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O Partido Socialista conta 
gastar um total de 200 mi-
lhões de euros na próxima le-
gislatura (50 milhões por ano) 
com a redução de impostos 
para famílias com mais de um 
filho, de acordo com o Jornal 
de Negócios, que cita uma 
nota enviada pelo PS.

A medida prevê que seja 
aumentada a majoração que 
já existe em sede de IRS 
para as famílias com filhos 
até 3 anos. Neste momento, 
cada criança até esta idade 
tem uma majoração de 126 
euros, além da dedução fixa 

PS promete 50 milhões para reduzir 
IRS às famílias com mais de um filho

por dependente (600 ou 726 
euros, dependendo da ida-
de). Segundo o Jornal de 
Negócios, se vencer as elei-
ções, o PS quer que a ma-
joração passe de 126 para 
300 euros a partir do segun-
do filho.

Juntando os 200 milhões 
de euros que já estavam 
previstos no Programa de 
Estabilidade para a altera-
ção dos escalões de IRS, 
com esta medida o PS con-
ta, assim, gastar 400 mi-
lhões de euros em quatro 
anos para reduzir o IRS.

Abertura do evento, no Real Gabinete Português de Leitura, 
com as presenças: do presidente Dr. Francisco Gomes da 
Costa e o Consul de Portugal no Rio, o Embaixador Jaime 
Leitão. (Detalhes pag. 8)

Fim de Semana no Clube Português de Niterói com show ma-
ravilhoso de Tuna Universitário do Porto. (Detalhes pag. 2)

Vereadora Teresa Bergher ao lado do presidente do Agosti-
nho  dos  Santos, entregando uma Moção Honrosa aos dire-
tores do Orfeão Universitário do Porto. (Detalhes pag. 15)

Domingo especial para a família Açoriana, que louvou a N. 
Sra. Dos Milagres, com missa e almoço festivo. (Detalhes 
pag. 14)

Diretoria Transmontana homenageou no domingo os seus 
aniversariantes, com um almoço especial e delicioso bolo 
festivo. (Detalhes última página)

CADERNO DE SÃO PAULO

O CONSCRE - Conselho 
Estadual Parlamentar das Co-
munidades de Raízes e Cul-
turas Estrangeiras, que é um 
Conselho de Comunidades, 
de natureza permanente, ho-
menageou representando a 
comunidade portuguesa o em-

presário Sr. Antonio Luiz Mar-
ques. Confira essa reportagem 
e ainda a Coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, a coluna Portugal Des-
portivo do radialista Martins 
Araujo e demais assuntos de 
interesse.

CONSCRE HOMENAGEOU
O SR. ANTONIO LUIZ MARQUES

REAL GABINETE 
PORTUGUÊS DE LEITURA
Celebra  Centenários de Sena & Sophia

c.PORTUGUÊS DE NITERóI
Show do Orfeão Universitário do Porto

cASA DO MINHO
Arraial Minhoto com Orfeão do Porto

cASA DOS AÇORES
Missa em louvor a N.Sra. dos Milagres

cASA TRáS-OS-MONTES
Almoço dedicado aos aniversariantes

O secretário-geral do 
PCP afirmou, no discurso de 
encerramento da Festa do 
Avante, que em atos eleito-
rais não há vencedores an-
tecipados, numa indireta ao 
PS, que acusou de, ao longo 
da atual legislatura, não ter 
mudado de natureza. “Que 
ninguém se iluda! Nem o 
PS mudou de natureza, nem 
abandonou as suas opções 
de fundo”, disse Jerónimo, 
para juntar às críticas ao 
PSD e CDS, adiantando que 
os dois partidos não desisti-

Jerónimo de Sousa avisa que PS não mudou de natureza

ram da política de desastre e 
retrocesso que caracterizou 
a sua governação.

O líder do PCP lembrou, 
durante o discurso, várias 
das medidas alcançadas 
durante os 4 anos de gerin-
gonça, nas pensões e nos 
transportes. E assegurou 
ainda que muito do que foi 
conseguido não estava no 
programa do PS, nem no 
programa do Governo e que 
para avançar foi preciso ul-
trapassar muitas e fortes 
resistências, e lembrou  que 
não há vencedores ante-
cipados e, de forma indire-
ta, deixou um outro recado 

A Polícia Judiciária des-
mantelou uma das maiores 
redes de contrafação de mo-
eda da Europa, numa opera-
ção em que foram detidas 5 
pessoas e apreendidas mais 
de 1.800 notas falsas de 50 e 
de 10 euros. A PJ explica que, 
através da Unidade Nacional 
de Combate à Corrupção e 
com a colaboração da EURO-
POL, desmantelou a rede de 
contrafação de moeda falsa, 
comercializada através da de-
signada ‘darknet’, numa ope-
ração que envolveu 8 buscas, 
domiciliárias e não domiciliá-
rias.

Foram apreendidas na 
operação ‘Deep Money’ 1.833 
notas falsas (1.290 notas de 
50 euros e 543 de 10 euros), 
num total de 69.930 euros, 
bem como diversos objetos 
relacionados com a produção 
das notas, computadores, 
impressoras, papel de segu-
rança com incorporação de 
filamento de segurança, holo-
gramas e bandas holográficas 

Agosto funcionou, inadver-
tidamente, como um teste ao 
modelo de descarbonização 
que Portugal traçou para da-
qui a uma década: o país es-
teve 19 dias consecutivos sem 
qualquer produção termoelé-
trica a carvão, o que constitui 
um novo máximo histórico de 
produção sem carvão. Segun-
do o levantamento, em dados 
que vão até ao ano de 1998, o 
anterior recorde de produção 
elétrica sem carvão foi regis-
tado em abril de 2010, com 14 
dias seguidos com as centrais 
termoelétricas de Sines e do 
Pego paradas.

O corte na produção elétri-
ca a partir do carvão na Penín-
sula Ibérica é objeto da mais 

Portugal alcança recorde de 19 dias 
seguidos de eletricidade sem carvão

PJ prende uma das maiores redes 
de falsificação de moeda

autoadesivas, tintas ultravio-
leta e tinteiros.

Foram detidas 5 pessoas, 
3 homens e 2 mulheres, com 
idades entre os 26 e os 63 
anos, pelos crimes.  O líder do 
grupo era um cidadão portu-
guês residente da Colômbia, 
que foi detido no âmbito de 
um mandado de detenção In-
ternacional. Os cinco detidos 
ficaram em prisão preventiva.

“Esta rede criminosa en-
contrava-se a operar desde, 
pelo menos, o início de 2017, 
tendo sido responsável pela 
produção de mais de 26 mil 
notas, maioritariamente de 50 
euros”, refere a PJ.

para o líder do PS, António 
Costa. “As eleições não são 
para eleger primeiros-minis-
tros! São para eleger depu-
tados”.

O líder do PSD foi o 
único referido diretamen-
te por Jerónimo de Sousa. 
Quando falava do salário 
mínimo nacional, o secre-
tário-geral comunista re-
cuperou um “espanto” do 
rival. “Como é que as pes-
soas conseguem viver com 
600 euros? Então aumen-
tem para 850”, defendeu.

recente análise do centro de 
estudos E3G, especializa-
do em alterações climáticas. 
“Pela primeira vez em muitos 
anos, os sistemas elétricos 
são confrontados com um pe-
ríodo prolongado de uso muito 
reduzido do carvão para pro-
duzir eletricidade, circunstân-
cia com que estão a lidar de 
forma bem sucedida. Um sis-
tema elétrico livre de carvão 
em Portugal e Espanha está 
mais perto do que nunca, com 
os objetivos de abandono do 
carvão de 2023 e 2025, res-
petivamente, a tornar-se mais 
realistas”, diz o relatório, as-
sinado pelos investigadores 
Artur Patuleia, Jesse Burton e 
Chris Littlecot.

A líder do CDS-PP defen-
deu o voto moderado, nos 
centristas, nas legislativas de 
outubro, relativizou cenários 
de crise política, mas alertou 
para o “grande risco” de Por-
tugal “virar completamente à 
esquerda”.

Apesar de desvalorizar as 
sondagens, algumas das quais 
admitem um cenário de um 
parlamento com dois terços 
de deputados das esquerdas, 
Assunção Cristas afirmou, em 
entrevista à Antena 1, que 
“uma inclinação muito grande 
à esquerda” introduziria “um 
grande desequilíbrio no siste-
ma político-partidário”.

Traduzindo, a presiden-
te centrista sublinhou que, se 
isso acontecesse, a esquerda 
poderia fazer “uma revisão 
constitucional à esquerda” ou 

CDS alerta para grande risco de país 
virar completamente à esquerda    

a nomeação de juízes para o 
Tribunal Constitucional, de car-
gos na área da justiça, como 
os conselhos superiores.

“Nós veríamos uma situa-
ção inédita de um país com-
pletamente virado à esquerda, 
com grande risco”, afirmou, em 
entrevista à Antena 1, condu-
zida por Natália Carvalho, As-
sunção Cristas, que disse não 
acreditar muito nesse cenário 
avançado pelos estudos de 
opinião.

A líder do CDS relativizou 
os cenários de crise pós-elei-
ções e o ambiente de tensão 
entre os partidos que apoia-
ram, no parlamento, o governo 
minoritário do PS nos último 
quatro anos, que disse tratar-
se de uma “dramatização nor-
mal” de António Costa em perí-
odo pré-eleitoral.

cASA DA VILA
      Tarde de Fados com Camilo Leitão 

e Ana Paula (Detalhes pag. 3)
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Uma festa diferencia-
da, o Orfeão da Univer-
sidade do Porto no Clu-
be Português de Niterói, 
quem lá esteve tem que 
agradecer ao Presidente 
Fernando Guedes, a pri-
meira dama Rosa Guedes  
e a diretoria pela reali-
zação do evento, estava 
tudo belíssimo, desde a 
entrada ao ambiente inter-
no, a casa cheia e muito 
animada. 

