar com esta Associação.

Por fim, uma última mensagem: o futuro da CASA é e será 
sempre fruto da dedicação e do esforço. Até aqui vencemos to-
das as batalhas, mais ainda há muito a construir.

Muito obrigado pela presença, boa noite e viva a
CASA DO DISTRITO DE VISEU!

Novos confrades da confraria
Afonso Bernardo Fernandes; António Joaquim Almeida Hen-

riques; Alexandre Freitas da Costa; António de Almeida Cardão; 
Alvarino de Matos Macedo; António Leitão; Armando de Almeida 
Carneiro; José de Almeida Cesário; Armando Gomes; José Er-
nesto Pereira da Silva; Cláudio Luiz Freitas Ribeiro; Flávio Alves 
Martins; Cristiane Monteiro Almeida Ribeiro; Nelson de Almeida; 
Custódio dos Santos de Paiva; Luzia Maria Coimbra Coelho; Fer-
nando Oliveira da Silva;  Maria Alcina Pinto da Costa Duarte; 
Henrique Martinho Gomes;  João Nuno Ferreira G. Azevedo; Hil-
da Maria Miguel Ribeiro Coelho; Alcídio Morgado; João de Brito 
Lino de Sousa; António da Fonseca Lopes; João Gonzaga de 
Oliveira Filho; António Manuel P. Miranda Meneses; José Manuel 
Gomes Brites; António dos Santos Paiva; Maria Alzira de Sousa 
Leal da Silva; Flávio Alves Martins; Maria Luísa Nunes Botelho;  
Ana Caroline Nunes Botelho; Neumara Coelho de Souza Silva; 
Maria Alcina Pinto da Costa Duarte; Raphael Vinícius Ribeiro Co-
elho; Raul de Matos Vale.  
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O grupo de trabalho 
sobre a legislação eleito-
ral para as comunidades 
portuguesas no estran-
geiro concluiu os seus tra-
balhos com as seguintes 
conclusões:

1. Foram aprovadas 
as seguintes alterações à 
lei eleitoral para a Assem-
bleia da República:

- Consagração do di-
reito de opção entre o 
voto presencial e o voto 
por correspondência;

- Aprovação do direito 
de candidatura dos bi-
nacionais no círculo por 
onde possuem a segunda 
nacionalidade;

- Criação de assem-
bleias de voto nos postos 
consulares honorários com 
competência para o trata-
mento de questões de re-
censeamento eleitoral;

- Fica assegurada a 
gratuidade do voto postal.

2. Ficou aprovado o re-
censeamento automático 
para todos os residentes 
no estrangeiro titulares de 
cartão de cidadão, fican-
do garantidos os direitos 
de todos os atuais recen-
seados e a possibilidade 
de recusa .

3. O Governo fica res-
ponsalizado pela apre-
sentação de uma iniciativa 
legislativa relativamente 
ao voto eletrônico. 

Devo realçar que a ge-
neralidade das posições 
que defendemos nas nos-
sas iniciativas legislativas 
foram aprovadas com a 
exceção das seguintes:

- Uniformização do 
modelo eleitoral para to-
das as eleições realiza-
das no estrangeiro. 

- Realização imediata 
da experiência de voto 

Leis eleitorais

Deputado José Cesário

eletrônico.

Claro que ainda fal-
tam as votações finais na 
Comissão e no Plenário 
para a Assembleia da 
Republica finalizar este 
processo legislativo, mas 
é praticamente certo que 
este será o desenlace fi-
nal.

Desta forma, conse-
guiremos atingir objetivos 
por que lutamos há mui-
tos anos. 

Porém, quero que fi-
que ciente só no caso de 
termos eleições legislati-
vas no calendário normal, 
ou seja, em outubro de 
2019, a totalidade destas 
alterações entrará ple-
namente em vigor nesse 
ato eleitoral. 

Em qualquer caso, 
estas alterações legisla-
tivas serão um enorme 
desafio para todos, na 
certeza de que só au-
mentando muito signifi-
cativamente o número de 
votantes, conseguiremos 
demonstrar que valeu a 
pena construir este novo 
quadro legal.

Essa será a nossa 
luta... A luta de todos os 
que defendem uma maior 
participação das nossas 
Comunidades na vida pú-
blica nacional. 

Para tal, teremos de 
estar todos bem unidos e 
mobilizados. Vamos tra-
balhar para tal.

A Rede de Compras Inte-
gra, formada em novembro de 
2017, através da união de re-
des supermercadistas do es-
tado do Rio de Janeiro, acaba 
de anunciar uma nova bandei-
ra de vendas, a Rede UNNO 
de Supermercados.

Como garota propaganda 
da marca, Ana Maria Braga 
estreou a primeira campanha 
“Breca Varejo”, com duração 
de 24h, provocando os con-
sumidores a não saírem para 
o mercado, mas aguardarem 
por uma boa surpresa.

É que no dia 28 de junho 
será oficialmente lançada a 
Rede UNNO de Supermerca-
dos que une os mercados Bra-
mil, Campeão, Costazul, Inter 
Supermercados, Princesa, 
SuperPrix e Supermercados 
Real de Itaipu, com mais de 
100 lojas espalhadas por todo 
o estado do Rio de Janeiro e 
mais de 13 mil funcionários.

Cada uma das empresas 
que faz parte da nova alian-
ça tem agora não apenas um 
nome, mas um sobrenome 

Nesta passada segunda-fei-
ra (09), o Supermercados Grand 
Marché celebrou o aniversário de 
dois anos com um evento espe-
cial no Hotel H, em Niterói. A oca-
sião reuniu diretores, colaborado-
res e parceiros em um coquetel 
e almoço, onde foi oficialmente 
lançada à campanha para o Ani-
versário Grand Marché 2018.

Os parceiros foram homena-
geados durante a abertura rea-
lizada pelo presidente Ricardo 
Carvalho.

O Grand Marché foi fundado 
em  fevereiro de 2016, e desde 
então cresceu 30%, hoje acumu-
la 22 lojas na região metropolita-
na do Estado do Rio de Janeiro, 
em São Gonçalo, Maricá, Niterói 
e Itaboraí

Nasce a nova bandeira
UNNo de supermercados

(UNNO), já exibidos nas suas 
fachadas, conferindo a rede 
ainda mais força e poder, con-
solidando a união. Todos os 
pontos de venda estarão em 
festa, com marcas em grande 
evidência e centenas de pro-
moções criadas especialmen-
te pela rede, com o objetivo 
de oferecer agora mais perto 

dos clientes, mais economia e 
mais qualidade.

A união das redes de su-
permercados fortalecerá o po-
der de compra, contribuindo 
para mais atendimentos, mais 
serviços e vantagens, como 
um grande guarda sol, que 
acolhe e beneficia a todos: 
clientes e marcas.

O lançamento já conta 
com aprovação maciça da 
liderança das maiores indús-
trias do varejo alimentar do 
Brasil, apoiando a iniciativa e 
manifestando forte crença no 
projeto, que busca melhorar o 
cenário para o varejo, a indús-
tria e o consumidor.

Grand marché comemora
2 anos com evento em Niterói

Ministro da Saúde garante adaptação
dos hospitais às 35 horas até final de Julho
“A secretária de Estado está atenta aos casos pontuais onde 
o ajustamento suplementar tenha de ser feito, isso está a 
decorrer e nós acreditamos que até ao final do mês de Julho 
a primeira fase estará ajustada e estabilizada”, afirmou Adal-
berto Campos Fernandes, na  cerimónia de assinatura de 
protocolos entre a Direção-Geral da Reinserção e dos Servi-
ços Prisionais e 28 instituições hospitalares do Serviço Na-
cional de Saúde.Sobre adaptação às 35 horas de trabalho, 
que entrou em vigor a 1 de Julho nas instituições, o ministro 
disse que tem decorrido como era previsto, tendo os hospi-
tais o seu programa em fase de adaptação.
Há 898 empresas portuguesas a exportar para
o Japão. Acordo comercial assinado amanhã 
Esta semana a União Europeia assina um acordo comercial 
com o Japão. A Comissão Europeia elaborou um mapa in-
terativo que mostra as origens das exportações europeias 
para o Japão. Em Portugal, há 898 empresas a exportar para 
o país. Do lado do Japão vão ser reduzidas tarifas sobre os 
laticínios, carne e vinho. Do lado da União Europeia serão re-
duzidas as tarifas nas importações de automóveis.De acordo 
com a Comissão Europeia, o acordo com o Japão constitui a 
maior parceria comercial bilateral negociada até à data pelo 
bloco. Para Portugal isto representa uma oportunidade para 
898 empresas, de acordo com os números da Comissão Eu-
ropeia, das quais 87% são pequenas e médias empresas. Ao 
todo estão em causa 5.929 postos de trabalho portugueses 
e 146 milhões de euros de exportações para o Japão. Já as 
importações japonesas para Portugal chegam aos 333 mi-
lhões de euros.
Mercadorias pagam menos pedágios
No âmbito do pacote de incentivos para o interior, o Gover-
no aprovou  um conjunto de medidas que inclui descontos 
adicionais nos pedágios  em auto-estradas localizadas nes-

tas regiões.O ministério do Planejamento detalhou as medidas 
aprovadas, destacando-se mais 2 auto-estradas: a A13 (Pinhal 
Interior) e a A28 (Norte Litoral).Estes novos descontos são ex-
clusivos para os veículos de transporte de mercadorias e so-
mam-se aos introduzidos em 2016. Nesse ano as portagens na 
A4, A22, A23, A24 e A25 foram reduzidas em 15% para  os utili-
zadores, mais 15% para os veículos de mercadorias, durante o 
dia e 30% em período noturno e ao fim-de-semana. Além des-
tes descontos adicionais para os veículos de mercadorias que 
circulam nestas auto-estradas, o Governo decidiu ainda que as 
empresas com sede em territórios de baixa densidade terão 
ainda mais 25% de desconto, em qualquer período horário.
Estudo europeu conclui que população
idosa portuguesa é pouco saudável
Os resultados preliminares de DO-HEALTH, o maior estudo 
europeu sobre envelhecimento, que procura formas de me-
lhorar a saúde dos idosos com mais de 70 anos, concluem 
que, à primeira visita clínica, 51% dos idosos são considerados 
saudáveis na Suíça, na Áustria, 58%, na Alemanha, 38%, em 
França, 37%, e, em Portugal, apenas 9%”, afirma a UC. Glo-
balmente, 42% dos 2.157 participantes no estudo foram consi-
derados idosos saudáveis, que envolve mais de meia centena 
de investigadores de 7 centros universitários da Alemanha, 
da Áustria, de França, de Portugal e da Suíça. A participação 
portuguesa é assegurada por um grupo de investigadores da 
Clínica Universitária de Reumatologia da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de Coimbra, liderado por José António 
Pereira . Os investigadores do projeto, que é coordenado por 
Heike Bischoff-Ferrari, professora da Universidade de Zurique, 
consideram idosos saudáveis os que não apresentam doenças 
crônicas e têm uma boa saúde física e mental. Sobre o fato de 
Portugal apresentar níveis de saúde inferiores aos observados 
nos outros 6 centros participantes, o docente e investigador 
da FMUC afirma que estes resultados não surpreendem, mas 
preocupam.

UGT apela aos deputados para que aprovem revi-
são da lei laboral
A UGT apelou aos deputados para que viabilizem a proposta 
de revisão da legislação laboral, que resultou de um acordo 
assinado há um mês, e que vai ser votada esta semana. “A 
UGT, mais uma vez, apela a todos os responsáveis políticos, 
sobretudo àqueles que têm na sua matriz o respeito pelo diá-
logo social, para que, sem prejuízo da autonomia e das com-
petências próprias da Assembleia da República, reconheçam, 
valorizem e viabilizem em sede parlamentar os consensos ob-
tidos na concertação social, no pleno respeito pela legitimida-
de dos parceiros sociais e do papel que estes podem e devem 
ter, quando estão em causa matérias que a eles, em primei-
ra linha, dizem respeito”, afirmou a central. A central sindical 
salientou a situação da negociação coletiva na Administração 
Pública, considerando que não está a ser cumprido o protoco-
lo assinado entre o Governo e a FESAP em fevereiro, no que 
diz respeito às questões relacionadas com as carreiras pro-
fissionais, a saúde ocupacional e os instrumentos de gestão.
Produção de vinho do Porto vai cair em 2018 após 
seis anos de ascensão
A Região Demarcada do Douro vai transformar 116 mil pipas (de 
550 mil litros cada) de mosto generoso em vinho do Porto na 
vindima deste ano, menos duas mil pipas do que na campanha 
do ano passado. Este é o principal resultado do tradicional comu-
nicado de vindima para 2018, que foi aprovado, pelo conselho 
interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Após 
6 anos de aumentos anuais consecutivos, este órgão consultivo 
estabeleceu uma redução do chamado “benefício”, que é a quan-
tidade de mosto que cada viticultor pode destinar à produção de 
vinho do Porto. O último anúncio de queda, para as 85 mil pipas, 
foi em 2011. O resultado desta reunião transmite a estabilidade 
entre a produção e o comércio, sempre com o objetivo comum 
da proteção das Denominações de Origem Porto e Douro”, expli-
cou Manuel de Novaes Cabral, presidente do IVDP.
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O Cessna, pilotado por 
um jovem de 20 anos de 
nacionalidade paquistanesa 
e único tripulante da aero-
nave, despenhou-se e foi 
encontrado de madrugada, 
cerca da 01h00min, a um 
quilômetro e meio a sul do 
aeródromo municipal.

De acordo com as mes-
mas fontes, o piloto estava 
a fazer sozinho um voo de 
instrução noturna, integra-
do no plano de formação, 
quando o aparelho caiu, 
tendo o alerta sido dado 
às 22h42min de terça-feira 
para o Comando Distrital 
de Operações de Socorro 
(CDOS) de Portalegre.

As circunstâncias em 
que ocorreu o desastre es-

Queda de aeronave ocorreu
durante voo noturno de instrução

ponte de sor

lousã

entroncamento

A Câmara Municipal da 
Lousã irá promover, no dia 
26 de julho, no Parque Mu-
nicipal de Exposições, mais 
uma edição do “Dia dos 
Avós”.

Esta iniciativa, que conta 
com um programa diversifi-
cado e que irá decorrer entre 
as 11h e as 18h30, iniciar-
se-á, pelas 11h, com jogos 
tradicionais Inter geracionais 
com a participação dos jo-
vens das Férias Ativas.

Pelas 12h terá lugar um 
momento de animação com 
o Rancho Sénior do Projeto 
“Lousã a Mexer +”. Das 13h 
às 15h decorrerá o almoço 
convívio animado pelo Grupo 
de Concertinistas da Lousã.

Às 15h, no âmbito do 

tão a ser averiguadas pelo 
Gabinete de Prevenção e 
Investigação de Acidentes 
com Aeronaves e de Aciden-
tes Ferroviários (GPIAAF), 
que tem hoje uma equipe no 

local a recolher evidências, 
adiantou fonte deste orga-
nismo.

Um responsável da L3 
Commercial Training Solu-
tions (L3 CTS), academia 

Caros Leitores:

Sempre defendi nos 
Tribunais Trabalhistas 
que as dívidas de empre-
sas condenadas a pagar 
um crédito a qualquer 
ex-empregado, quando 
em execução dessa dívi-
da, pode ser parcelado, 
principalmente, quando 
a empresa atravessa 
situação financeira vul-
nerável por problemas 
estruturais financeiras 
causadas por políticas 
econômicas de gover-
nos do Brasil. O caso é 
emblemático, principal-
mente pelos dias em que 
o Brasil está a passar.

Pois bem. A reforma 
trabalhista não cuidou 
especificamente desta 
questão, além de outras. 
Houve, portanto, omis-
são legislativa sobre a 
questão. Porque, per-
guntar-se-ia? Por que 
o CPC prevê expressa-
mente o parcelamento 
(art. 916), e, até seis 
parcelas, desde que a 
empresa deposite 30% 
(trinta por cento) do va-
lor da execução.

Alguns Tribunais 
Regionais do Trabalho 
têm admitido o aludido 
parcelamento. Antes 
mesmo da vigência do 
NCPC, o CPC – Códi-
go de Processo Civil 
de 1973, em seu arti-
go 745-A, incluído em 
2006, também admitia 
o referido parcelamento, 
nos mesmos moldes do 
atual CPC.

Embora o proces-
so trabalhista siga dis-
posições próprias e só 
importe regras do pro-
cesso civil em casos de 
omissão da CLT, recen-
temente o desembarga-
dor Luiz Antônio de Pau-
la Lennaco da 11ª Turma 
do Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região 
(MG), acolheu a tese da 
empresa no tocante ao 
pedido de parcelamento.

O Relator do caso, em 
seu voto condutor e ven-
cedor, afirmou: “é certo 
que eventuais incidentes 
na execução podem fa-
zer o processo perdurar 
por tempo muito supe-
rior ao prazo máximo de 
seis meses estabelecido 
pela lei”. Ele manteve a 
decisão de de primei-
ro grau e afirmou que é 
dever do juiz, ao promo-
ver a execução, sempre 
optar pelo modo menos 
gravoso ao devedor.

O Relator disse ain-
da: “que devido à grave 
crise econômica do país, 
a execução integral do 
débito poderia compro-
meter a continuidade 
das atividades empresa-
riais”. Também reconhe-
ceu que a empregadora 
tem feito os depósi8tos 
de forma adequada.

Deste modo leitores, 
guardem esta questão, 
pois não raro, algum dia 
podem estar na mesma 
situação jurídica aqui 
tratada.

Boa leitura!

adVoGado trIButarIsta
oaB-rJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.carrasqueiraadv.com.br

Dr. FernanDo
Carrasqueira

dIreIto do traBalHo
dÍVIda traBalHIsta pode ser 

parcelada

Através do Projeto “10 Mil 
Vidas” o Município do Entron-
camento tem disponibilizado 
aos idosos do Concelho, que 

vivem em situação de isola-
mento social, um aparelho 
de tele assistência à distân-
cia que permite ser ativado 

projeto 10.000 vidas no entroncamento 
pensa no bem-estar dos idosos

de pilotos frequentada pela 
vítima, disse que se desco-
nhece “ainda ao certo” o que 
se passou.

