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CADERNO DE SÃO PAULO

A Casa Ilha da Madei-
ra de São Paulo prepa-
rou um autêntico Arraial 
e ainda Missa seguida de 
procissão para venerar 
Nossa Sra. de Fátima. 
Confira essa reportagem 

e ainda a última festa da 
Casa de Brunhosinho, a 
Páscoa na Provedoria, a 
coluna Mundos ao Mun-
do do jornalista Albino 
Castro, e demais assun-
tos de interesse.

Casa Ilha da Madeira 
Venerou Nossa Sra. de Fátima

Marcelo Rebelo de Sou-
sa defendeu que Portugal é 
muito mais do que fragilida-
des ou erros, mas advertiu 
que não podem ser omitidos 
novos ou velhos fracassos 
coletivos, nem minimizadas 
corrupções, falências da jus-
tiça ou indignações.

O presidente do PS, Car-
los César defendeu que é 
numa melhoria da situação 
social e econômica do país 
e das expectativas das fa-
mílias e das pessoas,  to-
dos se devem empenhar em 
Portugal.  “O discurso do 
presidente da República é 
especialmente mobilizador 
no que toca àquilo que há 
de bom no nosso país e tam-
bém é especialmente mobi-
lizador para aqueles que 

PSD e PS dizem que discurso
de Marcelo foi mobilizador   

acham que o nosso país pre-
cisa de melhorar”, afirmou.                                                                                                                    
Segundo o presidente,” É 
muito importante, neste Dia 
de Portugal, existir a cons-
ciência do valor que o país 
tem e do que o prestigia no 

exterior e tem corrido bem”.
No PSD, Fernando Ne-

grão, afirmou que  o discur-
so de Marcelo Rebelo de 
Sousa nas comemorações 
do 10 de Junho, em Porta-
legre, defendendo que os 

políticos devem ser mais 
ousados na defesa dos in-
teresses dos portugueses. 
“Eu vejo estas palavras do 
senhor presidente da Repú-
blica como um discurso de 
mobilização dos portugue-
ses, chamar os portugueses 
à vida de cidadão e à vida 
política, chamar os portu-
gueses à construção de 
Portugal, e obviamente que, 
nas palavras do presidente, 
também há uma nota dizen-
do que aqueles que são res-
ponsáveis,  os políticos, têm 
responsabilidades que não 
devem exercer com tanta 
limitação, devem ir mais lon-
ge, ser mais ousados, sendo 
mais ousados na defesa dos 
interesses de Portugal e dos 
portugueses”, acrescentou.     

O programa eleitoral do 
PS às legislativas de 6 de 
outubro vai ser elaborado 
de forma aberta recolhen-
do contributos dos cidadãos 
através da internet. O coor-
denador da elaboração do 
programa eleitoral  é  João 
Tiago Silveira.

A partir do inicio a 15 de 
Junho das convenções te-
máticas, será publicado on-
line o projeto de programa 
com o tema do anterior en-
contro, para que os cidadãos 
possam analisar e enviar 
contributos e propostas de 
alteração.

A proposta integral do pro-

grama será divulgada até  19 
de julho, para ser discutida na 
Convenção Nacional de 20 
de julho. O programa eleito-
ral  será divulgado em 24 de 
julho, depois de ser apresen-
tado na reunião da véspera, 
na qual serão aprovadas as 
listas do PS à Assembleia da 
República. As linhas mestras 
do programa eleitoral do PS 
são as mesmas da moção 
de estratégia global que o 
secretário-geral, António Cos-
ta, apresentou ao Congresso 
do partido em Maio de 2018. 
O documento equacionará e 
apresentará assim respostas 
a quatro desafios estratégi-

PS usará a internet para 
receber contribuições 

para o programa  

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
ARRAIAL MINHOTO

QUINTA DE SANTOINHO

JANTAR EM HOMENAGEM
AO DIA 10 DE JUNHO NA 

DA VILA DA FEIRA

Grande domingo no Camponeses de Portugal, em mais uma Fes-
ta de São João. Em destaque, um delicioso “porco no espeto”. 

Na foto, a presidente Rita Couto ao lado de Manuel Cardoso e seu 
conjunto Lisboa Rio Show. Detalhes na pág. 26

Está de parabéns a diretoria do CPN pela realização de mais esta 
linda festa. Na foto, o pres. Dr. Fernando Guedes com sua es-

posa, a primeira-dama Drª Rosa Guedes, o vice-pres. executivo Dr. 
Carlos Bartha com sua esposa a vice-pres. social, Zenir de Mello, 
em meio à bela decoração. Detalhes na pág. 8

Esteve presente no jantar festivo, no dia 10 de Junho, Dia de Por-
tugal e Camões e Dia das Comunidades Portuguesas na Casa Vila 
da Feira, o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio. Detalhes na página 2
 
ESTA SEMANA CIRCULAREMOS COM A EDIÇÃO DO CADERNO 

ESPECIAL 1O DE JUNHO - DIA DE PORTUGAL, CAMÕES E 
DIA DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

O Convívio Social Espinhense foi maravilhoso com a presença e 
grande atuação do G.F. Almeida Garrett. Na foto vemos o presi-

dente da Casa, Fabio Cruz, trocando lembranças com o presidente 
convidado da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura, e a direto-
ra do G.F. Almeida Garrett, Rose Boaventura. Detalhes na pág. 23

C.S. CAMPONESES DE PORTUGAL
FESTA DE SÃO JOÃO

CASA DE ESPINHO
UM SHOW DO ALMEIDA GARRETT

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
ANIVERSARIANTES DO MÊS

Mais um domingo especial com a diretoria festejando e homena-
geando os Aniversariantes do Mês. Na foto, o presidente Ismael 

Loureiro, as diretoras Maria Ângela e Fátima. Detalhes na pág. 22

Vasco Cordeiro, líder do executivo açoria-
no, propôs um contrato de cidadania, no 
qual o cidadão comprometido com a vi-
vência política da sua comunidade seja re-
compensado em benefícios estatais.  “Ao 
invés da abordagem mais comum à situ-
ação de não participação, e que se pauta, 
por uma sanção nos casos de países que 
têm sistemas de voto obrigatório, o mo-
delo a que nos referimos passa por uma 
valorização dos cidadãos que tenham um 
histórico de participação”, defendeu o so-
cialista durante as celebrações do Dia da 
Região Autônoma dos Açores, que este 

ano também foi no dia Dia de Portugal.                                                                                                                   
Vasco Cordeiro, que não escondeu que 
esta proposta tem como objetivo suscitar 
debate, acrescentou que esta valorização 
poderá acontecer nas mais variadas com-
ponentes da intervenção do Estado ou 
dos serviços que o mesmo presta, desde 
a área fiscal à área social.“É uma solução 
que não retira nada a ninguém, mas acres-
centa a quem participa, quem contribui 
pelo seu voto para a vida da comunidade 
política em que se insere”, disse. “O não 
exercício do voto” nunca seria sancionado, 
sublinhou. 

cos: combate às desigualda-
des, combate às alterações 
climáticas, o desafio demo-
gráfico e a transição para a 
sociedade digital.

Um capítulo geral sobre 
boa governação, fará tam-
bém parte do programa do 
PS, que estará dividido em 
4 temas: “reforçar a demo-
cracia”; “contas certas”; 
“qualidade dos serviços 

públicos”; “valorizar as fun-
ções de soberania”.

Há outra regra prévia que 
irá reger a constituição das 
listas do PS: o primeiro terço 
de nomes é escolha e indi-
cação direta do líder do par-
tido. Os outros dois terços 
são indicados pelas federa-
ções distritais que até mea-
dos de Julho procederão à 
sua escolha e indicação. 

Vasco Cordeiro quer benefícios para quem vota

A Federação Nacional 
dos Médicos e o Sindicato 
Independente dos Médicos 
dizem que estão a alertar 
para a grave situação dos 
médicos do Instituto Na-
cional de Medicina Legal e 
Ciências Forenses  há mais 
de dois anos. Em dezembro 
de 2018, a maioria destes 
médicos  enviou ao Ministé-
rio da Justiça, que tutela ao 
organismo,  um documento 
alertando para a gravidade 
do problema, não tendo, até 
ao momento, obtido qual-
quer resposta.

Revelam os sindicatos 
que a contínua saída de mé-
dicos e o envelhecimento 
daqueles que vão resistin-
do às contrariedades levou 
a uma situação  precária 
dentro do INMLCF e à de-

pendência da contratação 
de serviços externos, com 
custos acrescidos para o 
Ministério da Justiça.

A escassez de médicos 
legistas, referem os sindica-
tos, faz com que os existen-
tes necessitem de trabalhar 
mais horas para cumprir 
com o trabalho atribuído, 
sem qualquer remuneração 
adicional, não sendo  res-
peitado o direito ao descan-
so compensatório.

Os sindicatos médicos 
denunciam ainda a recusa 
do Ministério da Justiça em 
negociar uma carreira médi-
ca para o INMLCF, equipa-
rada à carreira dos médicos 
no Ministério da Saúde, que 
promova a formação médi-
ca e a continuidade do pró-
prio INMLCF.

Médicos de medicina legal
em  greve em  26 e 27 de junho
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O Presidente Ernesto Boaventura saudando os presentes

Alexandre 
Campelo 
Presidente 
do Vasco 
da Gama 
saudando o 
convidado 
Dr. Rui Rio

Um belo jantar para co-
memorar o dia 10 de Junho 
na Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria. Esta-
va bem organizado e contou 
com a ilustre presença do 
Presidente do PSD, Dr. Rui 
Rio, em sua primeira visita ao 
Rio de Janeiro. 

O jantar começou  cedo, 
era uma segunda-feira, e 
estava muito animado, com 
bastante gente presente:  a 
turma do PSD Rio de Janei-
ro,  vários presidentes de  Ca-
sas Portuguesas assim como 
Agostinho  da Casa do Mi-
nho,  José Henrique da Casa 
das Beiras, Alcídio Morgado 
da Casa do Distrito de Viseu, 

Dr. Rui Rio, presidente do 
PSD, ladeado pelo presidente 
do Clube de Regatas Vasco da 
Gama, Dr. Alexandre Campe-
lo; da deputada estadual Mar-
tha Rocha; do Sr. Ernesto Bo-
aventura, presidente da Casa 
anfitriã, Vila da Feira e Terras 
de Santa Maria; deputado 
José Cesário; deputado Car-
los Páscoa; Dr. Flavio Martins; 
da primeira-dama da Casa an-
fitriã, Rose Boaventura; e, de 
Camilo Leitão.

Com o Cardão Queiroga e Ca-
milo todos cantaram o hino de 
Portugal

Dr. Rui Rio discursando

O Deputados da imigração fora da Europa Carlos Páscoa e 
José Cesário

Dr. Francisco Gomes da Costa,,também veio com a equipe 
da diretoria adjunta, Patricia Rangel, Celso Valadares  e o 
Orlando Inácio

O Presidente Ernesto e a alta direção do PSD na imigração 
Dr. Rui Rio , Carlos Páscoa e José Cesário

Ismael  Loureiro da Casa de 
Trás-os-Montes, o presidente 
do Real Gabinete Português 
de Leitura Francisco Gomes 
da Costa,  o presidente do 
Vasco da Gama Alexandre 
Campelo, e os deputados 
da Imigração José  Cesário 
e Carlos Pascoa, acompa-
nhando o seu presidente.

Rose Boaventura deu 
início à sua fala agradecen-
do a todos pela presença,  
mencionando sua alegria em 
receber o convidado Dr. Rui 
Rio. A seguir falou o presi-
dente da Casa,  Ernesto Bo-
aventura, também feliz com 
a data e com a presença de 
tantos amigos,  em data tão 
especial aos Portugueses, e 
ofereceu a palavra ao Presi-
dente do PSD.

Havia uma certa curiosida-
de no ar; muita gente queren-
do conhecer mais de perto o 
líder do partido que, como o 
presidente Marcelo Rebelo de 
Souza tem feito, tem passado 
o dia 10 de Junho em países 
com Comunidades Portugue-
sas; e,  segundo mencionou, 
enquanto estiver à frente do 
partido é assim que vai fazer.  

Muito simpático e tentando 
atender a todos, recebeu com 
surpresa um amigo de escola 
residente há quarenta e quatro 
anos no Rio de Janeiro, o Al-
berto Runkel, e lembrou-se do 
nome assim que o viu. Con-
versaram por alguns minutos 
e mataram antigas saudades.

Chegando  a  hora do Dr. 
Rui Rio falar para os presen-
tes,  de uma maneira fácil de 
se entender, mencionou o mo-
mento atual de Portugal citan-
do o que na sua opinião  esta-
va correto e o que se devia ser 
feito para melhorar as condi-
ções de País. Com coerência, 
deixou claro  o que na sua ma-
neira de ver seria o certo para 
governar o País. Foi bastante 
aplaudido por suas palavras. 
No fim do seu discurso a sen-
sação que tivemos foi de que 
os presentes gostaram  do 
que ouviram, e concordaram 
com as linhas de raciocínio 
por ele apresentadas. 

Depois para encerrar a 
festa do Dia de Portugal, Ca-
mões e das Comunidades 
Portuguesas cantou-se o 
Hino Nacional:  Heróis do Mar 
Nobre Povo Nação Valente ... 

O Dr. Alcides Martins ao lado da Deputada Marta Rocha, (es-
tão fazendo força para que ela concorra a prefeitura) e seu 
marido Bernardo O Alfredo filando um vinho do Bruno com a  esposa Marga-

reth,amigos

CantorMario Simões e esposa  Maria e Antonio Martins e Mari 
Luci

Os dois casais inseparáveis Luis Augusto com a  Glorinha e o 
Pacheco com a Fátima Idalia

O empresario Adão Ribeiro com o Alberto Runkel, o Fernando 
Carrasqueira e o Alfredo                                              

Da Casa do Minho Agostinho dos Santos, o Joaquim Fernan-
des o Paulo

Da Casa 
das Beira 
o Presi-
dente José 
Henrique, 
sentado 
ao lado 
do José 
Henrique 
Coelho

De Viseu o  Alcidio Morgado com a esposa  Marcia e o José 
Queiroga da Irmandade de Sto Antonio dos Pobres

Nossas Amigas de sempre D. Olga , Tinhinha e Alice
Neste flagrante o Comendador Afonso Bernardo com a espo-
sa Flobela e filhos Dr. Sergio, e Dr, Roberto na mesa com o 
Maneca e a esposa I

O Atual Presidente do PSD no Rio de Janeiro Flávio Martins 
com  esposa Luciene Marquesan na mesa com o Cardão e 
sua namorada, Luzia Coimbra

Da Casa de Tras-os-Montes o Presidente Ismael , com o An-
tonio Paiva e esposa  Fatima e Alice Abreu

Manuel Pinto Aires e sua esposa D. Guilhermina acompanha-
dos por um casal amigo

Jantar comemorativo ao Dia 10 
de Junho na Casa da Vila da Feira
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Portugal é o melhor destino da 
Europa pela terceira vez

Portugal foi o grande vencedore europeu 
da noite dos World Travel Awards. Ao todo, 
foram atribuídos 25 prêmios a Portugal. Entre 
os principais estão: “Melhor Destino Turístico 
europeu”, “Melhor Destino de ‘City Break’” e 
“Melhor Porto de Cruzeiros” (Lisboa), “Melhor 
Destino Insular” (Madeira) e “Melhor Projeto 
de Desenvolvimento Turístico” (Passadiços 
do Paiva). A cerimônia de entrega de prêmios 
aconteceu na Madeira.

Na categoria de melhor destino europeu, 
Portugal concorria com a Áustria, Inglater-
ra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, 
Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia. 
Em comunicado, o Ministro Adjunto e da Eco-
nomia, Pedro Siza Vieira, afirmou: “É uma 
enorme satisfação receber o ‘Óscar’ de Me-
lhor Destino Europeu pelo terceiro ano conse-
cutivo.  Portugal tem-se assumido como um 
destino imperdível e irresistível, e o fato de 
conquistarmos esta distinção de forma con-
secutiva mostra que a nossa estratégia está 
certa, dá frutos e é consistente”, disse Pedro 
Siza Vieira.  Outro dos importantes galardões 
da noite foi atribuído ao Turismo de Portugal, 
que recebeu o prêmio de “Melhor Organismo 
Oficial de Turismo”. Em 2018, Portugal já ti-
nha recebido 36 prêmios destes “Óscares do 
Turismo”, e tinha sido eleito, pela segunda 
vez consecutiva, como o “Melhor Destino do 

Mundo”.
Lisboa, além de ganhar o prêmio de me-

lhor cidade para visitar, ganhou também na 
categoria de “Melhor Porto de Cruzeiros da 
Europa”. Em 2018, a capital portuguesa já 
tinha conseguido a mesma distinção. Na 
categoria “Prêmio Europeu de Turismo Res-
ponsável” foi distinguido o projeto Dark Sky 
Alqueva, a reserva com certificado “Starlight” 

— que tem poluição luminosa muito baixa — 
que convida os visitantes a ver o céu notur-
no alentejano para conhecer melhor a nossa 
galáxia.

Já o Algarve levou para casa, pela quinta 
vez consecutiva, o prêmio de “Melhor Destino 
de Praia da Europa”. A região competia nesta 
categoria com Cannes, em França, Corfu e 
Peloponeso, na Grécia, Maiorca e Marbella, 

em Espanha, Oludeniz, na Turquia e Sarde-
nha, em Itália. A Madeira foi eleita,  pela sexta 
vez,  como o “Europe´s Leading island desti-
nation” , o melhor destino insular da Europa, 
nos World Travel Awards. A região autôno-
ma portuguesa já tinha sido a vencedora em 
2013, 2014, 2016, 2017 e 2018. Preteridos 
nesta categoria ficaram as Canárias, Malta, 
Creta e Sardenha. Os prêmios foram atribuí-
dos depois de uma votação online do público 
e de profissionais do turismo. 