Mas temos de falar 
mesmo da apresentação 
do grupo, fantástico, é o 

que podemos dizer, uma 
diversidade de apresenta-
ções, folclore das ilhas, do 
continente, os pauliteiros 
estavam lindos, Fado de 
Lisboa, Fado de Coimbra, 
canções portuguesas, 
uma variedade fenome-
nal, um coro de vozes de 
primeiríssima linha, é até 
difícil de elogiar com tan-
tas coisas bonitas e houve 
tempo para o espetáculo 
ser apresentado, com ma-
estria. 

Nossos parabéns tam-
bém ao Flávio Martins por 
sua iniciativa de trazer um 
grupo tão bom como este, 
as pessoas super simpáti-
cas, e de uma maneira ge-
ral felizes com o trabalho.

Daqui do Portugal em 
foco, seguem os para-
béns, ao responsáveis e 
a todos os componentes 
desta maravilha. 

Nas fotos vemos as pre-
senças marcantes presen-
tes no evento, que tenho 
certeza tem a mesma opi-
nião. Parabéns Fernando, 
parabéns Flávio,  parabéns 
ao Orfeão da Faculdade 
do Porto. Espero que o re-
gresso seja breve.

Show do Orfeão Universitário do
Porto no Clube Português de Niterói 

Orfeão Universitário do Porto brilhou no Clube Português de Niterói Numa posse especial os jovens componentes da Orfeão Universitário do Porto

Registro duran-
te o show da 

Tuna do Orfeão 
Universitário, 

os componen-
tes do Rancho 
Folclórico Luís 
de Camões, 1º 
vice-presidente 
cultural Ansel-

mo Ferreira 
Dias e o presi-

dente Fernando 
Guedes e a 

1ªdama Rosa 
Guedes

Confraternização do presidente Fernando Guedes e sua esposa Rosa, e os casais: Comendador Orlan-
do Cerveira e sua esposa Laura Cerveira, Gentil Moreira e sua esposa Clarisse, Horácio e sua esposa,-
Dulce  juntos com o 1º vice-presidente cultural Anselmo Ferreira Dias

Presidente do conselho, Sr. Domingos de Carvalho, presidente Dr. Fernando Guedes sua esposa a 1ª 
dama Dª Rosa Guedes e amigos

Presenças marcantes no  Clube Português de Niterói, o cantor Mario Simões e sua esposa 
Maria , Antônio Martins e sua esposa Mari e demais amigos sendo cumprimentados pelo 
ilustre casal presidente Fernando Guedes e sua esposa Rosa Guedes

Num close 
para o Por-
tugal em 
Foco, pre-
sidente Dr. 
Fernando 
Guedes e 
sua espo-
sa 1ª dama 
Drª. Rosa 
Guedes

Presidente do Clube Português de Niterói, Dr. Fernando Guedes, esposa Drª. Rosa Guedes, diretores 
de Patrimônio, Fidel Cal e sua esposa Adélia Cal, diretora de cultura Sra. Angela, o Sr. Ademir diretor de 
relações publicas e sua esposa

As tradições de Portugal revividas pelos jovens portugueses Que magia e encanto esses jovens portugueses demonstram nas 
apresentações

Gente boa 
e amiga 

no Clube 
Português 
de Niterói 
no show 

da Tuna o 
Claúdio da 
(Michellin)
com seus 

familiares e 
amigos

Presidente do Clube Português de Niterói, Dr. Fer-
nando Guedes cumprimentando os jovens do Or-
feão Universitário do Porto

 Num close para o Portugal em Foco os componentes do Or-
feão Universitário do Porto
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economistas internacionais 
melhoram previsões de 
crescimento de Portugal

A economia portuguesa deverá crescer 1,7% este ano, de 
acordo com as estimativas de 19 economistas pesquisados 
pela Bloomberg. Esta previsão da agência de notícias, re-
presenta uma revisão em alta,  em junho o consenso dos 
mesmos economistas mostrava um crescimento de 1,6%. 
A melhoria de uma décima surge depois do INE ter reve-
lado a evolução do PIB de Portugal referente ao segundo 
trimestre. O instituto de estatística português anunciou que 
a economia portuguesa cresceu 1,8% no segundo trimestre 
e 0,5% contra os três primeiros meses do ano. A economia 
portuguesa foi das poucas da Zona Euro a escapar à ten-
dência de abrandamento da região, o que poderá explicar a 
perspectiva um pouco mais favorável dos economistas para 
a e economia portuguesa. 

Costa critica PSD e afirma que 
não há plano B em relação ao 

aeroporto do montijo  
Esta posição foi transmitida por António Costa no final de 
um almoço com a Confederação do Turismo de Portugal, 
e constituiu a única crítica que o líder dos socialistas dirigiu 
aos sociais-democratas.  “Não posso deixar de manifestar 
muita apreensão quando vejo que o principal partido da 
oposição, que ainda agora votou favoravelmente o Progra-
ma Nacional de Infraestruturas, a apresentar não só novas 
dúvidas existenciais sobre os projetos de alta velocidade, 
mas, sobretudo, a colocar em causa a opção já tomada para 
que o desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lis-
boa seja complementada com o desenvolvimento do aero-

porto do Montijo”. “Hoje em dia já não há plano B. Qualquer 
outra solução comprometeria muito fortemente a dinâmica 
de crescimento do turismo. Temos de manter uma linha 
de trabalho que não devolva o país à incerteza do que vai 
acontecer a seguir”, sustentou.

sócrates começa a ser 
ouvido em 28 de outubro

O juiz Ivo Rosa marcou para dia 28 de outubro o interro-
gatório do antigo primeiro-ministro José Sócrates, arguido 
no processo Operação Marquês, na fase de instrução que 
decorre no Tribunal Central de Instrução Criminal. Fonte do 
tribunal disse à agência Lusa que o juiz agendou o interro-
gatório de Sócrates, que pediu para depor, para dia 28 de 
outubro, deixando, contudo, em aberto os restantes dias da 
semana (29, 30 e 31), caso seja necessário prosseguir au-
dição. O processo Operação Marquês, cuja existência foi 
conhecida em  2014, resultou numa acusação com mais de 
4 mil páginas, 134 volumes, mais de 500 apensos e regis-
tos de mais de 180 buscas e intercepções telefônicas. José 
Sócrates, que esteve preso preventivamente  está acusado 
de 31 crimes econômico-financeiros.

Construção cresce em julho
O índice de produção na construção, divulgado pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística, mostra um aumento de 3,1% 
em julho em relação ao mesmo mês do ano passado. Este 
crescimento representa uma aceleração em relação aos 
3% verificados em junho. Uma evolução que contraria a 
desaceleração verificada entre maio e junho, quando a pro-
dução na construção passou de um crescimento de 3,9% 
para 3%. Dentro do índice, as duas componentes, Constru-
ção de Edifícios e Engenharia Civil, movem-se em direções 
opostas. A Engenharia civil abranda 0,1%, apesar de apre-
sentar um crescimento superior à outra categoria: regista 

um avanço de 3,5% em julho. A Construção de Edifícios 
acelerou em 0,3%, de 2,5% em junho para 2,8% em julho.

Elisa Ferreira fica com Coesão 
e Reformas na nova 
Comissão europeia

Comissária para a Política de Coesão e Reformas, é este 
o novo título de Elisa Ferreira que, além dos fundos estru-
turais, irá também tutelar o novo mecanismo orçamental 
destinado a promover a convergência e competitividade 
no seio da Zona Euro.O anúncio foi feito pela presidente 
da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que, em 
Bruxelas, revelou as atribuições de cada um dos nomes 
que vai integrar o próximo órgão executivo da União Eu-
ropeia. O primeiro-ministro António Costa pretendia as-
segurar para Portugal a pasta responsável pela gestão 
dos fundos europeus e acabou não só por conseguir essa 
objetivo como por garantir para Portugal dossiês adicio-
nais, a responsabilidade na área das reformas relativas à 
transição energética e digitalização, e a gestão do meca-
nismo para promover a competitividade e convergência 
na área da moeda única.  

telefônica planeja cortar 5.000 em-
pregos através de reformas volun-

tárias
A Telefônica e os sindicatos tiveram já negociações preli-
minares e acordaram um incentivo de reforma geral para 
pessoas com mais de 53 anos de idade. A empresa irá apre-
sentar uma proposta formal à união sindical na próxima se-
mana. Na última década esta proposta de apelo à reforma 
tem sido uma opção regular da empresa para reduzir  os 
custos. A última vez que isto aconteceu foi em 2016. Em 
2019 a Telefônica acumula uma queda superior a 9%. No 
entanto, setembro está a ser um mês positivo para a empre-

taRDe  De  FaDo  Na  Casa  ViLa  Da  FeiRa

O trio 
Claudio 
Santos 
abriu a 

tarde de 
Fado

Mais um sábado muito alegre, um show na 
Casa da Vila da Feira com a apresentação da 
dupla, Camilo Leitão e Ana Paula, as novas vo-
zes do Fado, interpretando lindos Fados, acom-
panhados pela Banda Losófona. Mais uma vez, 
a comunidade portuguesa prestigiou o evento, 
lotando a Casa, com muita animação. Abrindo 
a tarde, o Trio Cláudio Santos, sempre alegran-
do o ambiente antes do show de fados. 