“A investigação decorre 
e nós não conseguimos se-
quer chegar ao avião, que 
está sob controle das autori-
dades”, referiu o diretor das 
academias da L3 CTS na 
Europa, Mário Spínola.

A L3 CTS adquiriu em 
outubro de 2017 a escola 
de pilotos da G Air, instalada 
no Aeródromo Municipal de 
Ponte de Sor.

O corpo do jovem piloto, 
que teve de ser desencarce-
rado de entre os destroços 
do aparelho, foi transporta-
do para os serviços de Me-
dicina Legal em Portalegre.

em situações de emergência 
ou alerta.

Na sequência do protoco-
lo assinado entre o Município 
do Entroncamento e a Asso-
ciação Nacional de Cuidado 
e Saúde, surgiu à necessi-
dade de integrar outras enti-
dades da Rede Social Con-
celhia, que prestam o apoio 
local aos idosos, tendo em 
vista a operacionalização do 
projeto.

No dia 29 de junho de 
2018, foi assinada uma 
adenda ao protocolo inicial, 
entre o Município do Entron-
camento, Associação Na-
cional de Cuidado e Saúde, 

Junta de Freguesia São João 
Batista, Associação dos La-
res Ferroviários, Associação 
Encoprof, Santa Casa da 
Misericórdia, CERE – Centro 
de Ensino e Recuperação do 
Entroncamento.

A Junta de Freguesia São 
João Baptista irá assegurar 
o serviço – Voz amiga, no 
sentido de apoiar os idosos 
envolvidos no projeto, no 
combate ao isolamento, con-
tribuindo para um envelheci-
mento ativo.

Encontram-se a usufruir 
do aparelho de tele assistên-
cia 77 utentes do concelho 
do Entroncamento.

projeto “5 Municípios, 5 Cul-
turas, 5 Sentidos”, terá lugar 
a atuação do Grupo de Adu-
feiras do Rancho Etnográfico 
de Idanha-a-Nova, seguin-
do-se, pelas 16h, a Matiné 
Dançante com o Duo Musi-
cal “Cheirinhos do Sul”.

As inscrições para esta 
iniciativa poderão ser efetua-
das no Setor de Intervenção 
Social da Câmara Municipal, 
nas Juntas de Freguesia do 
Concelho e nas IPSS até ao 
dia 23 de julho.

Esta atividade, que se 
insere no Plano Municipal 
Sênior, tem como objetivo 
promover o envelhecimento 
ativo, através da ocupação 
saudável e integradora dos 
seniores do Concelho, que 

lousã celebra
o dia dos avós

contempla, entre outros o 
programa “Lousã a Mexer 
+”, os passeios sêniores e as 
matinés dançantes.

Para o Presidente da Câ-
mara, Luís Antunes, “este 
é um momento importante, 
de homenagem a todos os 
“avós” e sêniores do Con-
celho. As atividades que in-
tegram o Plano Municipal 

Sênior, promovidas ao longo 
do ano pela Autarquia, têm 
tido bastante aceitação e são 
um contributo efetivo para a 
promoção da qualidade de 
vida dos seniores do Con-
celho e é, para o Executivo 
Municipal, gratificante verifi-
car a participação e agrado 
demonstrado por todos os 
participantes”.
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lamego

O presidente da Câmara 
Municipal de Lamego con-
tinua o roteiro de trabalho 
que o está a levar a visitar 
todas as freguesias do con-

celho, com o objetivo de 
conhecer em pormenor as 
principais carências e difi-
culdades e definir as priori-
dades de investimento. 

Município define
prioridades de investimento

nazaré

vila real

alijó

Vários concelhos do dis-
trito de Vila Real foram for-
temente afetados por uma 
intensa queda de granizo e 
de chuva, o que provocou 
várias inundações em esta-
belecimentos e ruas, bem 
como a destruição de alguns 
cultivos.

De acordo com o que a 
VTM conseguiu apurar, Vila 
Pouca de Aguiar, Sabrosa, 
Alijó, Murça e Valpaços fo-
ram os mais atingidos pelas 

tempestades, que fustigaram 
sobretudo vários terrenos de 
vinha em aldeias limítrofes.

Contatado pela VTM, 
Manuel Vilela, da localidade 
de Cheires, da freguesia de 
Sanfins do Douro, em Alijó, 
informou que a intempérie, 
em poucos minutos, “inun-
dou as ruas, que pareciam 
ribeiros, e destruiu cerca de 
30 por cento da minha vinha, 
que tem uma área de dois 
hectares”.

mau tempo provoca “estragos
avultados” no distrito de vila real

Os visitantes do Forte de 
S. Miguel, na Nazaré, têm 
disponível, acesso gratuito à  
aplicação móvel ‘Nazarépic’, 
que permite visualizar/foto-
grafar, através de realidade 
aumentada, figuras míticas 
da nossa história, nomeada-
mente D. Sebastião, Napo-
leão, a onda gigante, o famo-
so Canhão da Nazaré ou um 
navio afundado naquela zona 
na década de 40.

A partir do momento que 
o visitante entre no Forte de 
S. Miguel e descarregue a 
aplicação para o tele móvel, 
pode entrar numa realidade 
aumentada. Para isso, terá de 
direcionar o tele móvel para 
as placas instaladas  em al-
gumas paredes do piso infe-

Aplicação móvel permite ver figuras
míticas e ondas no Forte de S. miguel

rior do Forte de S. Miguel e 
através da aplicação entrar 
na designada realidade au-
mentada. Assim que as apli-
cações, a do tele móvel e a 

existente nas placas, estejam 
conectadas, verá, por exem-
plo,  a figura de D. Sebastião 
(que conta algumas passa-
gens da história portuguesa), 

O certame conta com cer-
ca de 80 expositores e alia-se 
ao festival “Sons no Parque” 
para animar os visitantes.

Alijó está em festa. A vila 
duriense acolheu no fim de 
semana, a primeira edição 
da “Alifeira: Vinhos e Sabo-
res dos Altos”, um certame 
que contou com cerca de 

alifeira arrancou e
promete ser um sucesso

80 expositores dedicados à 
promoção e à valorização do 
vasto patrimônio cultural e vi-
tivinícola do concelho. Esta 
primeira edição encontra-se 
dividida por vários setores 
de atividade, em torno dos 
vinhos e dos sabores da re-
gião, bem como da parte eco-
nômica e social.

ou Napoleão (líder político e 
militar durante os últimos es-
tágios da Revolução France-
sa), ou a onda gigante surfada 
por Mc Namara e por outros 
surfistas de renome, o famoso 
Canhão da Nazaré ou um bar-
co afundado ao largo da praia 
nazarena.

De futuro, o visitante po-
derá visualizar/fotografar ima-
gens dos surfistas nacionais 
e internacionais que surfaram 
as ondas da Praia do Norte. 

A aplicação resultou de 
uma parceria entre a Câmara 
Municipal da Nazaré e a Alti-
ce Portugal, cujo principal ob-
jetivo é atrair mais visitantes 
ao Forte de S. Miguel, que no 
primeiro semestre deste ano 
recebeu 81.640 pessoas. 

“Eram pedras do tama-
nho de castanhas e quer os 
cultivos, como as ruas e os 
próprios caleiros das casas 
não aguentaram, acabando 
por ceder”, explicou.

Em Vila Pouca de Aguiar, 
Duarte Marques, da Prote-
ção Civil Municipal, contou 
que bastaram apenas cinco 
minutos, de chuva e granizo 
“muito intensos”, para tornar 
as principais artérias da vila 
em autênticos rios.

“Devido à quantidade de 
água, as zonas mais baixas 
da vila acabaram por inundar 
e dos e com a força da que-
da foram também arrastados 
alguns detritos para algumas 
áreas pedonais e vias, cor-
tando temporariamente algu-
mas alas”.

O Ministério da Agricultu-
ra já informou que está a fa-
zer a avaliação dos estragos 
causados pela intempérie 
no distrito.

Os primeiros anos deste 
século foram os piores atra-
vessados pela Casa de Por-
tugal, em sua longa trajetória. 
Com a quebra de empresa de 
plano de saúde, que detinha 
significativa presença entre 
os que mais se utilizavam dos 
seus serviços hospitalares, 
acumulou  dívidas imensas. 
As empresas contratadas para 
gerir o hospital não deram a 
resposta desejada. Sem capi-
tal de giro e necessitando de 
investimento para modernizar 
o hospital, a Administração 
da Casa de Portugal tomou a 
decisão de recorrer à Justiça, 
requerendo os favores da Re-
cuperação Judicial.

Em maio de 2006, foi de-
ferido o pedido, contra muitas 
expectativas contrárias, que 
entendiam que pelo fato de 
se tratar de entidade benefi-
cente não poderia se benefi-
ciar do instrumento, então re-
cém-criado. Entretanto, visão 
ampla do juiz encarregado de 
examinar a conveniência e 
oportunidade de aprovar a re-
cuperação judicial solicitada, 
o Dr. Antônio Carlos Esteves 
Torres, a enxergou como uma 
sociedade comercial, eis que 
o hospital atendia muito mais 
a terceiros, dada sua capa-
cidade instalada, do que aos 
próprios associados.Também 
considerou não dispor a enti-
dade de outra solução. A alter-
nativa seria a quebra, o desa-
parecimento da instituição.

Deferida a recuperação ju-
dicial, até o final daquele ano 
foi organizada a assembleia 
de credores e o respectivo 
quadro. Entretanto, surpreen-
dentemente, credores de va-
lores vultosos insurgiram-se 
contra a medida, preferindo 
que fosse decretada a falência 
da entidade. 

À época, os valores de 
venda de seus ativos mal ser-

Os últimos doze anos dos noventa da Casa
de Portugal e o seu formidável renascimento

viriam para pagar o total do 
seu endividamento. Assim, a 
decretação da falência signi-
ficava, praticamente, o fim da 
Casa de Portugal, como ante-
via o Meritíssimo Juiz que de-
feriu a recuperação judicial. 

Daí, a preocupação dos en-
tão administradores da Casa 
de Portugal, especialmente do 
então Presidente, o sempre 
admirado Carlos Eurico Soa-
res Félix, atual Presidente do 
Conselho de Administração, 
que contou sempre com o 
apoio e conhecimento jurídico 
do inesquecível José Antônio 
da Silva Leite, de quem todos 
sentimos saudades a todo mo-
mento, que o sucedeu na Pre-
sidência e do atual Presidente, 
Jayme Joaquim de Carvalho 
Netto, assessorados pelo in-
cansável e onipresente Nee-
mias Machado da Costa.

Como coadjuvantes, de 
imensa importância, Ventura 
Victorino de Mattos, o econo-
mista responsável pelo traba-
lho que amparou o pedido de 
recuperação judicial, Sérgio 
Mazillo e Sebastião Gonçal-
ves, advogados que defen-
deram os direitos da Casa de 
Portugal na busca perante 
o Poder Judiciário do ampa-
ro para que pudesse cumprir 
com suas obrigações, enquan-
to recuperava sua capacidade 
de gerar recursos necessários 

ao prosseguimento de sua 
função social. Esse esforço foi 
recompensado com a decisão 
no Tribunal em Brasília, dene-
gando a falência e permitindo 
o retorno do processo de recu-
peração judicial.

Quando se pensava estar 
tudo resolvido, já arrendadas 
as instalações hospitalares, 
novo pedido de falência é 
aceito em primeira instância. 
Entretanto, também foi afas-
tado por decisão unânime do 
Tribunal. 

Releva notar que dias an-
tes do julgamento, o ilustre De-
sembargador Custódio Tostes, 
designado Relator, de surpre-
sa, visitou a Casa de Portugal 
para conhece-la, visando a 
melhor embasar seu voto. 

Toda a diretoria presente o 
recebeu e lhe mostrou todo o 
trabalho que vinha sendo de-
senvolvido pelo arrendatário: 
modernização dos quartos 
com pintura e novos equipa-
mentos, além de ampliação 
da cozinha e do refeitório. 
Causou ao desembargador 
excelente impressão o tra-
balho desenvolvido. Em seu 
voto, como relator, deu ciên-
cia aos demais membros jul-
gadores do que havia presen-
ciado, influindo decisivamente 
para o afastamento definitivo 
da possibilidade de falência 
da Casa de Portugal.

Nesses três anos em que 
se lutou contra a decretação 
da falência, as finanças da 
Casa de Portugal se já esta-
vam mal, ficaram muito pior, 
sendo merecedores de elo-
gio os esforços dos Doutores 
Ivo Gonçalves, de saudosa 
memória, e Neuton Araciro, o 
cardiologista que ainda hoje 
abrilhanta os quadros dos que 
prestam serviços aos associa-
dos da Casa de Portugal. 

Ambos, viviam preocupa-
díssimos, com o sofrimento 
estampado em seus sem-
blantes, enquanto as coisas 
iam mal, com falta de recur-
sos para comprar novos len-
çóis, e de até, incrível, mas 
verdadeiro, de dinheiro para 
comprar comida para servir 
aos doentes...

Mas, nunca desanimaram 
sempre se mantiveramdeter-
minados e confiantes numa 
boa solução, em que o hospital 
voltasse a ter as condições ne-
cessárias ao bom atendimento 
dos pacientes, como era de 
sua tradição.

Agora, aparece a recom-
pensa pela luta desses ho-
mens desprendidos de qual-
quer individualismo, dotados 
do verdadeiro espírito de so-
lidariedade e resiliência que 
enobrece o ser humano. 

A Casa de Portugal livrou-
se do sufocante endividamen-
to, regularizou o pagamento 
aos credores emanteve seu 
patrimônio, além de proporcio-
nar aos associados as melho-
rias do hospital e o atendimen-
to médico, a preços  inferiores 
aos praticados anteriormente 
ao arrendamento. 

É digno dos maiores encô-
mios o descortino dos respon-
sáveis pelos destinos da Casa 
de Portugal, acima menciona-
dos. Sua lúcida atuaçãoimpe-
diu a falência que se mostrava 
inevitável e o consequente de-

saparecimento da instituição 
pois, foi a recuperação judicial 
e o arrendamento que propi-
ciaram o soerguimento das 
atividades hospitalares, que, 
hoje, a todos encanta.

Não se pode, entretanto, 
esquecer o trabalho incansá-
vel desenvolvido pelos arren-
datários. 

De fato, observando os 
fundamentos da administra-
ção hospitalar, com rigor inco-
mum, Mário Heringer e Jorge  
Lemgruber, o primeiro na for-
mulação do planejamento e 
estratégia e o segundo no ge-
renciamento e execução, em-
preenderam obra formidável 
de soerguimento do hospital 
da Casa de Portugal, sabendo 
orientar e liderar o excelente 
corpo funcional.

Na retaguarda jurídica con-
taram sempre com o denodo 
do onipresente e atuante Ri-
cardo Mariz.

Não é possível deixar de 
louvar na atuação dos arren-
dadores da Casa de Portugal: 

(1) a capacidade de apro-
veitamento dos espaços dis-
poníveis, transformando corre-
dores e salas inúteis em áreas 
para colocação de camas nas 
unidades de terapia intensiva, 
ou em apartamentos; 

(2) modernização dos 

equipamentos e dolay-out das 
instalações hospitalares e ad-
ministrativas; 

(3) análise administrativa 
dos recursos humanos dis-
poníveis, permitindo ajustes 
adequados – quantitativo e 
qualitativo - ao funcionamento 
racional das atividades neces-
sárias ao pleno funcionamen-
to do hospital, inclusive, aten-
dendo a área de treinamento;  

(4)  a disciplina na rea-
plicação dos lucros nos in-
vestimentos necessários ao 
processo de soerguimento 
do hospital, sem se deixarem 
vencer pela ganância de fa-
zerem altas retiradas.

O sucesso na recuperação 
da Casa de Portugal serviu de 
estímulo e suporte para as de-
mais empreitadas que resulta-
ram no Grupo CASA, tão bem 
sucedido.

Este é o depoimento de 
quem, como administrador 
judicial, vem acompanhando, 
desde junho de 2006, até o 
momento, todo esse processo 
de recuperação da qualidade 
de empreendimento tão nobre.

vida longa à
Casa de Portugal!

josé Tupy Caldas
de moura

José Tupy Caldas de Moura
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Tráfego nos aeroportos cresceu 
6,9% no segundo trimestre

Os dez aeroportos 
geridos pela ANA em 
Portugal registraram um 
aumento do tráfego de 
6,9% no segundo trimes-
tre face ao mesmo perío-
do do ano passado, para 
15,3 milhões de passa-
geiros, com mais de um 
milhão de passageiros.                                                                                                                                
Segundo os dados divul-
gados pela Vinci Airports, 
os aeroportos de Lisboa 
e Porto registaram no se-
gundo trimestre, um cres-
cimento de 10,7% e de 
11,2% respectivamente.

O tráfego em Faro e na 
Madeira permanece está-
vel, apesar do colapso da 
Air Monarch e da Niki em 

2017 e das condições mete-
orológicas adversas que re-
sultaram em muitos cancela-
mentos de voos, diz a Vinci.

“Esta estabilidade re-

flete a boa saúde das prin-
cipais linhas operadas em 
Portugal, incluindo a TAP, 
a companhia aérea nacio-
nal portuguesa, e a Rya-

As pensões atribuídas 
este ano pela Segurança So-
cial vão ser recalculadas, de 
acordo com a portaria publi-
cada em Diário da República, 
que permite revalorizar os 
salários que servem de base 
ao cálculo das pensões.

A portaria atualiza, as-
sim, a tabela dos coeficien-
tes para aplicar na atuali-
zação das remunerações 
anuais registadas e que ser-
vem de base de cálculo às 
pensões iniciadas durante o 
ano de 2018.

A nova tabela entrou em 
vigor e produz efeitos de 1 de 
janeiro a 31 de dezembro de 
2018, segundo o documento, 
o que significa que os pen-
sionistas receberão agora 
retroativos relativamente aos 
valores recebidos desde o 
início do ano.