“Não podíamos estar mais felizes com esta 
distinção. Receber este prêmio, em casa, na 
primeira vez que somos anfitriões da Gala Eu-
ropeia dos World Travel Awards, tem um sa-
bor ainda mais especial”, disse Paula Colaço, 
secretária Regional do Turismo e Cultura da 
Madeira. É o resultado do trabalho que temos 
desenvolvido para levar a Madeira ao merca-
do Europeu. Não restam dúvidas de que so-
mos a melhor Ilha da Europa e com esta cam-
panha deixamos as portas abertas para que 
venham ver e viver a Madeira”, disse Paula 
Colaço. Os World Travel Awards foram cria-
dos em 1993 para “reconhecer, premiar e ce-
lebrar a excelência de todos os setores chave 
das indústrias de viagens, turismo e hospita-
lidade”. Atualmente, estes prêmios são reco-
nhecidos como um dos principais galardões 
nestes setores.

O que faz um grande vinho ser 
um grande vinho e sê-lo de forma 
consistente ao longo de décadas? 
Nada melhor, para responder a 
esta pergunta, do que uma prova 
vertical de Barca Velha, o mais fa-
moso vinho português. Na sua úl-
tima edição produziram-se 18 mil 
garrafas, que hoje estão cotadas 
em cerca de 600 euros por unida-
de em Portugal e, face à procura 
no Brasil, pode atingir a cotação 
de 2000 euros.

Foi precisamente uma pro-
va dessas que aconteceu, no 
arranque do Vinhos de Portugal 
em São Paulo, que chegou a 
esta cidade depois da primeira 
etapa, no fim-de-semana ante-
rior, no Rio de Janeiro.

A prova, apresentada por 
Manuel Carvalho, diretor do 
PÚBLICO, aqui na qualidade 
de crítico de vinhos, tinha sido 
anunciada pela organização 
como o momento mais aguar-
dado do evento de São Pau-
lo, não só pela oportunidade 
de provar quatro Barca Velha 
de diferentes anos e ainda um 
Reserva Especial, como pela 
presença de Luís Sottomayor, 
o enólogo da Casa Ferreirinha, 
responsável por este vinho, 
que, em 67 anos de história 
recebeu o rótulo de Barca Ve-

lha apenas em 18 colheitas. Nos 
outros anos, como explicaria o 
enólogo, ele pode ser Reserva 
Especial ou pode não ser nada.

O que leva então à decisão 
de declarar um vinho como Bar-
ca Velha, o que o distingue de 
um Reserva Especial, é um dos 
grandes mistérios que os partici-
pantes nesta prova queriam des-
vendar. E Luís Sottomayor não 
os desiludiu.

Apesar de estarmos a falar 
de diferenças muito sutis, alguém 
com a experiência dele, que ain-
da conheceu o criador do vinho, 
Fernando Nicolau de Almeida, e 
que declarou o seu primeiro Bar-
ca Velha em 2008, sabe exata-
mente o que procura: a certeza 
de que o vinho tem capacidade 
para envelhecer bem, a garantia 
da longevidade.

A prova abriu em ambiente so-
lene – “provar quatro grandes Bar-
ca Velha, o vinho português mais 
consagrado, mais caro, mais raro, 
é um momento que exige alguma 
solenidade e alguma reflexão”, 
disse Manuel Carvalho, antes de 
contar resumidamente a história 
da Casa Ferreirinha, do papel 
dessa mulher única no Douro que 
foi D. Antónia Adelaide Ferreira, e 
depois a aventura de criar o Bar-
ca Velha com uvas nascidas no 

calor tórrido do Douro Superior 
e, como explicaria Sottomayor, 
a pedirem alguma frescura e, so-
bretudo, a acidez de outras nas-
cidas em quotas mais elevadas. 
É desse equilíbrio, construído e 
mantido desde os anos 50 do sé-
culo passado até hoje, que se faz 
o Barca Velha.

“De cada vez que provo um 
Barca Velha é como se fosse 
a primeira vez”, confidenciou o 
enólogo, que fez precisamente 
no Brasil as verticais mais com-
pletas deste vinho. Modesto, diz 
que não sente um grande peso 
de responsabilidade porque 
sabe que tem o que precisa para 
trabalhar: “muito boas uvas”.

E agora tudo é mais fácil do 
que era no tempo de Fernando 
Nicolau de Almeida, quando era 
preciso transportar gelo de Ma-
tosinhos até à Quinta do Vale 
Meão, hoje o Barca Velha é feito 
noutra quinta, a da Leda, para 
poder controlar a temperatura 
nas cubas de fermentação.

O criador do Barca Velha “ti-
nha o sonho de produzir no Dou-
ro um grande vinho de mesa” e 
para isso foi a França aprender 
com os melhores. O primeiro 
vinho da prova de São Paulo 
foi o Barca Velha de 1965 que, 
segundo Sottomayor, “foi feito 

O segredo dos Barca Velha ainda é a longevidade
como o de 52”, o primeiro, em 
condições que descreveu como 
“arcaicas”. Apesar da idade, 
Sottomayor chamou a atenção 
para os aromas terciários que já 
começam a notar-se, com notas 
“levemente iodadas, uma certa 
maresia, alguns cheiros de far-
mácias antigas”.

Em novo, provavelmente 
“seria imbebível dada a sua ads-
tringência”. Mas, moldado pelo 
tempo, ultrapassou os 50 anos 
de vida ganhando em charme e 
complexidade o que perdeu em 
intensidade, porque, notou o crí-
tico, “os vinhos são seres vivos, 
evoluem, passam por diferentes 
fases, quase à semelhança dos 
humanos”.

Daí o interesse de uma pro-
va vertical como esta, que con-
tinuou com o Barca Velha de 
1982, já da “era da eletricidade” 
nas adegas. O público foi fazen-
do perguntas: como sabe que 
vai ser Barca Velha? Alguma 
vez decidiu que seria Reserva 
Especial e mais tarde pensou 
que poderia ter sido Barca Ve-
lha? Houve até quem tentasse a 
sua sorte perguntando ao enólo-
go como estava o de 2011 – mas 
a decisão sobre este, respondeu 
Sottomayor sorrindo, será toma-
da até ao final do ano.

No de 82, os aromas terciá-
rios estão apenas a começar a 
aparecer, sente-se “muita pimen-
ta, frutos secos como a noz e a 
amêndoa, e na boca é de uma 
frescura extraordinária, uma in-
tensidade fora do comum”, resu-
miu o enólogo. O terceiro vinho 
foi o de 1991, já vinificado por 
Sottomayor, e o quarto foi o de 
2008, o tal cuja decisão de levar 
o rótulo de Barca Velha foi toma-
da pela primeira vez por ele.

Por fim, para terminar a pro-
va, foi servido um Reserva Es-
pecial de 2009, um vinho, nas 
palavras de Sottomayor, “pro-
vocante, guloso, que diz olá, 
cheguei, estou aqui, sou bonito”. 
Não sendo um Barca Velha, aju-
dou o enólogo a explicar melhor 
a tal diferença: “Se calhar é um 
vinho demasiado oferecido e 
talvez tenha sido isso que me 
levou a decidir que seria um Re-
serva Especial”.

Novas operações de crédito à 
habitação acima de 800 milhões 

As novas operações de crédito à habitação supera-
ram, pelo segundo mês, os 800 milhões de euros, em 
abril, segundo o Banco de Portugal. O valor financiado 
representa um aumento de cerca de 3% face a igual 
período do ano passado, mas é inferior aos emprésti-
mos concedidos em março.Os bancos nacionais finan-
ciaram 804 milhões de euros para a compra de casa, 
em abril. Segundo os dados do Banco de Portugal, 
este número representa uma queda de 7,6% face aos 
870 milhões de euros financiados um mês antes. Face 
ao período homólogo registra-se um crescimento de 
perto de 3%.

turistas energéticos mudam de 
operadores e não paga a conta de luz
A Associação de Comercializadores de Energia no Merca-
do Liberalizado defende a elaboração de uma lista negra 
que identifique os chamados “turistas energéticos”- con-
sumidores que trocam constantemente de fornecedor 
e deixam as contas por pagar, com a consciência e que 
estas dívidas prescrevem após seis meses. “Temos difi-
culdades legais para controlar este fenômeno, desde que 
existe Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados”, 
explica Ricardo Nunes, presidente da ACEMEL.”De mo-
mento, não existe controle, mas dada a escala crescente 
do problema, a associação já pensa em medidas. A solu-
ção poderá incidir na criação de um sistema de comuni-

cação entre empresas para troca de informação, embora 
Nunes reconheça as limitações que podem surgir na si-
nalização dos devedores, tendo em conta a regulação da 
proteção de dados”

taP deverá ter mais um 
milhão de passageiros 

A TAP deverá encerrar este ano com um aumento entre 
800 mil e um milhão de passageiros, de acordo com o 
presidente da companhia, Antonoaldo Neves. Em 2018 
transportou 15,8 milhões de passageiros, mais 1,5 mi-
lhões de passageiros, mais 10,4%, do que em 2017. An-
tes da partida do voo inaugural da TAP para São Fran-
cisco, nos Estados Unidos, o responsável disse que em 
maio a TAP já tinha acumulado mais 200 mil passageiros 
do que no ano passado. O presidente recordou ainda que 
havia 28 voos semanais para os EUA e neste ano já se 
chegou a 56. “Estamos a dobrar o número de voos, sen-
do que dantes menos de 60% das vendas eram feitas nos 
EUA e agora mais de 75% são nos EUA”, adiantou.

empresa do Porto incentiva 
natalidade com prêmios 
de 500 euros por filho

A ITSector decidiu dar um prêmio de 500 euros aos 
colaboradores da empresa por filho que tenham. A 
medida de apoio à natalidade na ITSector não é no-
vidade. Desde 2015, a empresa já beneficiou 56 cola-
boradores, explica Maria Inês Domingues, diretora de 

recursos humanos da empresa. Estes incentivos tradu-
zem-se num investimento total de 28 mil euros por parte 
da empresa do Porto. É, no fundo, uma demonstração 
simples do quanto queremos promover o bem estar e 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, reconhe-
cendo a importância desta dimensão na nossa vida e no 
nosso bem estar”. O objetivo é, ainda, reter o talento da 
empresa e garantir a estabilidade nas equipes. Os cola-
boradores podem funcionar como autênticos embaixa-
dores da ITSector, recebendo incentivos monetários se 
referenciarem  como amigos da área tecnológica para 
se juntarem às equipes.

Construção em Portugal registra 
maior subida em 5 meses

A produção na construção em Portugal registrou, em abril, 
a maior subida em cinco meses, sobretudo do segmento 
de engenharia civil. Segundo os dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística, a produção na construção cresceu 3,7% 
em abril, o que traduz a maior subida desde novembro 
(3,9%). “O Índice de Produção na Construção acelerou 
0,6%, para uma taxa de variação de 3,7% em abril”, in-
dica o INE. Os dois segmentos considerados, construção 
de edifícios e engenharia civil aceleraram respetivamente, 
0,4 e 1,1 %. Apesar desta aceleração do crescimento da 
produção, o emprego e as remunerações no setor subi-
ram a um ritmo inferior ao de março. No caso do emprego, 
o crescimento passou de 3,2% em março para 2,9% em 
abril, enquanto nas remunerações a subida desacelerou 
de 6,2% para 6%.
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Ministério da Educação e 
Município de Oeiras iniciam 
Plano de Reabilitação de 13 

Escolas do Concelho

O Ministério da Educa-
ção e o Município de Oei-
ras vão assinar um Acordo 
de Colaboração no sentido 
de se iniciar a intervenção 
de requalificação das esco-
las básicas e secundárias 
do concelho que, no âm-
bito do Contrato Interadmi-
nistrativo de Delegação de 
Competências, celebrado 
entre as duas entidades, 
vão ser transferidas para 
o património da Câmara 
Municipal. Num total de 13 
escolas com necessidades 
de serem intervenciona-
das, as primeiras três vão 
ter intervenção nos anos 
de 2020 e 2021.

Para o efeito, a Secretá-
ria de Estado Adjunta e da 
Educação, Alexandra Fer-
nandes Leitão o Presiden-
te da Câmara Municipal de 
Oeiras, Isaltino Morais, vão 
assinar um Acordo de Cola-
boração, no próximo dia 12 
de junho, às 10:00, na Es-
cola Secundária Professor 
José Augusto Lucas, em 
Linda-a-Velha.

Com a assinatura deste 
primeiro Acordo consubs-
tancia-se a primeira fase do 
Plano de Reabilitação das 
Escolas Básicas e Secun-
dárias, com a reabilitação de 
três escolas, nomeadamente 

a Escola Secundária Profes-
sor José Augusto Lucas (Lin-
da-a-Velha), a Escola Básica 
São Julião da Barra (Oeiras) 
e a Escola Básica e Secun-
dária Aquilino Ribeiro (Porto 
Salvo). Estas escolas foram 
selecionadas pelo seu es-
tado atual de conservação, 
para além da antiguidade.

Esta primeira interven-
ção terá um custo global es-
timado em € 6.420.000,00, 
sendo que, à luz do referi-
do acordo de colaboração, 
será financiado equitativa-
mente pelas duas entida-
des, ou seja, 3.210.000,00 € 
será o montante disponibi-
lizado por cada uma delas. 
As obras de requalificação 
serão realizadas pelo Muni-
cípio de Oeiras.

Prevê-se que em 2021 
se inicie a preparação de 
novos acordos, que per-
mitam abranger, em fases 
subsequentes, as restan-
tes 10 escolas com reco-
nhecidas necessidades de 
intervenção.

De acordo com um estu-
do realizado pelo Município 
e entregue ao Ministério, 
quantifica-se as interven-
ções necessárias para a 
reabilitação das 13 esco-
las em, aproximadamente, 
22,2 M €. 

Regiões & Províncias

A cidade da Lixa come-
mora, entre dias 21 e 23 de 
junho, o XXIV aniversário 
da sua elevação à categoria 
de cidade, com um conjunto 
de atividades programadas 
para assinalar esta impor-
tante data.

As celebrações, promo-
vidas pela Câmara Munici-
pal de Felgueiras em par-
ceria com várias entidades 
da região, têm início pelas 
10h00 do dia 21 de junho, 
com o hastear da bandeira. 
Às 21h00 a cidade será ani-
mada por uma arruada da 
Banda de Música da Lixa, 
que culmina com a apresen-

Lixa

s. joão da madeira

figueira da foz

póvoa de Lanhoso

A vila da Póvoa de Lanho-
so assistiu, na noite de 9 de 
junho (domingo), a partir das 
21h15, a um grande espetá-
culo musical, que envolverá 
ainda dança, canto, poesia e 
representação teatral. O con-
certo “Portugal somos nós”, 
promovido pelo município 
povoense no largo dos Pa-
ços do Concelho, é um espe-
táculo que pretende exaltar o 
Dia de Camões, de Portugal 
e das Comunidades Portu-
guesas, bem como a História 
e as Gentes da Póvoa de La-
nhoso, com a particularidade 

Lançada a reabilitação de mais 20
apartamentos de habitação social

programa do colóquio e exposição apresentados no museu

A Habitar S. João pre-
tende ainda colaborar, no 
âmbito dos fogos que são 
propriedade do município, na 
remoção de coberturas de 
amianto de prédios com Ha-
bitação Social.

À luz do Contrato Progra-
ma celebrado entre a Câma-
ra Municipal de S. João da 

Madeira e a empresa muni-
cipal Habitar S. João serão 
reabilitados mais 20 apar-
tamentos, com vista à sua 
atribuição a famílias inscritas 
para habitação social.

O arranque das obras 
está previsto para julho, num 
investimento que ronda os 
60 mil euros, com remodela-

O programa do colóquio 
e exposição “Santos Rocha, 
Arqueologia e Territórios da 
Figueira da Foz”, foi apresen-
tado, na passada quinta-feira, 
em conferência de impressa 
realizada no museu municipal.

Estas iniciativas integram 
as comemorações do 125.º 

aniversário do museu e pre-
tendem refletir sobre a ação 
do fundador e patrono do 
espaço museológico, Antó-
nio dos Santos Rocha, nas 
realidades arqueológicas e 
nos territórios do concelho, 
desde as origens até à épo-
ca industrial.

Nuno Gonçalves, vereador 
da Câmara Municipal da Fi-
gueira da Foz, foi o primeiro a 
intervir na conferência de im-
prensa, começando por apre-
sentar o colóquio, que conta 
com o Instituto de Arqueologia 
da Universidade de Coimbra 
como parceiro, e com a par-

ticipação de professores e 
investigadores figueirenses 
na comissão científica. O ve-
reador referiu que na exposi-
ção estarão presentes “novas 
descobertas arqueológicas” e 
frisou a importância da mes-
ma para a caracterização do 
território figueirense. 

Comemora xxiv 
aniversário da 

elevação a cidade

festeja Camões com música, dança e poesia

de ser um evento “made in 
Póvoa de Lanhoso”, ou seja, 
todas as pessoas participan-
tes descendem da Póvoa de 

Lanhoso ou têm nas suas 
raízes ligações ao concelho.

Do tango ao folclore, da 
música clássica ao acor-

tação de um concerto. Às 
23h00 realiza-se o XV en-
contro de Tunas.

No dia 22, sábado, entre 
outras atividades, haverá 
uma homenagem aos com-
batentes na guerra do antigo 
Ultramar. De tarde, decorre-
rá o XXXII Festival Nacional 
de Folclore da Cidade da 
Lixa. À noite, depois de um 
Arraial de S. João, a cidade 
recebe o concerto de músi-
ca – Cantares Tradicionais 
Santo André.

A manhã de domingo, dia 
23 de junho, inicia com um si-
mulacro orientado pelos Bom-
beiros Voluntários da Lixa.

deão, do fado à poesia, nes-
te espetáculo celebrar-se-á 
Portugal numa simbiose per-
feita entre as gentes da terra 
e as suas artes.

Recorde-se que Portu-
gal celebra o seu dia nacio-
nal a 10 de junho, data da 
morte do poeta Luís Vaz de 
Camões, que faleceu nesse 
mesmo dia e mês, no ano 
de 1580, assim se home-
nageando, todos os anos, o 
maior dos Poetas lusos, que 
enalteceu no seu poema “Os 
Lusíadas” os feitos passados 
do povo português

Trinta estagiários ini-
ciaram no dia 3 de junho, 
um curso de formação de 
agente de Polícia Municipal 
num total de 489 horas de 
formação.