Tudo perfeito, num clima muitíssimo agra-
dável. Mais uma vez um show de organização 
vem sendo a marca registrada da diretoria da 
Casa da Vila da Feira, sempre incentivando a 
divulgação do Fado no Brasil. Parabéns ao Pre-
sidente Ernesto Boaventura e sua diretoria. Camilo Leitão, cada vez mais romântico. Em mais uma tarde de 

Fado

Sempre 
muito 
empol-
gante e 
marcante 
apresen-
tação da 
jovem 
cantora 
Ana 
Paula

Panorâmica do salão do Castelo da Feira lotado

Presidente 
Ernesto 

Boaventura 
e os amigos, 
Felipe Men-
des, Camilo 

Leitão, Alfre-
do, Ricardo 

Paladino, 
entre outro 

amigos

Rose 
Boaventura 

sempre dan-
do apoio ao 
seu amado 
esposo Ca-
milo Leitão

As novas 
vozes 

do Fado 
no Brasil 

Camilo 
Leitão e 

Ana Paula 
acompa-

nhados 
da Banda 
Lusófona
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Regiões & Províncias

Se tem uma ideia de ne-
gócio na área do turismo, 
esta pode ser a sua opor-
tunidade. Vouzela volta a 
acolher, no dia próximo 17 
de setembro, uma oficina 

De sexta a domingo, 
Favaios recebeu Festival 
Moscatel do Douro, onde se 
destaca a atuação de Blaya 
e Miguel AraújoA vila de Fa-
vaios, no concelho de Alijó, 
estará em festa durante três 
dias com o regresso do já 

emblemático Festival Mos-
catel do Douro, um evento 
que promove e valoriza o 
vinho licoroso único e ex-
clusivo daquela região, mas 
também não esquece os ou-
tros produtos endógenos do 
concelho.

vouzelaalijó

são joão da pesqueira

Batalha

ansião e ourém

milhares de pessoas
visitaram a vindouro 2019

Câmara da Batalha dá 
parecer desfavorável a 
exploração de pedreira

ansião e ourém no 
topo dos pedidos para 
queimas e queimadas

A 18ª edição da Vindouro 
levou milhares de visitantes 
a São João da Pesqueira, 
durante o último fim de se-
mana. Um certame de refe-
rência, considerado a maior 
festa do vinho da Região do 

Douro, e com um programa 
diversificado.

A abertura oficial contou 
com a presença do secretá-
rio de Estado da Agricultura 
e da Alimentação, Luís Me-
deiros Vieira.

Turismo acolhe oficina
de empreendedorismo

moscatel representa 20 
milhões de euros para 

o concelho

OTaguspark vai acolher a Soccerex Europe, um 
evento de expressão internacional que tem como 
objetivo principal a partilha de ideias e a criação de 
oportunidades de negócio. Durante dois dias, serão 
debatidos vários temas relacionados com o mundo 
do Futebol.

Em 2019, além de Portugal, a Soccerex passou 
pela China, em maio, e estará ainda nos Estados 
Unidos, no mês de novembro. Recorde-se que este 
evento já passou por 20 cidades, incluindo Paris, 
Londres, Los Angeles, Manchester, Dubai e Rio de 
Janeiro.

A Soccerex Europe vai contar com a presença 
de nomes muito conhecidos, reunindo 1500 figuras 
do mundo do futebol que irão falar do seu futuro no 
continente Europeu. Os participantes terão a opor-
tunidade de estabelecer contactos com delegados 
de todo o mundo de forma informal.

Entre os principais oradores estarão: Javier Te-
bas, Presidente da Liga Espanhola; Lars Christer 
Olsson, Presidente da Associação de Ligas Euro-
peias; Giorgio Marchetti, Secretário-Geral da UEFA; 
Mark Rowan, Diretor de Comunicação da Liga In-
glesa de Futebol; Stefano Bertola, Diretor de Re-
lações Públicas da Juventus; Theo van Seggelen, 
Secretário Geral da FIFPro. No total, a Soccerex 
reúne ainda ex-jogadores que somam mais de 580 
internacionalizações por seleções como Portugal, 
Espanha, França e os EUA.

Este evento decorre de uma parceria entre o Mu-
nicípio de Oeiras e a Federação Portuguesa de Fu-
tebol, e conta com o apoio da Liga Portugal.

Oeiras recebe a
Soccerex Europe

A Câmara da Batalha 
decidiu, por unanimidade, 
emitir parecer desfavorá-
vel relativo à exploração de 
massas minerais nas proxi-
midades do Casal da Pedrei-
ra (Reguengo do Fetal), no 
âmbito de consulta pública 
relativa ao procedimento de 
Avaliação de Impacto Am-
biental do projeto ‘Pedreira 
da Barrosinha’. O município 
exige ainda ao Governo “a 
suspensão” dos processos 
que colidam com o projeto 
municipal de valorização das 

pedreiras históricas do Mos-
teiro da Batalha.Na aprecia-
ção ao impacto ambiental, a 
Câmara da Batalha lamenta 
a campanha “de desinfor-
mação e de alarme social 
junto das populações locais 
em torno desta matéria”, que 
encontra apenas em discus-
são pública, “e não existe 
qualquer decisão por parte 
da entidade competente seja 
a Direção Geral de Energia 
e Geologia (DGEG)/Ministé-
rio do Ambiente e Transição 
Energética sobre a matéria”. 

Os municípios de Ansião 
e de Ourém (Santarém), es-
tão no ‘topo’ dos pedidos para 
queimas e queimadas. Os 
dados foram apontados se-
gundo a aplicação informática 
para autorização de queimas 
e queimadas registou mais 
de 300 mil pedidos duran-
te os primeiros sete meses 
deste ano, dos quais 96 por 
cento (%) foram autorizados, 
revelou ontem o Instituto da 
Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF). Em fun-
cionamento desde Janeiro, a 
aplicação do ICNF contabiliza, 
até Julho, um total de 302.111 
pedidos para queimas e quei-

madas, verificando-se que, ao 
longo destes sete meses, o 
maior número de solicitações 
foi em março, com 116.777 
pedidos, o que coincide com o 
prazo de até 15 de março para 
os proprietários assegurarem 
a limpeza de terrenos.

Durante este período, os 
municípios que registaram 
mais pedidos foram Oliveira 
do Hospital (6.320), Ourém 
(6.255), Fafe (6.144), Porta-
legre (5.997), Alijó (5.541), 
Celorico de Basto (5.227), 
Viseu (4.212), Castelo Bran-
co (4.182) e Ansião (4.032), 
avançou o ICNF, em resposta 
à agência Lusa.

de empreendedorismo “Tou-
rism Up”, um programa de 
apoio a projetos turísticos 
promovido pela Territórios 
Criativos e pelo Turismo de 
Portugal.

A partir no sábado, 31 de 
Agosto, o Balneário Romano, 
em São Pedro, do Sul abriu 
portas para visitas todos os 
dias, de segunda-feira a do-
mingo, das 10h00 às 12h30 e 
das 14h00 às 18h00.

O anúncio foi feito pela 
autarquia local, que convida 
a descobrir “este complexo 
termal de origem romana, 
com 2.000 anos de história”.

O balneário tem registado 
uma grande afluência desde 

a inauguração das obras de 
recuperação, no passado dia 
7 de Agosto, com mais de 
1.500 pessoas a visitarem 
o complexo nas primeiras 
duas semanas.

Na cerimônia, o presi-

dente da câmara sampe-
drense, Vítor Figueiredo, 
destacou que se trata da 
“maior obra cultural a nível 
de toda a região centro” e 
de um patrimônio “único a 
nível nacional”.

são pedro, do sul

Balneário romano vai ter novo horário de visita

A Federação Portuguesa de Remo (FPR), com 
o apoio do Município de Oeiras, vai dinamizar um 
conjunto de atividades de promoção/experimenta-
ção do Remo de Mar nas praias de Oeiras.

As atividades serão acompanhadas por dois trei-
nadores de Remo, embarcações apropriadas e er-
gómetros para explicação prévia dos movimentos 
necessários para a atividade.

O Remo de Mar carateriza-se por utilizar em-
barcações mais estáveis e desenvolve-se muitas 
vezes em contexto balnear (baías), possibilitan-
do, quando comparada ao Remo Olímpico, uma 
introdução e aprendizagem mais fácil e rápida da 
modalidade por parte de novos praticantes sem 
formação prévia.

Todas as atividades são acompanhadas, segu-
ras, gratuitas e qualquer pessoa pode participar.

Convidamo-lo a vir experimentar o Remo de Mar, 
na Praia de Santo Amaro, entre os dias 10 e 14 de 
Setembro, entre as 10h00 e as 18h00 (não é neces-
sária inscrição prévia).

Atividades de remo 
de mar gratuitas nas 

praias de Oeiras
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sabugal

arruda dos pisões

guarda

sardoal

fundão

Município pede apoio para
prejuízos do fogo de pêro Viseu

A Câmara do Fundão 
quer que o concelho seja 
abrangido por um mecanis-
mo de apoio para reduzir os 
prejuízos provocados por um 
violento incêndio que afetou 
várias propriedades agríco-
las das freguesias de Pêro 
Viseu e Capinha.

«Enviei uma carta ao mi-
nistro da Agricultura a pedir 
que se possam acionar, com 
a máxima urgência, os meca-
nismos existentes para redu-
zir as perdas neste contexto 
agrícola e rural e apoiar os 
produtores e às áreas agríco-
las que foram danificadas», 
disse o presidente da autar-
quia. Paulo Fernandes lem-

brou que está em causa um 
fogo que, no dia 26 de julho, 
deflagrou na freguesia de 
Pêro Viseu e provocou «ele-
vados prejuízos». Segundo o 
autarca, a área afetada inclui 
propriedades agrícolas e até 
de habitação e que o primei-
ro levantamento aponta para 
que tenham ardido entre 300 
a 350 hectares. O fogo terá 
também causado «danos 
consideráveis» na rede viá-
ria, caminhos rurais, muros 
e sinalética e também em 
inúmeras propriedades agrí-
colas.

Na lista de prejuízos es-
tão ainda diversas produ-
ções agrícolas que arderam, 

A Câmara Municipal do 
Sardoal deu parecer negati-
vo a dois pedidos de replan-
tação de eucaliptos no con-
celho. Uma decisão tomada 
por unanimidade pelo exe-
cutivo municipal em sessão 
camarária. O presidente da 
autarquia, Miguel Borges 
(PSD), defendeu a necessi-
dade de equilíbrio entre de-
senvolvimento econômico e 
as espécies autóctones.

“A legislação diz onde 
se deve plantar ou não, 
onde há constrangimentos 
e o Plano Director Munici-
pal do Sardoal também tem 
regras definidas. Por isso 
a câmara municipal chum-
bou estes dois pedidos, em 

parecer negativo a pedidos
de replantação de eucaliptos

consonância com o parecer 
desfavorável emitido pelo 
Gabinete Técnico Florestal 
da autarquia”, explicou o 
autarca.