A legislação em vigor 
estipula a fórmula que deve 
ser aplicada à revaloriza-
ção das remunerações 
anuais relevantes para o 
cálculo da remuneração de 
referência,  feita tendo por 
base a inflação apurada 
pelo INE, sem habitação.                                                                                                                                      
“Tendo em conta que a taxa 
de variação média dos últi-
mos 12 meses do IPC, sem 
habitação, verificada em de-
zembro de 2017, foi de 1,38% 

e que a taxa de evolução mé-
dia dos ganhos subjacentes 
às contribuições declaradas 
à Segurança Social em 2017 
foi de 1,6%, os coeficientes 
de revalorização das remu-
nerações previstas no n.º 1 
do artigo 27.º do Decreto-Lei 
n.º 187/2007, de 10 de maio, 
são atualizados em 1,38%, 
e os coeficientes de revalo-
rização das remunerações 
previstas no n.º 2 do artigo 
27.º, do citado diploma, com 
a redação dada pelo Decreto
-Lei n.º 167-E/2013, de 31 de 
dezembro, são atualizados 
em 1,44%”, diz  o documento 
publicado em DR.

Compete ao Governo de-
terminar os valores dos co-
eficientes de revalorização 
a aplicar na atualização das 
remunerações registadas e 
que servem de base de cál-
culo às pensões iniciadas 
durante cada ano. 

Os valores dos coeficien-
tes na atualização das remu-
nerações anuais a conside-
rar para a determinação da 
remuneração de referência 
servem de base de cálculo 
das pensões de invalidez e 
velhice do sistema previden-
ciario e das pensões de apo-
sentadoria, reforma e invali-
dez do regime de proteção 
social convergente.

As empresas de crédito 
especializado associadas 
da ASFAC concederam 873 
milhões de euros em crédi-
to em maio, um valor impul-
sionado por um aumento de 
22% do crédito clássico a 
particulares, com destaque 
para a compra de carro.

Em nota distribuídas aos 
órgãos de comunicação, 
a associação indica que o 
crédito clássico represen-
tou em maio 36,5% do fi-

nanciamento concedido, 
atingindo os 319 milhões de 
euros. “Quanto ao crédito 
stock, foi o que apresentou 
menor crescimento no mês 
de maio, um incremento de 
1,8% comparativamente 
com maio de 2017. O cré-
dito revolving registou uma 
subida 11,9% face ao perío-
do homólogo”, diz  a asso-
ciação.

No segmento de crédito 
clássico, o mais importante, 

dois em cada três euros que 
foram emprestados destina-
ram-se à compra de meios 
de transporte. Houve 219 
milhões de euros em crédito 
clássico para a compra de 
carros ou outros veículos, 
mais 19% do que em maio 
de 2017.

“Os indicadores da AS-
FAC relativos ao mês de 
maio seguem a tendência 
registada nos últimos me-
ses que apontam para uma 

melhoria do nível de vida 
dos portugueses. A desci-
da do desemprego e o bom 
desempenho da economia 
portuguesa são índices de 
confiança para os consumi-
dores”, conclui a ASFAC.

A ASFAC diz ver, tam-
bém, nestes dados, sinais 
de que as pequenas e mé-
dias e empresas estão a vol-
tar à atividade e a contribuir 
para o crescimento da eco-
nomia nacional.

Crédito a particulares sobe 22% em maio                                                                                       

O Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Viseu é o mais 
eficiente do país na tomada 
de decisões em conflitos tri-
butários, com uma taxa de 
resolução de processos de 
233%. Em 2017, os juízes 
desta instância conseguiram 
concluir 766 casos, contra 
328 novos processos que 
deram entrada no tribunal.

Viseu tem o Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal  mais 
eficiente do país, em que a 
taxa de processos judiciais 
concluídos face aos novos 
casos que ali dão entrada é 
o melhor. A taxa de resolu-
ção de casos por este orga-
nismo judicial foi de 156% 
em 2017: os processos 
concluídos somaram 1017 
e os casos novos chega-
ram a 651, de acordo com 
dados do relatório do Con-

É em Viseu que se resolvem 
mais processos fiscais

Pensões de 2018
vão ser recalculadas

selho Superior de Tribunais 
Administrativos e Fiscais . 
Já o número de pendências 
chegou a 1751.

A eficácia melhora 
olhando apenas para a área 
tributária, em que a taxa de 
resolução é de 233%, com 
766 processos decididos 
e 328 novos casos para 
serem apreciados. Sobre 
este tribunal, o relatório do 
CSTAF menciona que o 
quadro de juízes se encon-
tra completo. É ainda dada 
indicação de que o tribunal 
partilha um edifício com o 
Tribunal de Trabalho, mos-
trando-se adequado em 
termos de espaço e funcio-
nalidade. Porém, o edifício 
requer obras de manuten-
ção urgentes, essencial-
mente ao nível do telhado, 
claraboia e tetos.

A utilização de dados mó-
veis por clientes portugueses 
em roaming na UE aumen-
tou 370% entre o terceiro 
trimestre de 2016 e de 2017, 
abrangendo três meses do 
fim das taxas aplicadas ao 
serviço, segundo o regulador 
nacional.

Questionada pela Lusa, 
quando se assinala um ano 
da entrada em vigor do acor-
do sobre o fim destas taxas 
no espaço econômico euro-
peu, a Autoridade Nacional 
de Comunicações, indica 
que o tráfego das comunica-
ções feitas por  portugueses 
em roaming aumentou no 

Utilização de dados móveis por
portugueses na Europa aumenta 370% 

seio da União Europeia.
O regulador,  que só in-

dicou dados deste período,  
precisa que a maior subida 
se verificou nos dados mó-
veis, cuja utilização aumen-
tou, então, 370% entre o 
terceiro trimestre de 2016 e 
o terceiro trimestre de 2017.

Neste período, também 
se registraram subidas no 
total de chamadas de voz 
recebidas e efetuadas e na 
troca de mensagens de tex-
to, acrescenta a Anacom, fa-
lando em aumentos de 66%, 
de 49% e de 98%, respecti-
vamente.

O número de assinantes 

que usaram roaming, pelo 
menos, uma vez no trimes-
tre no seio da União Euro-
peia, o regulador português 
das telecomunicações diz 
que o tráfego por utilizador 
também aumentou, em par-
ticular para o serviço de da-
dos, que subiu 362% entre o 
terceiro trimestre de 2016 e 
o terceiro de 2017.

O tráfego por utilizador 
para as chamadas de voz re-
cebidas e efetuadas e para a 
troca de mensagens de texto 
teve um acréscimo de 63%, 
47%, 94% .

Sobre reclamações rece-
bidas, a Anacom diz  que o 
número não é significativo. 
“A maioria é relativa a assun-
tos de faturamento e destas 
destaca-se o desconheci-
mento por parte dos utiliza-
dores das novas regras do 
roaming.

Há um ano que as comu-
nicações feitas  noutro país 
da UE são cobertas pelo pa-
cote nacional, significando 
que quando os portugueses 

viajam para outro país euro-
peu já não estão sujeitos a 
tarifários mais caros do que 
os pagos quando comuni-
cam através do celular em 
Portugal.

O fim do ‘roaming’ - ser-
viço pago, prestado pelos 
operadores de telecomuni-
cações, que permite utilizar 
os equipamentos móveis no 
estrangeiro para realizar e 
receber chamadas de voz, 
enviar e receber mensagens 
de texto e utilizar a Internet 
- levou mais de dez anos a 
tornar-se realidade, tendo 
sido anunciado, pela primei-
ra vez, em maio de 2006.

A entrada em vigor do 
acordo provocou mudanças 
no serviço prestado pelas 
operadoras de telecomuni-
cações, que deixaram au-
tomaticamente de aplicar a 
taxa de roaming e passaram 
a ter de informar os clientes 
sobre o fim destas tarifas e 
sobre como é que os seus 
tarifários específicos iriam 
ser afetados.  

nair, EasyJet, Transavia 
e Jet2”.

A taxa média de ocu-
pação dos voos comer-
ciais atingiu 86,1%, com 
Portugal a ser um destino 
popular para turistas eu-
ropeus, principalmente de 
Espanha, França, Reino 
Unido e Alemanha.

As 23 companhias aé-
reas abriram um total de 48 
novas rotas em Portugal.

No segundo trimes-
tre, o tráfego das 36 pla-
taformas geridas pela 
Vinci Airports aumentou 
7,4% em termos homó-
logos, elevando o núme-
ro total de passageiros 
42,9 milhões.
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O governo quer atrair os 
funcionários públicos para o 
interior do país com mais dias 
de férias e o dobro dos valo-
res dos subsídios de paren-
talidade e abono de família, 
diz  o Jornal de Notícias. Para 
além disso, os pais têm ainda 
a garantia de que as escolas 
dos filhos serão perto do no-
vos locais de trabalho.

Estas são algumas me-
didas que fazem parte do 
Programa de Valorização do 
Interior, apresentado depois 
do Conselho de Ministros 
Extraordinário que se reali-
zou na Pampilhosa da Serra, 
em Coimbra.

Funcionários públicos que aceitem mudar-se 
têm benefícios nas férias e abonos de família

PSD quer 
esclarecimentos 

urgentes após novos 
dados sobre Tancos

Numa nota na sua pági-
na na rede social Facebook, 
o líder Fernando Negrão 
considera inacreditável que 
ainda existam armas e ex-
plosivos por encontrar do 
material militar furtado há 
um ano do quartel de Tan-
cos, segundo noticia  o se-
manário “Expresso”.

“Está em causa a se-
gurança nacional. O roubo 
aconteceu em instalações 
das Forças Armadas, a in-
vestigação foi feita pela Po-
lícia Judiciária Militar e o 
resultado é a total falta de 
transparência”, criticou Fer-
nando Negrão.

Fernando Negrão, já ti-

De acordo com o diplo-
ma publicado em Diário da 
República, este regime “apli-
ca-se aos contratos de ar-
rendamento para habitação 
cujo arrendatário, à data da 
entrada em vigor da mesma, 
resida há mais de 15 anos no 
locado e tenha ou idade igual 
ou superior a 65 anos ou grau 
comprovado de incapacida-
de igual ou superior a 60 %”.                                                                                                                          
Assim, os inquilinos abrangi-
dos por esta lei podem bene-
ficiar da suspensão temporá-
ria dos prazos de oposição 
à renovação e de denúncia 
pelos senhorios de contratos 
de arrendamento.

Excluídos deste regime 
ficam as situações em que 
tenha havido lugar ao pa-
gamento de indenização ao 

Regime para cancelar despejos
entrou  em vigor esta semana  

arrendatário pela não reno-
vação ou pela denúncia do 
contrato de arrendamento, 
ou quando tenha sido cele-
brado contrato envolvendo 
pagamento dessa indemni-
zação, exceto se o arrenda-
tário comunicar ao senhorio 
a renúncia à referida inde-
nização, no prazo previsto 
para o efeito, restituindo as 
quantias recebidas.

O diploma exclui ainda 
os casos em que tenha sido 
determinada a extinção do 
contrato de arrendamento 
por decisão judicial transita-
da em julgado.

A lei que entrou em vigor 
esta semana produz efeitos 
até 31 de março de 2019”, 
independentemente de se 
proceder antes desta data 

A coordenadora do BE 
considera que as medidas 
do Conselho de Ministros 
Extraordinário são omissas 
em relação ao que o Esta-
do pode e dever fazer dire-
tamente, e diz  “A estratégia 
deve passar pelo acesso a 
serviços públicos”.

“Ouvimos com muita 

Catarina Martins diz que medidas de Conselho de Ministros 
são omissas em relação à estrutura do Estado social

atenção as conclusões do 
Conselho de reprogramar 
linhas de investimento. Ve-
remos com atenção quando 
forem concretas para poder-
mos analisar. Mas, há uma 
omissão que é a omissão do 
que é que o Estado pode e 
deve fazer diretamente. Na 
verdade, sem serviços pú-

blicos como é que alguém 
pode ficar na terra onde nas-
ceu ou cresceu?”.

Catarina Martins subli-
nhou que se o país não in-
vestir em serviços públicos 
não haverá crescimento 
econômico que seja susten-
tável, referindo-se ao aces-
so à saúde, à educação, à 
justiça, àquilo que é o Esta-
do social. Também conside-
rou que os Açores, uma re-
gião ultraperiférica, sentem 
essas desigualdades terri-
toriais e que o investimento 
nos serviços públicos é a 
resposta responsável.

“Se não houver esco-
la, se não houver Serviço 
Nacional de Saúde, se não 
houver repartição de finan-
ças, se não houver tribunais, 

como é que as pessoas po-
dem estar em todo o territó-
rio?”, questionou-se.

No seu discurso Catarina 
Martins deixou ainda críticas 
ao governo regional socia-
lista, numa região com uma 
enorme riqueza em várias 
áreas, mas onde, disse, se 
encontram os maiores índi-
ces de desigualdade e po-
breza do país. 

Catarina Martins falou da 
relação do arquipélago com 
o mar, alertando, no entan-
to, que “cada vez que o Es-
tado e a região conceder a 
privados a exploração de 
recursos naturais estamos 
a dizer que podemos estar 
sentados em cima de um 
pote de ouro e que se pode 
esvaziar”.

nha dito que o Governo não 
está interessado em apurar a 
verdade sobre o caso, acu-
sa ainda o executivo de não 
cuidar das funções de sobe-
rania nem da segurança dos 
portugueses, exigindo urgen-
tes esclarecimentos.

O deputado  Pedro Ro-
que, coordenador da ban-
cada  na Comissão parla-
mentar de Defesa, assegura 
que o partido irá confrontar o 
ministro Azeredo Lopes com 
esta matéria na audição par-
lamentar marcada para esta 
semana. 

“Embora a audição seja 
sobre a cimeira da NATO a 
noticia, a ser verdade, é de 
uma gravidade extrema. 
Aquilo que foi dito aos por-
tugueses, pelo Exército e 
pelo Governo, foi que todo 
o material furtado tinha sido 
recuperado e ainda, estra-
nhamente, acrescido de 
uma caixa de petardos não 
inventariada”, acrescenta o 
deputado. Pedro Roque sa-
lientou tratar-se de “material 
de guerra letal que, em mãos 
erradas, pode ser usado 
em atentados terroristas”.                                                                
“Consequentemente, o tra-
tamento deste assunto pelos 
responsáveis políticos e ope-
racionais deve ser rigoroso e 
transparente”, defende.

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, cri-
ticou a atuação do Governo 
no apoio às populações afe-
tadas pelos incêndios de 
2017, considerando que, 9 
meses depois, se está na 
estaca zero. Para o líder 
comunista, não há progres-
sos significativos, consi-
derando que, no terreno, 
ainda se está num quadro 
mais de demolição do que 
de construção.

“Tendo em conta aquilo 
que aparece anunciado, de 
milhões e milhões de euros 
para acudir a estas situa-
ções,  aqui, passados nove 
meses, podemos dizer que 
estamos na estaca zero”.

Jerónimo de Sousa, disse 
que considera que há uma 
contradição entre anúncios 
de pompa e circunstância de 

PCP : “Estamos na estaca zero 
na prevenção de incêndios”

combate à desertificação, de 
políticas de apoio ao interior 
e depois não se responder 
a problemas concretos no 
terreno, e apontou para ca-
sos de habitantes que não 
tiveram acesso aos apoios 
de até cinco mil euros para a 
agricultura, ou para a moro-
sidade na reconstrução das 
primeiras habitações.

Além disso, Jerónimo de 
Sousa chamou a atenção 
para a necessidade de se 
garantir o apoio à recons-
trução das segundas habi-
tações, por representarem 
dinâmicas que combatem o 
próprio processo de despo-
voamento.

“Muitas vezes, acusa-se 
estas populações do interior 
de serem desconfiadas, mas 
a verdade é que têm razões 
para terem desconfiança”.

João Paulo Catarino, pre-
sidente a Unidade de Missão 
para a Valorização do Interior, 
considera que estas medidas 
pretendem “incentivar a eco-
nomia, com o apoio ao inves-
timento e às empresas insta-
ladas no interior, mas também 
promover a deslocação de 
pessoas para este território 
por via do emprego público”.

Para além das férias e dos 
subsídios, o governo preten-
de aos funcionários públicos 
que aceitem mudar-se para o 
interior uma dispensa do ser-
viço até cinco dias que po-
derão ser gozadas antes ou 
depois do início de funções.

à revisão do regime do ar-
rendamento  para criar um 
quadro definitivo de prote-
ção dos inquilinos em fun-
ção da idade e deficiência.                                                                        
No âmbito da promulgação 

do diploma, a Associação 
Lisbonense de Proprietá-
rios  lamentou a decisão do 
Presidente da República e 
anunciou que vai recorrer ao 
Provedor de Justiça.
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NOITE DE GALA NO SOLAR FEIRENSE

Aqui estamos, dada mais uma volta na roda dos anos. Já se vão 65 anos 
desde a fundação da casa da vila da feira e terras de santa maria.

Como é tradição reviver fatos históricos pelo menos uma vez por ano, 
nesta data, quero usar as palavras de “Cora Coralina”:

“A verdadeira coragem está em ir atrás de seus sonhos, mesmo quando 
todos dizem que eles são impossíveis.”  

Na verdade o grande objetivo da lembrança deste dia 12 de julho de 
1953, é fortificar os laços de união e irmandade entre os feirenses de portu-
gal e feirenses do brasil, através da saudade e do ideal de um santamariano 
chamado manuel lopes valente, idealizador desta casa.

Vamos olhar para nossa instituição de forma tridimensional.
A primeira dimensão é a utopia e os sonhos desses poucos abnegados, 

alimentados pela veia patrióta e pela devoção a terra de berço.
A segunda dimensão é o “presente”. Formaram células, ampliaram os 

espaços e se consolida esta instituição.
A terceira dimensão é o “futuro”. Se não existissem as bases e as raízes, 

de nada serviria estarmos hoje aqui.
Sirvo-me de palavras de “henry ford”: “o passado serve para evidenciar 

as nossas falhas e dar-nos indicação para o processo do futuro”.
Num mundo cada vez mais organizado a partir do que chamamos “glo-

balização”, é importante entender nações, povos, culturas e cidades como 
sendo complementares umas às outras.

Isto porque, nas relações interpessoais, em todas as sociedades, exis-
tem aspectos que estão acima de fronteiras geopolíticas e religiosas. 