Esta formação aborda-
rá áreas temáticas funda-
mentais relacionadas com 
o exercício das competên-
cias de polícia municipal. 
Apresentando dois ciclos, 
o ciclo de iniciação e a pri-
meira fase do ciclo de es-
pacialização, que encerram 
em si uma formação de na-
tureza administrativa e cívi-

Oeiras forma novos
agentes de Polícia Municipal

ca, sendo da competência 
da Fundação para os Estu-
dos e Formação nas Autar-
quias Locais - FEFAL o seu 
desenvolvimento. 

Caberá à PSP desen-
volver as atividades ine-
rentes à segunda fase do 
ciclo de especialização, 
uma formação profissional 
específica.

Após a frequência do 
curso com aproveitamento, 
os formandos farão um es-
tágio, findo o qual ingressa-
rão na Carreira de Polícia 
Municipal.

A tarde também é dedi-
cada às comemorações do 
aniversário da cidade. Às 
15h00, será homenageado 
Carlos Coelho – “Centenário 
In Memoriam do Nascimento 
– 1919 * 2019. Sarau Cultu-
ral (música e poesia)”.

O Rancho Folclóricos das 
Lavradeiras da Lixa sobe ao 
palco às 18h00. A festa conti-

nua com a atuação do Grupo 
de Dança Corpo e Alma.

O jantar inicia às 19h00 
com o Arraial de S. João. As 
Marchas de S. João desfilam 
às 21h00.

Às 22h00, inicia o Concer-
to de Música – Tody Moreira 
e Bailarinas. As comemora-
ções terminam com uma ses-
são de Fogo de artifício

ções ao nível das instalações 
elétricas e das canalizações, 
pintura de paredes, repara-
ção de pavimentos, arranjos 
de armários, portas e jane-
las, bem como, afinação de 
estores.

O Contrato Programa en-
tre o Município e a Habitar 
S. João prevê uma trans-
ferência efetiva de verbas 
destinadas à reabilitação de 
apartamentos devolutos e, 
por falta de condições, sem 
inquilinos. Assim, estima-se 
que, em 2019, de um total de 
33 frações que se encontra-
vam nessa condição, sejam 
recuperadas e entregues 29 
casas a famílias em listas de 
espera.

Remoção de amianto de 
prédios mais antigos

Uma das necessidades 

identificadas pela Habitar S. 
João é a substituição de co-
berturas com amianto dos 
edifícios onde a empresa 
municipal possui fogos des-
tinados a habitação social. 
O avanço desta medida está 
dependente do voto favorá-
vel, em sede de condomínio, 
de todos os proprietários 
das frações dos prédios em 
questão, bem como da con-
tribuição financeira dos pro-
prietários de cada fração, em 
proporção.

O Conselho de Adminis-
tração da empresa, presente 
nas reuniões de condomínio, 
tem defendido a remoção do 
amianto, assumindo a Habi-
tar S. João o compromisso 
financeiro correspondente às 
casas que são propriedade 
do Município.



Rio de Janeiro, 13 a 19 de Junho de 2019Portugal em Foco 5

Regiões & Províncias

“Por razões de seguran-
ça, os dois aviões pesados 
anfíbios sediados no Cen-
tro de Meios Aéreos (CMA) 
de Seia, no âmbito do Dis-
positivo Especial de Com-
bate a Incêndios Rurais 
(DECIR), serão reposicio-
nados esta terça-feira no 
Centro de Meios Aéreos 
de Castelo Branco”, preci-
sa a Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC), numa nota 
enviada à agência Lusa.

A ANEPC justifica a 
deslocalização das aero-
naves com um conjunto de 
situações reportadas pelo 
operador das aeronaves, 
nomeadamente o abati-
mento da pista, com claros 
reflexos na segurança de 

seia

pedrógão grande

belmont

chaves

As Aldeias Históricas 
de Portugal vão receber 
este ano a Semana Euro-
peia de Cicloturismo, que 
começa a 29 de junho e 
prolonga-se até 06 de ju-
lho. Belmonte será o ponto 
de partida e de chegada.

Segundo as Aldeias 
Históricas de Portugal, a 
iniciativa já conta com cer-
ca de 1.500 participantes 
inscritos, provenientes de 
oito países do continente 
europeu, do Canadá e da 
Austrália.

A XV Semana Euro-
peia de Cicloturismo terá 
como epicentro a Aldeia 
Histórica de Belmonte, no 
distrito de Castelo Branco, 
que será o ponto de parti-
da e de chegada dos sete 
dias de atividades dirigidas 
para famílias e para aven-
tureiros.

A escolha de Belmonte 
como ponto de partida e 
de chegada das atividades 
“prende-se com a sua cen-
tralidade relativamente ao 
território das Aldeias Histó-
ricas, estando posicionada 
a uma distância equilibra-
da em relação às restantes 
11 aldeias”, é justificado.

Em termos de aloja-
mento, os promotores refe-
rem que estão disponíveis 
oito parques de caravanas 

inquérito a alegadas
irregularidades na reconstrução 

de casas tem 43 arguidos
O inquérito que in-

vestiga alegadas irre-
gularidades no apoio à 
reconstrução de casas 
que arderam no fogo de 
Pedrógão Grande, em 
2017, tem 43 arguidos, 
disse hoje a Procurado-
ria-Geral da República 
(PGR).

“Existe um inquérito 
onde se investigam irre-
gularidades relacionadas 
com a reconstrução e 
reabilitação dos imóveis 
afetados pelos incêndios 
de Pedrógão Grande. 
Este inquérito tem, nes-
te momento, 43 arguidos 
constituídos, encontra-se 
em investigação e está 
em segredo de justiça”, 
refere a PGR, em res-
posta escrita enviada 
hoje à agência Lusa.

Fonte judicial disse à 
Lusa que o presidente 
da Câmara de Pedrógão 
Grande, Valdemar Alves, 
é um dos arguidos nes-
te inquérito. O autarca é 
também arguido no pro-
cesso que visa apurar 
responsabilidades nos 

incêndios naquela região 
que, em junho de 2017, 
mataram 66 pessoas e 
feriram mais de duzentas.

No processo em que 
se investigam irregulari-
dades no apoio à recons-
trução de casas, eram 
quatro os arguidos cons-
tituídos em setembro de 
2018, número que subiu 
para dez, em novembro, 
sendo todos, à data, “re-
querentes de apoios”, no 
âmbito do inquérito que 
investiga “irregularidades 
relacionadas com a re-
construção e reabilitação 
dos imóveis afetados pe-
los incêndios de Pedró-
gão Grande”, explicou a 
PGR, naquela ocasião.

De acordo com a nota 
publicada, em setembro 
de 2018, pelo Departa-
mento de Investigação e 
Ação Penal de Coimbra, 
estão em causa “factos 
suscetíveis de integrarem 
os crimes de corrupção, 
de participação económi-
ca em negócio, de burla 
qualificada e de falsifica-
ção de documento”.

meios aéreos saem de seia e vão ser
reposicionados por razões de segurança

aldeias históricas recebem Xv
semana europeia de cicloturismo

distribuídos por várias zo-
nas da Aldeia Histórica de 
Belmonte, a que se juntam 
duas zonas de campismo 
e cerca de 350 camas dis-
poníveis na hotelaria e no 
alojamento local.

Com organização da 
Federação Portuguesa de 
Ciclismo, em parceria com 
o município de Belmonte, a 
União Europeia de Ciclotu-
rismo e as Aldeias Históricas 
de Portugal e o apoio institu-
cional do Turismo do Centro 
de Portugal e do Turismo de 
Portugal, o programa da XV 
Semana Europeia de Ciclo-
turismo é composto por sete 
dias de atividades, com di-
versos tipos de percursos e 
níveis de dificuldade.

Todos os dias existem 
três percursos marcados 
(curto, médio e longo), 
com início e final na Aldeia 
Histórica de Belmonte.

O programa inclui tam-
bém dez percursos em 
linha até às Aldeias Histó-
ricas mais distantes, dois 
desafios de grande dificul-
dade, com montanha e lon-
gas distâncias, e um percur-
so GPC – Grande Percurso 
de Cicloturismo das Aldeias 
Históricas (GR22).

“Com uma oferta ímpar 
em percursos de bicicleta 
e BTT, definidos e estru-

turados pela Rede das Al-
deias Históricas de Portugal 
– como a Grande Rota 22 
(GR22), a maior rota de Wa-
lking & Cycling em Portugal, 
um percurso circular com 
cerca de 600 quilómetros -, 
o território das Aldeias His-
tóricas de Portugal não po-
deria ser mais atrativo para 
amantes de ciclismo”, subli-
nham as Aldeias Históricas 
em comunicado enviado à 
agência Lusa.

A fonte acrescenta que, 
tratando-se de um evento 
adequado tanto a famílias 
como a aventureiros, es-
tão previstas atividades 
para jovens cicloturistas, 
para acompanhantes que 
não pedalem, visitas aos 
museus locais de Belmon-
te, passeios pedestres e 
visitas em autocarro até 

voo e no trabalho diário 
das equipas afetas aos 
meios aéreos.

Segundo a Proteção 
Civil, a opção de deslo-
calização para o CMA de 
Castelo Branco mereceu a 
concordância do operador 
e da Câmara Municipal de 

Castelo Branco.
 “Com esta decisão fi-

cam salvaguardadas as 
condições de segurança 
de operação dos aviões 
pesados anfíbios e, simul-
taneamente, garantida a 
capacidade de resposta 
do DECIR 2019”, indica, 

manifestando-se disponí-
vel para reverter esta situa-
ção logo que as condições 
de segurança da operação 
estejam garantidas.

A Câmara Municipal de 
Seia já pediu uma reunião 
com caráter de urgência 
ao ministro da Administra-
ção Interna, Eduardo Ca-
brita, sobre a retirada dos 
meios aéreos pesados de 
combate a incêndios do 
Aeródromo Municipal da 
Serra da Estrela “por ale-
gada falta de condições de 
segurança, denunciadas 
pelo operador”.

A Câmara de Seia des-
mente “a existência de 
quaisquer anomalias” que 
impeçam a presença dos 
meios aéreos em Seia.

às Aldeias Históricas mais 
distantes.

“Com o objetivo de ofe-
recer aos participantes 
uma experiência única e 
autêntica nas Aldeias His-
tóricas de Portugal, serão 
promovidas atividades jun-
to da comunidade local, to-
das as noites”, é também 
anunciado.

A XV Semana Europeia 
de Cicloturismo é um dos 
mais importantes certa-
mes da modalidade.

As 12 Aldeias Históri-
cas de Portugal (Almeida, 
Belmonte, Castelo Mendo, 
Castelo Novo, Castelo Ro-
drigo, Idanha-a-Velha, Li-
nhares da Beira, Marialva, 
Monsanto, Piódão, Sorte-
lha e Trancoso) são o pri-
meiro destino em rede à 
escala mundial.

penacova

O município de Pena-
cova vai receber 2,5% das 
receitas do novo parque 
eólico do concelho, revelou 
ontem António Mexia, pre-
sidente executivo da EDP.

A ocasião foi a visita 
do ministro do Ambiente e 
da Transição Energética, 
João Matos Fernandes, e 
do secretário de Estado 
da Energia, João Galam-
ba, ao parque que está já 
em funcionamento há três 
meses (desde março).

O presidente da Câma-
ra de Penacova, Humber-
to Oliveira, destaca que 
este parque constitui um 
contributo financeiro para 
o município e é também, 
por outro lado, um con-
tributo dos territórios de 
baixa densidade. Refere 
ainda que os donos dos 
terrenos onde o parque foi 

construído recebem tam-
bém uma renda.

O parque eólico que 
tem 13 turbinas e uma po-
tência de 46,8 MW consti-
tuiu um investimento de 42 
milhões de euros.

António Mexia referiu 
ainda que o parque tem 
uma produção média de 
110 GW/hora, o que dá 
para abastecer de ener-
gia 50 mil casas e evitar 
48 mil toneladas por ano 
de emissões de dióxido de 
carbono.

Para o presidente exe-
cutivo da EDP, a energia 
solar e eólica é hoje “ab-
solutamente incontorná-
vel”, dado que, na últi-
ma década, desde 2010, 
“os custos de geração 
de energia solar e eólica 
desceram na ordem dos 
80 ou 70%”, referiu.

2,5% das receitas do novo parque 
eólico vão para o município

A Câmara de Chaves 
anunciou hoje que está 
concluído o projeto de re-
gularização fluvial do Tâ-
mega, orçado em 268 mil 
euros e que teve como 
objetivo reduzir o risco de 
inundações na cidade.

A intervenção ocorreu 
numa extensão de 16 qui-

lômetros, nas duas mar-
gens do rio, sobretudo 
em zonas afetadas pelas 
cheias.

O projeto contemplou 
trabalhos de retirada de 
material acumulado no lei-
to, limpeza, plantação de 
árvores para consolidação 
da galeria ripícola, esta-

bilização das margens, 
recorrendo a técnicas de 
engenharia natural, abate 
e substituição de árvores 
afetadas por doença, bem 
como a criação de aces-
sos alternativos parta veí-
culos de apoio à atividade 
agrícola.

O projeto foi desenvolvi-

do pela Agência Portugue-
sa do Ambiente (APA), em 
parceria com o município.

Esta obra financiada in-
tegrou o Plano de Gestão 
do Risco de Inundações, 
no âmbito do Plano Opera-
cional da Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Re-
cursos (POSEUR).

concluído o projeto que minimiza risco de inundações no tâmega
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Economia

O Banco de Portugal 
está a desenvolver uma 
série de iniciativas para 
promover os pagamen-
tos eletrônicos, depois de 
uma reunião plenária do 
Fórum para os Sistemas 
de Pagamentos, estrutu-
ra consultiva do regulador 
nesta área.

Em comunicado, a ins-
tituição liderada por Car-
los Costa, referiu que na 
reunião, presidida pelo 
administrador do BdP Hél-
der Rosalino, estiveram 
presentes os principais 
intervenientes nacionais 
na oferta e na procura de 
serviços de pagamento, 
incluindo representantes 
da Administração Pública.                                                                                                               

Durante o encontro foi 
debatido um conjunto de 
iniciativas para a promo-
ção da utilização e da se-
gurança dos pagamentos 
eletrônicos.

“Com o objetivo de pro-
mover os pagamentos ele-
trônicos, serão  desenvol-
vidas iniciativas concretas 
para incentivar a utilização 
mais generalizada dos dé-

Banco de Portugal prepara ações para
incentivar pagamentos eletrônicos

bitos diretos e da tecnolo-
gia ‘contactless’, criar con-
dições de utilização das 
transferências imediatas no 
ponto de venda e reduzir o 
uso do cheque”, diz o BdP .

Segundo o regulador, 
na área da segurança se-

rão desenvolvidas ações 
de informação, dirigidas 
aos utilizadores, empre-
sas e consumidores, para 
garantir a adoção atem-
pada dos novos requisi-
tos de autenticação forte 
do cliente, que entram em 

De acordo com um 
documento distribuído 
na reunião da Concer-
tação Social,  sobre a 
evolução do mercado 
de trabalho, a percen-
tagem de trabalhadores 
a receber a retribuição 
mínima ficou abaixo 
dos 20%, fixando-se em 
19,6% em dezembro de 
2018.

Segundo o último re-
latório de acompanha-
mento do acordo sobre 
salário mínimo divulga-
do em novembro pelo 
Governo, a percenta-
gem de trabalhadores 
abrangidos pelo salário 
mínimo nacional era 
de 22,3% em junho de 
2018, chegando a 757,2 
mil pessoas.

Desde 2016 o salá-
rio mínimo aumentou 
18,8% em termos no-
minais e 13,8% em ter-
mos reais e, em 2018, o 
valor da retribuição mí-
nima era de 580 euros, 
tendo subido para 600 
euros em janeiro deste 
ano.

“O pico do peso de 

Menos de um quinto dos 
trabalhadores recebia salário 

mínimo no final de 2018
trabalhadores abrangi-
dos pelo salário mínimo 
no início de cada ano, 
depois de ter aumen-
tado em 2016 e 2017, 
estabilizou e não ul-
trapassou os 23%, e 
tem diminuído de for-
ma significativa ao lon-
go de cada ano”, disse  
na reunião, presidida 
pelo secretário de Es-
tado Miguel Cabrita.                                                                                                                                    
Já o rendimento médio 
mensal líquido dos tra-
balhadores por conta 
de outrem ultrapassou 
pela primeira vez os 
900 euros no primeiro 
trimestre de 2019, um 
aumento homólogo de 
3%, referindo os últi-
mos dados do INE.

A média salarial in-
clui “comportamentos 
desiguais de diferentes 
patamares salariais”, já 
que, ao longo dos últi-
mos anos, os salários 
inferiores a 600 euros 
“têm perdido peso de 
modo muito significati-
vo, com reforço dos es-
calões acima”, informa  
a mesma fonte.

vigor em 14 de setembro 
de 2019”.

A autenticação forte é o 
procedimento através do 
qual o prestador de servi-
ços de pagamento verifica 
de forma segura, a identi-
dade do cliente ou valida o 
uso de um instrumento de 
pagamento, por exemplo, 
um cartão, incluindo as 
respetivas credenciais de 
segurança personaliza-
das, segundo informação 
no ‘site’ do BdP.

O mesmo comunica-
do, diz que as ações em 
debate devem explicitar o 
que é a autenticação forte 
do cliente e o que muda 
quando se realizam paga-
mentos nos diferentes ca-
nais digitais.

O BdP diz ainda que o 
Fórum para os Sistemas 
de Pagamentos irá elabo-
rar uma Estratégia Nacio-
nal para os Pagamentos 
em Portugal 2020-2022 
com vista a promover so-
luções de pagamento mais 
eficientes e adequadas às 
novas exigências do mer-
cado no médio prazo.

O número tem baixa-
do à medida que o setor 
vai alienando carteiras de 
imóveis e realizando lei-
lões, mas há bancos com 
mais de 5 mil imóveis para 
vender. São imóveis de 
todo o tipo que os bancos 
recebem de devedores, 
particulares e empresas, 
em situação de incumpri-
mento.