Miguel Borges revelou 
que a decisão da Câmara 
do Sardoal é transmitida ao 
Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas 

(ICNF), organismo que tem 
a decisão final sobre este 
assunto. Sublinhou que os 
eucaliptos dão rendimento 
mais rapidamente que as 
outras espécies e defendeu 
a integração de terrenos do 
Estado em bancos de terras 
que permitam a criação de 
mosaicos florestais diver-
sificados, sustentáveis e 
geradores de riqueza. “Tem 
de existir um meio termo e 
no nosso concelho precisa-
mos também de azinheiras, 
pinheiros, sobreiros e eu-
caliptos para que ajudem a 
rentabilizar a floresta. Não 
diabolizo o eucalipto mas 
tem que existir um equilí-
brio”, realçou.

O CDS-PP questionou 
o Governo sobre a falta de 
limpeza das bermas da Es-
trada Nacional 16 na zona da 
Guarda e se a Infraestruturas 
de Portugal (IP) foi notificada 
pelo “não cumprimento do 
prazo de limpeza”.

Na pergunta dirigida ao 
ministro das Infraestruturas e 
Habitação, os deputados cen-
tristas Patrícia Fonseca, Ilda 
Araújo Novo, Hélder Amaral 
e João Rebelo querem saber 
quando procederá a empresa 
à limpeza da EN16, “nomea-
damente no distrito da Guar-
da» e «quantos quilômetros 
faltam e em que zonas». Em 
comunicado, o CDS-PP re-
fere que a estrada está no 
distrito da Guarda «com as 
bermas por limpar – repletas 

de ervas, canas e silvado» e 
quer pergunta a IP «foi noti-
ficada pelo não cumprimento 
do prazo de limpeza». O par-
tido lembra que, em outubro 
de 2017, o Governo publicou 
um diploma que estabelece 
as medidas para limpeza de 
faixas até dez metros junto 
às vias rodoviárias e ferroviá-
rias por parte das entidades 
gestoras, com o objetivo de 
defesa contra os incêndios. 
«Constatando o estado em 
que se encontra a EN16, e 
tendo em conta que o prazo 
limite para limpeza terminou 
a 15 de março e está já com-
pletamente ultrapassado, o 
CDS-PP entende ser opor-
tuno obter esclarecimentos 
por parte da tutela», justifi-
cam os centristas.

toMar

A Câmara de Tomar está 
a proceder à limpeza e de-
sassoreamento do troço do 
rio Nabão entre o Açude 
dos Frades e a Ponte do 
Flecheiro, uma zona que 
acumulou detritos e bancos 
de areia nos últimos anos. 

Câmara de tomar vai limpar
e desassorear rio nabão

A informação foi avançada 
pela presidente do municí-
pio, Anabela Freitas (PS), 
em reunião camarária. “A 
última operação de limpe-
za e desassoreamento le-
vada a cabo pelo município 
ocorreu em 2006, tendo 

animais que morreram, ali-
mentos para animais que se 
perderam e muitos equipa-
mentos e alfaias que ficaram 
danificados. O incêndio teve 
início na freguesia de Pêro 

Viseu e chegou a ter três 
frentes ativas, tendo sido 
combatido durante várias 
horas por cerca de três cen-
tenas de operacionais e oito 
meios aéreos.

desde então surgido ban-
cos de areia e acumulação 
de detritos que importa re-
tirar e regularizar”, referiu 
a autarca.

Para a realização da in-
tervenção no rio Nabão, e 
depois de obtida autoriza-
ção da Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), o muni-
cípio adjudicou a empreita-
da pelo valor de 39.900 eu-
ros mais IVA com um prazo 
de execução de 30 dias.

A empreitada começou 
na segunda-feira, 2 de Se-
tembro, numa extensão 
de aproximadamente 500 
metros, correspondendo a 
uma área de intervenção 
global de 31.400 metros 

quadrados. Para a reali-
zação destes trabalhos a 
Câmara de Tomar expli-
ca que estão mobilizadas 
duas máquinas giratórias 
de rasto e dois dumpers in-
dustriais que vão efectuar a 
limpeza do leito e a remo-
ção das areias e detritos.

Os resíduos vão ser de-
positados no largo do mer-
cado municipal para depois 
serem transportados e as 
areias serem aproveita-
das no estaleiro municipal. 
Anabela Freitas sublinhou 
que o objectivo é que os 
trabalhos estejam conclu-
ídos antes do período das 
chuvas e fora da época de 
reprodução da fauna local.

oliVeira de frades

Depois de um agosto 
em cheio, o mês de setem-
bro vai pautar-se pelo re-
gresso à normalidade. As-

sim, como tem sido prática 
habitual, a Vila de Oliveira 
de Frades vai contar com 
duas feiras quinzenais. De 

acordo com o Plano Anual 
de Feiras aprovado pelo 
Executivo a próxima feira 
no concelho de Oliveira 

de Frades irá ter lugar no 
próximo dia 9 de setembro. 
Já no dia 23 acontece a se-
gunda.

feiras do mês de setembro em oliveira de frades

O município do Sabugal 
tem a decorrer até 6 de setem-
bro, o período de inscrições 
para o projeto “+ ATIVO”, que 
se destina a promover e dina-
mizar a prática de exercício 
físico junto da população do 
concelho.

Segundo a autarquia, o 
programa tem como principal 
objetivo «incentivar uma ativi-

dade que promova o bem-es-
tar, de forma terapêutica, crian-
do laços de interajuda entre os 
munícipes, melhorando o quo-
tidiano vivencial da população 
de forma ocupacional». Os 
interessados em participar no 
“+ ATIVO” podem inscrever-se 
no Centro Dr. José Diamantino 
dos Santos (Biblioteca Munici-
pal do Sabugal).

inscrições abertas para projeto
“+ atiVo” no sabugal

Cds questiona
governo sobre falta

de limpeza de bermas 
de estrada

A tradicional procissão 
dedicada ao padroeiro per-
correu as ruas da localidade 
na tarde de sábado

Arruda dos Pisões, no 
concelho de Rio Maior, este-
ve em festa durante o passa-
do fim-de-semana, em honra 
de São Gregório Magno. A 
tradicional procissão dedica-
da ao padroeiro percorreu as 

ruas da localidade na tarde 
de sábado, num cortejo que 
contou com a participação 
do presidente da Câmara 
de Rio Maior, Filipe Santana 
Dias, acompanhado por vá-
rios vereadores do executivo 
e do representante da União 
de Freguesias de Outeiro da 
Cortiçada e Arruda dos Pi-
sões, João Paulo Silva.

esteve em festa
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Economia
Empresas encerradas em

Portugal caem 8,8% até agosto  
Até agosto, as novas 

empresas constituídas su-
peraram em 3.348 as que 
foram criadas em idêntico 
período do ano passado, 
ano em que foi batido o 
recorde de constituição de 
novas empresas no país, 
refere o barômetro Infor-
ma D&B.

Até final de agosto, a 
diminuição em 8,8% do 
número de empresas en-
cerradas no país, foi qua-
se transversal a todos os 
distritos.

O barômetro permitiu, 
por sua vez, saber que 
Setúbal, Braga, Aveiro e 
Faro confirmam até agos-
to um grande dinamismo 
empreendedor em termos 
de constituição de novas 
empresas, embora todos 
os distritos ganhem a este 
nível na comparação com 
o ano anterior.

No seu conjunto, estes 
quatro distritos viram nas-
cer este ano 8.637 novas 

Gilberto Igrejas, presi-
dente do Instituto dos Vi-
nhos do Douro e Porto, 
Luís Vieira, secretário de 
Estado da Agricultura, e 
George Sandeman, chan-
celer da Confraria do Vi-
nho do Porto, brindaram ao 
anúncio de que 2017 foi um 
ano vintage para o néctar.

“A declaração vintage 
tem um impacto direto no 
valor do vinho do Porto de 
2017 e na imagem e pres-
tígio que o produto conti-
nua a merecer”, explicou 
Gilberto Igrejas, que calcu-
lou que o preço médio por 
garrafa daquele ano possa 
aumentar até quatro ou 
cinco vezes.

Em 2018, as vendas de 
vinho do Porto foram de 
360 milhões de euros. Este 
ano, ainda não há previ-
sões quanto a vendas, mas 
o turismo e o enoturismo 

continuam a contribuir para 
o crescimento do vinho do 
Porto e dos vinhos do Dou-
ro. De acordo com o presi-
dente do IVDP, os merca-
dos externos tradicionais 
continuam a ser respon-
sáveis pelo grosso do ne-
gócio: Portugal, França e 
Reino Unido. Para o vinho 
do Porto, disse  Gilberto 
Igrejas, “o Brexit pode ser 
uma ameaça ou uma opor-
tunidade para novos ne-
gócios do vinho do Porto”, 
pelo que o IVDP acautelou 
os efeitos de um possível 
“hard Brexit” com o “regis-
to dos DOC Douro e DOC 
Porto no Reino Unido”.

Com as vindimas a co-
meçar, 2019 será um ano 
de “aumento de 20% a 25% 
na produção, que, se a evo-
lução enológica for estável, 
pode transformar-se tam-
bém em grande qualidade”.

Vinho do Porto de 2017
vale até cinco vezes mais
com declaração vintage

empresas, representan-
do um terço do total do 
crescimento, além de re-
tirarem algum protagonis-
mo a  Lisboa e Porto, que 
mantêm a liderança em 
novas empresas, segundo 
o barómetro.

Por setores, o dos 
transportes e da constru-
ção foram os principais 
responsáveis pelo cres-
cimento de novas empre-
sas, representando quase 
80% desse crescimento. 

No caso dos transportes 
nasceram mais do dobro 
das empresas (+115%) 
do que no período ho-
mólogo, uma subida to-
talmente suportada pelo 
subsetor do ‘transporte 
ocasional de passagei-
ros em veículos ligeiros’, 
sobretudo nos distritos 
de Lisboa, Porto e Faro.                                                                                                             
Na construção nasceram 
3.808 empresas (+29,7%), 
um crescimento transver-
sal a todos os subsetores 

e distritos, ainda que com 
algum protagonismo de 
Porto, Lisboa e Setúbal.