Considerar uma cidade como irmã é reconhecer que existem laços, inter-
seções, pontos de aproximação entre seus habitantes. 

Nada mais globalizado que facilitar e incentivar essas relações.
Existem épocas na existência das associações em que os acontecimen-

tos precipitam-se, os seus dirigentes vão além de suas forças, e a história se 
faz graças ao rasgo de audácia de homens, ao fermento de uma ideia ou em 
torno de um projeto.

Em certas épocas, é preciso correr, acelerar as mudanças e arriscar em 
cheio na curva do futuro. 

A realidade de hoje é diferente. Seria impossível para as associações 
dependerem exclusivamente das ofertas que recebiam. O número de asso-
ciados diminuiu. O brasil sumiu do imaginário dos portugueses. O universo 
associativo foi adaptando-se às novas realidades e soube integrar os brasi-
leiros em seus quadros.

Hoje a casa da vila da feira e terras de santa maria é uma realidade.

A Casa da Vila da Fei-
ra e Terras de Santa Maria 
completou dia 12 de julho de 
2018, sessenta e cinco anos 
de sua fundação.

Dia 13 de julho, foi rea-
lizada a Sessão Solene. A 
mesma foi presidida pelo 
Exmº. Dr. Jaime Van Zeller 
Leitão, Cônsul Geral de Por-
tugal no Rio De Janeiro.

O Presidente da Mesa de 
Honra, solicitou a execução 

dos Hinos Nacionais de Por-
tugal e do Brasil.

O cerimonial esteve a 
cargo da Srª . Margarete 
Correia. 

Recebemos diversas 
mensagens de congratula-
ções que agradecemos e 
enunciamos.

O Presidente da Mesa 
convidou ao Sr. Ernesto Boa-
ventura para que fizesse seu 
discurso alusivo à data.

O Presidente da Mesa 
passou a palavra ao Dr. 

Francisco Gomes da Costa, 
a fim de que fizesse a apre-
sentação do Orador da Noi-
te, Dr. Emídio de Sousa.

Ao término da à apresen-
tação a Diretora do cerimo-
nial convidou o Dr. Emidio de 
Sousa, para fazer seu discur-
so.

O Dr. Emídio de Sousa 
passou as mãos do Presi-
dente Ernesto uma peça 
portuguesa de grande sim-
bolismo, oferta do Município 
de Santa Maria da Feira à 

A Mesa de Honra esteve assim composta: Sr. Ernesto Boaventura,presidente da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria; Dr. Emídio de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira; Dr. Francisco 
Gomes da Costa, Presidente do Liceu Literário Português, do Real Gabinete Português de Leitura e da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V; Dr. Albano da Rocha Ferreira, Presidente do 
Conselho Deliberativo da Casa: Sr. Adão Ribeiro dos Santos, Ex-presidente da Casa e atual Presidente da Assembleia Geral: Sr. Antonio Simões da Conceição, Ex-presidente da Casa e atual Vice-presidente da Assembleia 
Geral; Dr.Manuel Domingues de Jesus e Pinho – Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do RJ.; Dra. Marta Mesquita da Rocha, Deputada Estadual; Reimont Luiz Otoni Santa Barbara, Vereador; Sr.José 
Germinal Queiroga Monteiro, representando a Casa dos Poveiros,onde foram realizadas as primeiras reuniões da CVFTSM; Dr. Alcides Martins, subprocurador da República: Dr. Joaquim Felipe Marques Mendes, diretor do 
jornal Portugal em Foco   

Casa da Vila da Feira: o can-
til Brasil, peça de porcelana 
da Vista Alegre, comemorati-
va do quinto centenário das 
descobertas do Brasil, que 
apresenta as Armas de Por-
tugal no Tempo de D. Manuel 
I e a caravela de Pedro Álva-
res Cabral.

A diretora do cerimonial, 
Margarete Correia, convidou 
o Sr. Ernesto Boaventura 
para fazer entrega de alguns 
títulos. 

É de praxe, no dia do ani-
versário desta Casa, agrade-
cemos àqueles que se dis-
tinguiram pelo seu trabalho, 
pela sua dedicação e pela 
sua colaboração.

Foram convidados para 
receber o Diploma de Sócio

Grande Benemérito
Adriana Torres de Oliveira, 

Andréa Cristina Ferreira Go-
mes Tigre, Daniela Boaven-
tura Rodrigues Veiga, Emídio 
Ferreira dos Santos Sousa, 
Márcio Boaventura da Silva, 
Margareth Correia Milhazes, 
Nasser Sleman Youssef, Ta-
tiana Pereira Cardoso.

Beneméritos
Alfredo Gomes de Amo-

rim, Ana Beatriz Figueire-
do Labanca da Costa, Ana 
Carolina Machado Arantes, 
Ana Paula dos Santos Ra-
faela Caetano Leitão, David 
Cunha da Gama, Estela Ro-
mão Pereira da Silva, Gabriel 
Castelo Branco Ribeiro Silva 
de Boaventura, Ivy Kos Dan-

tas da Rocha, Juliana de Fá-
tima da Silva Santos Figuei-
redo, Manuel Domingues 
de Jesus e Pinho,Manuel 
Pinto Aires, Nuno de Olivei-
ra André, Patrícia Regina 
Wyszomirska Andrade, Rita 
de Cássia Rodrigues Go-
mes, Rodrigo Jorge Correia 
de Figueiredo, Thiago Paes 
Soares, Vinicius Boaventura 
Pires Correia, Joaquim Fe-
lipe Marques Mendes,Túlio 
Cesar Neves da Silva.

Emérito Leonardo Silva 
de Moraes, Honorário:jaime 
Van Zeller.

Não poderíamos terminar 
essa Sessão Solene sem ho-
menagear As Senhoras Pre-
sentes a esta efeméride.

Solicitamos a senhora 
Rose Boaventura, primeira-
dama desta Casa para ho-
menagear:

- A Senhora sra. Maria 
Irene de Castro Silva e Sou-
sa, Esposa do Nosso Orador, 
Dr. Aurélio Pinheiro;

- A Sra. Rose Boaventura 
– Primeira Dama da CVFT-
SM, recebeu flores das mãos 
de sua filha Camila.

Diretora  do cerimonial – 
Margarete Passo a palavra 
ao Presidente da Mesa Dr. 
Jaime Leitão, para o encer-
ramento da Sessão Solene.

Presidente da Mesa – Dr. 
Jaime Leitão

Declaro encerrada A Ses-
são Solene e em nome do 
Presidente Ernesto Pires de 
Boaventura convido a todos 
para um “coquetel”.

Quando repassamos a história de algumas associações portuguesas, 
existem episódios da vida associativa luso-brasileira que gostamos sempre 
de referir e que demonstram a sabedoria e a visão de futuro dos homens que 
estiveram à frente das instituições.

Por isso, construímos num espaço vazio, de 800 metros quadrados, um 
espaço de 2 andares que se tornar uma academia de ginástica, e virar fonte 
de renda para a casa.  

Hoje vivemos dos aluguéis dos salões social e nobre, da quadra polies-
portiva, onde temos futsal, handebol, vôlei. Temos também judô, pilates, yoga 
e dança de salão. Bem como natação e hidroginástica.

Todo segundo sábado de cada mês temos a realização do flashback, no 
salão social.

Tivemos que transformar as tradicionais “noites de fados” em “tardes de 
fados” – um evento que virou mania. Foi a solução encontrada para trazer o 
público ao nosso convívio, já que a maior parte prefere sair de dia.

O nosso “almoço social”, que acontecia todos os domingos, passou a ser 
quinzenal, pois a crise financeira que assola o país afastava os frequentado-
res assíduos.

Assim, sem a ajuda dos órgãos municipais e estaduais, estamos supor-
tando o pagamento dos impostos, das altas taxas, dos encargos sociais. En-
fim, estamos seguindo de cabeça erguida, mergulhados no mar das dificul-
dades, mas não como náufragos e sim como sobreviventes.

Sei que podemos contar com a ajuda de todos brasileiros e feirenses, 
para que esta casa continue sendo o marco santamariano no rio de janeiro. 

Aproveito a oportunidade para parabenizar o dr. Francisco gomes da 
costa, pela constituição da associação luís de camões, que tem como objeti-
vo zelar pela proteção, perservação e valorização do patrimônio imaterial que 
compõe o acervo cultural, social, educacional e histórico lusitano agregado 
ao real gabinete português de leitura, ao liceu literário português e à real e 
benemérita sociedade portuguesa caixa de socorros d. Pedro v, juntamente 
com o camões instituto de cooperação e da lingua, de lisboa. 

Agradeço a deus, aos meus companheiros de diretoria, aos membros 
do conselho deliberativo, da assembleia geral, do conselho fiscal, ao depar-
tamento feminino, aos componentes do grupo folclórico almeida garrett e do 
rancho folclórico infanto-juvenil danças e cantares das terras da feira, aos 
funcionários, aos associados, aos amigos e à imprensa. 

Não poderia esquecer de agradecer a minha família e a todos que fazem 
com que esta casa seja um marco santamariano no brasil.

Bem haja!

DIScuRSO pROFERIDO pELO pRESIDENTE ERNESTO bOAvENTuRA

Belo discurso do presidente da Casa da 
Vila da Feira, Ernesto Boaventura

Quatro grandes feirenses Dr. Albano da Rocha, Antônio Simões, Adão Ribeiro Presiden-
te do Conselho da Casa, e o Presidente Ernesto Boaventura

Numa posse especial, o Presidente Ernesto Boaventura, sua filha, Primeira Dama Rose Bo-
aventura, o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira Emídio Sousa e esposa Irene de 
Sousa

Presidente da Câmara de Santa Maria 
da Feira,Dr. Emídio de Sousa, durante 
o seu discurso na Sessão Solene de 
Aniversário feirense

Presidente 
Ernesto 

Boaventu-
ra, home-
nageando 
Cônsul de 

Portugal 
no Rio 

Embaixa-
dor Jaime 

Leitão com 
o Título 

Honorário 
da Casa  

da Vila da 
Feira

Linda imagem de recordação, 
Joaqquim Saraiva, Américo 

Saraiva,  Dr. Pedro Fonseca, 
Presidente da Casa da Vila 

da Feira Ernesto Boaventura, 
Domingues, Presidente da 

Camara Portuguuesa de Co-
mércio, João Aires, Antônio 

Santos, Eduardo Cavaco, 
esposa Virgia Cavaco, Diretor 

Feirense Fernando Alves, 
Presidente da Câmara de 

Santa Maria da Feira, Emidio 
de Sousa, esposa Irene de 

Sousa, e a primeira dama da 
Casa da Vila da Feira Rose 

Boaventura  

Presidente 
Ernesto 
Boaventura, 
recebendo 
uma lembraça 
do presidente 
da Câmara de 
Santa Maria 
da Feira, 
Emídio de 
Sousa

Belíssima 
imagem do 
presidente 
da Câmara 
de Santa 
Maria da 
Feira, 
exibindo o 
Título de 
Grande 
Benemérito 
da Casa da 
Vila da Fei-
ra recebido 
nesta data

Diretor Feiren-
se homena-
geando  o 
Presidente, 
da Câmara de 
Santa Maria 
da Feira com 
seu novo livro 
Reescrevendo 
a História, O 
Presidente 
agradeceu e 
falou que Sér-
gio Viana e o 
Embaixador de 
Santa Maria da 
Feira no Rio 
de Janeiro

Mesa de destaque  na Sessão Solene de aniversário de 65 anos 
da Casa da Vila da Feira: Sub-Procurador da República, Dr. Alci-
des Martins e esposa Angelina, a Deputada Estadual Martha Rocha, 
com seu Dr. Eduardo



Edição de 19 a 25 de Julho de 2018

VOCÊ QUER TER A NACIONALIDADE PORTUGUESA ?
VOCÊ TEM PROBLEMAS EM PORTUGAL ?

“Atendemos em todo Brasil. Em Portugal atendemos na 
Cidade do Porto, Lisboa e Funchal. Atuamos com atribuição de 
nacionalidade para filhos e netos, averbação de casamentos, 
processos de reconhecimento de sentenças de divórcio, adoção, 
inventários, averbações, busca e retificação judicial de certidões, 
bem como assessoria pessoal e patrimonial.” 

Portugal
Rua de Luis Veiga Leitão, 116

Conjunto 215 – Porto

Brasil
Rua Boa Vista, 314, 8º andar 
Centro – São Paulo|SP
01014-000 – tel (55+11) 3320-0300

A renomada e conhecida Agencia 
de Turismo Numatur, que já atua-
va no mercado de cambio desde 
1991, fundou no dia 24 de junho 
de 2.013, a NCC Corretora de 
Câmbio. Assim a NCC Corretora 
de Câmbio, passou a ser uma ins-
tituição financeira, devidamente 
credenciada pelo Banco Central 

do Brasil, e que além da compra 
e venda de moeda estrangeira 
e cartão VTM, também atua na 
transferência de valores do e 
para o exterior. No ultimo dia 24 
de junho, foram comemorados os 
5 anos da nova empresa. Foram 5 
anos sempre buscando as melho-
res taxas e condições para aten-
der seus clientes. Foram 5 anos 
de muito trabalho, dedicação e 
muito amor pelo que fazem, pois 
contam com uma equipe altamen-
te qualificada, com profissionais 
preparados e capacitados para 
oferecer o melhor atendimento. 
Seus profissionais possuem lar-
ga experiência no mercado de 
câmbio. Quando precisar fazer 
cambio, e ou transferências, con-
tate a NCC Corretora de Cambio. 
Em São Paulo na Praça Oscar da 
Silva, 113 na Vila Guilherme fone 
(11) 2218.6600 e no ABC em San-
to André Praça do Carmo, 71 fone 
(11) 4994.4000

NCC Corretora de Câmbio
Comemorou 5 Anos de Bons Serviços

Diretoria e equipe da NCC Corretora de Cambio.

Os diretores da NCC Corretora de 
Câmbio e da Numatur Turismo Sr. 
José Augusto de Freitas e Sr. André 
Freitas no corte do bolo.

Estivemos mais uma vez presentes, 
ao tradicional almoço da Comunidade 
Luso Paulista, o conhecido e inigua-
lável “Almoço das Quintas” na Casa 
de Portugal. Um almoço com mais 
de 67 anos,que reúne semanalmen-
te amigos, empresários, dirigentes 
associativos, e quem quiser apreciar 
o melhor bacalhau acompanhado de 

um bom vinho,ou seja, para saborear 
as delícias da culinária portuguesa 
ali preparada e servida pelo Buffet “O 
Marquês” tem de ir conhecer. Apare-
ça você também por lá, Avenida da 
Liberdade, 602 bairro da Liberdade, 
sua participação é por adesão. In-
formações e reservas para grupos e 
empresas 3209.5554 – 3342.2104.

O renomado
“Almoço das Quintas”

O novo Presidente do Conselho da Comunidade Dr. Manuel Magno, o ex
-presidente Dr. Antonio de Almeida e Silva e o deputado Carlos Páscoa.

A Comunidade Gebelinense 
de São Pauloesteve em fes-
ta no ultimo dia 01.07.2018, 
quando realizou uma belíssima 
festa julina. Depois do habi-
tual coquetel, tivemos delicio-
sas sardinhas assadas além 
de costeletas e varias opções 
como acompanhamentos. A 
Presidente Sra. Sonia Dias 
bem como sua diretoria recep-
cionaram a todos os presentes 
com aquela fidalguia comum 
aos trasmontanos. AAldeia 
de Gebelimesta localizada no 
Conselho de Alfândega da Fé, 
Distrito de Bragança, Província 
de Trás-os-Montes, Portugal, 

e a Comunidade Gebelinense 
é a única entidade que se tem 
conhecimento no Brasil, que 
representa uma aldeia em Por-
tugal. O Sr. Antero Pereira um 
dos fundadores daquela enti-
dade e que atualmente exerce 
o cargo de Presidente do SAM-
PAPÃO agradeceu a presença 
de todos. O vira livre esteve a 
cargo da tocata do Grupo Fol-
clórico dos Veteranos de São 
Paulo do Rotary Penha, que na 
continuidade se exibiu e foi bem 
aplaudido. Anote aí, Festa do 
Padroeiro São Bernardino de 
Sena será no dia 02/09, com 
missa procissão e almoço.

Festival de febras e Sardinhas
Na ComunidadeGebelinense

Aqui vemos a presidente Sra. Sonia Dias, o fundador Sr. Antero Pereira 
Presidente do Sampapão, o Sr. Lino Lage Presidente dos Poveiros de São 
Paulo, a esposa Sra. Alice Lage, o Presidente do Clube Lusitano Sr. Manuel 
L. Mendes e a esposa Sra. Rita M. Neves.

O Grupo Folclórico dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha presente 
neste dia.

A temperatura começou a cair e quem é 
que não gosta de tomar um caldo ou sopa 
quentinha para se aquecer? O RD bus-
cou endereços que já estão preparados 
para o outono e inverno, e também, dica 
profissional para escolher a sopa ideal e 
substituir a refeição de forma correta.
Luciana Milani, nutricionista do Hospi-
tal e Maternidade Christóvão da Gama, 
explica que é possível satisfazer o estô-
mago somente com sopa, mas a substi-
tuição deve ser apenas no jantar. “Não é 
indicado substituir o almoço pela sopa, já 
que é a refeição que sustentará o auge 
dos gastos ener-
géticos. Isso vale 
pr inc ipa lmente 
para o público 
masculino, que 
possui maior re-
serva muscular”, 
ensina.
As padarias le-
vam isso em 
conta ao oferecer 
buffet de sopa no 
jantar. A Padaria Kennedy, em São Ber-
nardo, proporciona, por R$ 39,90, balcão 
com várias opções, como capeletti de 
carne, sopa de ervilha e creme de pal-
mito. Para acompanhar, pães, patês e 
queijos. Há opção a la carte, com cinco 
sabores de sopa, por R$ 23,50, e até 
para viagem, que sai R$ 25,90 o pote de 
um litro.
Luciana diz que a sopa precisa ter conte-
údo nutricional necessário para susten-
tar como proteína, seja ela animal, como 
carne vermelha ou branca, ou vegetal, 
lentilha, ervilha, grão de bico, além de 
verduras, como couve, acelga e cenoura. 