Além de casas de fa-
mílias que não consegui-
ram pagar o seu crédito, 
nas carteiras dos bancos 
constam empreendimen-
tos que  entraram em 
dificuldades. Moradias 
inacabadas, complexos 
hoteleiros e lotes de ter-
reno são exemplos de 
ativos que os bancos têm 
também à venda. Com o 

Bancos têm 24 mil imóveis para venda

O comissário europeu 
dos Assuntos Econômicos 
manifestou-se com  agrado 
pelo desempenho substan-
cial para não dizer notável 
de Portugal em matéria de 
crescimento econômico, 
mas insistiu que um forta-
lecimento a longo prazo da 
economia requer reformas.                                                                                                                                        
 Em conferência de im-
prensa em Bruxelas, após 
a divulgação das recomen-
dações específicas por 

Comissário dos Assuntos Económicos
elogia desempenho “notável” de Portugal A ministra do Mar, Ana 

Paula Vitorino, manifes-
tou a sua satisfação pelo 
fato de o Porto de Lis-
boa ter conquistado pelo 
quarto ano consecutivo, 
e pela quinta vez, o prê-
mio de melhor porto de 
cruzeiros da Europa, no 
âmbito dos World Travel 
Awards.

“Este prémio atribuí-
do ao setor do Mar, tra-
duz o reconhecimento 
pelo trabalho desenvol-

vido no reforço da im-
portância da economia 
azul para o nosso país”, 
salientou.

O Terminal de Cruzei-
ros de Lisboa teve a seu 
lado para a nomeação de 
melhor porto de cruzei-
ros da Europa as cidades 
de Antalya, Barcelona, 
Copenhagem, Kusadasi, 
Amesterdã, Heraklion, 
Istambul, Marselha, Pi-
reus, Southampton, Split 
e Veneza.

país, Pierre Moscovici su-
blinhou que para a Comis-
são Europeia é notável que 
os países que estiveram 
sob um programa de assis-
tência financeira tenham 
agora um desempenho 
substancial para não dizer no-
tável quanto ao crescimento.                                                                                                               
“E esse é o caso de Portu-
gal”, completou, defendendo 
que Bruxelas deve mencio-
nar também as boas notí-
cias.

“boom” registado no se-
tor imobiliário, os bancos 
tiveram uma ajuda extra 
para reduzir o seu nível 
de exposição ao crédito. 
Mas ainda é mais alto do 
que a média europeia. A 
Banca portuguesa tinha, 
no final de 2018, uma 
carteira de malparado 
correspondente a 9,4% 
do crédito total, quando a 
média na União Europeia 
é de 5%, segundo dados 
do BdP.

O Banco de Portugal 
está preocupado com o 
fato de os bancos esta-
rem a cortar nos spreads 
do crédito à habitação, 
com instituições a ofere-
cer taxas de cerca de 1%. 
“A tentativa de aumentar 
o volume de crédito atra-
vés da fixação de spreads 
de taxa de juro que não 
cubram o risco de crédi-

to de maneira sustentável 
poderá resultar, no futu-
ro, num maior nível de 
incumprimento”, avisou o 
Banco de Portugal no seu 
relatório de Estabilida-
de Financeira de junho. 
Esta guerra de spreads 
acontece numa altura 
em que existe evidência, 
em termos agregados, 
de sobrevalorização no 
mercado imobiliário resi-
dencial desde a segunda 
metade de 2017.Segundo 
a Associação dos Profis-
sionais e Empresas de 
mediação Imobiliária, em 
2018, mais de metade 
das casas venderam-se 
em apenas 3 meses. Mas 
este ano, esse tempo mé-
dio deve duplicar para 
os 6 meses. A culpa, diz 
a associação, é da falta 
de stock imobiliário e dos 
preços elevados.

Ana Paula Vitorino salienta 
distinção para o setor do Mar
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Política

As comemorações do 
Dia de Portugal começa-
ram em Portalegre, com 
uma cerimônia de içar 
da bandeira nacional, 
e terminaram em Cabo 
Verde, onde Presidente 
da República e primei-
ro-ministro estiveram.                                                                                                                                  
Na segunda-feira de ma-
nhã Marcelo Rebelo de 
Sousa, presidiu à Cerimô-
nia Militar Comemorativa 
do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comuni-
dades Portuguesas, em 
Portalegre, onde fez o seu 
primeiro discurso, na pre-
sença do presidente da 
Assembleia da República, 
Eduardo Ferro Rodrigues, 
e do primeiro-ministro, An-
tónio Costa.

Nesta cerimónia, este-
ve presente o Presiden-
te de Cabo Verde, Jorge 
Carlos Fonseca, e no des-
file militar esteve também 
uma representação cabo-
verdiana a participar com 
as Forças Armadas Portu-
guesas.

A seguir, Marcelo Re-

Comemorações do 10 de Junho começaram 
em Portalegre e encerram em Cabo Verde      

belo de Sousa viajou para 
a Cidade da Praia, onde 
falou para representantes 
da comunidade portugue-
sa neste país, que é com-
posta por cerca de 21 mil 
pessoas, dispersas por 
várias ilhas cabo-verdia-
nas.

Esta cerimônia de re-
cepção na capital de Cabo 
Verde teve atuações mu-
sicais do cantor cabo-ver-
diano Tito Paris e da fa-
dista portuguesa Raquel 
Tavares .

Em Cabo Verde, além 
do chefe de Estado e do 

primeiro-ministro, estive-
ram os ministros da Edu-
cação, Tiago Brandão 
Rodrigues, da Defesa 
Nacional, João Gomes 
Cravinho, e o secretário 
de Estado das Comuni-
dades Portuguesas, José 
Luís Carneiro, e os depu-
tados Feliciano Barreiras 
Duarte, do PSD, Carlos 
Pereira, do PS, Maria Ma-
nuel Rola, do BE, Pedro 
Mota Soares, do CDS-PP, 
e João Dias, do PCP.                                                                                                                  
Ontem o primeiro-ministro 
regressou a Portugal e o 
Presidente viajou para a 

“Vão chegando brasilei-
ros a Portugal e acho que 
neste momento as coisas 
têm um ambiente favorá-
vel. Pode haver sempre 
episódios pontuais de me-
nos acolhimento mas, em 
geral, o país é muito aco-
lhedor para aqueles que 
falam também a nossa lín-
gua e para os brasileiros”, 
disse Assunção Cristas. 
A presidente do CDS-PP 
lembrou que já houve mui-
tos momentos em que se 
sentiu um fluxo migratório 
do Brasil para Portugal e 
também um movimento 
inverso.

“A imigração dos bra-
sileiros é algo muito na-
tural. O Brasil também já 
teve muita imigração por-
tuguesa, na fase da crise 
financeira assistimos mui-
tos portugueses virem ao 
Brasil procurar melhores 
condições melhores opor-
tunidade de vida”.

Em maio, o ministro 
da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, informou 
que foram concedidas 17 
mil Autorizações de Resi-
dência  em Portugal para 
brasileiros só nos primei-
ros 4 meses deste ano, e 
outras 28 mil em 2018.

Em 2017, o Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) informou que o nú-
mero de imigrantes bra-
sileiros em Portugal tinha 
aumentado 5,1%, chegan-

Cristas diz que há um
ambiente favorável para

os brasileiros em Portugal

O secretário-geral do 
PCP disse, na Suíça, ser 
essencial criar condições 
de vida e de trabalho em 
Portugal com uma política 
que hoje continua adiada, 
e que permita aos jovens 
e outros emigrantes re-
gressar à terra natal.

O líder do PCP desta-
cou a importância de uma 
política que aposte decidi-
damente na promoção do 
investimento produtivo e 
na produção nacional e na 
sua diversificação, tendo 
como objetivos centrais o 
pleno emprego e o cresci-
mento econômico acele-
rado, produtivo e regional-
mente equilibrado.

“Os jovens e outros 
emigrantes regressarão 
se houver empregos que 
lhes garantam progredir 
numa carreira, salários 
dignos, qualidade de vida 
e serviços púbicos com 
funções sociais de quali-
dade. É isso que não en-
contram ainda no seu país 
e, por isso, muitos optam 
por pedir a nacionalidade 
dos países onde se en-
contram, caso também da 
Suíça”.

Nesta matéria, acres-
centou: “Precisamos de 
avançar muito e decidida-
mente na valorização do 
trabalho e dos trabalha-
dores, para assegurar o 
regresso de tantos jovens 
forçados a emigrar pela 
política de direita. Para 
assegurar o direito aos jo-
vens a ter filhos, a consti-

Jerónimo de Sousa quer
os emigrantes de

regresso a Portugal

O líder parlamentar do 
PSD, Fernando Negrão, 
disse que o discurso do 
Presidente da República 
nas comemorações do 
10 de Junho, defendeu 
também  que os políticos 
devem ser mais ousados 
na defesa dos interesses 
dos portugueses.

“Eu vejo estas pala-

PSD subscreve intervenção de Marcelo e
defende que políticos devem ser mais ousados 

vras do senhor Presiden-
te como um discurso de 
mobilização dos portu-
gueses, chamar os portu-
gueses à vida de cidadão 
e à vida política, chama à 
construção de Portugal”.

Questionado sobre o 
papel dos políticos em re-
lação ao Interior do país, 
tema que marcou tam-

O Ministério das Infraes-
truturas pediu com caráter 
de urgência uma reunião 
do Conselho de Adminis-
tração, para esclarecimento 
de todo o processo e para 
análise do dever de infor-
mação a que estão obriga-
dos nos termos do acordo 
parassocial e nos termos 
da legislação em vigor.                                                                                                                                       
O Ministério, liderado por 
Pedro Nuno Santos, dis-
corda da política de atribui-
ção de prêmios, num ano 
de prejuízos, a um grupo 
restrito de trabalhadores e 
sem ter sido dado conheci-

Governo perde confiança
na administração da TAP

mento prévio ao Conselho 
de Administração da TAP 
da atribuição dos prêmios 
e dos critérios a essa atri-
buição, não se revendo na 
conduta da Comissão Exe-
cutiva que agiu em desres-
peito dos deveres de cola-
boração institucional que 
lhe são conferidos.

“O Governo e os repre-
sentantes do Estado no 
Conselho de Administração 
da TAP tomaram conhe-
cimento desta decisão, já 
consumada com o proces-
samento dos salários re-
ferentes ao mês de maio, 

pelos órgãos de comunica-
ção social”. Daí que este 
procedimento por parte da 
Comissão Executiva da 
TAP constitui uma quebra 
da relação de confiança 

bém o discurso de Marce-
lo Rebelo de Sousa, Fer-
nando Negrão considerou 
tratar-se de um problema 
central da vida política 
portuguesa.

“Esse é um problema 
central da política portu-
guesa nos últimos anos. 
Aquilo que tem aconteci-
do no Interior do país é o 
reflexo de que o Interior 
do país tem sido aban-
donado. Nós temos feito 
esforços no sentido de 
criar políticas para o Inte-
rior do país, de pedir mais 
atenção para o Interior do 
país”.

Para Fernando Ne-
grão, bastou a presença 
do Presidente em Porta-
legre para dar esse sinal 
de preocupação em re-
lação ao Interior.

“É preciso criar políti-

cas para o Interior, é pre-
ciso maior preocupação 
com o Interior e é preciso 
acabar com esta diferen-
ça, este fosso que existe 
entre o Litoral e o Interior. 
Não é fácil, mas precisa-
mos de estar todos mo-
bilizados nesse sentido, 
e foi isso, mais uma vez, 
que o Presidente quis di-
zer”, disse.

Nesse sentido, o lí-
der parlamentar do PSD 
afirmou que subscreve a 
intervenção de Marcelo 
Rebelo de Sousa no Dia 
de Portugal. “Subscre-
vemos por completo as 
palavras do senhor presi-
dente, porque esta é uma 
ideia do presidente desde 
o início do seu mandato, 
esta é uma ideia do PSD 
de sempre, relativamente 
ao interior”, disse.

Costa do Marfim para uma 
visita de Estado.

Em 2016, ano em que 
tomou posse, Marcelo 
Rebelo de Sousa lançou 
um modelo inédito de co-
memorações do Dia de 
Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portu-
guesas, acertado com o 
primeiro-ministro, António 
Costa, em que as celebra-
ções começam em territó-
rio nacional e se estendem 
a um país estrangeiro com 
comunidades emigrantes.

Marcelo tem dedicado 
os seus discursos no 10 
de Junho à exaltação do 
povo e de Portugal, duas 
das palavras que mais re-
pete, falando numa pátria 
de caráter universal.

O chefe de Estado e 
Comandante Supremo 
das Forças Armadas tem 
feito dois discursos nesta 
data, um mais solene, de 
manhã, numa cerimónia 
militar em território portu-
guês, e outro mais emoti-
vo, ao fim do dia, perante 
comunidades portuguesas 

entre a Comissão Execu-
tiva e o maior acionista da 
TAP, o Estado português.                                                                                                                      
Apesar do prejuízo de 118 
milhões de euros, a TAP pa-
gou com os salários de maio 
prêmios de 1,171 milhões de 
euros a 180 pessoas. Duas 
delas, quadros superiores, 
receberam montantes acima 
dos 110 mil euros atribuídos. 
A decisão partiu da Comis-
são Executiva, presidida 
Antonoaldo Neves, que não 
terá informado o conselho de 
administração da transporta-
dora, onde o Estado tem 6 
representantes.

do a mais de 85 mil pes-
soas.

Questionada, a líder do 
CDS-PP disse acreditar 
que este movimento mi-
gratório, além de não ser 
algo negativo, pode ajudar 
o país a ultrapassar pro-
blemas demográficos.

“Quando nós olhamos 
para Portugal vemos um 
país que neste momento 
tem desafios muito gran-
des na área do território 
como o risco de desertifi-
cação do interior, do clima 
e das alterações climáti-
cas e desafios demográfi-
cos grandes porque temos 
uma taxa de natalidade 
muito baixa”, explicou. 
“Acho que uma imigração 
de países amigos que 
têm até uma raiz cultural 
comum, que partilham a 
mesma língua, pode ser 
muito interessante. Por-
tanto, não vejo como uma 
ameaça, vejo como uma 
boa oportunidade “, com-
pletou.

tuir família”.
Jerónimo de Sousa re-

feriu que têm sido muitas 
as batalhas que o PCP 
tem vindo a travar no pla-
no social e no plano insti-
tucional para defender os 
interesses dos trabalhado-
res e do povo português, 
pela  melhora das suas 
condições de vida, por so-
luções para os problemas 
que Portugal enfrenta, em 
resultado de anos de polí-
tica de sucessivos gover-
nos de PS, PSD e CDS.

“Tempos também de 
combates eleitorais que 
este ano assumem uma 
excepcional importância, 
com evidente e particular 
relevo para aquele que te-
mos pela frente e se reali-
zará em outubro ,as elei-
ções de deputados para a 
Assembleia, e que serão 
o momento decisivo para 
determinar o rumo da vida 
política e a vida do povo 
português para os próxi-
mos anos”, enfatizou
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Quinta de Santoinho arraial Minhoto no CPn

Bela foto da diretoria 
do Clube Português 
de Niterói, na Festa 
da Quinta de Santoi-
nho e Arraial Minhoto: 
Presidente Dr. Fer-
nando Guedes, espo-
sa Dra.Rosa Guedes, 
Dr. Abel Morgado 
Vice-Presidente do 
Conselho Deliberati-
vo, Dr. Carlos Bartha 
Vice-Presidente 
Executivo, Sra. Zenir 
de Mello Vice-Pre-
sidente Social, Sr. 
DomingosCarvalho 
Rodrigues.Presidente 
do Conselho Deli-
berativo, Dr. João 
Afonso, Vice-Presi-
dente Médico,Adenir 
Antunes,Anselmo

Diretoria 
do Clube 
Português 
de Niterói, 
inaugurou,  
no domingo 
passado, nas 
dependências 
do Clube, 
o Espaço 
do Bebê, 
especial-
mente para o 
conforto das 
crianças que 
frequentam 
com seus 
pais, o nosso 
Clube

Mais uma grande festa, 
no Clube Português de Ni-
terói, sediado no Ingá, com 
a realização da tradicional 
Quinta de Santoinho – O 
grande Arraial Minhoto, com 
a presença, em peso, da Co-
munidade Portuguesa e luso
-brasileira, em uma grandiosa 
confraternização. Esta é uma 
das festas mais aguardadas 
pelos associados e amigos 
do CPN. Ao som do conjunto 
Amigos do Alto Minho, com 
seu diversificado e anima-
do repertório, que animou o 
público e também saboreou 
o delicioso cardápio e o car-
do-verde, iguaria portuguesa 
preparados com muito ca-
pricho pela equipe do Clube. 
Tudo isso aliado ao tradicio-
nal folclore minhoto, marcas 
registradas do clube, assim 
como o R.F. Luiz de Camões, 
abrilhantando a Quinta de 
Santoinho – Arraial Minhoto; 
enfim, foi uma tarde perfeita. 
A diretoria do Clube, na opor-
tunidade, inaugurou o Espa-
ço Bebê, especialmente pre-
parado para dar conforto aos 
pequeninos, um espaço que 
conta com TV programada 

A Primeira-dama Drª Rosa Guedes, num registro ao lado da carroça 
com o Vinho do Pipo. A imagem de N.Sra. de Fátima, ao lado, aben-
çoando a festa

No interior do Espaço Bebê, o diretor, Dr. João Afonso e sua mãe D.Conçeição, Deise Miranda e Dr. 
Abel Morgado, vice-presidente do Conselho, a primeira-dama Drª Rosa Guedes, o pres. Dr. Fernando 
Guedes, Dr. Carlos Bartha, vice-presidente executivo com sua esposa e vice-presidente social, Zenir de 
Mello e seu bisneto Francisco

Numa 
pose 

especial, 
junto à 

ramada, 
vemos 
a dinâ-
mica e 

incansável 
vice-presi-
dente so-
cial Zenir 
de Mello 

neste 
evento tão 
significa-

tivo

Visual do tra-
dicional brinde 
ao Dia de 
Portugal, com 
os diretores e 
associados. 
Em destaque 
Associada Má-
ria Pinheiro

O Rancho 
Folclórico 
Luiz Vaz de 
Camões, 
com seus 
belíssimos 
trajes, 
brilhou na 
Quinta de 
Santoinho, 
mostran-
do toda a 
“raça”

somente aos miúdos, micro
-ondas e itens necessários 
ao atendimento e ao bem
-estar dos bebês. Mais uma 
idéia brilhante da vice-presi-
dente social Zenir de Mello 
que, com o apoio  do presi-
dente Dr. Fernando Guedes 
e  colaboradores, todos uni-
dos. pensando sempre em 
prol do CPN.   Bela iniciativa!