O barómetro da Infor-
ma D&B permitiu saber 
que as atividades imobili-
árias, um dos setores que 
protagonizou uma grande 
vaga de empreendedoris-
mo nos anos mais recen-
tes, teve a maior queda em 
termos homólogos na cria-
ção de novas empresas, 
com menos 179 empresas 
criadas e com o distrito de 
Lisboa a contribuir na to-
talidade para esta queda.                                                                                                                                  
No encerramentos de 
empresas, até agosto, 
os setores da indústria, 
grossistas, construção 
e retalho foram respon-
sáveis pela totalidade 
da redução em 8,8%.                                                                                                        
Quanto às insolvências, 
no período  há a destacar 
uma queda de 10%, para 
1.463 empresas, face a 
idêntico período do ano 
passado.

Portugal alcançou o 
12.º lugar global no Índi-
ce de Competitividade do 
Turismo e chegou mesmo 
ao primeiro lugar na ca-
tegoria de Infraestruturas 
Turísticas do Relatório de 
Competitividade no Turis-
mo de 2019, elaborado 
pelo Fórum Econômico 
Mundial. Os dados divul-
gados indicam que o país 
é oitavo no ranking euro-
peu, alcançando o melhor 
resultado de sempre.

O estudo, que é fei-
to de 2 em 2 anos, tinha, 
em 2017, colocado Portu-
gal no 14.º lugar em ter-
mos de competitividade 
mundial. Agora, o país 
subiu ao 12.º lugar, em 
140 países avaliados. Na 
categoria onde o país al-
cançou o primeiro lugar,  
a de Infraestruturas Turís-
ticas, o Fórum Econômico 
Mundial destaca no rela-
tório a excepcional den-
sidade hoteleira, de ATM 
e a alta qualidade das 

Portugal na melhor classificação
de sempre em ranking de Turismo

infraestruturas turísticas 
existentes em Portugal, 
que conseguiu ultrapassar 
países como Áustria, Es-
tados Unidos e Espanha.                                                                                                                                    
A secretária de Estado 
do Turismo disse que im-
portância deste relatório 
como um instrumento de 
referência para investi-
dores. “Os investidores 
olham para este relatório 
geralmente como um pa-
râmetro de avaliação dos 
países para a decisão de 
investimento, ou seja, aju-
da-nos também a divulgar 
Portugal como um dos 
países top para investir”, 
acrescentou Ana Godinho.

No caso do transporte 
aéreo, Portugal subiu 10 
lugares, ocupando agora 
o 21.º lugar. Já na cate-
goria da rapidez na ado-
ção de tecnologias, o país 
passou de 41.º para 38.º, 
enquanto na priorização 
do turismo ocupa agora o 
12.º lugar e na segurança 
o nono lugar. “Este resul-
tado é um reflexo do tra-
balho que todos têm feito 
em termos de investimen-
to, na requalificação que 
temos feito de todos os 
nossos recursos”, subli-
nhou a secretária de Esta-
do, acrescentando ainda 
que “é uma grande vitória 
de todos os que trabalham 
no turismo, porque são 
eles que têm feito este in-
vestimento”.

A companhia aérea 
TAP registou o recorde do 
melhor Agosto de sem-
pre, mês durante o qual 
transportou mais de 1,7 
milhões de passageiros, 
o que corresponde a um 
aumento de 174 mil pas-
sageiros face ao período 
homólogo de 2018, reve-
lou a empresa.

Entre Janeiro e Agos-
to, passaram pelos avi-
ões da TAP mais de 11 
milhões e 300 mil pesso-
as, um aumento de 6,7% 
face ao mesmo período 
do ano passado, refere a 

empresa.
A companhia aérea 

destaca a importância 
das rotas europeias para 
este crescimento, subli-
nhando que o maior au-
mento, em valor absoluto, 
foi na Europa com mais 
79 mil passageiros trans-
portados, um crescimento 
de 8,5% face ao período 
homólogo.

A América do Norte 
contribuiu também para 
estes resultados com 39 
mil clientes, o equivalen-
te a um crescimento de 
51,7%,  tendo este mer-

TAP com o melhor Agosto de sempre 
com mais de 1,7 milhões de passageiros

cado a maior porcenta-
gem de crescimento em 
relação a igual período do 
ano passado. Entre Ja-
neiro e Agosto de 2019, 
a companhia aérea trans-
portou para Portugal mais 
35 mil passageiros vindos 
da América do Norte que 
ficaram pelo menos uma 
noite no país.

A TAP destaca ainda, 
no balanço do Verão, que 
a recuperação do merca-
do brasileiro influenciou 
o crescimento consecuti-
vo da TAP no número de 
passageiros transporta-
dos nas rotas de e para 
o Brasil em Agosto, com 
um aumento de 11,2% 
face a 2018.

Já nos voos de e para 
África, a transportadora 
aérea registou um total 
de 134 mil passageiros 
(mais 17,3%).

Agosto foi ainda o mês 
em que a TAP transpor-
tou mais passageiros nas 
rotas dos Açores e da 
Madeira, alcançando os 

165 mil passageiros, um 
aumento de 10%,  no con-
junto das rotas.

Por fim, as novas rotas 
inauguradas este ano pela 
TAP contribuíram com 
mais 99 mil passageiros 
transportados em agosto. 
As novas rotas da Europa 
contribuíram com mais 56 
mil passageiros, do Atlân-
tico Norte com 29 mil e 
as do Médio Oriente com 
mais 9 mil.

“Depois de se ter regis-
tado no primeiro trimestre 
um ligeiro decréscimo no 
número de passageiros 
transportados, no segun-
do trimestre, o número 
de passageiros transpor-
tados cresceu 8,9% face 
ao período homólogo. 
Em Julho, o aumento foi 
de 11%”, semelhante ao 
crescimento no mês de 
agosto. “No acumulado do 
ano, o aumento de passa-
geiros em relação a igual 
período do ano passado é 
já superior a 700 mil”, con-
clui a empresa.

O investimento inicial será em torno 
dos 300 milhões de euros e irá criar até 
600 empregos no Eco Parque Industrial 
de Estarreja. O grupo inglês Ineos criou 
uma empresa de direito português,  a 
Amazing Wheels, com escritório instala-
do no Centro de Negócios do concelho.

O Governo e a  Amazing Wheels, tem 
ainda esperança de anunciar o investi-
mento antes das eleições legislativas. 
Segundo várias fontes ligadas ao proces-
so, o negócio está em fase muito adian-
tada, até porque o modelo 4x4, inspirado 
no icônico Land Rover Defender, descon-
tinuado em 2016, deverá começar a ser 

produzido em 2021.
Diamantino Sabina, presidente da 

Câmara de Estarreja, escusou-se a 
avançar pormenores, confirmando ape-
nas que existe um potencial investimen-
to no setor automóvel que está a ser ne-
gociado em Estarreja, na ordem dos 200 
a 300 milhões de euros, e que poderá 
vir a criar até uns 600 postos de traba-
lho. Tratando-se de indústria automóvel, 
acrescenta, poderá mudar o cenário 
econômico de Estarreja, pois este tipo 
de indústria normalmente arrasta outras 
empresas que vão criar novos postos de 
trabalho indiretos.

Portugal acolhe nova fábrica de veículos  com motores BMW
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Política

“A ambição que nós 
temos, na próxima legis-
latura, é avançarmos mais 
no objetivo de erradicar a 
pobreza. E se há pobreza 
que nós temos que erradi-
car é a pobreza que atinge 
os mais idosos, que são 
aqueles que estão mais 
frágeis, são aqueles que 
mais dependem dos ou-
tros”, disse  António Cos-
ta. Na atual legislatura, 
António Costa disse que 
foi muito importante que 
a confiança tenha regres-
sado à sociedade portu-
guesa, para o que foi fun-
damental o Governo ter 
estabilizado a perspectiva 
de rendimento de todos.

No seu discurso, An-
tónio Costa disse ainda 

Costa promete erradicar pobreza
e elevar o complemento  para idosos

O presidente dos so-
ciais-democratas, Rui 
Rio, considerou que a 
criação de um programa 
Erasmus Interior é uma 
boa ideia que o PSD já 
apresentou há meses 
largos, sendo que o lí-
der do PS, acrescentou, 
terá reproduzido bem 
uma ideia de que gos-
tou. “Propusemos isso 
há meses largos atrás, 
traduzimos isso agora 
no nosso programa elei-
toral, é uma medida que 
se o PS concorda com 
ela, só temos de nos 
regozijar com isso”, afir-
mou Rui Rio.

Questionado sobre a 
coincidência de PSD e 
PS defenderem a mes-
ma medida, declarou: 
“O doutor António Costa 
terá lido bem o programa 
do PSD e reproduzido 
bem uma ideia de que 
gostou”, numa alusão a 
uma leitura que o líder 

socialista terá feito erra-
damente de o PSD que-
rer avançar para um TGV 
entre Lisboa e Porto.

O secretário-geral do 
PS, António Costa, disse 
querer criar um Erasmus 
Interior para os jovens 
portugueses que só co-
nhecem a país da onda 
do surf tenham a oportu-
nidade de conhecer ou-
tros territórios, saberes e 
espaços, dentro do país.

“Tal como tem sido 
fundamental na forma-
ção da nossa juventu-
de, poderem estar um 
ou dois semestres no 
estrangeiro, a aprende-
rem outras línguas, cos-
tumes e outras gentes, 
é também fundamental 
que possam ter a opor-
tunidade de conhecer 
outros territórios, outros 
saberes e espaços no 
nosso país”, realçou o 
líder do PS, durante um 
comício em Vila Real.

que, na atual legislatura, 
o Governo deu prioridade 
aos incentivos fiscais em 
IRC  às empresas que se 
instalem e criem postos de 
trabalho nas regiões do in-
terior. Na próxima legislatu-
ra, como está no programa 

de Governo do PS, o com-
promisso é “alargar ainda 
mais os incentivos fiscais 
para as empresas que se 
fixem no interior” e ali criem 
postos de trabalho.

E disse também  que 
o Governo avançou com 

“O PCP nunca será 
descartável, é evidente”, 
afirmou o líder do PCP em 
entrevista à Antena1, justifi-
cando que “não é descartá-
vel porque a Assembleia da 
República, a sua composi-
ção, vai determinar muito 
do futuro das políticas”.

Jerónimo de Sousa as-
sinalou que existe “este 
esforço do Partido Socia-
lista, em primeiro lugar, 
tentar a maioria absoluta 
por si mesmo, em segundo 
lugar ver quem é que me-
nos incomoda”.