As fontes de carboidratos são indispen-
sáveis e a ordem é optar por sopas com 
batata, arroz ou mandioquinha.
Na Padaria Vitória Régia, em Santo An-
dré, o creme de mandioquinha é o carro-
chefe no assunto. “As nossas chefes de 
cozinha gostam de prepará-lo, e é isso 
que o torna especial. A mandioca é bem 
temperada, cozida e depois batida. É 
muito saboroso”, conta Thaís Rodrigues, 
responsável pela parte nutricional da pa-
daria.
O local trabalha com self-service de sopa 
a partir das 18h, e o quilo custa R$ 49,90. 

Os três sabores 
fixos são canja, 
carne com legu-
mes e creme suí-
ço, feito à base de 
catupiry. O quarto 
sabor muda todos 
os dias. A sopa a 
la carte custa R$ 
13,90 nos mes-
mos sabores do 
self-service.

Se a refeição for a última atividade da 
noite, a orientação é fugir das sopas gor-
durosas. “O tempo de digestão deve ser 
respeitado, o ideal é comer uma hora e 
meia antes de dormir, mas se isso não 
ocorrer, escolha sopas leves”, recomen-
da.
Nessa linha, a Padaria Brasileira oferece, 
entre mais de 10 sabores, como o detox 
de abóbora, por R$ 21 (500 ml). Nos dias 
mais frios, o buffet funciona por R$ 36,90. 
Dia 28 de maio, a rede acrescentará dois 
sabores: creme de brócolis e nhoque com 
frango, avisa Eveline Godoi, gerente de 
marketing. (Colaborou Giullia Micali)

Veja na

Padarias investem em sopas

Brasileira ampliará cardápio (Foto: Divulgação)
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DIA 19.07.2018 
Olga (Colaboradora da Numatur Tu-
rismo).
DIA 20.07.2018
Ferdinando Rosa Pereira (nosso 
amigo e assinante); Catarina (filha 
do casal Isabel e Celso do grupo 
Aldeias da Nossa Terra); Graça Fra-
zão (nossa amiga de longa data); 55 
anos de Brasil em 2018 do amigo 
Antonio Loureiro (diretor da Comu-
nidade Gebelinense); Dr. José Ce-
sário EX-secretario de Estado das 
Comunidades Portuguesas, e atual 
deputado.. 
DIA 21.07.2018
José Manuel Dias Bettencourt (atual 
presidente da Casa Ilha da Madeira); 
Aniversário de Casamento dos ami-
gos Sr. Amílcar Ferreira e Sra. Lour-
des Ferreira (nosso chefinho da Tre-
vo Estacionamentos); Nuno Miguel 
(filho de Ana e Marcelo ambos da 
Casa de Brunhosinho); Nossa ami-

Dia do Panificador comemorado pelo SAMPAPÃO 
Em Alto Estilo e Elegância

O SAMPAPÃO, entidade que congrega 
o SINDIPAN (Sindicato da Indústria de 
Panificação e Confeitaria de São Paulo), 
a AIPAN (Associação da Indústria de 
Panificação e Confeitaria de São Paulo), 
a FUNDIPAN (Fundação do Desenvol-
vimento da Indústria de Panificação e 
Confeitaria), e ainda o IDPC (Instituto 
do Desenvolvimento de Panificação e 
Confeitaria), comemorou a data máxi-
ma da classe, o Dia do Panificador, nos 
belíssimos e elegantes salões do Buffet 
Torres, e que contou com o finíssimo to-
que de elegância da Art Flora da Penha. 
O industrial de panificação é aquele que 
durante os 365 dias do ano dignificam 
o setor, que dia a dia se empenha para 

proporcionar satisfação aos seus clien-
tes. Satisfação essa que se inicia no 
café da manha, está presente no almo-
ço, no happy hour e não faltando ainda 
a deliciosa pizza com a família, e aquela 
sopa. A comemoração do Dia do Panifi-
cador contou, com o apoio e patrocínio 
das empresas: Kibon, Seara, Moinho 
Santa Clara, Moinho Pacífico, Bung, 
Aurora, Farinha de Trigo Anaconda, Fe-
msa, Numatur Turismo. O cerimonial do 
evento aos cuidados do Sr. Antonio Sau 
Rodrigues, agradeceu a presença de 
todos, aos patrocinadores e anunciou o 
hino das padarias pelo próprio autor o 
ídolo Roberto Leal, que ainda deu uma 
canja com outras musicas do seu reper-

torio. Tivemos a palavra do Presidente 
do SAMPAPAO Sr. Antero Pereira que 
na pessoa do Deputado Arnaldo Faria 
de Sá cumprimentou as autoridades 
presentes, na pessoa do Presidente de 
AIPESP Sr. Rui Gonçalves cumprimen-
tou todas as associações a nível esta-
dual. Saudou o Vereador Toninho Paiva, 
o Presidente do Conselho da Comunida-
de Dr. Manuel Magno, o Presidente da 
ABRAS Sr. João, o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Pedro Pereira, 
o Presidente em exercício da FIESP, a 
presidente da Comunidade Gebelinen-
se Sra. Sonia Dias. Falou ainda sobre o 
momento que vive hoje a panificação, e 
não só, mas todos os setores da indús-

tria no Brasil com todas as crises que 
afetam, mas principalmente a panifica-
ção, com a alta do dólar, aumento da 
farinha, e sem a condição de repassar 
esses aumentos ao consumidor final, a 
reforma trabalhista e da reforma sindical 
que foi violenta, e encerrou falando da 
FIPAN que acontece de 24 a 27 deste 
mês no Center Norte, e disse: “Graças 
a Deus com tudo o que esta acontecen-
do por ai, vamos ter a melhor feira de 
todos os tempos”. O Sr. Antero Pereira 
homenageou nesta noite a todos as em-
presas parceiras e patrocinadoras do 
SAMPAPÃO e também daquela noite. 
Tivemos ainda numa cortesia da Numa-
tur Turismo, sorteio de pacotes de 7 dias 

para Gramado e para Natal, tendo como 
ganhadores o Sr. Carlos Tadeu e o Sr. 
Leandro Rodrigues cujos prêmios fo-
ram entregues pela diretora da empresa 
Paula Freitas. Depois de um concorrido 
coquetel tivemos um maravilhoso jan-
tar. A seguir tivemos um dos momentos 
mais esperados da noite, a entrega do 
prêmio “Panificador do Ano”, que em to-
dos os anos, destaca o trabalho de em-
presários do setor e de suas equipes, 
sempre empenhados em aperfeiçoar 
constantemente, sua oferta de produtos 
e serviços, bem como seus modelos 
de gestão comercial. E assim a melhor 
forma de premiar essa classe de em-
preendedores, é premiá-los no seu dia, 

“O Dia do Panificador”. Neste ano foram 
homenageadas com o referido premio 
as empresas: Fiorela Paes e Doces Sra. 
Rafaela e Sr. Michel Valverde, Lar do 
Jaçanã Sra. Vanusa e Sr. Carlos Rodri-
gues; Panificadora Piriquito Sra. Silmara 
e Sr. Alfredo Cabral; Padaria Mandala 
Sra. Edna e o Sr. João Lucas Gonçal-
ves. E a festa continuou noite/madru-
gada adentro com um grande show do 
Grupo Fundo de Quintal que levou todos 
para a pista de dança com seus muitos 
sucessos. Parabéns ao SAMPAPÃO por 
mais este sucesso. Parabéns Panifica-
dor pelo seu dia. Confira mais detalhes 
no site www.portugalemfoco.com.br ou 
pelo facebook/Portugal em Foco

Sempre presentes vemos o Sr. José Borges Pereira a esposa Sra. Ivete 
Novaes B. Pereira, e os amigos Sr. Ronaldo César Soares esposa Roseli 
Soares, o Sr. Gleides Leite esposa Teresa Leite, o Sr. Ricardo Aquino a 
esposa Sra. Iara Aquino, o Sr. Noé, a esposa Sra. Lucimar e o filho Noel.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira a esposa Sra. Maria Aurora 
Pereira e os panificadores homenageados nesta noite, Fiorela-Sra. Rafaela 
e Sr. Michel Valverde, Lar do Jaçanã- Sra. Vanusa e Sr. Carlos Rodrigues; 
Panificadora Piriquito Sra. Silmara e Sr. Alfredo Cabral; Padaria Mandala 
Sra. Edna e o Sr. João Lucas Gonçalves.

Reunidos vemos Sr. Marcio Hideo e a Sra. Ana Paula, Sra. Vera Lucia Dinis 
e o Sr. Alberto Dinis, o Sr. Jefferson e a Jenifer Borges, o Sr. Décio Borges 
Pereira, a Sra. Eliane F. Dinis e o esposo Sr. Júlio Dinis.

Aqui reunidos vemos a Sra. Alice Lage, o esposo Sr. Lino Lage (Poveiros), a 
Sra. Norma Fabiano assessora do Vereador Toninho Paiva, que aqui vemos, 
a assessora Andréia Carla, Sr. Oscar Ferrão (Provedoria) a esposa Sra. 
Emilia Morgado  e o Sr. José Manuel Bettencourt (Casa Ilha da Madeira).

O anfitrião da noite Sr. Antero Pereira Presidente do SAMPAPÃO aqui com 
o Sr. Oscar Ferrão (Provedoria), Dr. Manuel Magno (Conselho da Comuni-
dade), Sr. José Pinho (Arouca), o Sr. Dalmo Pessoa (Trasmontano), Carlos 
Rodrigues (Casa de Portugal do ABC). 

Diretores do SAMPAPÃO, Sr. Jaime Gomes Pereira, Sr. João Lucas Gonçal-
ves, Sr. Antonio S. Rodrigues, Sr. Marcelo da Costa, Sr. Delcino dos Santos, 
e Sr. Manuel Alves.

Sr. Antero Pereira Presidente do SAMPAPÃO aqui com o Sr. José Manuel 
Bettencourt (Casa Ilha da Madeira), e o Sr. Lino Lage (Associação dos Po-
veiros).

Homenagem prestada pelo SAMPAPÃO na pessoa do presidente Sr. Antero 
Pereira aos patrocinadores desta grande festa.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira o vice e Presidente da AI-
PESP Sr. Rui Gonçalves, o Deputado Arnaldo Faria de Sá o Sr. Lino Lage, 
o Sr. João Lucas Gonçalves e o Sr.  Eduardo Martins.

Reunidos vemos Sr. Carlos Borges a esposa Sra. Ivete Novais Pereira, o 
Sr. Décio Borges Pereira, o Sr. Carlos Teixeira, a Sra. Eliane F. Dinis, o De-
putado Arnaldo Faria de Sá, o Sr. Júlio C. Dinis, e o Sr. João L. Gonçalves. 

Sr. Jose Manuel Dias Bettencourt (Casa Ilha da Madeira), a Sra. Maria Gilda 
Lourenço, o Sr. Adelino da Ponte (Sindicato e Casa de Portugal de Campi-
nas), e o Sr. Antonio Jose Lourenço.

Os diretores do SAMPAPÃO Sr. José Borges e o Sr. Júlio Dinis com o 
prefeito da Cidade de Guarulhos Sr. Gustavo Henrique Costa e seus 
assessores.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, o vice Sr. Rui Gonçalves e 
o ídolo Roberto Leal que brindou a todos nesta noite com sua voz.

Reunidas nesta noite de festa vemos a Sra. Maria Teresa Nunes, Dulcimara 
Leal, Ivete Novais, Yara de Paiva Aquino e a Vera Lucia Dinis.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, seus vice-presidentes e diretores 
de entidades que congregam o SAMPAPÃO. 
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DIA 19.07.2018 
Olga (Colaboradora da Numatur Tu-
rismo).
DIA 20.07.2018
Ferdinando Rosa Pereira (nosso 
amigo e assinante); Catarina (filha 
do casal Isabel e Celso do grupo 
Aldeias da Nossa Terra); Graça Fra-
zão (nossa amiga de longa data); 55 
anos de Brasil em 2018 do amigo 
Antonio Loureiro (diretor da Comu-
nidade Gebelinense); Dr. José Ce-
sário EX-secretario de Estado das 
Comunidades Portuguesas, e atual 
deputado.. 
DIA 21.07.2018
José Manuel Dias Bettencourt (atual 
presidente da Casa Ilha da Madeira); 
Aniversário de Casamento dos ami-
gos Sr. Amílcar Ferreira e Sra. Lour-
des Ferreira (nosso chefinho da Tre-
vo Estacionamentos); Nuno Miguel 
(filho de Ana e Marcelo ambos da 
Casa de Brunhosinho); Nossa ami-

ga de longa data Sra. Elzita  Ramos; 
José Firmino Moreno (ex-sanfoneiro 
do Rancho Pedro Homem de Melo).
DIA 22.07.2018
Aniversário do amigo Toninho da 
Lanchonete da Portuguesa de Des-
portos; Aline Rachel da Ana (filha do 
amigo Sr. João da Ana); Aniversá-
rio de Casamento do Com. Abel da 
Câmara Martins e Sra. Maria Rosa; 
Eduardo M. Torres (filho do casal 
amigo Sr. Manuel e Sra. Tereza Tor-
res); Sra. Sandra Lossurdo (esposa 
Sr. João Aurélio de Abreu da Zar-
co Turismo); Renata Afonso Chokr 
(esposa do amigo Dr. Jamil Chokr); 
Walmir Barros da Silva (Colabora-
dor do Sindicato de Panificação).
DIA 23.07.2018
Maria Aurora Fernandes (Mãe do 
amigo Chiquinho do programa a 
Praça é Nossa).
DIA 24.07.2018
Sra. Maria Filomena Teixeira (espo-

sa do falecido amigo Dr. José Rufino 
Teixeira ex- presidente do Conselho 
Deliberativo da Casa Ilha da Ma-
deira e do Elos Sul); Sra. Nívia da 
Silva Marta (esposa do empresário 
Sr. Belarmino da A . Marta); o amigo 
Marcel Lemos Mizukawa; Comemo-
ra neste dia seus 72 anos de idade 
o amigo Manuel Leal (sempre ligado 
aos amigos da panificação) esposo 
da Sra. Isaura das Neves Duarte 
Leal. Lucas Tavares Sanchez (inte-
grante do Rancho Pedro Homem de 
Mello).
DIA 25.07.2018
Aniversário de Casamento dos 
amigos Joaquim Alves da Silva e 
Sra. Emilia da Silva (da Crisciúma 
e da Associação dos Poveiros); 
Maria Pires Pinto (grande amiga 
e sempre atuante na comunida-
de portuguesa, é esposa do ami-
go Sr. Armando P. Pinto); Sandra 
Santana.

“O Dia do Panificador”. Neste ano foram 
homenageadas com o referido premio 
as empresas: Fiorela Paes e Doces Sra. 
Rafaela e Sr. Michel Valverde, Lar do 
Jaçanã Sra. Vanusa e Sr. Carlos Rodri-
gues; Panificadora Piriquito Sra. Silmara 
e Sr. Alfredo Cabral; Padaria Mandala 
Sra. Edna e o Sr. João Lucas Gonçal-
ves. E a festa continuou noite/madru-
gada adentro com um grande show do 
Grupo Fundo de Quintal que levou todos 
para a pista de dança com seus muitos 
sucessos. Parabéns ao SAMPAPÃO por 
mais este sucesso. Parabéns Panifica-
dor pelo seu dia. Confira mais detalhes 
no site www.portugalemfoco.com.br ou 
pelo facebook/Portugal em Foco

O Deputado Arnaldo Faria de Sá, o Diretor Presidente da Rota do Azeite de 
Trás os Montes e Alto Douro Portugal-Brasil, o diretor Jose Castilho, o Sr. 
Manuel Gonçalves chefe de cozinha da Rota, o Sr. Fernando Barril e o Sr. 
Júlio Dinis diretor do SAMPAPÃO.

Sra. Marlene de M. Teixeira o esposo e diretor do SAMPAPÃO Sr. Carlos 
Gonçalves Teixeira da Paes e Doces Manhattan, e ainda o Luís Fernando 
A. Silva, a Luciana de M. Teixeira, o Sr. Guilherme Penha, a Bianca Penha, 
o Sr. Joao de D. Sampaio a Sra. Roseli Sampaio, o Sr. Francisco Penha e 
a Sra. Deise Penha.

Os diretores do SAMPAPÃO Sr. Delcino dos Santos e o Sr. João Gonçalves 
junto com a diretora da Numatur Turismo faziam a entrega dos prêmios.

Nesta noite vemos o Sr. Victor Dinis Diretor Presidente da Rota do Azeite 
e Vinhos de Trás os Montes e Alto Douro Portugal-Brasil, o diretor da Rota 
Sr. Jose Castilho, e o Sr. Lucas Pereira gerente a nível Brasil do Atacadista 
Bate Forte do Grupo Pereira. Instantes do show do Grupo Fundo de Quintal.

Aqui os Srs. Sydnei da Silva, Pedro da Silva e Oscar Basso diretores da 
Casa Nápoles Padaria que será inaugurada em breve e o Candido Branco 
gerente geral.

Reunidos vemos o Dr. Paulo Scardine (da Roca Contabilidade) a esposa 
Sra. Ângela Maria A. Scardine, a Sra. Magna Gonçalves, a nora Eide e os 
filhos Thiago,  Hugo e Ivo.

Presentes vemos o Sr. Fernando Evangelisti, a Sra. Virginia Evangelisti, a 
Sra. Marli Gonçalves, o esposo Sr. Manuel Gonçalves (da ArtFlora), o Sr. 
Luís Carlos Pereira, a Sra. Alessandra Pereira, a Manuela Gonçalves, o 
esposo Raphael Sena, o Sr. Gilberto S. Silva e a Sra. Vilma Silva. 

Sr. Adelino da Ponte a esposa Sra. Idalina da Ponte, a Sra. Maria Gilda, o Sr. 
Antonio Lourenço, a Sra. Silvia Cristina o Sr. João Augusto Moliane, a Sra. 
Terezinha Nunes, o Sr. Ibraim Haddad Neto, e o Sr. Humberto L. da Silva.