O vice-presidente Dr. Carlos Bartha com sua esposa a vice-presi-
dente Zenir de Mello, a primeira-dama Drª Rosa Guedes e seu ma-
rido, o presidente Dr. Fernando Guedes,  radialista Alzira e o casal, 
Roseny Blanc e Luís Pires da Silva

Durante o evento podemos ver o presidente Dr. Fernando Guedes, 
a Drª Deise Miranda, e a vice-presidente social Zenir de Mello, num 
momento de bate papo e descontração

O charme, 
a elegância 
no CPN, da 
vice-presi-
dente Alice 
Gonçalves, 
da primei-
ra-dama 
Drª Rosa 
Guedes, 
e da 
vice-pres. 
social Zenir 
de Mello

Outro belo registro da Quinta de Santoinho onde se vê: Jô Valadão, 
Drª Rosa Guedes, a vice-pres. social Zenir de Mello com seu bisneto 
Francisco, sua paixão

Três grandes baluartes do CPN: o presidente do Conselho Delibe-
rativo, Sr. Domingos Carvalho Rodrigues, o vice-pres. executivo, Dr. 
Carlos Bartha e o presidente Dr. Fernando Guedes

Mais des-
taque da 
Festa da 

Quinta de 
Santoinho, 

o conse-
lheiro  João 

Vicente 
Regatiere e 
sua esposa

Outro casal 
num regis-
tro para o 
Portugal em 
Foco,Jo Va-
ladão 2º vice 
presidente 
social,espo-
so Evaldo 
Valadão
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10 de Junho começou em Portalegre. 
Em 2020 será na Madeira e África do Sul

O Presidente da Re-
pública afirmou 
que há “um com-
promisso” assumi-

do de que as comemorações 
do Dia de Portugal, em 2020, 
terão lugar na Região Autô-
noma da Madeira, havendo 
a possibilidade de estendê
-las à África do Sul. Marcelo 
Rebelo de Sousa abriu hoje, 
oficialmente, em Portalegre, 
as comemorações do Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 
com uma cerimônia de içar 
da bandeira nacional.

“Este 10 de Junho é cheio 
de vários significados, o pri-
meiro deles o culto da pátria, 
o respeito e a gratidão às 
Forças Armadas bem teste-
munhadas no dia de hoje”, 
declarou Marcelo Rebelo 
de Sousa no Mercado Mu-
nicipal de Portalegre, antes 
receber os cumprimentos do 
corpo diplomático acredita-
do em Lisboa no âmbito das 
Comemorações do Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas.

Tendo perto de si o pre-
sidente das comemorações 
do 10 de Junho deste ano, 
João Miguel Tavares, natu-
ral de Portalegre, o chefe de 
Estado sugeriu que a esco-
lha por si feita deste jorna-
lista traduziu um objetivo de 
inovação.

“Não podemos esquecer 

Chefe de Estado referiu 
que a capital de distrito 
do Alto Alentejo rece-
beu as comemorações 

há 41 anos.

que Portugal é passado, é 
Camões, é presente e futu-
ro das comunidades portu-
guesas e, sendo futuro, é 
inovação. A própria escolha 
do presidente da Comissão 
Organizadora (João Miguel 
Tavares) é uma demonstra-
ção desse objetivo de inova-
ção”, disse.

Segundo Marcelo Rebe-
lo de Sousa, a escolha de 
Portalegre para receber as 
comemorações do Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 
em 2019 “também é sim-
bólica, porque significa que 
Portugal nunca se esquece 
dessas realidades que são 
os portugais, não direi des-
conhecidos, mas que são 
minimizados, menorizados 
ou nem sempre presentes 
na vontade coletiva”.

Neste ponto relativo aos 
territórios do interior do país, 

o chefe de Estado referiu 
que esta capital de distrito 
do Alto Alentejo recebeu as 
comemorações há 41 anos.

A oportunidade às comu-
nidades sul-africanas

“Estar em Portalegre 41 
anos depois, significa como 
um reavivar daquilo que foi 
um primeiro sinal da demo-
cracia portuguesa logo a se-
guir à entrada em vigor da 
Constituição da República 
Portuguesa”, acrescentou.

“Para o ano, as comemo-
rações serão na Madeira - é 
um compromisso já assumi-
do. Só não foi este ano por 
causa das eleições para a 
Assembleia Legislativa Re-
gional da Madeira (em se-
tembro próximo)”, justificou 
o chefe de Estado.

De acordo com o Pre-
sidente da República, em 
2020, as comemorações do 
Dia de Portugal vão come-

morações teve início em 
2016

“Este modelo despertou 
o país para uma nova rea-
lidade - uma nova realida-
de que já era antiga. Valeu 
a pena comemorar o 10 de 
Junho, por simbólico que 
fosse, fora das nossas fron-
teiras físicas, mas dentro do 
nosso território espiritual”, 
concluiu o Presidente da 
República.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa lembrou neste contexto 
que o atual modelo de co-
memorações iniciou-se em 
2016, tendo então sido re-
partido entre Lisboa e Paris.

“Começamos em França 
(2016), de França fomos ao 
Brasil (2017), do Brasil aos 
Estados Unidos (2018), e 
vamos agora a Cabo Verde. 
Entretanto, aumentou ain-
da mais a participação das 
comunidades portuguesas 
espalhadas pelo mundo e 
houve uma extensão do di-
reito de voto no sentido do 
recenseamento automático, 
alargando de forma impres-
sionante o universo eleitoral 
fora das fronteiras físicas do 
país”, apontou o Presidente 
da República, numa alusão 
a recentes mudanças legis-
lativas operadas ao nível do 
sistema eleitoral.

Mas o chefe de Esta-
do considerou ainda que, 
sobretudo nestes últimos 
anos, está a crescer a visi-
bilidade e a importância das 
comunidades portuguesas 
junto dos cidadãos residen-
tes em território nacional.

çar na Região Autônoma da 
Madeira “e depois, prova-
velmente, numa comunida-
de madeirense grande”.

Sobre esta questão rela-
tiva ao ponto das comemo-
rações no exterior, Marcelo 
Rebelo de Sousa afastou a 
hipótese da Venezuela.

“Eu diria, provavelmente, 
as comunidades sul-africa-
nas, que há muito tempo 
esperam por essa oportuni-
dade. Mas isso se definirá 
a seu tempo”, ressalvou o 
chefe de Estado.

Perante os jornalistas, o 
chefe de Estado defendeu 
o caráter positivo dos re-
sultados alcançados com o 
modelo de dupla celebração 
instituído a partir de 2016 
nas comemorações do Dia 
de Portugal: Primeiro em 
território nacional e depois 
no estrangeiro.

Novo modelo de come-

Saudamos a Comunidade Luso-Brasileira
pelo Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas.

(21) 2273-7647 - PRAÇA DA BANDEIRA, 201 - RIO DE JANEIRO

O Rampinha oferece um ambiente 
muito convidativo e muito 

aconchego. Possui um cardápio 
repleto de variedades e diversos 

pratos de bacalhau, além de 
uma adega climatizada que 

disponibiliza mais de 50 rótulos 
de vinhos. Venha conhecer!

- Aviso -
Tolerância de Ponto

PAG-10 RAMPINHA-TESTE.indd   1 29/05/2019   12:24:07
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Deus reservou-te uma triste viDa:
Genial poeta e bravo Guerreiro...
amaste a tua natercia queriDa
e no canto à pátria foste o primeiro!...

perDeste um olho na batalha feriDa
contra o inimiGo foste altaneiro!
enfim serviste a pátria mui queriDa
foste tuDo até arruaceiro...

Camões!...

a pátria não Deu DeviDo valor
ao teu sincero empenho ao teu amor
perDeste a vista na luta travaDa!...

a portuGal teu verso Deixaste
e mesmo nessa inGratiDão 

contaste:
“esta é a Ditos Da pátria 
minha amaDa!...”
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Arte dos Vinhos Cadeg 
Rua Capitão Félix, 110
Sobre Loja, 25 e 26
Tel: 2214-2262 / 96481-0295

Griffe dos Vinhos 
Rua Capitão Félix, 110
Av Central, loja 18
Tel: 3860-3578 / 96481-4201

Arte dos Vinhos Recreio 
Rua Professora Luiza Nogueira Gonçalves, 350
Loja 114  e 115
Tel: 3591-1691 / 96481-0321

Arte Bistrô Tijuca 
Rua �ona �el�na, 17 
Tijuca
Tel: 3547-1010/ 96481-1599

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 

Há sempre
tempo para
um bom Vinho.

Há sempre
tempo para
um bom Vinho.

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 

Há sempre
tempo para
um bom Vinho.

Há sempre
tempo para
um bom Vinho.

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Recreio

Arte Bistrô Tijuca

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 

Arte dos Vinhos Cadeg

Griffe dos Vinhos 
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Você que viaja, pas-
seia ou vai a negócio 
em Niterói não deixe de 
conhecer e saborear a 
deliciosa gastronomia do 
Restaurante Vila de Mel-
gaço.

Espetacular, impecá-
vel, serviço magnífico, 
comida deliciosa, bem 
preparada, preço justo, 
coma no melhor restau-
rante de Niterói de comi-
da portuguesa, com cer-
teza, o Restaurante da 
Vila de Melgaço da faz 
você matar saudades de 
Portugal.

Trata-se de restauran-
te localizado na praça de 
alimentação do Niterói 
Shopping. Trabalha no 
sistema de “buffet a qui-
lo”, com grande variedade 
de pratos quentes e frios, 
além de praticar preços 
bastante compatíveis. 
Serve especialidades da 
cozinha portuguesa, mas 
contempla também a 
nossa cozinha.

Excepcional
comida portuguesa
Apresenta diversos 

pratos típicos portugue-
ses, mas também tem op-

Vila de Melgaço

ções a brasileira. O sabor 
e a qualidade da comida 
são excelentes. O atendi-
mento é ótimo.

Esta é uma ótima op-
ção para quem está no 
centro de Niterói e busca 
uma comida saborosa e 
com preço justo.

Excelente opção a quilo
Comida saborosa, va-

riada, tanto pratos quen-
tes como frios, opção por 
taça de vinho ou bebidas 
sem álcool, comida portu-
guesa e brasileira. Pena 
que não abre aos domin-
gos, por conta do fecha-
mento do shopping nesse 
dia.

Dia a dia com requinte!
Bom restaurante para 

o dia-a-dia mas com uma 
comida mais caprichada. 
Cada dia da semana fa-
zem um festival especial. 
As quintas é dia de baca-
lhau!! Vale a pena experi-
mentar os pasteis de Nata 
de sobremesa.

Um cardápio repleto 
de variedade. Às segun-
das feira são servidos 
Polvo Português. Na 

RestauRante

O Restau-
rante Vila 

de Melgaço, 
com seus 
diretores 

atenciosos 
sempre com 

os clientes 
o casal D. 

Ana e Mário 
Ranhada

Visual da Belíssimas  instalações do lindo Restaurante Vila de Melgaço, no Niterói Shopping

Uma equipe de alto nível para servir muito bem

Deliciosos 
pratos, em 
destaque, 
arroz com 
brócolis, 
peixe e 
bacalhau

O Ponto de 
Encontro dos 

amigos no 
Niterói 

shopping. O 
Resturan-
te Vila de 
Melgaço, 

muito sabor e 
qualidade

No Restau-
rante Vila 
de Mel-
gaço uma 
atenção 
especial 
com os ami-
gos clientes 
recebendo 
o carinho da 
proprietária 
Sra. Ana 
Ranhada

terça é a vez do cordei-
ro assado.Quarta tem 
cozido com um tempero 
especial. Quinta e sá-
bado tem bacalhau, no 
melhor estilo português, 
e na sexta é dia de feijo-
ada. Pratos preparados 
no capricho, vinhos das 
melhores vinícolas de 
Portugal, outras bebidas 

nacionais e importadas, 
cervejas e um atendi-
mento de primeira, com 
uma equipe especial sob 
a direção do empresário, 
Mario Ranhada e esposa 
Ana, que fazem questão 
de recepcionar os clien-
tes e amigos que presti-
giam o Restaurante Vila 
de Melgaço.

O empresá-
rio Sr. Mario 
Ranhada, 
sempre 
dinâmico e 
incansável, 
à frente da 
direção do 
Restaurante 
Vila de Mel-
gaço

Outro 
ângulo das 
dependên-

cias do Res-
taurante Vila 
de Melgaço, 
sempre com 

sua equipe 
atenta para 
servir bem 
os cliente

Excelentes 
marcas 
de azeite 
e uma 
maravilho-
sa carta de 
vinhos por-
tugueses e 
nacionais

Restaurante 
Vila de Mel-
gaço onde a 
saudade de 
Portugal. é 
revida com 
Intensidade. 
A diretoria 
saúda a 
Comunidade 
Portuguesa 
neste dia de 
Portugal
e Camões

Panorâmi-
ca da ma-
ravilhosa 

decoração 
do Res-
taurante 

Vila de 
Melgaço

Restaurante Vila de Melgaço - Rua da Conceição, 188 - Lojas 234 e 236 - Tel.: 2721 - 7871

MELHOR OPÇÃO EM GASTRONOMIA PORTUGUESA E BRASILEIRA

NiTERói shoppiNg - E-mail: vilademelgaco@ig.com.br



ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS
E LUSO-BRASILEIRAS

CAMÕES E DAS
COMUNIDADES
PORTUGUESAS

lArouca
Barra Clube

lCasa
dos Açores

lCasa
das Beiras

lCasa
de Espinho

lCasa
do Minho

lCasa
do Porto

lCasa
dos Poveiros

lCasa
de Viseu

lCasa da Vila da Feira
e Terras de Santa Maria

lCasa de Trás-os-Montes
e Alto Douro

lCasa Unidos de
Portugal (Alcantâra)

lCasa de Portugal
do Rio de Janeiro

lCasa de Portugal
de Petrópolis

lCasa de Portugal
de Teresópolis

lCasa de Portugal
de Volta Redonda

lClube de Regatas
Vasco da Gama

lClube Recreativo
Português de Jacarepaguá

lClube Social 
Camponeses de Portugal

lClube Português
de Niterói

lAssociação Atlética 
Portuguesa

lOrfeão
Português

lOrfeão
Portugal

lReal e Benemérita
Sociedade Portuguesa
de Beneficência do Rio de 
Janeiro

lClube Ginástico 
Português

lCentro da Comunidade 
Luso-Brasileira do RJ

lReal Gabinete
  Português de Leitura

lLiceu Literário
  Português

   - Banda Portugal
   - Colégio Sagres

lReal e Benemérita 
Sociedade Portuguesa

lCaixa de Socorros
  D. Pedro V

  - Lar D. Pedro V

lObra Portuguesa
de Assistência

lCâmara Portuguesa
de Comércio e 
Indústria do Rj

SALVE O DIA 10 DE JUNHO DIA DE PORTUGAL
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Dia 13.06.2019
Claudia Maria Teixeira (filha do casal amigo Sra. 
Mena e o falecido Dr. José Rufino); Rose Marie M. De 
Almeida (viúva do Sr. Martinho Morgado de Almeida).
Dia 14.06.2019
Odete Silva; Luciana Vasconcelos; Priscila 
Macedo (filha do casal Fátima e Justiniano 

Macedo do Rancho Pedro Homem de Mello); 
Nasceu neste dia o Bruno (filho do casal 
Adriano e Viviane, neto do Dr. David da Fon-
te e a Sra. Eunice da Fonte).
Dia 15.06.2019
David Augusto Glória (assinante do Portugal em 
Foco lá do ABC); Sra. Maria Carolina Ramos 

(esposa do falecido Sr. Frederico Ramos); Hugo 
Gonçalves (filho do casal Magna e Rui Gonçalves 
Presidente da AIPESP); Sra. Oretta Tasca Braz 
de Carvalho (Malharia Karkor e esposa do ami-
go Fernando Braz de Carvalho); Armênio Pina 
de Oliveira (ex-diretor do Arouca); Ana Carolina 
(neta dos já falecidos Sr. Ferreira e Sra. Lucília).
Dia 16.06.2019
José Pinho dos Santos (Presidente do Arouca e 
diretor do SAMPAPÃO em 2019 comemora 80 
anos); Aniversário de Casamento dos amigos José 

Manuel Antunes Jorge e Sra. Matilde das Graças 
Lopes Jorge (Transportadora Cruz de Malta); He-
lena Ferreira Vieira; Benedito Puga Neto; Fernanda 
Barbosa (Integrante do grupo Folcl. Da Associação 
Portuguesa de Desportos); Pedro Henrique Cham 
(integrante do grupo Folc. da Casa de Portugal de 
São Paulo e dos Veteranos do Rotary Penha).
Dia 17.06.2019
Alfredo Torres Loureiro (filho Sr. Hermínio e Sra. 
Laurinda lá de Manaus); Aniversário de casamen-
to Edna Azevedo e João Forte (Elos Clube de São 

Paulo); Neste dia completará o seu 7º ano de vida 
a pequena Gabriela (filha do casal amigo Renata e 
Jamil); José Luis do Nascimento Santos (ex-presi-
dente da Casa de Portugal de Campinas).
DIA 18.06.2019
Paulo José Ferreira; Rosemary da Silva Go-
mes (esposa Sr. Sidônio César Gomes (Pa-
daria Nove de Julho em Bragança Paulista), 
Neste dia faleceu José Saramago.
DIA 19.06.2019
Dia de fundação da Roca Contabilidade 

(19/06/1981); Leonardo C. Moreira e Gabrie-
la Moreira (filhos do casal Solange e Nelson 
Saraiva); Alberto Pereira Martins (Porto Free); 
Diácono Vinicius de Andrade (Amigo do Au-
rélio da Zarco turismo); Sr. Carlos Jose Ro-
drigues (Presidente da Casa de Portugal do 
Grande ABC e da Jada Condutores Elétricos); 
o amigo Toninho Ciuffo; a Herminia Melo (In-
tegrante e fundadora do Grupo Folclórico dos 
Veteranos de São Paulo do Rotary Penha); 
Professora e amiga Vera Helena P. Amatti.