Porém, continuou, caso 
o PS não obtenha maioria 
absoluta nas legislativas, 
naturalmente a situação po-
lítica pode desenvolver-se 
num quadro em que sem-
pre que existiram maiorias 
absolutas houve indiferen-
ça, subestimação do papel 

da Assembleia da Repú-
blica e, por isso mesmo, 
é que essa arrumação de 
forças vai ser determinan-
te, conforme se arrume, 
onde estará com certeza o 
PCP e a CDU”.

Relativamente a uma 
repetição do acordo de 
governação que marcou 
os últimos quatro anos, 
Jerónimo evita colocar 
condições à partida. “Isso 
das linhas vermelhas não 
temos, agora o que temos 
é uma política alternativa 
perante aquilo que o Par-
tido Socialista irá, e está a 
propor ao povo português. 
Mas insisto, será ao pé 
do pano que talhamos a 
obra e em cada iniciativa, 
em cada medida do futuro 
governo, nós agiremos: o 
que for bom para os tra-
balhadores e para o povo 

Jerónimo de Sousa avisa
que PCP não é descartável

Erasmus no interior é boa 
medida defendida pelo 

PSD, diz Rui Rio

a obra de ligação da au-
toestrada A25 à fronteira, 
porque melhorar as liga-
ções transfronteiriças é 
aquilo que reforça o peso 
e a oportunidade que o 
interior constitui para ser 
atrativo para as empresas.  
“Porque quando criamos 
estas ligações transfron-
teiriças, estamos a dizer 
é que quem se situa aqui 
está mais perto do merca-
do. Não é só do mercado 
nacional de 10 milhões de 
habitantes, é o mercado de 
toda a Península Ibérica 
de 60 milhões de habitan-
tes e é para esse grande 
mercado que nós temos 
de trabalhar, investir e con-
quistar, a partir de todas 
estas regiões do interior”.

votaremos a favor, o que 
for mau votaremos contra”.

Numa retrospectiva do 
início da legislatura, Jeró-
nimo reclama a criação da 
‘geringonça’, considerando 
que em 2015 o Partido Co-
munista criou as condições 
para uma solução política 
de um Governo minoritá-
rio do Partido Socialista. 
“Eu lembro-me daquele 

momento, daquela noite 
das eleições de 2015. PSD 
proclamava a vitória, o 
Partido Socialista apresen-
tava os parabéns ao PSD 
pela vitória, o Bloco esta-
va nas comemorações do 
seu bom resultado, e foi 
o PCP que deu uma con-
tribuição inestimável para 
que essa solução fosse 
encontrada”, apontou.

Numa visita à FRIMOR, 
em Rio Maior, acompa-
nhada pela cabeça de 
lista as eleições por este 
círculo eleitoral, Patrícia 
Fonseca, a líder centrista 
reafirmou “o compromisso 
total do CDS com o mun-
do rural e com o mundo 
agrícola”, onde há ainda 
um trabalho para fazer.

Para Assunção Cristas, 
é inaceitável que Gover-
no tenha 22.000 candi-
daturas aos fundos para 
a agricultura à espera de 
serem aprovadas e que as 
pessoas não possam con-
tar com essas verbas para 
os seus investimentos.

Considerando que o 
investimento na agricul-
tura é muito produtivo e 
reprodutivo e que puxa 
pela economia e pelas ex-
portações e diminui as im-
portações, Cristas afirmou 
que o seu partido continua 
a entender que se deve 
caminhar para eliminar o 
déficit agroalimentar.

“Não conseguimos pro-
duzir todas as culturas, 
mas muitas podemos pro-
duzir mais e melhor e isso 
depende do bom uso dos 
fundos comunitários e de 
investimentos críticos que 
têm que ser pensados 
para o país”, disse.

Em particular, destacou 
os investimentos na água, 
afirmando que “há um tra-
balho muito sério para ser 
planejado e feito em Por-
tugal” nesse âmbito.

“Sabemos que Por-
tugal é dos países mais 
expostos no mundo às 
alterações climáticas, um 
clima que será cada vez 
mais quente e mais seco, 
e nós temos que nos pre-
parar para ele, temos que 
nos adaptar às alterações 
do clima e isso faz-se com 
investimentos para ar-
mazenar água, para usar 
eficientemente a água no 
mundo rural, através de 
uma irrigação eficiente”, 
declarou.

Quatro anos volvidos, 
e com a experiência da 
“geringonça” na bagagem, 
António Costa e Catarina 
Martins voltaram a encon-
trar-se num debate pré
-eleitoral, numa situação 
bem diferente da de 2015, 
como notou a coordenado-
ra bloquista  no início da 
conversa. Os dois partidos 
encontram-se bem posi-
cionados nas pesquisas 
e o BE quer evitar uma 
eventual maioria absolu-
ta, e este era, por isso, 
um frente-a-frente muito 
aguardado, para muitos, o 
mais aguardado.

E acabou por ser mes-
mo o mais vivo de todos 
os debates até agora, 
com ambos a marcarem 
as diferenças face ao pro-
grama e ao projeto do ad-
versário, com ambos a pu-
xarem pelo seu eleitorado. 

Debate começou com desejos de renovação
de votos mas terminou complicado

Cristas considera inaceitável 
22.000 candidaturas aos fundos 

agrícolas para aprovação

No início, tanto António 
Costa como Catarina Mar-
tins foram suaves no tom 
e amigáveis no conteúdo. 
“Trabalhámos bem com o 
PS e com o PCP. Orgu-
lhamo-nos desse percur-
so e deixamos sementes 
para o futuro”, disse a lí-
der bloquista. “Eu não abri 
uma porta de diálogo com 
o BE, com o PCP e com 
PEV para agora ser eu a 
fechá-la”, respondeu o pri-

meiro-minsitro.
Mas despachadas as 

cortesias iniciais, Catari-
na Martins atacou António 
Costa tentando provar que 
o Bloco de Esquerda é 
quem merece levar a ban-
deira das contas certas, 
dando o exemplo daquilo 
que faz em casa e o se-
cretário-geral do PS tentou 
acantonar a sua parceira 
de governação à extrema
-esquerda lembrando que 

os bloquistas propõem a 
nacionalização da ban-
ca e prometem mundos e 
fundos numa lista de pren-
das de Natal. Um debate 
que começou por ser entre 
amigos e que terminou pro-
vando que, afinal, também 
pode haver adversários 
dentro da mesma casa.

A líder do Bloco de Es-
querda foi a primeira a in-
tervir e começou fazer um 
balanço dos quatro anos de 
geringonça. Não esqueceu 
que houve erros mas afir-
mou que pertenceram aos 
socialistas. O que de bom 
se regista no saldo desta 
experiência de governação 
à esquerda deve-se aos 
partidos à esquerda do PS. 
“Trabalhámos bem com o 
PS e com o PCP. Orgulha-
mo-nos desse percurso e 
deixámos sementes para o 
futuro”, repetiu no final .
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O Real Gabinete Portu-
guês de Leitura e a Cátedra 
Jorge de Sena, da Faculda-
de de Letras/UFRJ, unem 
esforços para celebrar no 
Rio de Janeiro, nos dias 2 
a 5 de setembro de 2019, 
o centenário de nascimen-
to de dois extraordinários 
escritores portugueses do 
século XX: Jorge de Sena 
e Sophia de Mello Breyner 
Andresen.

No ano em que comple-
ta 20 anos de existência, a 
Cátedra Jorge de Sena não 
poderia encontrar mais ilus-
tre parceiro para a realização 
do seu VII Congresso Inter-

nacional – o Real Gabinete 
Português de Leitura –, nem 
melhores efemérides a co-
memorar: seu vigésimo ano 
de existência e os menciona-
dos centenários.

Um congresso internacio-
nal, de dupla valência, visan-
do a promover a interlocução 
entre especialistas, de vários 
países e de vários estados 
do Brasil, em torno dessas 
figuras cimeiras da cultura 
portuguesa.

O ano de 2019 será, por-
tanto, um marco nas efeméri-
des da Literatura Portuguesa 
em todo o mundo lusófono 
com a comemoração desses 

O Real Gabinete Português de Leitura
celebra os Centenários de  Sena & Sophia

dois centenários da maior 
importância.

SOPHIA DE MELO 
BREYNER ANDRESEN e 
JORGE DE SENA, sepa-
rados coinci-dentemente 
apenas por alguns dias no 
nascimento, o que poderia 
constituir um dado aleató-
rio tornou-se um encontro 
da mais profunda cumplici-
dade.

Auto-exilado desde 
1959 – primeiramente no 
Brasil, depois nos Estados 
Unidos – Jorge de Sena 
pouco voltou a Portugal 
antes da “Revolução dos 
cravos”, e essa ausência 
de um desejado convívio 
foi intensamente decla-
rada por Sophia quando, 
em junho de 1978, a dis-
tância que a separava do 
amigo seria para sempre 
irremediável. Essa aliança 
de evidente intimidade se 
traduz em poesia, naque-
las “Cartas” que ela dedi-
cou a Jorge de Sena, em 
que recorda o seu lugar de 
emigrante, de exilado, inse-
rindo-o para sempre como 
imagem de um “português 
de novecentos” que experi-
mentou na partida a “fúria” 
de não poder estar em Por-
tugal.
Não és navegador
mas emigrante
Legítimo português
de novecentos
Levaste contigo
os teus e levaste
Sonhos fúrias
trabalhos e saudades

Essa interlocução com o 
amigo que acabara de mor-
rer (“E agora chega a no-
tícia que morreste / E algo 
se desloca em nossa vida”) 
é um eco ao modo como o 
próprio Sena apontara os 
caminhos tripartidos da sua 
rota poética no verso céle-
bre: “De amor, de poesia 
e de ter pátria”, elementos 
que se confundem mais do 
que se somam, porque nele 
a poesia é sempre gesto de 
amor e testemunho do tem-
po denunciado na estreite-
za e na violência a que se 
sentia, e não apenas ele 
próprio, condenado.