Reunidos vemos Sr. Marcio Hideo e a Sra. Ana Paula, Sra. Vera Lucia Dinis 
e o Sr. Alberto Dinis, o Sr. Jefferson e a Jenifer Borges, o Sr. Décio Borges 
Pereira, a Sra. Eliane F. Dinis e o esposo Sr. Júlio Dinis.

O anfitrião da noite Sr. Antero Pereira Presidente do SAMPAPÃO aqui com 
o Sr. Oscar Ferrão (Provedoria), Dr. Manuel Magno (Conselho da Comuni-
dade), Sr. José Pinho (Arouca), o Sr. Dalmo Pessoa (Trasmontano), Carlos 
Rodrigues (Casa de Portugal do ABC). 

Reunidas nesta noite de festa vemos a Sra. Maria Teresa Nunes, Dulcimara 
Leal, Ivete Novais, Yara de Paiva Aquino e a Vera Lucia Dinis.
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Antigo presidente do Real Madrid e 
responsável pela contratação de Ro-
naldo em 2009, criticou fortemen-
te os merengues por terem deixado 
que o madeirense se mudasse para 
as Juventus.  Numa entrevista ao jor-
nal italiano Gazzetta Dello Sport, o 
antigo presidente culpa Florentino 
Pérez e afirma que este é um “erro 
imperdoável”.  “O Real Madrid vai pa-
gar um preço alto. As pessoas falam 
de Kylian Mbappé ou Neymar, mas 
estão muito longe do nível do Cris-
tiano. Foi uma compra histórica há 
nove anos e a cláusula de 1.000 mi-
lhões de euros demonstrou que não 
estava à venda”, apontou Ramón.  
O responsável pela contratação de 

CR7 em 2009 admitiu ainda que 
a mudança se deveu a fatores 
emocionais, mas que vai causar 
sérios danos ao clube. “Vai pa-
gar por este erro [Florentino]. O 
Cristiano é o número 1, por isso 
o dano infligido é enorme. O Cris-
tiano recusou o contrato melho-
rado que Florentino lhe ofere-
ceu no último instante. As razões 
para ir embora são emocionais, é 
um grande contrato para a Juve”, 
acrescentou o antigo presidente. “O 
custo da operação é caro, mas será 
amortizado por patrocinadores e di-
nheiro publicitário. Poria o Cristiano 
ao mesmo nível que Alfredo di Stéfa-
no, Pelé e Cruyff. Consigo vê-lo com 

outros troféus nos próximos anos e 
terá de ser considerado seriamente 
para a Champions”, concluiu, admi-
tindo que teme os grandes feitos que 
o madeirense possa fazer no clube 
italiano. Esperar para ver CR7 na 
JUVENTUS.

gal, à Ásia e às Áfricas.

O ‘Ouro de Moscou’, a propó-
sito, não era apenas uma 

figura de retórica dos anticomu-
nistas de todos os continentes. A 
expressão teve origem durante 
a Guerra Civil espanhola, quan-
do, em setembro de 1936, dois 
meses após a explosão do con-
flito, os governantes socialistas 
da Frente Popular da II República 
(1931 – 1939), aliados à época 
aos comunistas, independentis-
tas da Catalunha e do País Bas-
co, bem como aos anarquistas e 
anarco-sindicalistas da poderosa 
CNT (Confederação Nacional do 
Trabalho), decidiram, por ‘medida 
de segurança’, retirar todo o ouro 
guardado nos porões do Banco de 

Espanha, localizado até hoje numa 
das esquinas da legendária Plaza 
de Cibeles, no centro de Madri, e 
enviar o tesouro para a União So-
viética do georgiano Josef Stalin 
(1878 – 1953). Foram cerca de cin-
co toneladas do metal, em lingotes 
e moedas, armazenadas em cai-
xotes de madeira, transportadas 
de navio, do porto de Cartagena, 
no Mediterrâneo, para Odessa, na 
Crimeia, no Mar Negro. A ordem 
foi dada pelo próprio Presidente da 
República, o castelhano Manuel 
Azaña (1880 – 1940), membro do 
grupo Esquerda Republicana, com 
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Reluzente ‘Ouro de Moscou’ Ramón Calderón Getty  
Critica Merengues pelo erro cometidoO planeta se deslumbrou 

com a esplêndida Copa do 
Mundo, organizada pela Rússia 
do petersburguês Vladimir Putin, 
nascido há 65 anos, na então Le-
ningrado, hoje São Petersburgo, 
disputada por 32 seleções, de 14 
de junho a 15 de julho, que teve 
como campeão o exuberante es-
crete multirracial da França, cujas 
estrelas são o franco-guinéu bis-
sauense Pogba, do Manchester 
United, e o jovem franco-camaro-
nês Mbappé, de 19 anos, compa-
nheiro do ex-santista Neymar e do 
uruguaio Cavani no milionário Pa-
ris Saint-Germain. Foi um Mundial 
que elevou aos altares do futebol 
selecionados como a vice-campeã 
Croácia, do virtuoso Modric, do 
Real Madrid, a terceira coloca-
da Bélgica, do belga-congolês 
Lukaku, do Manchester Uni-
ted, e a imprevisível Islândia, 
treinada pelo dentista Heimir 
Hallgrimsson, de 50 anos. Fra-
cassaram seleções tradicionais 
como a pentacampeã Brasil, a 
tetracampeã Alemanha, a bi-
campeã Argentina, a campeã 
Espanha e a atual campeã da 
Eurocopa, Portugal, do madei-
rense Cristiano Ronaldo. So-
memos também as ausências 
da tetracampeã Itália e da mag-
nífica Holanda. Mas, excluin-
do-se o baixo nível técnico dos 
jogos, o Mundial de Putin foi 
perfeito e bastante seguro, para 
surpresa de muitos em todos os 
pontos do globo. A XXI Copa do 
Mundo foi bem diferente, portanto, 
da anterior, em 2014, sediada no 
Brasil, marcada por sobressaltos e 
inúmeras denúncias de escânda-
los de corrupção que provocariam, 
dois anos depois, a deposição de 
Dilma Rousseff da presidência do 
País. A Copa de 2018, aliás, foi 
tão reluzente quanto o celebrado 
‘Ouro de Moscou’ que, entre 1945 
e 1990, ou seja, do final da Se-
gunda Guerra à queda do muro de 
Berlim, teria financiado tentativas 
revolucionárias em toda parte. De 
Cuba e América Latina, inclusive o 
Brasil, à Europa, até mesmo Portu-

vínculos maçônicos, ganhador do 
Prêmio Nacional das Letras Es-
panholas de 1926. A execução do 
plano, no mínimo, ingênuo, correu 
por conta do Ministro da Fazenda, 
o socialista Juan Negrín (1892 – 
1956), natural das Ilhas Canárias, 
também maçom, integrante do 
PSOE (Partido Socialista Operário 
Espanhol). Ilustra a coluna um ins-
tantâneo de Negrín, que chegaria 
ainda em 1936 à presidência do 
governo, título equivalente ao de 
Primeiro Ministro, ficando no cargo 
até a ascensão do Generalisimo 
Francisco Franco (1892 – 1975), 
comandante das forças vencedo-
ras da Guerra Civil.

Os socialistas voltariam ao 
poder muitas vezes, sendo 

a mais recente, em junho últi-
mo, com a nomeação de Pedro 
Sánchez, de 46 anos, nascido 
em Tetuán, no antigo Marrocos 
Espanhol, substituindo o galego 
Mariano Rajoy, de 63 anos.  O 
que jamais retornaria à pátria 
são as toneladas do ouro que 
Azaña e Negrín despacharam 
para serem custodiadas por 
Stalin – representando naque-
les tempos a quarta maior re-
serva do mundo. Questionados, 
em meados dos anos 1950, 
quando o ucraniano Nikita Krus-
chev (1894 – 1971) promoveu 
uma ‘abertura’ no país, como 
novo chefe comunista da União 
Soviética, burocratas de Mos-
cou responderam que o ouro 
já não existia mais. Teria sido 

empregado no ‘esforço de guerra’ 
feito pelo PC Soviético para ajudar 
os tovarishchi ispantsy, isto é, os 
camaradas espanhóis, durante o 
confronto contra os franquistas. O 
‘Ouro de Moscou’ pode ter servido, 
ainda, para cobrir os gastos do exí-
lio moscovita de dirigentes dos par-
tidos comunistas de todos os he-
misférios, entre os quais, o gaúcho 
Luis Carlos Prestes (1898 – 1990), 
chefe do PC Brasileiro, e o coim-
brão Álvaro Cunhal (1913 – 2005), 
do PC Português. O reluzente bri-
lho da Copa de Putin seriam outros 
quinhentos?.

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

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

Dia 21.07.2018
Inicio da Quermesse Beneficente na Lusa
A diretoria da Portuguesa está preparando para este dia o ini-
cio da Quermesse Beneficente da Lusa a partir das 18 horas. 
O evento, voltado para toda a família terá barracas típicas de 
quermesse como quentão, vinho quente, milho verde, caldo ver-
de, alheira e bolinho de bacalhau, doces portugueses, além da 
apresentação do Grupo Folclórico da Portuguesa e de sua to-
cata que animará a festa. Para a garotada haverá um espaço de 
recreação e barraca de jogos infantis. A Quermesse acontecerá 
no espaço Village Canindé (ao lado da Gruta de Nossa Senhora 
de Fátima). Para participar da festa é necessário trazer um quilo 
de alimento não perecível que será destinado às obras sociais 
da Paróquia Santa Rita de Cássia do Pari e para o alojamento 
do Centro de Treinamento da Lusa. Local: Sede Social – Rua 
Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé. Estacionamento 
pelo portão 3, junto ao ginásio Raulzão.
Dia 22.07.2018
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal estará neste dia realizando 
mais um almoço convívio, teremos mais um Bacalhau do Ra-
ízes. A animação estará a cargo do rancho organizador, que 
se exibirá. Convites e informações com Sra. Soledade (11) 
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 Rua Dr. Afon-
so Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
Domingar a Verde Gaio - Cozido Alentejano
O centro Cultural Português de Santos e o Rancho Folc. Ver-
de Gaio convidam para mais este almoço, cozido alentejano. 
Teremos a animação da Banda Os Gajos de Musica Popular 
Portuguesa. Convites e informações Av. Ana Costa, 290/294  
CEP: 11.060-000     Santos/SP   Fone: (013) 3234-6503 - Fax: 
(013) 3234-9395  

Encerramento da Quermesse Beneficente na Lusa
A diretoria da Portuguesa está preparando neste dia a Quer-
messe Beneficente da Lusa a partir das 18 horas. O evento, 
voltado para toda a família terá barracas típicas de quermes-
se como quentão, vinho quente, milho verde, caldo verde, 
alheira e bolinho de bacalhau, doces portugueses, além da 
apresentação do Grupo Folclórico da Portuguesa e de sua 
tocata que animará a festa, e o encerramento estará a cargo 
da Banda Alma Lusíada. Para a garotada haverá um espa-
ço de recreação e barraca de jogos infantis. A Quermesse 
acontecerá no espaço Village Canindé (ao lado da Gruta de 
Nossa Senhora de Fátima). Para participar da festa é ne-
cessário trazer um quilo de alimento não perecível que será 
destinado às obras sociais da Paróquia Santa Rita de Cássia 
do Pari e para o alojamento do Centro de Treinamento da 
Lusa. Local: Sede Social – Rua Comendador Nestor Pereira, 
33 – Canindé. Estacionamento pelo portão 3, junto ao giná-
sio Raulzão.
Dia 12.08.2018
Dia dos Pais com Roberto Leal em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas convida a todos para este 
espetacular almoço regado da melhor culinária portuguesa e 
um grande show do ídolo Roberto leal em sua sede a partir das 
13 horas. Informações e convites Rua Ferreira Penteado, 1349 
Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia dos Pais no Arouca
O Arouca São Paulo Clube e sua diretoria convidam a todos 
para este almoço onde teremos uma grande bacalhoada arou-
quense em sua sede a partir das 12 horas. Como atração tere-
mos o tenor Klébio Jakson. Informações 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
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O FC Porto já par-
tiu para o Algarve onde 
vai realizar, em Lagos, a 
segunda fase da prepa-
ração para a nova tem-
porada. Ao todo, Sérgio 
Conceição leva 27 joga-
dores, os mesmos que 
estiveram nestas primei-
ras semanas de trabalho 
no Olival.

Existe a expectativa 
de Maxi Pereira, Herre-
ra e Corona poderem 
integrar os trabalhos no 
decorrer do estágio, que 
tem três jogos de prepa-
ração agendados: com 

o Portimonense, dia 17, 
com o Lille (20) e com o 
Everton (22), este dois 
referentes à Algarve Cup.

Eis a lista de jogadores 
que seguem viagem para 
o Algarve: Fabiano, Iker 
Casillas, José Sá e Vaná 
(goleiro), Alex Telles, Bru-
no Costa, Chidozie, Da-
nilo, Diogo Leite, Felipe, 
João Pedro, Oleg, Saidy, 
Ewerton, Mikel, Óliver, 
Otávio, Paulinho, Sérgio 
Oliveira, Aboubakar, Adri-
án López, André Pereira, 
Brahimi, Hernâni, Mare-
ga, Soares e Warris.
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SAD PORTISTA ACELERA
RENOVAÇÃO DE MAREGA

Figura de proa na con-
quista do título nacional, 
Marega está em vias de 
renovar contrato com 
o FC Porto. A SAD dos 
‘azuis e brancos’, presidi-
da por Pinto da Costa, já 
iniciou conversações com 
o jogador e o seu agente, 
no sentido de se chegar 
a uma plataforma de en-
tendimento que visa pror-
rogar o vínculo laboral do 
internacional maliano para 

lá de 30 junho de 2020.
 Durante as férias, Ma-

rega manifestou o desejo 
de prosseguir carreira em 
Inglaterra, onde há clubes 
interessados no seu con-
curso, mas nenhum apre-
sentou uma proposta de 
40 milhões de euros, ou 
seja, o valor da cláusula 
de rescisão.

 A renovação está ali-
nhavada e engloba, além 
de uma prolongação do 

contrato, um significativo 
aumento do salário, até 
porque o maliano é um 
dos jogadores que menos 
ganha no plantel de Sér-
gio Conceição.

 A SAD azul e branca 
quer fechar este dossiê o 
mais rapidamente possí-
vel para dar serenidade 
ao jogador e tranquilizar 
o técnico, que conside-
ra Marega imprescindível 
para 2018/2019.

PRIMEIRO TREINO PARA SALVIO E RÚBEN DIAS 
O primeiro treino no 

estágio em Inglaterra assi-
nalou a estreia de Salvio e 
Rúben Dias nos trabalhos 
de pré-época do Benfica.

 O extremo argentino 
e o central português au-
mentaram, assim, o lote 
de jogadores à disposição 
de Rui Vitória, que contou 
também com a participa-
ção em pleno de Luisão e 

Rafa – ambos recupera-
dos de problemas físicos.

 Krovinovic, em traba-
lho de recuperação no 
ginásio, continua a ser o 
único elemento do plantel 
entregue aos cuidados do 
departamento médico.

Rui Vitória, recorde-
se, levou 30 jogadores 
para o estágio no St. Ge-
orge’s Park.

PARTIDA PARA O ALGARVE 
COM 27 JOGADORES

Chris Willock ficou sur-
preendido, pela negativa, 
com a decisão de Rui Vitó-
ria de não convocá-lo para 
o estágio em Inglaterra. 
O extremo, de 20 anos, 
que assinou pelo Benfi-
ca no último verão depois 
de acabar contrato com o 
Arsenal e jogou na equipa 
B na época passada (31 
jogos e três gols) acredita 
que está preparado para 

dar o salto e ficar no plan-
tel principal.

Willock, anunciado com 
pompa e circunstância por 
Luís Filipe Vieira, está de 
rastos porque lhe prome-
teram que teria uma opor-
tunidade de jogar na equi-
pe principal. Agora, vai 
trabalhar com a equipe B e 
esperar que o Benfica o in-
forme dos planos. A saída 
é cenário mais provável. O prometido é devido! A França sagrou-se campeã 

do mundo e Salin ofereceu champanhe aos companhei-
ros de equipe no estágio de pré-época que o Sporting 
está a realizar na Suíça. Ao croata Misic caberá pagar 
um almoço ao grupo de trabalho.

Depois da vitória sobre o 
Nice, o plantel do Sporting 
regressou ao trabalho com 
quase metade do plantel no 
hotel a fazer trabalho de gi-
násio e recuperação.

 Foi o caso de todos 
os titulares - Viviano, Ris-
tovski, André Pinto, Ma-
thieu, Petrovic, Lumor, 

Misic, Raphinha, Matheus 
Pereira, Wendel e Monte-
ro – e também de Jovane 
Cabral e Matheus Oliveira.

 Os restantes jogado-
res treinaram normalmen-
te neste que é já antepe-
núltimo dia do estágio que 
os leões estão a realizar 
em Nyon, na Suíça.

Após três jogos de pre-
paração (vitórias sobre 
Mainsfield e Napredak e 
empate com o Benfica), 
Lito Vidigal começa a ti-
rar algumas conclusões 
quanto à construção do 
plantel. Quatro gols mar-
cados, dois sofridos, um 
registo positivo, tendo em 
conta a ausência de refe-
rências ofensivas, o que 
deixará de ser problema 
com a integração de Men-
dy e Sávio, que se juntam 
a Alef, até agora o único 
trunfo ofensivo.

Certa, também, deve-
rá ser a chegada de mais 
um goleiro, o que poderá 

WILLOCK DE RASTOS
COM AFASTAMENTO

SALIN CUMPRIU PROMESSA E
HOUVE CHAMPANHE NO ESTÁGIO

METADE DO PLANTEL
EM RECUPERAÇÃO

LITO VIDIGAL
APONTA AO ATAQUE

acontecer esta semana. 
O plantel, de resto, duran-
te os próximos dias pode-
rá emagrecer com Lito 
Vidigal a poder decidir 
dispensar algumas peças 
da estrutura que idealizou 
para o futuro. 