Nossa Sra. de Fátima
Homenageada na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Pau-
lo esteve em festa mais uma vez, na 
noite do dia 25 de maio de 2.019. Ti-
vemos mais uma noite trasmontana. 
A entidade conta com o apoio do Lei-
te Gegê, e nesta noite foi efetuada a 
tradicional homenagem a Nossa Sra. 
De Fátima já que no mês de maio 
se comemoram o seu dia 
e de suas aparições. Em 
alta estiveram os tradicio-
nais quitutes da culinária 
portuguesa, sempre muito 
bem preparados, a cargo 
da equipe da cozinha. A 
condução desta festa esta 
sempre a cargo da apresentadora da 
entidade Ana Maria Romano. O tra-
dicional bailarico esteve a cargo da 
tocata do anfitrião o Grupo Folcl. Da 
Casa de Brunhosinho liderada pelo 
tocador e diretor Marcelo João. A se-
guir tivemos a entrada da imagem de 
Nossa Sra. De Fátima onde a pequena 
Maria Luiza (Malú) fez o papel de Nos-
sa Sra. de Fátima, acompanhada pe-
los demais integrantes do grupo infan-

Momentos da exibição do G. F. da 
Casa de Brunhosinho adulto.

Grupo Folclórico da Casa de Brunhosinho mirim.

A entrada de Nossa Sra. De Fátima 
(a Malú) acompanhada dos peque-
nos da Casa de Brunhosinho.

til da entidade ao som dos cânticos de 
Fátima. Recordamos que aquela casa 
é devota de Fátima e possui em seu 
grande salão, um altar com uma belís-
sima imagem de Fátima. Na continui-
dade tivemos a exibição do anfitrião 
Grupo Folcl. Da Casa de Brunhosi-
nho, adulto e mirim. Como convidado 

nesta noite lá esteve o Gru-
po Folc. Aldeias da Nossa 
Terra do Arouca São Paulo 
Clube, não faltando ao final 
mais um grande e concor-
rido vira livre. Anote aí a 
próxima Noite Trasmontana 
será no dia 28.09.2019.

A Casa Ilha da Madeira de São 
Paulo, se revestiu no ultimo dia 
19 de Maio de 2.019, para co-
memorar o Dia de Nossa Sra. 
de Fátima, com um autentico 
arraial madeirense. Neste dia 
os madeirenses da paulicéia e 
os não madeirenses também, 
tiveram oportunidade de vene-
raram Nossa Sra. de Fátima. 
Todos os presentes puderam 
saborear as delícias da culiná-
ria madeirense, as tradicionais 
espetadas, bolo de mel, bolo do 
caco, caldo verde, posta de ba-
calhau, bolinhos de bacalhau, 
doces típicos portugueses, 

sopa de trigo. Abrindo a parte 
profana desta tarde tivemos a 
exibição do Grupo de Folclore 
e Etnografia da Região Autôno-
ma da Madeira infanto juvenil, 
com seu show de autenticida-
de. Exibiu modas como: Es-
sas É que São as Saias, A cor 
Morena, Baila que Baila e uma 
Rapsódia de Bailinhos. A parte 
litúrgica teve início com a ce-
lebração de uma santa missa, 
pelo Padre Armênio da Fregue-
sia do Ó. Em seguida tivemos 
a procissão com os andores de 
Nossa Sra. Do Monte e Nossa 
Sra. de Fátima pelas depen-

dências da Casa Ilha da Ma-
deira, com os cânticos de Fáti-
ma, banda e fogos de artifício. 
Na sequência, o presidente da 
entidade Sr. José Manuel Dias 
Bettencourt, no uso da palavra 
agradeceu a presença de todos 
e chamou ao palco o cantor Ro-
berto Gomes vindo da cidade 
do Rio de Janeiro. Este apre-
sentou musicas suas e também 
grandes sucessos de Roberto 
Leal. Na continuidade tivemos 
o grupo adulto da Casa Ilha da 
Madeira. Confira mais detalhes 
no site Portugal em Foco ou no 
facebook/Portugal em foco

Sempre prestigiando as entidades luso-brasileiras vemos o casal Sra. Rita 
de Cássia Guedes Oliveira e o Sr. Ovídio Lopes de Oviveira.

O cantor Roberto Gomes, o presidente Sr. José Manuel Bettencourt, a Sra. 
Rosemary Gomes o esposo Sr. Sidônio Cesar Gomes e o diretor Dr. Felipe.

Padre Armênio durante a celebração.
Grupo de Folclore e Etnografia da Região Autôno-
ma da Madeira infanto juvenil. Momentos da procissão debaixo de chuva.

Instante da exibição do cantor Ro-
berto Gomes.

Nossa Sra. De Fátima venerada
Na Casa Ilha da Madeira
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Vida e morte da imortal Agustina
A frase fez todos se entreo-

lharem. Era inverno e es-
távamos na sala de refeições com 
vista para os jardins do Palácio de 
Belém, naquela quarta-feira, 28 de 
janeiro de 1981, à mesa com o Pre-
sidente de Portugal, General Rama-
lho Eanes, já ao café, e, instigados 
pelo anfitrião, a conversar sobre 
literatura, no final de um frugal al-
moço, às vésperas da chegada a 
Lisboa do General João Figueiredo 
(1918 – 1999), Presidente do Brasil, 
quando o caríssimo amigo Mauro 
Santayana, correspondente então 
da Folha de São Paulo em Madri, 
proclamou, convicto, que, para ele, 
Agustina Bessa-Luís era, àquela al-
tura, o maior homem das letras por-
tuguesas. Presentes estavam, como 
jornalistas, para além de Santayana, 
hoje, com 87 anos, e eu, corres-
pondente à época de O GLOBO 
em Roma, o embaixador brasileiro 
em Lisboa, Dario de Castro Alves, 
também escritor, atualmente, com 
91 anos, e diplomatas do Itamara-
ti e do Palácio das Necessidades, 
sede do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros de Portugal. Fez-se 
silêncio. Eanes, que tem agora 84 
anos, chegou a prender a respira-
ção. Tememos por alguns segundos 
que Santayana estivesse a fazer um 
gracejo machista. Mas, felizmente, 
não era. O mais mineiro dos gaú-
chos, Santayana, diante de nossa 
perplexidade, avisou que estava a 
falar a sério. Aquilo não era, para já, 
uma brincadeira e muito menos uma 
bravata. Utilizara o jogo de palavras 
para enfatizar que Agustina era a 
maior entre todos os escritores e 
escritoras do país – entre os quais, 
estavam, então, Miguel Torga (1907 
– 1995), Fernando Namora (1919 – 
1989), Jorge de Sena (1919 – 1978), 
Eduardo Lourenço (de 96 anos), Ro-
drigues Miguéis (1910 – 1980), An-
tónio Alçada Baptista (1927 – 2008), 
José Cardoso Pires (1925 – 1998) e 
Urbano Tavares Rodrigues (morto 
em 2013 aos 90 anos). Dois outros 
gigantes da literatura portuguesa 

só emergiriam mais tarde, ao lon-
go da mesma década, como José 
Saramago (1922 – 2010), com o 
publicação, em 1982, de seu notá-
vel Memorial do Convento, e Lobo 
Antunes, de 76 anos, cuja obra que 
mais aprecio é O Esplendor de 
Portugal, de 1997.  

Respiramos aliviados na fria 
tarde lisboeta – conforme re-

latei nesta coluna em 21 de novem-
bro de 2013. Alguns, como eu, aler-
tados pela erudição de Santayana, 
passaríamos a ler Agustina – morta 
na sua amada cidade do Porto, aos 
96 anos, no último dia três deste 
mês. Confesso, inclusive, que, ao 
deixar o Palácio de Belém, corri 
até a querida Livraria do Diário de 
Notícias, à época ainda ao Largo 
do Chiado, para comprar A Sibi-
la, a principal obra de toda a vida 

de Agustina. Iniciou nas letras, em 
1948, com o lançamento da novela 
Mundo Fechado - seis anos an-
tes da publicação de A Sibila, que 
completará, neste 2019, 66 anos da 
primeira edição. Li atentamente A 
Sibila, aliás, devorei a obra. Já co-
nhecia a escritora e o livro, porém, 
até então, só havia lido resenhas de 
seus romances. A trama de A Sibila 
se desenvolve num tempo histórico 
de um século, como o romance do 
colombiano Gabriel García Mar-
ques, Cem Anos de Solidão, pu-
blicado em 1967, e a personagem 
central, Quina, a sibila, domina o 
universo das pessoas que a ro-
deiam – dentro de uma atmosfera 
bem típica das regiões ao Norte de 
Portugal, entre o Douro e o Minho, 
como Amarante, onde nasceu a es-

critora. O crítico e ensaísta literário 
lusitano, João Gaspar Simões (1903 
– 1967), em estudo publicado em 
1956, a definiu como extraordinária 
no pormenor, assombrosa no golpe 
de vista e verdadeiramente genial 
na observação. Sobre a mesma 
obra, ao fazer a ‘orelha’ da primeira 
edição brasileira, em 1982, portan-
to, um ano depois do inesquecível 
arroubo de Santayana, o escritor 
maranhense, Josué Montello (1917 
– 2006), comparou Agustina à 
ucraniana Clarice Lispector (1920 – 
1977), de família judia, mas criada 
em Recife – a ressaltar, entretanto, 
cada uma com individualidade e 
estilo inconfundíveis. O romance A 
Sibila, escreveu Montello, tem algo 
de prosa improvisada e traz consigo 
a invenção do próprio factual.

Agustina Bessa-Luis, pseudô-
nimo literário de Maria Agus-

tina Ferreira Teixeira Bessa, desde 
os dez anos idade vivia no Porto, 
cidade que lhe conquistou o coração 
– e da qual só se afastou, entre 1945 
e 1950, quando morou e estudou em 
Coimbra. É autora de outras admi-
ráveis obras, como A Muralha (de 
1957), Fanny Owen, o romance his-
tórico, de 1979, filmado com o nome 
de Francisca pelo cineasta Manoel 
de Oliveira (1908 – 2015), O Mostei-
ro (1980) e Prazer e Glória (1988).  
Foi membro correspondente da Aca-
demia Brasileira de Letras – como o 
compatriota ilustre, o socialista Má-
rio Soares (1924 – 2017), ex-Presi-
dente de Portugal. Austera e arredia 
ao jet – set literário, foi considerada, 
muitas vezes, uma autora pessimis-
ta, por acreditar, por exemplo, que 
o bem não existe, é uma invenção 
dos homens. O que existiria, sim, é 
o mal. Diversos personagens de sua 
extensa obra, porém, lutaram por vá-
rios capítulos a favor do bem diante 
do mal. Mas, ao final, a contrariar o 
otimista cinema hollywoodiano, mui-
tas vezes o mal termina por vencer 
nos seus romances. Agustina foi 
sem dúvida, a maior escritora de lín-
gua portuguesa.  

Recordando a Missa de Páscoa no
Lar da Provedoria

Recordamos aqui, o Lar da Prove-
doria da Comunidade Portuguesa 
do Estado de São Paulo, que esteve 
em festa, para comemorar a Páscoa. 
Foi no último dia 14 de Abril de 2.019, 
que “a ressurreição de Jesus Cristo”, 
foi ali recordada com a celebração 

de uma santa Missa de Ramos e 
inicio da semana santa, pelo Padre 
Josival e a Ministra Beatriz, todos da 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo. 
Já o coral era da Paróquia de São 
Gabriel da Virgem Dolorosa. A mu-
sica e a animação foi ali levada mais 

uma vez pelo Rancho Folclórico Pe-
dro Homem de Mello, que depois 
alguns números do seu repertorio, 
convida os presentes para dançar 
um vira livre. Neste dia o presidente 
Sr. Oscar Ferrão no uso da palavra 
agradeceu a presença de todos.

Instante da celebração da Missa de Ramos no Lar da Provedoria.

Faleceu Sr. Manuel Joaquim Tavares da Silva
Faleceu e foi sepultado no ultimo dia 03 de Junho de 2.019, em Rocas do Vouga - Aveiro - Portugal, o Sr. Manuel 
Joaquim Tavares da Silva, o querido pai do Dr. Antonio de Almeida e Silva que foi por muitos anos Presidente do 
Conselho da Comunidade no Estado de São Paulo, e atual presidente do Conselho Deliberativo da casa de Por-
tugal.  A missa de 7º Dia foi celebrada no ultimo dia 10 de junho, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Bairro do 
Sumaré. Deixou a nora Sra. Isaura da Silva Moita Pires, os netos Rodrigo Antonio de Almeida e Silva e Daniella 
de Almeida e Silva, o genro Fábio Tonetti e o bisneto Lucas que conheceu antes de falecer. O Sr. Manuel Joaquim 
Tavares da Silva estava vivendo nos últimos 9 anos em sua querida terra natal, Rocas do Vouga. À família enlutada, 
deixamos aqui registrados nossos votos de pesar, bem como dos muitos amigos da comunidade luso-brasileira.

Dia 13.06.2019
Almoço das Quintas da Casa de Portugal com presença do 
Dr. Rui Rio
Teremos neste dia presente ao Almoço das Quintas da Casa de Portu-
gal a presença do Dr. Rui Rio líder do partido do PSD. Faça sua reser-
va com antecedência. Reservas e Informações: Av. da Liberdade, 602 
Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551
Dia 14.06.2019
Almoço na Adega Cais do Porto com presença do Dr. Rui 
Rio do PSD
Amigos e simpatizantes do PSD bem como o núcleo do PSD em São Pau-
lo estarão oferecendo um almoço ao Dr. Rui Rio líder do partido. Teremos 
uma suculenta feijoada preparada pela chef Teresa Morgado, na Adega 
Cais do Porto na Portuguesa de Desportos. Local Rua Comendador Nes-
tor Pereira, 33 Canindé – São Paulo reservas pelo fone 11- 3228.2627
Dia 23.06.2019
Domingo Dançante na Lusa
Neste domingo a partir das 11 horas teremos a celebração de 
uma missa junto a nova capela seguida de procissão. Na se-
qüencia teremos um almoço dançante, no cardápio porco no 
rolete e exibição do grupo da Portuguesa. Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400  
Dia 24.06.2019
Sessão Solene na Assembleia Legislativa em Comemora-
ção ao Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades 

Portuguesas
Numa iniciativa do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Es-
tado de São Paulo e do Deputado Estadual Carlão Pignatari teremos 
nesta noite a partir das 20 horas no Plenário Juscelino Kubistchek da 
Assembleia Legislativa uma sessão Solene alusiva ao Dia de Portu-
gal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Teremos a exibi-
ção do Coral Cantares do Basalto da Casa dos Açores de São Paulo. 
Entrada franca. Local Av. Pedro Alvares Cabral, 201 no Ibirapuera.  
Dia 29.06.2019
Festa de São João com Sardinhada na Provedoria
A Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo, estará neste 
dia realizando a partir das 13 horas, sua habitual festa de São João com 
sardinhada churrasco, diversos acompanhamentos no Lar da Provedo-
ria. Venha passar momentos especiais e descontraídos junto aos inter-
nos do lar. Muito churrasco, sardinhas assadas, saladas e acompanha-
mentos. Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 6170 Bairro do Tremembé, 
São Paulo. Convites e Informações fone (11) 2995.3166 – 2995.5451
Festa de São Pedro nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo estará realizando nesta noite 
a partir das 19 horas, a sua concorrida Festa de São Pedro. Sardinhas 
assadas na brasa, e febras. Teremos uma breve sessão solene reali-
zada pelo Vereador Toninho Paiva com algumas homenagens. A ani-
mação estará a cargo do Rancho Raízes de Portugal e a Dupla Paulo 
& Jonatan. Convites e informações 2503.2835 – 2967.6766 WhatsApp  
98594.5146, local Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
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Espanhol não ficou in-
diferente à luta do mexica-
no contra o cancro.

 Iker Casillas deixou 
esta segunda-feira uma 
mensagem de apoio a 
Miguel Layún, que recen-
temente foi operado a um 
tumor maligno. Recor-
de-se que ambos foram 
colegas no FC Porto e o 
guarda-redes espanhol 

Casillas envia força a Layún: «Já tivemos
sustos suficientes nestes meses»

também passou por pro-
blemas de saúde, desig-
nadamente um enfarte do 
miocárdio que o afastou 
dos gramado.

“Amigo, que não haja 
mais sustos, já tivemos os 
suficientes nestes meses. 
Envio-te toda a força do 
Mundo e um forte abra-
ço”, escreveu Casillas no 
Twitter. Mário Bittencourt é o 

novo presidente do Flumi-
nense e, na primeira con-
ferência de imprensa após 
ter sido eleito, formulou o 
desejo de manter Pedro 
no clube, admitindo que, 
ainda assim, a vontade do 
próprio jogador terá de ser 
tida em conta.

“Depois da lesão, ele 
está a reconstruir o seu 
caminho. Acho que seria 
extremamente complexo 
para ele, agora, não jogar 
no Flu e sair.  O nosso pla-
no é mantê-lo, mas ainda 
não conversámos com ele 
nem com os seus repre-
sentantes. Vamos ter essa 
conversa para saber qual 

Novo líder do Fluminense
entreabre porta por Pedro

é o seu projeto de vida”, 
disse Mário Bittencourt, 
admitindo que o desejo 
do próprio jogador poderá 
influenciar a decisão final: 
“Ele precisa de se tornar 
um grande ídolo do Flumi-
nense antes de sair. Essa 
é a minha opinião. Mas 
também depende da von-
tade do jogador.” Depois 
de ter esperado pelo fim 
do processo eleitoral no 
Fluminense, o FC Porto 
pode agora abrir uma fren-
te negocial, tendo em vista 
a contratação de Pedro. 
Os brasileiros chegaram a 
receber ofertas de 20 mi-
lhões de euros antes de o 
avançado se ter lesionado.

Presidentes dos dois 
clubes assinalaram o mo-
mento.

 Benfica e Alverca as-
sinaram um protocolo 
de cooperação que vai 
abranger a formação dos 
dois clubes. 

O objetivo, segundo in-
formam os encarnados, é 
“estreitar a relação entre 
as estruturas do futebol de 
formação dos dois clubes 

Problemas físicos po-
dem pesar na decisão.

 Jonas está muito per-
to de anunciar o final da 
carreira, segundo avan-
ça o site ‘Goal.com’.