Jorge de Sena apostava 
na vida e na alegria como 
um direito que não se de-
veria roubar ao homem. E 
lembrar suas palavras é 
talvez o melhor meio de en-
tender a fúria que frequen-
temente o assaltava contra 
a injustiça, a perseguição, 
a tortura.

[...] Tanto sangue, 
tanta dor, tanta
angústia, um dia 
– mesmo que o tédio
de um mundo
feliz vos persiga – 
não hão-de ser
em vão. Confesso que 
muiltas vezes, pensan-
do no horror de tantos 
séculos 
de opressão e crueldade, 
hesito por momentos 
e uma amargura me
submerge inconsolável. 
Serão ou não em vão? 
Mas, mesmo que o não 
sejam, 

quem ressuscita esses mi-
lhões, quem restitui 
não só a vida, mas tudo o 
que lhes foi tirado? 
Nenhum Juízo Final, meus 
filhos, pode dar-lhes 
aquele instante que não 
viveram, aquele objecto 
que não fruíram, aquele 
gesto 
de amor, que fariam «ama-
nhã».

Se o tempo do exílio cor-
respondeu para Jorge de Sena 
a uma quase inacreditável pro-
dutividade intelectual, por ou-
tro lado, como lembra Sophia, 
era também um tempo de soli-
dão em que “cartas poemas e 
notícias” atravessavam lenta-
mente o oceano até que fosse 
possível ao “irmão prudente” 
mais que ao “filho pródigo” re-
tornar para os encontros “em 
redor da mesa” enquanto “ti-
niam talheres louças vidros / 
Como se tudo na chegada se 
alegrasse” (poema “Carta(s) a 
Jorge de Sena”).

Evocar essa amizade é 
para nós, professores brasi-
leiros e amantes da poesia, 
mais que um simples ges-
to de resgatar dois grandes 
nomes da Literatura Portu-
guesa. É o nosso modo de 
aprender com eles a revisi-
tar o tempo – que também é 
nosso – construído a duras 
penas, para garantir uma li-
berdade sempre ameaçada. 
Jorge de Sena se fez brasi-
leiro no Brasil, ganhou cida-
dania, ajudou a construir um 
pensamento libertário como 
professor universitário – pro-
fissão que lhe permitiu dedi-
car-se às suas vertentes de 
poeta, ficcionista, pesquisa-
dor e ensaísta que ganharam 
definitivamente a sua vida.

Sophia de Mello Breyner 
e Jorge de Sena são, as-
sim, mais que dois nomes de 
grandes poetas que o acaso 
reuniu em comemoração de 
centenário no ano de 2019. 
As datas são não raro alea-
tórias. Mas neste caso elas 
permitem reunir em con-
gresso – etimologicamente 
o lugar de lutar junto, de dar 
passos junto – pensadores, 
pesquisadores, poetas, escri-
tores, ensaístas e estudantes 
em torno de duas falas que 
se inscreveram na história do 
século XX, não apenas por-
tuguês, mas universal, por-
que universais eram as suas 
apostas vitais e poéticas. De 
certo modo estamos sempre 
a esperar – em Portugal, ou 
no Brasil, ou nesse ocidente 
continuamente conturbado 
por vilanias e perseguições – 
poder redizer com a mesma 
alegria os versos de Sophia 
quando sobreveio o 25 de 
Abril de 1974:

Esta é a madrugada que eu 
esperava 

O dia inicial inteiro e limpo 
Onde emergimos da noite e 

do silêncio 
E livres habitamos a subs-

tância do tempo
Assim, sob a égide de So-

phia e Sena, agradecemos a 
todos que  estiveram, no Real 
Gabinete e no espaço da Fa-
culdade de Letras/UFRJ, onde 
comemorarmos essas vidas e 
obras que tanto prezamos

É com muita satisfação 
que, na qualidade de Presi-
dente do Real Gabinete Por-
tuguês de Leitura, declaro 
aberto o “Congresso Interna-
cional Sena &amp; Sophia: 
Centenários”. De hoje até 5ª 
feira, teremos oportunida-
de de ouvir e aprender com 
Mestres e especialistas que 
se dispuseram a vir tratar da 
vida e da obra de dois escri-
tores, nascidos há cem anos 
e que durante duas décadas 
trocaram uma correspondên-
cia intensa e incontornável na 
literatura portuguesa.

Teremos com certeza 
cheiro de mar e saudade, pois 
não se pode falar de Sophia 
de Mello Breyner Andresen 
sem falar de mar e não se 
pode falar de Jorge de Sena 
sem falar de exílio e saudade.

Este Congresso é mais 
uma iniciativa do Centro de 
Estudos - Polo de Pesquisas 
Luso-Brasileiras do Real Ga-
binete Português de Leitura, 
criado há 19 anos por uma 
plêiade de professores, e da 
Cátedra Jorge de Sena que 
completa 20 anos de exis-
tência.

Quero desde logo registrar 
o reconhecimento da direção 
do Real Gabinete Português 
de Leitura, e o meu de forma 
especial, à Comissão Organi-
zadora do Congresso, consti-
tuída pelas Professoras Dou-
toras Gilda Santos, Luci Ruas, 
Teresa Cristina Cerdeira e o 
Professor Doutor Eucanaã 

Discurso do Dr. Francisco Gomes
da Costa, Presidente do

Real Gabinete Português de Leitura

Ferraz, a todos os Mestres e 
Professores que se dignaram 
participar das palestras, aos 
colaboradores deste Congres-
so e naturalmente a todos os 
que vão participar nestes qua-
tro dias dos nossos trabalhos.

Um agradecimento espe-
cial aos Mestres que vieram 
de longe, de outros Estados 
do Brasil, de Portugal da Itá-
lia e dos Estados Unidos da 
América.

E também, de modo parti-
cular, o meu agradecimento à 
Embaixadora Teresa Macedo 
pela iniciativa e pelo empenho 
em nos proporcionar um ines-
quecível fechamento da etapa 
de atividades no Real Gabi-
nete deste Congresso “Sena 
& Sophia: Centenários”, na 
próxima quarta-feira, com o 
concerto orquestral “Música 
por Sophia”, apresentado pela 
“Orquestra Sem Fronteiras”, 
de Portugal, e pela “Orquestra 
Sinfônica Juvenil Carioca”.

Muito obrigado a todos.

Mesa de honra do evento. O Consul 
de Portugal no Rio Embaixador 
Jaime Leitão, presidente do Real 
Gabinete Português de Leitura, Dr. 
Francisco Gomes da Costa, ladeados 
por Doutor Rui Vieira Nery – Diretor 
da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Professora Doutora Gilda Santos – 
Vice-Presidente Cultural e do Centro 
de Estudos do Real, Professora 
Doutora Luci Ruas – Regente da 
Cátedra Jorge de Sena na Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, Sra. 
Alexandra Pinho Conselheira Cultural 
de Portugal no Brasil e Federico 
Bertolazzi Representante do Comitê 
Centenário-Sofia

Consul de 
Portugal no 
Rio Embai-
xador Jaime 
Leitão 
durante 
abertura da 
solenidade

Presidente 
do Real 
Gabinete de 
Leitura Dr. 
Francisco 
Gomes da 
Costa no 
seu discurso 
durante o 
evento

Aspecto do salão social do Real Gabinete Português de Leitura com 
convidados

Durante a 
comemoração 
do centenário 

Sena & So-
phia e também 

vemos Fede-
rico Giovina-
zzi Bertolazzi 

Representante 
do Comitê 

Centenário-
Sofia

Professora 
Doutora Gilda 
Santos – Vi-
ce-Presidente 
Cultural e do 
Centro de Es-
tudos do Real

Ex-Ministro 
da Cultura 
de Portugal 
Luis Felipe 
Castro Men-
des, sendo 
entrevistado 
pela Rede 
de televisão 
R.T.P

Num destaque, durante o evento presidente do Real Gabinete Fran-
cisco Gomes da Costa, embaixador de Portugal Jaime Leitão, Con-
sul adjunto João de Deus

Da direita para esquerda; Rui Vieira  Nery, Sra. e Sr. Luis Filipe Cas-
tro Mendes, Jorge Vaz de Carvalho e Inês Espada Vieira 

O Ator Tony Correira numa belíssima participação no Centenário 
Sena & Sophia

Registro dos Jovens músicos com o ator Português Tony Correia

Magnifica apresentação desses jovens talentos no Centenário 
de Sena & Sophia, também as Orquestras Sem Fronteiras, Sin-
fônica Carioca
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Dia 12.09.2019
Faria aniversário neste dia o saudoso Sr. André Magalhães (ex-presi-
dente da Casa de Portugal do Grande ABC e já nos deixou)
Dia 13.09.2019
Ernesto Alves (Galeto’s); Dra. Sirley Aparecida S. Doracenzi (Espo-
sa do amigo e nosso assinante Sr. Luis Doracenzi); Adriano Augusto 
da Fonte (filho do casal amigo Dr. David da Fonte e Sra. Eunice da 
Fonte).  
Dia 14.09.2019
Maria Laura (esposa do Sr. Jorge Fonseca); Aniversário de casamen-
to do amigo Sr. Abílio e Terezinha Martins (nossos amigos há anos, 
nossos assinantes e do Moinho Anaconda); Aniversário de casamen-
to dos amigos Agostinho Alves Bacelos e America Pereira Bacelos;  
Diego da Mata (filho de Sueli e Alfonso); Cris Bezerra (secretaria lá da 
Casa de Portugal do Grande ABC).
Dia 15.09.2019
Aniversário de casamento dos amigos Manuel Moreira da Rocha e 
Sra. Leonor Rocha; Eduardo Silva; Adriana Craveiro (filha do Sr. Lino 
Sra. Alice Lage); Sra. Soledade Malheiros (1º Dama do Rancho Raí-
zes de Portugal); Alexandre Justino; a Fadista Ciça Marinho.