Ronaldo: Escolher a Juventus? 
“Foi uma decisão fácil”

A Seleção Nacional vai realizar um jogo de preparação 
com a Croácia, partida que está agendada para 6 de setem-
bro (19:45 horas), no Estádio do Algarve.

Será o primeiro teste da equipe das Quinas depois da 
participação no Campeonato do Mundo e o último antes do 
arranque da Liga das Nações, nova prova de seleções da 
UEFA na qual Portugal irá estrear-se diante da Itália, a 10 de 
setembro.

O histórico de duelos entre Portugal e Croácia é favorável 
às cores nacionais – quatro vitórias em outros tantos jogos, o 
último referente aos oitavos de final do Euro-2016.

PORTUGAL ENFRENTA
CROÁCIA EM SETEMBRO

José Mourinho conside-
ra que as indefinições em 
torno do momento para uti-
lizar o vídeo-árbitro acaba-
ram por retirar algum brilho 
à final do Mundial, conquis-
tado pela França diante da 
Croácia (4x2). Na análise 
final ao torneio, o técnico 
do Manchester United - que 
comentou a prova para a 
agência russa ‘RT’ - consi-
derou que os gauleses fo-
ram mais eficazes, pese a 
boa réplica croata. 

“Ao intervalo a melhor 
equipe estava a perder de-
vido a um erro no conceito 
do VAR. Não digo que não 
seja pênalti, porque é dis-
cutível, mas o conceito do 
VAR é sobre erros graves 
do árbitro e este não foi o 
caso. Por isso, fiquei desi-
ludido”, começou por dizer 
Mourinho, referindo-se ao 
lance do pênalti por mão 
de Perisic, que Griezmann 

MOURINHO: “SERÁ PARA SEMPRE
 A FINAL DO VÍDEO-ÁRBITRO”

converteu no 2x1 antes do 
descanso. 

“Depois aconteceu o 
que esperávamos na se-
gunda parte, com a França 
a marcar o terceiro e o quar-
to. Sofreu num lance que 
não considero um erro de 
Lloris mas sim um caso de 
demasiada confiança. Croá-
cia jogou com muito orgulho 
mas no futebol a realidade é 
que vale e a França é cam-
peã 20 anos depois. Penso 
que, logo desde o princípio, 
o Croácia-França foi uma 
excelente final. E gostaria 
de ter visto a segunda parte 
a começar empatada (1x1) 
e não com um 2x1. E prin-
cipalmente com um 2x1 que 
faz com que esta seja para 
sempre a final do VAR”, dis-
se Mourinho, que ainda as-
sim sublinhou que “o VAR 
deu um excelente contribu-
to quando aplicado nas cir-
cunstâncias corretas.”

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

“Foi uma decisão fácil, vendo 
o poderio que tem a Juventus. 
É uma das melhores equipes 
do mundo”, respondeu Cris-
tiano Ronaldo dia, 16 de julho, 
na conferência de imprensa de 
apresentação na Juventus, a 
sua nova casa.

“[A Juventus] é o melhor clu-
be italiano, que está habituado 
a ganhar”, salientou o interna-
cional português, dizendo ainda 
que está focado no presente e 
que, tal como sempre aconte-
ceu ao longo da sua carreira, 
está preparado para este novo 
desafio. “É mais um desafio, es-
tou prepado, seguramente que 
as coisas vão correr bem. Estou 
bem, tranquilo e confiante de 
que as coisas vão correr bem”.

“Venho como para um desa-
fio grande, para um clube gran-
de. Venho quase rejuvenescer, 
por isso estou agradecido à Ju-

ventus dar-me a oportunidade de 
continuar a minha brilhante car-
reira”, disse o jogador, negando 
qualquer sentimento de tristeza 
por aquilo que ficou para trás, no-
meadamente o Real Madri. 

Questionado sobre o seu 
percurso na Seleção Nacional, 
limitou-se a responder que “nun-
ca irá virar as costas” a Portugal.

Relativamente ao clube que 
deixa para trás, Ronaldo diz 
que “não acredita que alguém 
esteja  chorando. Como disse 
antes, fiz um percurso brilhante 
no Real Madri, foi um clube que 
me ajudou em tudo, mas esta é 
uma nova etapa para a minha 
vida e estou muito feliz, motiva-
do e concentrado para poder, 
de certa forma, demonstrar aos 
italianos que sou um jogados 
de topo. Espero que as coisas 
possam correr bem, vou prepa-
rar-me bem, acho que não tenho 

de provar nada a ninguém, os 
números falam por si, mas tenho 
ambição, gosto de desafios, não 
gosto de estar confortável e que-
ro fazer história na Juventus”, 
disse Ronaldo.

Sobre o campeonato ita-
liano, CR7 reconheceu que se 
trata de  “um campeonato duro, 
muito tático. A minha carreira 
nunca foi fácil (...) Vou trabalhar, 
espero ter um pouco de sorte. 
Estou confiante em mim mes-
mo, nos meus companheiros, e 
vou dar o meu melhor. Sei é que 
um desafio difícil, mas estou pre-
parado”, acrescentou.

Sobre a ovação de pé no gol 
de pontapé de bicicleta de CR7 
à Juventus, nas semi finais da 
Liga dos Campeões, em Turim, 
que correu o mundo. “A ovação 
de pé? Um momento espeta-
cular para mim. Uma recepção 
maravilhosa que agradeço a 
todos aqueles que estavam no 
estádio, mas também no campo 
de treinos e no aeroporto. To-
dos. Vou dar a minha resposta 
no campo.”

Já sobre a Liga dos Cam-
peões que a Juventus deseja 
vencer, Ronaldo reconheceu 
que “é um troféu que as equipes 
querem ganhar. Vamos lutar por 
todos os troféus e ver o que a 
competição nos traz. Mas a Liga 
dos Campeões é uma competi-
ção muito difícil de ganhar, es-
pero que possa ajudar. Espero 
trazer sorte a esta equipe”, dis-

se, considerando todavia que 
disputar este troféu não é trata 
uma opção, mas algo natural 
para um clube como a Juventus.

CR7 agradecer ainda aos 
torcedores a forma como foi re-
cebido pelos torcedores, sobre-
tudo às que o esperaram no ae-
roporto, no estádio e no centro 
de treinos. “Grazie mille!”, disse.

“Com todo o respeito, joga-
dores com 32, 33, 34 anos estão 
acabados, mas eu sou diferen-
te”, disse Ronaldo, aproveitando 
para agradecer mais uma vez 
a aposta do clube em si, con-
firmando com um enfático “Sí” 
que a proposta da Juventus foi a 
única recebida para sair do Real 
Madri.

Questionado sobre a possi-
bilidade “Isso era sinal que eu 
estava bem fisicamente. O que 
eu quero é triunfar na Juventus, 
não vim para Turim para passar 
férias, apesar de vocês referirem 
a idade, vou tentar surpreender-
vos uma vez mais”.

Já sobre a possibilidade de 
voltar a conquistar uma bola de 
ouro, Ronaldo deixou em aber-
to essa possibilidade. “Pensa-
va sempre ganhar uma bola 
de ouro, mas não duas ou três, 
quanto mais cinco! A minha von-
tade é sempre ganhar. Posso 
ter uma oportunidade aqui na 
Juventus para ganhar, mas não 
é algo que me tire o sono, as 
coisas acontecem naturalmente. 
Porque não aqui?”, questionou.
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 Indignada com o comportamento do prefeito 
Marcelo Crivella no episódio do favorecimento de 
serviços públicos a membros de sua religião, con-
segui reunir assinaturas de vereadores suficientes 
para criação de uma Comissão Parlamentar de In-
quérito a fim de investigar a situação em diferentes 
aspectos.  Como a convocação da CPI depende 
de autorização do Presidente da Câmara, verea-
dor Jorge Felippe, confio em que ele aprovará o 
pedido, quando do reinício das atividades legis-
lativas, em 1 de agosto, em nome da moralidade 
administrativa e do respeito que todos devemos 
aos cidadãos.

Na verdade, há muito o que investigar, além 
dos benefícios concedidos aos fiéis da igreja do 
prefeito na  questão da saúde, especificamente 
a marcação de consultas e cirurgias, passando à 
frente do restante das pessoas.   O Prefeito, por 
exemplo, usou instalações públicas, no caso o 
próprio Palácio da Cidade e suas facilidades, para 
reunir pastores e políticos a eles ligados, com fins 
obviamente eleitorais. Além disso, os serviços de 
buffet, claro, entraram na conta do contribuinte ca-
rioca, assim como vantagens adicionais.

Acredito  que esta CPI será a primeira de uma 
série de outras investigações envolvendo a inér-
cia e incompetência administrativa da Prefeitura. 
Basta sair de casa para ver as  ruas tomadas por 
pessoas na miséria, inclusive famílias inteiras; 
camelôs tentando sobreviver num ambiente de 
absoluta desordem urbana; comércio fechando 
as portas; obras paradas; ruas esburacadas e 
muitos outros sinais claros de abandono da cida-
de por quem deveria governá-la. Afinal, o sr. Cri-
vella não é prefeito de uma igreja, mas de toda 
uma cidade.

A Prefeitura é de todos

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

Cantinho das Concertinas
é sempre uma festa

Na Aldeia Por-
tuguesa você 

saboreia delicio-
sa culinária com 
aquela cerveja, 

ao lado dos 
amigos. Na foto 
vemos  amigos  

da  comunidade 
portuquesa

O incansável Carlinhos Cadavez  idealizador da Aldeia Portuguesa, no 
Cadeg, com amigos, entre eles Chico Flores

Cada sábado, este con-
vívio fica mais movimentado 
com a “turma” dando lá, uma 
passadinha para saborear 
as deliciosas iguarias Regio-
nais portuguesas e aquela 
cervejinha, bem geladinha, 
ao lado dos amigos e fami-
liares. Logo, logo a Aldeia 
Portuguesa vai virar patrimô-
nio cultural da Cidade do Rio 
de Janeiro, um pedacinho de 
Portugal na  Cidade Maravi-
lhosa.
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A tradicional Missa 
em Ação de Graças 
pela passagem dos 65 
anos da Casa, excep-
cionalmente este ano 
foi celebrada, na Ca-
pela da Casa da Vila 
da Feira, pelo Cônego 
Abílio de Vasconcelos, 
da Igreja de São Tomé 
Apóstolo, do bairro de 
Bonsucesso. A Santa 
Missa teve inicio às 
10:00 horas, tendo em 
vista a final da Copa do 
Mundo de Futebol, na 
Rússia. 

O almoço festivo 

MISSA E ALMOÇO DE ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS

foi realizado no Salão 
Social, atraindo asso-
ciados e  amigos que 
apreciaram um cardá-
pio variado e o tradicio-
nal “cozido à portugue-
sa além do “bacalhau à 
feirense”.

Na parte musical a 
apresentação da Ban-
da “Típicos da Beira 
Show” apresentou o 
seu repertório ao agra-
do do público.

Cônego 
Abilío de 
Vascon-
celos, 
celebrando 
a Missa 
Solene de 
fundação 
de 65 anos 
da Casa 
da Vila da 
Feira

Autoridades 
Portu-
guesas e 
convidados, 
diretores 
feirense 
durante a 
celebração 
da Missa 
Solene pelo 
aniversário 
da Casa 
da Vila da 
Feira

Momento de 
descontra-

ção, quando 
vemos o 

Presidente 
da Câmara 

Feirense, 
Emídio de 

Sousa, 
dando uma 
canja musi-

cal, com o 
cantor Ca-
milo Leitão

Panorâmica 
do público 
que parti-
cipou  do 

almoço co-
memorativo 
de anivesá-
rio da Casa 

da Vila da 
Feira, no 
passado 
domingo

Diante do bolo bomemorativo, o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Emidio 
de Sousa e esposa.Irene Sousa e Pedro Fonseca, João Aires, Antonio Santos, a primei-
ra dama Rose Boaventura, esposo Camilo Leitão,  o Presidente Ernesto Boaventura, 
numa foto para ficar na história

Num close para o Portugal em Foco, os amigos, Presi-
dente Ernesto Boaventura, Camilo Leitão, Dr. Bruno de 
Freitas, Alfredo.,amigo
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DE FUNDAÇÃO DA CASA DA VILA DA FEIRA

Foi inaugurado um 
painel, no fundo do 
palco do Salão Social 
onde vemos o Cas-
telo da Feira, como 
Ícone.

O folclore teve o 

show, já conhecido 
de todos, com os gru-
pos: Almeida Garrett 
e o Rancho Folclórico 
Danças e Cantares 
das Terras da Feira. 

O Presidente Er-

nesto Boaventura 
agradeceu a presen-
ça de todos e solicitou 
que a primeira-dama 
da Casa, senhora 
Rose Boaventura, fi-
zesse a entrega de 

uma placa comemo-
rativa dos 65 anos de 
fundação da Casa, 
como agradecimento, 
ao Dr. Emídio de Sou-
sa e sua esposa, Srª 
Maria Irene de Castro 

Silva e Sousa.
Houve ainda a 

entrega do livro, de 
autoria do Dr. Sérgio 
Viana: “Coletânea 
Feirense – Reescre-
vendo a História”.

Encerrando as fes-
tividades houve os 
tradicionais parabéns, 
quando foi servido um 
lindo bolo comemora-
tivo aos 65 anos de 
existência da Casa. 

O Presidente 
da Casa da 

Vila da Feira, 
Ernesto Boa-
ventura agra-

deceu a todos 
pela presença 

nesta data 
tão importan-
te,  tendo ao 

seu lado, o 
Vice-Presi-

dente Fernan-
do Alves

Nesta foto 
podemos ver 
o Presidente 

da Câmara de 
Santa Maria 

da Feira, Emi-
dio de Sousa 
quando sau-
dava a todos 
os amigos na 

festa comemo-
rativa dos 65 

anos da Casa 
da Vila da 

Feira

A apresenta-
dora Marga-
reth, mais 
uma vez, uma 
bela participa-
ção durante o 
evento, com 
categoria, 
anunciava 
as músicas 
regionais do 
R.F. Almeida 
Garrett

Um momento sempre agradavel é a troca de lembranças entre os Presidentes Feirenses 
Emidio de Sousa  e Ernesto Boaventura. Vemos ainda, autoridades portuguesas e o Presi-
dente do Conselho da Casa Vila da Feira, Adão Ribeiro

Que Show do Rancho Folclórico Infanto Juvenil Danças e Cantares das Terras da Feira, 
com muita vontade e garra, neste domingo de aniversário

O Presidente 
da Câmara 
Municipal de 
Santa Ma-
ria da Fei-
ra, Emidio 
de Sousa e 
autoridades 
portuguesas 
presentes às 
festividades, 
durante o al-
moço de ani-
versário

Bonita imagem, 
o futuro do Fol-
clore Português 
na Casa da Vila 
da Feira, com os 
pequenos dan-
çarinos, diante 
do bolo de ani-
versário e os “pa-
rabéns p’ra você”

O Rancho Folclórico Almeida Garrett, como sempre, dá um espetáculo quando, com 
seus lindos trajes, apresenta músicas regionais da Vila da Feira 



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

SeSSão SoleNe Na caSa Vila da feira 
e terraS e SaNta maria 

dois motivos para 
este belo registro

GeNte aleGre e feliZ

lado a lado o SamBa e o fado

MEU AMOR SE TU SOUBESSES
TEU AMOR É O MEU TROFÉU

TU FICARIAS NA TERRA
NÃO SUBIRIAS AO CÉU.

 
SAUDADES.

Se BeBer Não diriJa!

duaS SeNHoraS diStiNtaS

GeNte liNda da 
comuNidade

Dois casais que estimo muito, D. Maria Helena e seu 
esposo Luís Ramalhoto, vice-Presidente da Casa 
das Beiras, com o abençoado Maestro João Beleza 
e sua bela e simpática Zezé. ABRAÇOS FADISTAS.

terraS de lafÕeS, GruPo João ramalHo!

Sessão Solene 
em alto astral

fim de SemaNa feStiVo 
Na caSa diStrito 
de ViSeu do rJ

A nossa querida amiga, Ana Maria Queiroga, esposa do 
Provedor da Igreja de Santo Antônio dos Pobres, muito 
elegante abraçando com carinho a VEREADORA TERE-
SA BERGHER, orgulho da nossa comunidade. MUITAS 
BÊNÇÃOS.

ParaBéNS comeNdador HeNrique loureiro 80 aNoS aBeNçoadoS

GeNte BoNita

No “Almoçando com a Saudade” na Casa do Ba-
calhau no Méier, eu, recebendo o abraço da minha 
amiga, esposa do saudoso Xangô da Mangueira, que 
sempre prestigia o Fado. MUITAS BENÇÃOS.

Sexta Feira passada, 13/07/2018, a Diretoria da Casa 
Vila da Feira e Terras de Santa Maria, na pessoa do Sr. 
Ernesto Boaventura (Presidente) comemoraram o aniver-
sário da Casa com uma bela Seção Solene, onde foram 
entregues alguns títulos de sócio beneméritoTemos que 
transmitir a dupla felicidade do Sr. Manuel Pinto Aires,  
agraciado com um título, a quem dou os parabéns. Outro 
motivo para a sua felicidade é vê-lo, na foto, com sua 
querida esposa  D. Guilhermina,  - Diretores da Flora 
Santa Filomena, às vésperas de realizarem um sonho, le-
var sua linda neta, Maria Eduarda, carinhosamente Duda 
para conhecer a Pátria Mãe de seus avós. Peço a Deus 
que tenham uma boa viagem e  que tudo corra muito bem 
para a alegria de todos. Muitos beijinhos nossos.     

Salve o Dia 13 de julho (sábado passado)! O amigo Henrique Loureiro completou 80 risonhas primaveras e é para 
mim, gratificante falar deste grande visiense, um dos maiores conhecedores da Comunidade Luso-Brasileira do Rio 
de Janeiro e não só, um grande chefe de família, uma pessoa que sabe fazer amigos. Não foquei as duas grandes 
mesas de convidados, de amigos e familiares, devido a uma falha técnica, mas, com muito gosto faço este registro: 
à esquerda, D. Rosa Loureiro com o grande amigo, Cônego Abílio Vasconcelos, natural das lindas Terras de Cinfães 
do Douro, a seu lado o amigo aniversariante, Henrique Loureiro que estava muito feliz, graças a Deus. Ao lado direi-
to, vemos o Sr. Paulo depois o Sr. José e na sequência, Dr. Francisco Gomes da Costa e outros convidados. Para 
todos, o nosso carinho com o desejo de muita saúde. PARABÉNS.  