Segundo aquele por-
tal, o avançado do Benfi-
ca terá confessado a pes-

‘Goal.com’ diz que Jonas 
está perto de anunciar

o final da carreira
soas próximas que está 
à beira de tomar essa 
decisão. Com 35 anos, 
os problemas físicos afe-
taram-lhe o desempenho 
nesta temporada, onde 
mesmo assim conseguiu 
15 gols em 31 jogos em 
todas as provas.

Águias assinam protocolo 
com o Alverca para 

cooperação na formação
no futuro, potenciando, 
entre outros fatores, o in-
tercâmbio de jovens atle-
tas, a partilha de conhe-
cimentos ou a realização 
de jogos-treino e prepara-
ção”.

Luís Filipe Vieira e 
Fernando Orge, respeti-
vamente presidentes de 
Benfica e Alverca, assina-
laram o momento no Está-
dio da Luz.

Assis, um ex-leão, re-
cebeu camisola do Spor-
ting.

 Raphinha nunca es-
condeu a admiração que 
nutre por Ronaldinho, 
tanto que já admitiu que 
foi o internacional bra-
sileiro quem o inspirou 
a seguir o sonho de ser 
jogador profissional. On-
tem, o extremo do Spor-
ting partilhou, nas suas 
redes sociais, uma men-
sagem de força que rece-

Irmão de Ronaldinho dá força a Raphinha

beu do irmão de ‘Dinho’, 
Roberto de Assis, que tem 
também a particularida-

de de ter sido jogador do 
Sporting em duas ocasi-
ões (1995/96 e 1997/98). 

“Joguei nessa equipe e 
sei que está num clube 
com uma história muito 
bonita. Tenho a certeza 
de que vais marcar a tua 
passagem”, atirou Assis, 
exibindo uma camiseta 
do Sporting autografada 
que recebeu das mãos 
de Raphinha: “Muito obri-
gado pelo presente. Te-
nho muito orgulho na tua 
trajetória, estarei sempre 
a torcer por ti”, rematou o 
brasileiro, de 48 anos.

O milionário 
Zayed fará uma pro-
posta de 393 M€ 
para comprar o clu-
be e o técnico é hi-
pótese.

Treinador por-
tuguês está sem 
clube desde que 
saiu do Manches-
ter United, em 
dezembro, e a 
possibilidade de 
voltar a Inglaterra 
é atrativa.

A Imprensa inglesa 
avançou no domingo com 
a hipótese de José Mou-
rinho assumir o comando 

Ingleses afirmam que Newcastle sonha com Mourinho

Marega pretendido por 
treinador português, avan-
çam em França.

Maliano surge numa 
lista de cinco nomes para 
reforçar o ataque.

Alguma Imprensa fran-
cesa garantia no domingo 
que o Marselha, que vai 
ser orientado por André 
Villas-Boas, estará inte-
ressado na contratação 
de Marega.

O maliano do FC Porto 
surge numa lista de cin-
co nomes para reforçar o 
ataque do emblema de sul 
de França. Os outros são 
André Silva, que pertence 

Marega pretendido por treinador 
português, avançam em França

ao Milan e esteve cedido 
ao Sevilha, Mbaye Diag-
ne, do Galatasaray, Michy 
Batshuayi, cedido pelo 
Chelsea ao Crystal Pala-
ce, e Fernando Llorente, 
que termina contrato com 
o Tottenham.

do Newcastle, substituin-
do Rafa Benítez, espanhol 
que, em 2010/11, foi para 
o banco vago do Inter de-
pois do treinador portu-
guês lá se sagrar bicam-

peão italiano 
e campeão 
europeu.

B e n í t e z , 
que está no 
clube desde 
2016, termina 
contrato em 
junho e che-
gou a ter uma 
proposta de 
r e n o v a ç ã o , 
mas exigiu um 
investimento 

superior aos últimos três 
anos, nos quais o clube 
gastou 168 milhões de 
euros.

Mourinho está sem 

clube desde que saiu do 
Manchester United, em 
dezembro, e a possibilida-
de de voltar a Inglaterra é 
atrativa, ainda que o trei-
nador queira garantias de 
que pode, de fato, compe-
tir por troféus.

O ano passado, o 
Special One até admi-
tiu a simpatia pelo clube. 
“Gosto de lá ir, da sensa-
ção de ir à casa de Bobby 
Robson.” A chance pare-
ce, ainda assim, longe de 
ser real e ontem também 
o Chelsea, que perde-
rá Sarri para a Juventus, 
voltou a ser falado.



Praça da Bandeira,  201
rio de Janeiro
((21) 2273-7647

O Rampinha oferece um ambiente muito convidativo e muito 
aconhego. Possui um cardápio repleto de variedades e diversos

pratos de bacalhau, além de uma adega climatizada que 
disponibiliza mais de 50 rótulos de vinhos. Venha conhecer!

O Presidente da Repú-
blica disse este domingo 
que é “uma alegria” Portu-
gal ser o primeiro vencedor 
da primeira Liga das Na-
ções, em especial em casa, 
considerando que os lusos 
foram “os melhores dos me-
lhores” ao vencerem a Ho-
landa, por 1x0.

“É uma alegria, numa 
competição que arranca, o 
primeiro vencedor ser Por-
tugal e em Portugal. Come-
çamos assim o Dia de Por-
tugal”, disse Marcelo Rebelo 
de Sousa, considerando que 
a seleção portuguesa fez 
“um golo excecional”, mas 
também sofreu frente a uns 
“holandeses muito fortes”.

O chefe de Estado fala-
va, em declarações à RTP, 
na zona VIP do Estádio do 
Dragão, onde Portugal de-
frontou a seleção holandesa.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa sublinhou a “projeção no 
mundo” que uma vitória des-
tas representa para Portugal, 
declarando-se “muito feliz” 
com o resultado do encontro.

“Costumo dizer que 
quando somos muito bons 
somos os melhores dos me-

Portugal foi hoje o “melhor dos
melhores”, diz Marcelo Rebelo de Sousa

lhores e hoje fomos”, acres-
centou.

O Presidente da Repú-
blica, que na segunda-feira 
viaja para Cabo Verde para 
a segunda parte das come-
morações oficiais do Dia de 
Portugal, fez questão de par-
tilhar com os cabo-verdianos 
a vitória, mas também a do 
Campeonato Europeu de fu-
tebol.

“Para Cabo Verde leva-
mos a taça do Euro porque 
vários jogadores [da seleção] 

O jogador do Valência, 
que substituiu no ‘onze’ João 
Félix em relação às meias-fi-
nais, resolveu o encontro aos 
60 minutos, com um remate 
à entrada da área, após um 
passe de Bernardo Silva.

O conjunto das ‘quinas’ 
arrebatou o segundo título 
internacional da sua história, 
depois do campeonato da 
Europa de 2016, então numa 
final com a anfitriã França 
(1x0, após prolongamento), 
graças a um golo de Éder

eram cabo-verdianos como 
também aqui um jogador 
vencedor é cabo-verdiano. 
Há uma parte da vitória de 
Portugal no Euro como tam-
bém hoje que é cabo-verdia-
na”, disse.

Um gol de Gonçalo Gue-
des permitiu  à seleção por-
tuguesa de futebol conquis-
tar a primeira edição da Liga 
das Nações, com um triunfo 
por 1x0 na final com a Holan-
da, no Estádio do Dragão, no 
Porto.

Avançado português 
confessa que gostava de 
conquistar troféu de me-
lhor do Mundo

 Conquistada a Liga 
das Nações, com três go-
los na vitória alcançada 
nas meias-finais, Cristiano 
Ronaldo voltou a ser tema 
de conversa a propósito 
da Bola de Ouro, o troféu 
atribuído ao melhor joga-
dor do Mundo. Na zona 
mista do Dragão, e já de-
pois de ter falado à RTP, 
CR7 admitiu que gosta-
va de voltar o prêmio da 
FIFA, ainda que deixe cla-
ro que o seu foco principal 
são os troféus coletivos. 
“Eu acho que ajuda tudo, 
sejam troféus coletivos ou 
individuais. Já não vivo 
obcecado pelos troféus. 
As coisas acontecem na-
turalmente. Gostava [de 
ganhar a Bola de Ouro], 
não vou mentir… Este era 
um troféu que gostava de 
ganhar muito.

Acho que não há ne-
nhuma época em que jo-
gue mal e não mereça 
estar entre os melhores. 
Os números falam por si 
mesmos há 16 anos. Não 
estou a valorizar-me. Os 
números não enganam: 
ganhei três troféus esta 
época, estive bem outra 

Ronaldo e a Bola de Ouro:
«O que posso fazer mais?

Acho que nada, sinceramente»
vez, estive bem nesta com-
petição. O que posso fazer 
mais? Acho que nada, sin-
ceramente”

Surpreendido
com Suíça?

“Não. Os números fa-
lam por si. Não tenho de 
demonstrar nada a nin-
guém, nunca!”

Futuro na Seleção
“Quando acabas por 

ganhar troféus crias um 
certo hábito nas pesso-
as. Isso é bom, saudável. 
Em 2016 ganhamos o 
Europeu, hoje ganhámos 
a Liga das Nações. Acho 
que esta Seleção tem mui-
to potencial para evoluir e 
estou seguro que no futuro 
vai ganhar mais troféus im-
portantes.

Se houver continui-
dade porque esta é uma 
seleção bastante jovem, 
daqui a 2, 3 ou 4 anos vão 
maturar e vão ser cada 
vez melhores. Com Ro-
naldo? Espero que sim. 
Estou bem, sinto-me útil. 
Sinto-me motivado e gosto 
de jogar na seleção mas o 
Cristiano não é eterno. Vai 
haver um dia em que não 
venho mais à seleção mas 
para isso ainda falta mui-
tos, muitos anos.”

Médio do Sporting admite que a sua situ-
ação ainda não está definida

Titular na final da Liga das Nações, Bruno 
Fernandes deu por terminada a sua tempora-
da 2018/19 e quanto ao futuro... nada sabe. 
Ainda no relvado do Dragão, o médio do 
Sporting admitiu que está tudo em “águas de 
bacalhau”, mas deixou bem claro aquilo que 
pretende para o seu futuro. “Sobre o futuro 
está tudo muito em águas de bacalhau. Ago-

Portugal somou 10,5 milhões de euros na primeira edição da Liga das Nações.
Além de ficar gravado na história como o primeiro país a vencer a Liga das 

Nações, Portugal assegura um encaixe monetário assinalável.
Portugal entrou na história da UEFA ao conquista a primeira edição da Liga 

das Nações. A prova, que começou a ser disputada em 2018, terminou este do-
mingo no Dragão.

Além dos benefícios que a mais recente competição para seleções traz no 
que ao apuramento para o Europeu diz respeito, o vencedor encaixa também uma 
quantia assinalável.

Portugal já tinha garantido 4,5 milhões de euros na Liga das Nações: o pré-
mio de participação (2,25 M€) e a vitória no grupo de Itália e Polônia, na Liga 
A (2,25 M€). Ao vencer a final, somou mais seis milhões de euros, juntando um 
total de 10,5 milhões.

De recordar que, caso não garanta o apuramento para a fase final do Europeu 
pela via da qualificação, já tem a presença no play-off garantida graças ao primei-
ro lugar num dos grupos da Liga A.

Os milhões que a Seleção encaixa
com a conquista da Liga das Nações

Bruno Fernandes e o futuro:
«Sou jovem e quero é ganhar títulos»

ra é esperar. Tenho sonhos por concretizar. 
Não sei se será já na próxima época, mas 
estou tranquilo porque tenho contrato com 
o Sporting. Ainda não sabia do interesse de 
nenhum clube e já fui vendido a cinco clubes. 
Depende do projeto desportivo, porque a ní-
vel financeiro entre clubes daquele nível não 
fará diferença. O que vai fazer a diferença é o 
projeto desportivo porque sou jovem e quero 
é ganhar títulos”, disse o médio do Sporting
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Luís de Camões e 
Fernando Pessoa

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

Junho é um mês muito especial para a literatura e 
cultura portuguesas. Marca a morte do pai da Língua 
Portuguesa, Luís de Camões, no dia 10, e o nascimen-
to de mais um ícone da literatura, Fernando Pessoa, no 
dia 13. Um dos meus poetas favoritos, Pessoa teve vida 
curta, morreu aos 47 anos, em 1935, e, junto com ele, 
seus heterônimos, Álvaro Campos, Ricardo Reis, Alber-
to Caeiro, entre outros. Nosso poeta era tão criativo que 
chegou a criar outras vidas. Dedicou-se com extrema 
paixão à divulgação da língua portuguesa, tão bem ex-
pressada através de um de seus heterônimos, Bernardo 
Soares, “Minha Pátria é a Língua Portuguesa”. 

Pessoa também escreveu vários poemas em inglês 
- idioma que dominava - e bebeu da fonte de autores 
famosos da língua anglo-saxônica, como Lord Byron e 
William Shakespeare.

Falando de Camões, sabia o básico: viveu na época 
dos nossos grandes descobrimentos e lutou contra os 
mouros, onde veio a perder o olho direito, em Ceuta. 
Surpreendi-me ao descobrir que ele era “levadinho”, 
chegou a iniciar um curso de teologia, mas, com uma 
vida irregular, desordeiro e conquistador, logo demons-
trou nenhuma vocação para o celibato. Aos 20 anos, 
ingressou num curso de filosofia - nessa época já era 
conhecido como poeta. Apaixonou-se ardentemente, 
por Catarina de Ataíde, dama da rainha da Áustria, 
Dona Catarina. Muito apreciado pelas damas da corte, 
mas também perseguido por outros poetas. Camões 
chegou a ser preso por agressão, duas vezes. E foi 
justamente no cárcere, após agredir um empregado do 
paço, que ele escreveu seu primeiro canto dos Lusía-
das, obra imortal, inspirada nas conquistas marítimas, 
por mares desconhecidos. 

Além dos Lusíadas, nosso Camões escreveu poe-
mas líricos e uma coleção de sonetos. Um dos mais 
famosos é “O amor é fogo que arde sem se ver”.

Salve Camões! Salve Fernando Pessoa! Ídolos 
eternos de nossa língua e literatura.

E só erra quem trabalha, e foi isso que aconteceu , trocamos uma foto. Imperdoavel, mas mesmo 
assim pedimos desculpas ao Rancho Folclorico da Casa do Distrito de Viseu, no Festival no Vila da 
Feira a foto foi trocada, pedimos desculpa e concertamos. Forte abraço ao Visienses .

Falha técnica nossa 
no Festival de Folclore
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Casa de Trás-os-MonTes HoMenageou os aniversarianTes
Mais um domingo 

com ambiente agradá-
vel de total harmonia 

e descontração, na 
Casa de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro. Sua 

diretoria, sob o coman-
do do presidente Is-
mael Loureiro e da pri-

meira-dama, Sineide, 
sempre super  atencio-
sos e simpáticos com 
os presentes. Este 
domingo, o almoço foi 
especial, em home-
nagem aos aniversa-
riantes, destacando a 
deliciosa gastronomia 
transmontana, onde foi 
servido um churrasco 
completo, preparado 
com muito capricho. A 
animação esteve sob 
o comando do Típi-
cos da Beira Show, e 
o ponto alto da tarde 
foi a comemoração 
dos aniversários do 
mês, com um delicioso 
bolo e o Parabéns pra 
Você.   Os parabéns  
vão para o presidente 
Ismael e toda sua dire-
toria e equipe.

O conjunto 
Típicos da 
Beira Show, 
dando o ritmo 
ao almoço 
transmonta-
no, evento 
sempre 
aguardado 
por aqueles 
que apreciam 
uma Casa 
Regional

O vice-presi-
dente da Casa 
de Trás-os-
Montes, José 
Manuel Brites 
e sua esposa 
Irene, num ba-
te-papo com 
Mário Simões 
e o diretor so-
cial da Casa, 
Joaquim 
Bernardo

Ex-presiden-
te Antonio 
Paiva com 
sua esposa 
Fátima, filho, 
nora e netos, 
continuando 
com esta jo-
vem geração 
à prestigia-
rem a nossa 
cultura

Mais amigos, 
no domingo 
na Casa de 

Trás-os-Mon-
tes: Ana Maria, 

José Mattos 
e Paulo com 
sua esposa 

participando 
desta tarde de 
confraterniza-

ção 

O dinâmico 
presidente 
transmonta-
no, Ismael 
Loureiro 
com sua 
amada Si-
neide, num 
close para 
o jornal 
Portugal em 
Foco

Presente no Almoço dos Aniversariantes da Casa de 
Trás-os-Montes, o casal D. Olinda e Luís Albuquerque, 
da Orla Cereais, sediada no Cadeg, ainda na mesa o ra-
dialista Antônio Amaral
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G.F. AlmeidA GArrett AGitou A CAsA de espinho

Linda foto dos componentes do G.F. Almeida Garrett, com o presidente Ernesto Boaventura, no Domingo Social da 
Casa de Espinho, onde o folclore foi a atração especial

Felizes com o sucesso do almoço dançante, o presidente Fabio Cruz e os diretores 
Mônica,Marildo,Rosa,vice-presidente Beth ,seu Catinha  

Mais um sucesso 
absoluto, o Almoço Dan-
çante mensal da Casa 
de Espinho. A diretoria 
presidida por Fábio Cruz 
vem realizando uma ex-
celente administração, 
proporcionando aos 
seus associados e ami-
gos um convívio social 
maravilhoso. Este mês 
a atração foi o Grupo 
Folclórico Almeida Gar-
rett, da Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa 
Maria que, com seus 
trajes de cores vibran-
tes e cantares alegres 
proporcionou um lindo 

espetáculo aos amantes 
do folclore português. 
Parabéns moçada!!! 
Mais um show que dei-
xa o presidente Ernesto 
Boaventura e sua filha, 
a primeira-dama Rose 
Boaventura, orgulhosos.

Dando início ao al-
moço, foi servido um 
delicioso churrasco, ao 
som do conjunto Vila 
Condenses, que colo-
cou os “pés-de-valsa” 
para dançar. Portugal 
em Foco, através das 
lentes de Felipe Mendes 
registrou alguns desses 
momentos felizes.

O G.F. Almeida Garrett é, realmente especial e, com seu carisma, encantou mais uma 
vez, o público presente da querida Casa de Espinho

Presidente da Casa de Espinho, Fabio Cruz, os amigos 
Fabio,e o Robson ensaiador rancho

Gente boa e 
amiga presti-

giando o Almoço 
Social mensal na 

Casa de Espinho: 
Rosa, Maria An-
tonio, Gonçalves 

e Lúcia
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Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
MAR SALGADO: 

POEMA DE FERNANDO PESSOA
Ó  MAR SALGADO, QUANTO DO TEU SAL,

SÃO LÁGRIMAS DE PORTUGAL.
 POR TE CRUZARMOS QUANTAS MÃES 

CHORARAM,
QUANTOS FILHOS EM VÃO REZARAM

QUANTAS NOIVAS FICARAM POR CASAR,
PARA QUE FOSSES NOSSO Ó MAR.

VALEU A PENA,
TUDO VALE A PENA, SE A ALMA, NÃO É 

PEQUENA.
VALEU A PENA, TUDO VALE A PENA,

SE  A ALMA NÃO É PEQUENA.

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

Maneca
aPreSeNtaçõeS 

e eNcoNtroS Para 
relembrar

Linda família, destaque do Ano! Como 
vemos na foto, à esquerda Comendador 
Afonso, seu filho: Dr. Sérgio Roçado, a 
jovem, Viviane e demais familiares e 
do lado direito, D. Florbela, esposa do 
amigo Afonso, na sequência, seu filho, 
Dr. Roberto Roçado, sua esposa, D. Jô 
seguidos de familiares queridos e pre-
sentes a esta data tão significativa. Com 
a graça de Deus, estavam presentes, 
Avós, filhos netos e  bisneto, Bernardo 
Fernandes, uma família abençoada a 
quem desejamos milhões de felicida-
des, que esta data se repita, por mui-
tos anos, é o nosso desejo. Parabéns, 
Amigo. 

Que beIJo abeNçoado

Vereadora tereSa berGuer, 
SemPre muIto bem acomPaNHada

ParabéNS, comeNdador: afoNSo berNardeS ferNaNdeS

Domingo passado, tive o prazer de 
fotografar pessoas que são frequen-
tadoras  assíduas das Casas Regio-
nais. Nesta na foto, podemos ver da 
esquerda para a direita: D. Maria com 
o  seu António, a seguir, a jovem, Pie-
dade, que tem a seu lado, seu cunha-
do Manuel Mota, Flaviense, mais 
precisamente natural do Couto de 
Ervededo, grande transmontano, da 
cepa velha, a seu lado, sua esposa, 
D. Emília, carinhosamente chamada, 
(Mila) e a seu lado, uma boa amiga. 
Para todos que compõem este ce-
nário fotográfico, o desejo de muita 
saúde, são os votos da família Jornal 
Portugal em Foco.

meSa deStaQue da SemaNa, No Solar traNSmoNtaNo

adeuS tradIçõeS, dIa da raça, PortuGal 
e camõeS, No PalÁcIo SÃo clemeNte.

futebol eNtre amIGoS

Pé de Valsa da Semana, 
em dose dupla

Dr. Roberto Roçado e Dr. Sergio Roçado fazem 
parte de um grupo, que jogão um futebol e aos do-
mingos após o jogo reúnem-se no Bar do amigo, 
Adão Ribeiro que fica na rua Haddock Lobo, O Bar 
Columbia como na segunda feira foi realizado o 
encontro do PSD de Portugal, aproveitei a presen-
ça dos amigos, para tirar uma foto,  deste quarteto 
como vemos, os dois manos nas pontas ao centro 
duas pessoas fantásticas, papai dos atletas, Co-
mendador Afonso Bernardo Fernandes e o amigo 
Adão Ribeiro, como sempre muito atencioso com 
sua clientela, eis o motivo de seu sucesso, para-
béns a todos, em especial a rapaziada do Grupo do 
Canada Futebol. Parabéns ao internacional, Adão

encontro de amigos

Quem VaI ao fado....

Há muitos anos, no dia 10 de Junho, Dia de Portugal  aconteciam 
momentos mágicos, no Palácio S. Clemente, no Bairro de Botafo-
go. Quando ainda, era Embaixada de Portugal, ali éramos recebi-
dos com fidalguia pelos ilustres representantes do nosso  País de 
origem, PORTUGAL. Palácio iluminado e as pessoas que chega-
vam  cheias de Luz. E alegria no coração. Uma vez por ano acon-
tecia o reencontro com amigos muito queridos   saudosos daquele 
abraço afetuoso, fraterno. O Sr. Embaixador, o Sr. Consul e suas 
elegantes esposas   esbanjando simpatia, carinho por todos nós. 
O muito admirado Presidente da Câmara Portuguesa do Comércio 
e sua Diretoria, empresários ilustres,  artistas, políticos de cá e de 
lá, sempre acompanhados de  suas risonhas esposas. Lá estavam 
com sua classe e desvelo os funcionários do Consulado, lidera-
dos pelo mordomo Paulo, que com sua educação e classe  era o 
gentleman da noite. Que pena, acabaram as tradições e a magia 
da  luso brasilidade. Só restam as lembranças daquele mundo en-
cantado. Quem sabe voltam..........
Dia da Raça, de Portugal e de Camões, no Palácio São Clemente!

feStIVal do folclore
Na Casa da Vila da 

Feira foi lindo o festi-
val em que todos os 
Ranchos do Rio de 

Janeiro se apresen-
taram. Foi emocio-

nante  a exibição das 
Bandeiras:  Portu-
guesa e Brasileira, 
provando cada vez 
mais  a união entre 

os  dois povos. MUI-
TAS BENÇÃOS.

Na Casa Trás os Montes e Alto Douro, em seu 
último evento, sua Diretoria apresentou um belo 
almoço dançante, com uma comida muito gos-
tosa mas, também deu gosto, ver uma disputa 
entre dois casais que dançam muito. Como ve-
mos na foto, à esquerda, D. Prudência e marido, 
Sr. Manuelsinho, da Tijuca, como é conhecido 
e D. Emília com seu marido, Antônio Vieira. Um 
quarteto que fez e faz sucesso na pista de dan-
ça. Parabéns amigos, continuem assim, vivendo 
e revivendo.

Na noite do Fado Vadio, no Restaurante Costa Verde 
da Casa do Minho, tive a alegria de abraçar a fadista 
de raça, minha grande amiga, Antônia de Fátima, que 
domina o ambiente fadista  da Casa do Minho.
O FADO PERDEU A GRAÇA  E AQUELA  RAÇA A 
FADISTADA, DEIXOU DE SER DESORDEIRO E 
COMPANHEIRO DA  RAMBOIADA........
MUITAS BENÇÃOS PARA O FADO!

Na abertura do Seminário sobre o Holocausto, com o ob-
jetivo de capacitar  professores em cumprimento á lei do 
saudoso Deputado Dr. Gerson Bergher, de abençoada 
memória. Na foto: a Senhora Desembargadora, Denise 
Trevel, o Governador Wilson Witzel e a nossa  guerreira, 
Vereadora Teresa Bergher. ABRAÇOS FADISTAS.

caSa doS açoreS em alta

Como é bom durante uma festa animada, 
como a do Clube Português de Niterói e, ar-
ranjar um tempinho para botar o papo em dia, 
como fizeram o Hilário Caridade e Eurico dos 
Doces Portugueses e, com certeza, os doces 
regionais serviram para adoçar o evento. A 
Quinta de Santoinho Arraial Minhoto no CPN, 
teve a animação, muito público e o conjunto 
Amigos do Alto Minho, mostrando a capacida-
de da diretoria deste Clube em atrair a nossa 
Comunidade, atravessando a Baía de Guana-
bara.  

O querido 
casal Eliana e 
José Chança, 
com um amor 
infinito e um 
beijo de dar 
inveja a todos 
os casais 
enamorados. 
Muitas Bên-
çãos para o 
casal.

Com a frequência  admirável de gente tão querida, 
a Casa dos Açores,  brilha na nossa Comunidade. 
Na foto, D. Olinda Costa, a minha irmã de Coração, 
Lucia Granito e o Ex-Presidente da Casa dos Açores, 
Antônio de Carvalho Tostes.

Gostei de ver, domingo passado, na Casa Trás 
os Montes e Alto Douro, a presença do casal ami-
go, D. Conceição e seu marido, Manuel Cunha, 
gente, que dispensa comentários, pessoas que 
fazem jus, à palavra família. Como vemos na 
foto, o Sr. Ismael, Presidente da Casa, que fez 
questão de conhecer e cumprimentar o distinto 
casal, assim com o Sr. António Paiva, Ex. Presi-
dente que, por coincidência, é natural de Pindelo 
dos Milagres, o amigo Manuel Cunha, de Sobral 
de Pinho, aldeias  vizinhas, onde trocaram pala-
vras e relembraram  algumas coisas do passa-
do. E, como sempre digo, vale a pena frequentar 
Clubes Luso-Brasileiros, ponto de encontros da 
nossa gente. 

ALMOÇO JUNINO NA CASA DO PADRE,
dIa 22 de de JuNHo de 2019 

a PartIr de meIo dIa e meIa Hora
baIÃo de doIS e aNGÚ À baIaNa

Preço; 30,00 reais, bebida e sobremesa à parte.
Local: Salão da Igreja de S. Pedro.
Av. Paulo de Frontin, 566 - Rio Comprido.

Telef. 2273-4012  
Vamos participar - Estaremos lá!
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Festa de são João no  Camponeses de portugal

R.F. Camponeses de Portugal brilhou na Festa de São 
João, em Duque de Caxias, relembrando as festa dos 
santos populares em Portugal

Outro registro do show de folclore, na Festa de São João, 
nos Camponeses de Portugal. Nesta foto vê-se o “ Baila-
rico’ em movimento

Apresentação, com muito capricho e emoção, dos com-
ponentes do R.F. Camponeses de Portugal, com seus 
trajes tipicamente regionais

Um delicioso cardápio foi oferecido aos convidados, com 
nossa querida amiga, D. Graça, diretora da Agência de 
Viagens Ponte de Lima

Domingo, da me-
lhor qualidade, em 
Duque de Caxias com 
a tradicional Festa de 
São João, com famo-
so “porco no espeto” 
com “sacadura”, além 
da cabidela à por-
tuguesa, sardinha à 
escabeche e frango 
assado e aquela cer-
vejinha gelada. Agi-
tando o salão estava 
o conjunto Lisboa Rio 
Show, com Manuel 
Cardoso e sua San-
fona Biônica, dando 
um toque mágico no 
salão. Mais tarde, o 
R.F. Camponeses 
de Portugal brilhou, 
mais uma vez, com 
apresentação mag-
nífica deixando os 
convidados vibran-
do com o show nota 
10.  Parabéns à pre-
sidente Rita Couto e 
à sua diretoria pela 
programação espe-
tacular da Festa de 
São João.

Destaque nos Camponeses de Portugal, onde foi oferecido um delicioso “porco, no 
espeto”, saboreado pelos amigos e associados, entre eles o Nelson Correia, da concei-
tuada Flaviense, Fátima e demais amigos

A presidente dos Campones de Portugal, Rita Couto, 
sempre atenciosa com todos que visitam o clube. Aqui 
num afetuoso abraço ao seu irmão Antônio e familiares, 
matando saudades de Portugal

Aí está mais um casal de destaque das Casas Regionais Portuguesas: D. Manuela e Sr. 
Magalhães, sempre sorridentes acompanhados de um amigo
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Bolo de Pamonha

Av. Ayrton Senna, 2150 Bl G 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!

Experimente! Você vai gostar!

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

JUNHO – 28 – Sexta-feira – 20hs – 
Fado Vadio com Victor Lopez - Restau-
rate Costa Verde. O guitarrista Victor 
Lopez apresentará no Restaurante Cos-
ta Verde grandes sucessos do Fado nas 
vozes de vários convidados!
JUNHO – 30 – Domingo – 20hs – Ani-
versário do Veteranos da Casa do Mi-
nho. Cardápio: Carne assada ao molho 
madeira, peito de frango a milanesa, 
batatas coradas, arroz de bacalhau, ar-
roz branco e saladas variadas. Música 
ao vivo com Cláudio Santos e Amigos. 
Apresentação do Rancho Veteranos da 
Casa do Minho.

CASA DA VILA DA 
FEIRA E TERRAS DE 

SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -

Tel: 2293-1542
JUNHO – 16 – Domingo – 12hs – Ar-
raial Feirense - Quinta do Castolo. Sa-
lão Social. Cardápio: Sardinha portu-
guesa, frango na brasa, batata cozida 
e frita, caldo verde. Doce e bebidas (à 
parte). Música por conta do Conjunto 
Cláudio Santos & Amigos. Apresenta-
ção especial do Grupo Folclórico Almei-
da Garrett.

 CASA DE 
TRÁS-OS-MONTES 
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca - 

Tel: 2284-7346
JUNHO – 16 –Domingo – 12:30h – “Al-
moço Show Mário Simões  50 Anos”. 
Cardápio: Churrasco completo, acompa-
nhamentos, saladas diversas, sardinha 
na brasa, costelinha suína, empadão de 
frongo. Frutas. Atração: Conjunto Típicos 

da Beira Show. 15hs Início do Show do 
Cantor Mário Simões apresentação ficará 
a cargo do jornalista e Locutor de Rádio e 
Tv. Carlos Bianchini. O Show contará atra-
vés das músicas, imagens, textos e telões, 
a sua trajetória artistica ao longo dos seus 
50 anos.
JUNHO – 30 – Domingo – 12hs – Aniver-
sario do G.F. Mirim Lima Abreu Cardápio: 
Churrasco completo, acompanhamentos, 
saladas diversas, tripas à moda transmon-
tana, sardinha na brasa, caldo verde. Fru-
tas e bolo. Atração: Amigos do Alto Minho, 
G.F. Mirim Lima Abreu e G.F. Guerra Jun-
queiro

CASA DAS 
BEIRAS

Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – 
Tel: 2273-1897

JUNHO – 16 – DOMINGO – 12:30hs. 
Aniversário do Rancho Benvinda Maria. 
Cardápio: Churrasco, saladas, sardinha 
portuguesa e acompanhamentos. So-
bremesa: banana assada com canela e 
açucar e bolo. Atração: Banda Lisboa Rio 
Show e apresentação do Rancho Folcló-
rico Amigos da Benvinda Maria.
JUNHO – 23 – DOMINGO – 12:30hs. 
Almoço de aniversário 104 anos de Fun-
dação do Ordeão Português. Cardápio: 
Churrasco, saladas, sardinha portugue-
sa, tripa lombeira, febras, empadão e 
acompanhamentos. Sobremesa: banana 
assada com canela e açucar. Banda T.B. 
Show  

Pedimos por gentileza aos Diretores 
Social das Casas Regionais Portu-
guesas enviarem as Programações 
até a “Terça-feira” para podermos 

publicar o evento

Ingredientes:
1 lata de leite condensado
1/2 xícara (chá) de leite de coco
2 latas de milho verde escorridas
5 colheres (sopa) de manteiga
3 ovos
1 colher (sopa) de fermento em pó
Margarina e farinha de trigo para untar

Modo de fazer:
Bata todos os ingredientes no liquidifi-
cador até que fique uma mistura bem 
homogênea.
Unte uma forma espaçosa e leve ao 
forno bem quente a massa.
Deixe assar por volta de 50 minutos ou 
até que fique bem dourado.



Índices de vacinação preocupantes
Após 28 mortos vítimas de H1N1 no Rio em 2019, 

era de se esperar que a população estivesse mais 
mobilizada em buscar a vacinação contra a gripe. No 
entanto, lamentavelmente, mesmo com uma campa-
nha bastante longa (entre abril e maio), o estado do 
Rio de Janeiro está bastante longe da meta 90% de 
vacinação do público alvo, tendo vacinado apenas 
cerca de 55% do esperado.

Com isso, o Ministério da Saúde resolveu prorro-
gar a campanha de vacinação até o dia 15 de junho 
de 2019. Portanto, esse será o último final de semana 
para aqueles que deveriam estar buscando a vacina. 
No caso, os públicos alvos são gestantes, mulheres 
com até 45 dias após o parto, crianças com idades 
entre 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com 
mais 60 anos, pacientes crônicos, além de profissio-
nais de saúde e indígenas.

Vale lembrar que o inverno costuma ser a maior 
época de transmissão do vírus e que, apesar de mui-
tos tratarem a gripe como algo inofensível, ela pode 
ser até fatal em alguns casos, como comprovam os 
28 óbitos apenas esse ano no estado do Rio de Ja-
neiro. Em épocas de muita desinformação e “fake 
news”, também é importante frisar que essa vacina é 
completamente segura e nada justifica um movimen-
to anti-vacinação. Informe-se e busque pelos postos 
de vacinação. Uma população vacinada é uma popu-
lação mais prevenida. 
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Dando o to-
que musical 
na Festa 
Gaúcha, 
o Grupo 
Marcas do 
Sul, com 
excelente 
repertório 
alegrou esta 
tarde domi-
nical

TrADiçõES GAÚchAS
rEViViDAS NA cASA DO MiNhO

Outra belíssima Festa Gaúcha, a 
tradicional Costelada mensal na Casa 
do Minho, onde a Cultura Gaúcha é 
grande atração, com show do Rancho 
Gaúcho da Casa do Minho blindando 
o público com um belo espetáculo de 
danças e músicas tradicionais do Rio 
Grande do Sul. Bonitas prendas e seus 
peões brilham rodopiando no ginásio 
da Casa do Minho. Outro destaque da 
Festa Gaúcha é, sem dúvida, a delicio-
sa Costelada com um sabor inconfun-
dível, preparada por verdadeiros mes-
tres da culinária gaúcha; enfim, um 
domingo perfeito, com a presença das 
Comunidades Gaúcha e Portuguesa.

Momento 
marcante na 

Costelada 
Gaúcha, 

quando ve-
mos o diretor 

J. Maciel e 
sua esposa 
Mariza Ca-

naparro, com 
os componen-
tes do Rancho 

Gaúcho da 
Casa do 

Minho

O encanto e a magia do Folclore Gaúcho revivido na 
Casa do Minho, onde as “prendas” recebem carinho de 
seus “peões”