No Dia de Portugal, 10 de Junho, na Câmara dos Vere-
adores, um grupo de amigos, sinceros e sempre unidos. 
Na foto, o galã da Comunidade, João Batista Zaranza, o 
ator global Tony Correia, a fadista mais feliz, Maria Alcina, 
o escritor e meu biógrafo, Igor Lopes, o homenageado 
da noite, Adão Ribeiro e a simpática Lourdes Vieira, do 
Rancho do Arouca Barra Clube. ABRAÇOS FADISTAS.

Em mais uma noite comemorativa ao 
Aniversário da Casa Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria, com a presença  
do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
daquela Cidade, Dr. Emídio de Sousa 
que veio de Portugal com outras auto-
ridades para nos brindar com uma bela 
palestra, falando do progresso da linda 
terra. Gostei de ouvi-lo, assim como os 
amigos, que posaram para esta foto: o 
amigo Rogério Costa, (Típicos da Beira 
Show), sua esposa, D. Neide e D. Ma-
riluce,  de pé, o cantor romântico Mario 
Simões, Manuel Pinto Aires, José Carlos 
- o homem da comunicação na Radio e 
TV. e o empresário Sr. Antônio Martins. 
Todos apreciaram mais uma noite de 
convívio social por ocasião do aniversá-
rio da Casa da Vila da Feira. Parabéns 
para todos e muita saúde 

BaNda tB. SHoW 
eStÁ de luto

A Banda TB. Show, per-
deu um dos maiores va-
lores do seu Conjunto. 
Subiu aos céus o grande 
cantor “GAUCHO”, voz 
linda, coração de menino. 
Quando nos encontráva-
mos, cantava sempre a 
minha música preferida 
e sei, que lá no Céu está 
cantando “ANGELITOS 
NEGROS”. “Gaúcho, ser 
humano exemplar, com 
todo o seu potencial artís-
tico, era simples, alegre e sem “peneiras”, ‘SE TO-
DOS FOSSEM IGUAIS A VOCÊ”.
Ao maestro Rogério Costa e componentes da ban-
da, familiares e amigos. SENTIDOS PESAMES. MUI-
TAS BENÇÃOS!

Jorginho Portugal e o Co-
nego Abílio de Vasconcelos, 
lançaram, no Arouca Barra 
Clube, um trabalho duplo 
magnífico. Um CD com vinte 
e cinco danças e o CD nú-
mero 2, com trinta e quatro 
faixas, vinte e um cânticos 
da Região de Lafões, qua-
tro cânticos alentejanos, um 
canto sacro e cinco hinos. 
Produção e arranjos do Jor-
ginho Portugal e encarte com 
80 páginas, contando his-
tórias e fotos belíssimas do 
Grupo Etnográfico de Lafões.
Participaram como convida-
dos, a rainha do folclore português 
Isabel Silvestre, cantares de Ma-

nhouse e o grande maestro, compo-
sitor e cantor, José Barros.
Vale a pena adquirir essa obra mu-

sical, que tanto nos encantou e que 
logo será lançada em Portugal, com 
a presença de Jorginho Portugal.

O  meu sobrinho querido, Antônio Silva, Vice-Presi-
dente da Casa da Vila da Feira, curtindo uma garrafa 
de uísque “fechada”, junto  com seu amigo José Mat-
tos. ABRAÇOS FADISTAS!

Parabenizo toda a Diretoria do Solar 
Feirense pela bela noite comemora-
tiva ao aniversário desta bela Insti-
tuição. Como vemos neste simpático 
cenário fotográfico, uma família que 
faz a diferença e já dizia a saudosa 
Benvinda Maria “amizade não se 
compra, adquire-se”. Sempre gos-
tei de enaltecer pessoas que sabem 
chegar. Juntamos esta “turma” de 
atuantes da nossa Comunidade: Joa-
quim Saraiva,  e esposa, a simpática 
D. Belmira Souza, Vice-Presidente 
Social, Fernando Alves, sua esposa 
e Diretora Feirense, D. Zulmira Al-
ves, e seu filho Antônio Carlos Alves, 
esposa, D. Ludmila, com seu filhinho 
Heitor Alves, um futuro grande folclo-
rista. Parabéns e sinto-me feliz em 
poder transmitir esta foto tão signifi-
cativa para todos. 

A minha querida menina, Flávia Mariath, vice-presidente 
da “ALAP”, muito feliz ao lado do ator global Ricardo 
Pereira. Junta-te aos bons e serás um deles.
ABRAÇOS FADISTAS.

Linda imagem, na sexta-feira passada, na Sessão 
Solene comemorativa de fundação da Casa de Vi-
seu. Numa pose especial para esta coluna, vemos 
a Vereadora Teresa Bergher, a Folclorista Anne Car-
dão e Luciane Martins, assessora da Vereadora Te-
resa Bergher
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Casa de Trás-os-MonTes
fesTejou seus aniversarianTes

O charme e 
alegria da 
mulher trans-
montana, a 
primeira-da-
ma, Emília 
Horto, Maria 
Alice Abreu, 
amiga

Presença 
certa nas 

nossas 
Casas 

Regionais, 
o carismá-
tico casal, 

José Matos 
e esposa 

Ana Maria, 
esbanjando 

simpatia

A Casa de Trás-os-Montes, mais 
uma vez, veio animar o cenário as-
sociativo, realizando na tarde de 
domingo, dia 14 o seu tradicional 
churrasco. Associados e amigos 
não perderam a oportunidade de 
saborear este cardápio, bem co-
nhecido, nesta Casa da Av. Melo 
Matos.

Quem ainda não conhece o 
Churrasco Transmontano, não sabe 
o que está perdendo. Com a cos-
tumeira fartura, o almoço tem um 
cardápio variado, com churrasco 
completo, saladas variadas e estro-
gonofe de frango.

Também foi uma bela oportuni-
dade para que os aniversariantes 

pudessem ter uma tarde alegre com 
os seus amigos e familiares.

Como não poderia deixar de ser, 
foram momentos agradáveis com  
excelente ambiente e boa música 
de Cláudio Santos e Amigos, dan-
do um toque a mais no convívio, 
que diversos associados e amigos 
não perderam e assistiram um rico 
espetáculo. Ao final foi o “Para-
béns pra você”, sendo e distribuído 
o gostoso bolo aos presentes. Os 
aniversariantes receberam os sin-
ceros “Parabéns”. Foi uma agradá-
vel tarde na companhia da diretoria 
do clube, presidida pelo Dr. Ângelo 
Horto. A Casa de Trás-os-Montes 
espera sempre a sua visita

Conego abílio vasconcelos 50 anos
de sacerdócio e show com Mário simões

Aconteceu, uma grande co-
memoração, no passado dia, 
03/07/18, na Igreja São Tomé – 
Bonsucesso. Neste data, o Cô-
nego Abílio completava 50 anos 
de vida Sacerdotal. Para ele, 
era uma data muito importante. 
A Igreja estava lotada de fiéis e 
amigos. Foi celebrada uma Missa 
Festiva. Muita alegria e emoção. 
Ao final, no Salão Paroquial reu-
niu os amigos para um coquetel 
e um show com Mário Simões, 

acompanhado de Rogério Costa, 
ocasião em que o menino Abílio 
relembrou a sua querida aldeia 
de Fornelos que pertence ao 
Concelho de Cinfães, a sua his-
tória como Sacerdote com Mário 
Simões  cantando – “É tão linda a 
minha aldeia...” entre outras mu-
sicas. Momentos de emoção que 
marcaram a vida religiosa de um 
homem que dedica a sua vida a 
sua Igreja e a fazer o bem a todos 
que o cercam.

Momento 
de emoção 
do Cônego 
Abílio de 
Vasconce-
los, quando, 
ao lado do 
amigo e can-
tor roman-
tico Mário 
Simões, 
agradecia 
aos fiéis e 
amigos pela 
presença 
nesta data 
comemora-
tiva dos 50 
anos do seu 
Sacerdócio

Belíssima 
imagem 

do cantor 
romântico 

Mário 
Simões que 

foi levar o 
seu carinho, 

respeito e 
admiração 

ao irmão 
Cônego 

Abílio de 
Vasconcelos
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Leila Monassa 

Camarões ao Curry Com 
maçãs e amêndoas

1 cebola grande picada bem fininha
2 colheres (sopa) de azeite de oliva
3 maçãs (vermelhas) descascadas e em cubos
300ml de creme de leite fresco
2 colheres (sopa)  de curry em pó
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1kg de camarões grandes limpos, temperados 
com sal e pimenta-do-reino
100 g de amêndoas em lâminas 
½ colher (sopa) de manteiga
Cebolinha  picada

1. Em uma panela média, doure a ce-
bola picada em 1 colher (sopa) de azeite 
e, quando estiver douradinha, adicione as 
maçãs. Deixe-as cozinharem por aproxi-
madamente 5 minutos.

2. Adicione o creme de leite com 1 ou 2 
colheres (sopa) de curry bem cheia (lem-
bre-se de que a quantidade de curry varia 
em razão do gosto e do próprio curry, que 
pode ser mais forte ou mais fraco).

3. Ajuste o sal e adicione pimenta-do-rei-
no, se desejar. Deixe o creme esquentar 
um pouco, mas evite que ferva, para não 
talhar.

4. Sele os camarões, em fogo alto, em 
uma frigideira ou um wok com 1 colher 
(sopa) de azeite. Junte os camarões com o 
molho de curry e deixe-os terminar de co-
zinhar ligeiramente, para que continuem al 
dente.

5. Doure as amêndoas em outra frigidei-
ra em a manteiga e polvilhe sal. Cuidado: 
queimam muito rápido!

6. Na hora de servir, jogue as amêndo-
as douradas e a cebolinha picada por cima 
dos camarões ao curry. Sirva com arroz 
branco

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

CASA DAS BEIRAS
rua Barão de ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

JuLHo – 18 – Quarta-feira – 12 h. Almoço das Quartas. 
Cardápio: cabrito, bacalhau a lagareiro e a portuguesa. 
Almoço por adesão e bebidas não inclusas. Serviço a La 
carte. Venda de doces portugueses.
JuLHo – 22 – domingo – Grande festa 14.º aniver-
sário do serões das aldeias. apresentação: G.F. se-
rões das aldeias. Conjunto musical Amigos do Alto Mi-
nho. Cardápio: Churrasco self-service, sardinha assada 
na brasa, arroz de bacalhau, saladas e acompanhamen-
tos. Bebidas e doces a parte. Ingressos limitados. Salão 
com ar condicionado.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E 
ALTO DOURO

av. melo matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
JuLHo 29 – domingo – 12 h. Almoço Aniversário de 95 
anos da Casa de Trás-os-Montes. Cardápio: Delicioso 
bacalhau a Transmontana. Atração musical: Típicos da 
Beira e Mário Simões.

CASA DE VISEU
rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
JuLHo – 21 – sábado – sede social – de 20 a 1 h. 
A Noite do Flash Back Rio – Venha relembrar e dançar 
com o melhor do som dos anos 70/80/90, em um am-
biente muito agradável. Salão Social com ar refrigerado.
JuLHo – 22 – domingo – 12:30 h. Lançamento do 
Cd João mossoró. Cardápio: churrasco completo com 
acompanhamentos – sardinhas portuguesas e arroz de 
polvo. Grande variedade de frutas. Atrações: Grupo Lis-
boa Rio Show e convidados. Cantores: João Mossoró 
– Ramiro Damaia – Roberto Gomes – Araújo Borges 
– Dulce Regina – Guitarrista Vitor Lopes. Espetacular 
apresentação DO Grupo Folclórico Veteranos da Casa 
do Minho. Sorteio de uma viagem a Raposo e Nativida-
de, período 09 a 11 de novembro.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – Tel.: 2225-1820
JuLHo – 27 – Sexta-feira – 20 h. o guitarrista Victor 
Lopez apresentará no Restaurante Costa Verde uma 
tradicional noite de Fado vadio com sua guitarra portu-
guesa nu espaço que remete as casas Típicas de Lis-
boa. No Fado vadio podem cantar a música que se tor-
nou Patrimônio Mundial Imaterial da Humanidade, sejam 
profissionais ou amadores . A finalidade principal é parti-

lhar emoções ao som da guitarra numa confraternização 
onde o Fado é a grande atração. Amor, ciúme, cinzas, 
lume, saudade, tragédia, dor... cantaremos à meia luz as 
incomensuráveis história do Fado. Entrada franca , com 
culinária portuguesa, sem couvert artístico. 

CASA DO PORTO
rua afonso Pena, 39 - Tijuca - Tel.: 2568-2018

JuLHo – 22 – domingo – 12 h. almoço social. Cardá-
pio: aperitivos tropicais, bolinhos de bacalhau, churras-
co completo, acompanhamentos variados, tripas à moda 
do Porto, sardinha portuguesa na brasa, costela bovina, 
mesa de frutas e doces finos portugueses. Animação: 
Conjunto Vilacondenses com Santos e sua sanfona. 
Apresentação do Grupo Folclórico Armando Leça.

CASA DOS AÇORES
av. melo matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
JuLHo – 22 – domingo – 13h. 66.º Aniversário da 
Casa dos Açores. Almoço Cardápio Churrasco com-
pleto, Frango, Lombinho & Linguiça assada na brasa, 
com saladas diversas. Atração: Banda Típicos da Bei-
ra JuLHo – 29 – domingo – das 10 as 20 h. Arraia 
Açoriano. As barracas já estão prontas. As bandeiri-
nhas e a fogueira também. Agora só falta você pra festa 
começar. Festa Julina da Banda do Largo da 2.ª Feira.

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

Prezado Senhor (a). Vimos pela presente, informar que 
o evento do dia 21 de Julho de 2018, referente à Fes-
ta de São Pedro foi CanCeLada, por motivo de Fa-
LeCI-menTo do Presidente da Casa dos Poveiros, Sr. 
Carlos Cesar dos Santos. Atenciosamente
 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

av. melo matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
95.º Aniversário

   A Diretoria da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro tem 
o prazer de convi-dar V. Sa. E Ilma. Família para a Sessão 
Solene comemorativa pelo 95.º Aniversário de Fun-
dação, a realizar-se no dia vinte e sete de julho 
de dois mil e dezoito, às vinte horas, em sua sede so-
cial, tendo como Presidente da Mesa Excelentíssimo Sr. 
Embaixador Dr. Jaime Leitão, Consul geral de Portugal no 
Rio de Janeiro e como Orador Oficial a Sua Excelência o 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, o Sr. Eng. 
Ruy Santos.

Contamos com a vossa presença.
Programa: Almoço dia 29/07/208, às 12:30 h b- Salão 

Social
Traje: Passeio ou esporte Fino

Dr. Ângelo Leite Horto
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Muito mais que sangue
Ajudar o próximo é sem dúvida uma prova de amor. 

Como já falamos, adotar o hábito de doar sangue pode 
significar a diferença entre a vida e a morte de muitas pes-
soas que precisam de transfusão. Essa, no entanto, não é 
a única maneira de fazer o bem ao próximo.

Seria muito benéfico para a sociedade, por exemplo, 
que todos se declarassem doadores de órgãos, já que o 
constante desenvolvimento tecnológico tornou os trans-
plantes bastante seguros e funcionais. Atualmente, o 
grande impasse nacional fica por conta da obtenção des-
ses órgãos. Num país de proporções continentais e com 
problemas estruturais no sistema de saúde, a captação 
e o transporte acabam sendo prejudicadas. Para tentar 
minimizar as dificuldades, é fundamental uma população 
conscientizada e informada. Primeiramente, podemos nos 
cadastrar no Registro Nacional de Doadores Voluntários 
de Medula Óssea (REDOME). Quanto mais pessoas ca-
dastradas, maiores as chances do sistema encontrar do-
adores compatíveis. Além disso, deixe bem claro para a 
sua familial que você autoriza a doação de pulmões, rins, 
córneas, medula óssea e coração. Autorizações por escrito 
não prevalecem perante a decisão dos familiares.

Para finalizar, um recado para um público mais restrito, 
mas igualmente importante. Algumas mulheres produzem 
um volume de leite além da necessidade do seu bebê. 
Nesses casos, é possível e recomendável a doação de 
leite materno. Existem alguns cuidados na retirada desse 
leite excedente e no frasco para armazenar a coleta, mas 
qualquer dúvida pode ser retirada nas mais de 15 unidades 
cariocas da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. 
Para maiores informações, é só ligar para o Instituto Fer-
nandes Figueira, Centro de Referência Nacional da rede, 
no telefone (21) 2554-1703 ou acessar o site da Rede Glo-
bal de Bancos de Leite Humano em rblh.fiocruz.br.

Doar é um ato de cidadania e a solução de diversos 
problemas está nesse belo ato de solidariedade.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Comendador Henrique Loureiro
festejou seus 80 Anos de vida

No último dia 14 de julho 
nosso amigo Comendador 
Henrique Loureiro comemo-
rou 80 anos de vida e con-
vidou um grupo de amigos 
para festejar na Churras-
caria Nortegrill. Momento 
especial, onde ao lado da 
sua esposa Rosa Loureiro. 
O Comendador extravasou 
toda sua alegria com a pre-
sença dos amigos e familia-
res.

Um dia que com certeza 
ficará registrado na memó-
ria do Comendador. Um dia 
muito marcante e o Jornal 
Portugal em Foco esteve 
presente e parabenizou o 
amigo pela data festiva.

Um dia 
único para 
nosso amigo 
Comendador 
Henrique 
Loureiro, 
acompanha-
do de sua es-
posa, Rosa 
Loureiro e 
filha Carmem 
Lucia

Panorâmica da festa de aniversário, de 80 anos, do Comendador Henrique Loureiro, na Churrascaria Nortegrill 
esta foto especial reune a alegria de convidados e da família Loureiro