Dia 16.09.2019
Manuel Maria Barbosa; Marina (filha Fernando e Silvana); Dr. Romeu 
Santini (Secretário Municipal de Cooperação Internacional da Câma-
ra Municipal de Campinas).
Dia 17.09.2019
Marina Rachas (Filhas do casal Fernanda Rachas e Renato Reis); 
José Manuel Cáccia Gouveia (Diretor da Provedoria); Maria Olivia dos 
Santos (esposa Ernesto Alves – Galeto’s); Comemoração em 2019, 
dos 30 anos de enlace do casal do casal Isabel e Quim; Sra. Maria 
Cândida; a belíssima Marta Azevedo (cantadeira e sanfoneira do Gru-
po do Augusto Canário).
Dia 18.09.2019
Prof. Leonardo Placucci; Dr. Leonardo Placucci Filho; Georgina Ra-
mos de Andrade (esposa Sr. Alberto M. Andrade, ambos do Elos Sul); 
Manuel Bastos; Dr. David da Fonte (Diretor da Casa de Portugal e 
ex-Presidente do Elos Sul); Alberto Henrique  Figueiredo (nosso ami-
go das Festas); Fernando Azevedo (motorista amigo do Grupo dos 
Veteranos  que em 2012 conduziu-os em Portugal); Aniversário de 
Casamento dos amigos Antonio Gomes (Padaria Nova Charmosa) e 
a Sra. Daleth A. M. de Oliveira Gomes.

O CONSCRE - Conselho Estadual 
Parlamentar das Comunidades de 
Raízes e Culturas Estrangeiras, 
sob a presidência da Sra. TerucoA-
rakiKamitsuji, realizou no auditório 
André Franco Montoro na Assem-
bléia Legislativa, pelo 15.o ano 
consecutivo, um Ato Solene convo-
cado pela Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo para ho-
menagear 13 personalidades, indi-
cadas por suas comunidades, que 
tenham se destacado no ano de 
2019. O CONSCRE é um Conselho 
de Comunidades, de natureza per-
manente e deliberativa no âmbito 
de suas competências, criado pela 
Mesa da Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo, através 
da Resolução nº. 817, de 22 de 
Novembro de 2001 e tem como ob-
jetivo a integração, socialização e 
amparo ordenado dos trabalhos co-
munitários das diversas comunida-
des descendentes de estrangeiros, 

atualmente residindo no Estado de 
São Paulo. Hoje, o Conselho conta 
com o apoio de mais de 20 comuni-
dades.Neste ano, o evento foi reali-
zado no ultimo dia 27 de agosto de 
2.019. Tivemos a abertura da ses-
são solene, a composição da mesa 
de honra, a execução do Hino Na-
cional Brasileiro e a exibição de 
um vídeo institucional do CONS-
CRE.Foram homenageadas nes-
ta noite as comunidades: Alemã, 
Associação dos Empreendedores 
e Moradores do Brooklin; Árabe, 
Professora Dra. Soraya SoubhiS-
maili; Armênia Sra. ChakeAvedi-
sian; Chinesa Dr. Yudong Peter Liu; 
Espanhola Sr. Angela Ribas Valls; 
Grécia Sra. MerulaAnargyrouStea-
gall; Italiana Sr. Paolo Papaiz; Ja-
ponesa Sra. HarumiArashiro Goya; 
Judaica Dr. Sergio Daniel Simon; 
Paraguaia Dr. Juan Oscar Alar-
cón Adorno; Peruana Sr. Edgard 
Villar Aldunante; Portuguesa o Sr. 

Antonio Luiz Marques; Russa Sra. 
Svetlana Politansky. Para gáudio 
de todos os portuguesese luso
-brasileiros, representando nossa 
comunidade foi homenageado o 
empresário Sr. Antonio Luiz Mar-
ques, que  nasceu em 12.06.1927 
na Freguesia de Pêra do Moço, 
Guarda Portugal, uma freguesia de 
apenas 20,8 km de extensão e 833 
habitantes como esta apontado, no 
livro que conta a historia da Família 
Marques. Desde cedo começou a 
se dedicar à lavoura, para ajudar a 
família, afinal eram muitos irmãos. 
Mais tarde trabalhou na conserva-
ção de estradas, ainda na região 
da Guarda. Aos 24 anos em 1951, 
emigrou para o Brasil em busca de 
novas oportunidades. Aqui chegan-
do trabalhou na feira, usando seu 
salário unicamente para pagar a 
divida da viagem, bem como o sus-
tento e aluguel.  Em 1.955 entrou 
como sócio numa padaria, já em 

1.964, com a mesma sociedade da 
padaria, montou uma laminação de 
ferro e aço.  E em 1.973 iniciou uma 
nova trajetória junto com os mes-
mos sócios iniciais, seu irmão Ma-
nuel e o cunhado deste Sr. Saraiva 
no ramo de transportes de passa-
geiros, onde atua até hoje aos 92 
anos de idade. É casado com a 
Sra. Celeste e tem dois filhos, Julio 
e Luiz Antonio, três netos João Fe-
lipe, Milena e Tatiana. É uma pes-
soa de muita fé, devoto de Nossa 
Sra. de Fátima e sempre otimista 
e esperançoso, afinal ainda torce 
para a Portuguesa de Desportos. 
Depois de apresentado o currículo 
do homenageado, foram convida-
dos para fazer a entrega o Sr. Ar-
mando Lopes Baptista Vice Presi-
dente do CONSCRE, o Dr. Manuel 
Magno Presidente do Conselho 
da Comunidade no Estado de São 
Paulo e o presidente da Casa de 
Portugal Com. Antonio dos Ramos. 

Em nome do homenageado falou 
seu filho o Dr. Julio Marques que 
agradeceu à presidente do Cons-
cre Sra. TerucoKamitsuji, ao Sr. Ar-
mando L. Baptista pela indicação 
de seu pai e aos presentes. Após 
o Ato Solene, foi oferecida aos mui-
tos presentes, uma recepção no 
Hall Monumental da Assembléia 
Legislativa, com apresentações 
de canto e dança e ainda degus-
tação de comidas típicas, tudo em 
ilhas gastronômicas, organizadas e 
oferecidas pelas comunidades.Re-
presentando Portugal tivemos uma 
breve exibição do Grupo Folclórico 
da Casa de Portugal de São Paulo.  
Já a culinária portuguesa ali ofere-
cida, foi servida pelo restaurante 
Adega Cais do Porto de proprieda-
de da Sra. Teresa Morgado que lá 
esteve presente. Confira mais deta-
lhes no site www.portugalemfoco.
com.br ou pelo facebook/Portugal 
em Foco.

Sra. Teresa Morgado da Adega Cais do Porto que cuidou da Ilha de Portugal 
nesta noite oferecendo dois deliciosos folares ao João Felipe aqui com seu 
pai Dr. Júlio Marques.

Grupo Folclórico da Casa de Portugal de São Paulo representando Portugal 
nesta noite.

Sr. Antonio Luiz Marques a esposa Sra. celeste, o filho Dr. Júlio e o Neto 
João Felipe.

Composição da mesa de honra nesta noite.
Instante da Homenagem ao Sr. Antonio Luiz Marques e seu filho Dr. Júlio 
Marques fazendo os agradecimentos.

O homenageado Sr. Antonio Luiz Marques a esposa Sra. Celeste, o filho Dr. 
Júlio Marques o neto João Felipe, Sra. Teresa Morgado, Sr. Oscar Ferrão, o 
Com. Antonio dos Ramos e outros amigos.

CONSCRE 2019
Homenageou o Sr. Antonio Luiz Marques
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Tratado de Madri consagra imenso Brasil Fernando Santos gostou...
A Europa foi a grande des-

cobridora e colonizadora, 
como sabemos, das terras e dos 
povos silvícolas do Novo Mundo, 
desde 1492, com a chegada do ge-
novês Cristóvão Colombo à caribe-
nha Ilha Hispaniola, compartilhada 
hoje pela República Dominicana e 
Haiti – acreditando, no entanto, ter 
atingido a asiática Índia das espe-
ciarias. Ele fora enviado pelos Reis 
Católicos, Isabel de Castela (1451 
– 1504) e seu marido, Fernando II 
(1452 – 1516), herdeiro do trono de 
Aragão, que compreendia também 
as regiões da Catalunha, onde se 
encontra Barcelona, o País Valen-
ciano, cuja capital é Valencia, para 
além do Arquipélago das Baleares, 
formado por Ibiza, Mallorca e Me-
norca. A consolidação da histórica 
descoberta das Américas só acon-
teceria oito anos mais tarde, em 
1500, com o desembarque no futuro 
Brasil, em Porto Seguro, no atual 
Estado da Bahia, da imponente ar-
mada de 13 caravelas sob o coman-
do do fidalgo beirão Pedro Álvares 
Cabral, consagrando, assim, ao Sul 
do planeta, a divisão em duas partes 
estabelecida em 1494, pelo Tratado 
de Tordesilhas, entre os Reis Cató-
licos, sediados então na esplêndi-
da metrópole andaluza de Sevilha, 
e a imperial Lisboa dos soberanos 
da valorosa Casa de Avis. O Reino 
de Espanha, com um único pavi-
lhão, nasceria a partir da união do 
pendón morado de Castela e do 
rojo y amarillo predominantes nas 
listras verticais de Aragão, reunindo 
os próprios castelhanos e aragone-
ses, bem como galegos, asturianos, 
bascos, estremenhos, murcianos, 
andaluzes e canários. Espanhóis e 
portugueses, juntos, em missão pa-
palina, evangelizariam as Américas.

Posteriormente, outro feste-
jado acordo, o Tratado de 

Madri, assinado em 1750 na capi-
tal espanhola, daria legitimidade a 
Portugal sobre as extensas áreas 
conquistados pelas suas intrépidas 
tropas de bandeirantes paulistas, 
agrupando exploradores lusitanos, 
milhares de mestiços e índios, que, 

partindo de São Paulo, acabariam 
por alcançar as águas do Pacífico, 
ao Norte, no Equador, e ao Sul, 
no Chile. Quase toda a Região da 
Amazônia passaria, com efeito, da 
Espanha para Portugal, no pacto 
firmado no madrilenho Palacio El 
Pardo, que teve como principal arti-
culador um diplomata luso-brasilei-
ro, o santista Alexandre de Gusmão 
(1695 – 1753), secretário particular 
por 20 anos do Rei Dom João V 
(1689 – 1750), O Magnânimo, de 
1730 até a morte do monarca. Um 
retrato de Gusmão ilustra a coluna. 
Em contrapartida, Portugal reco-

nheceria os direitos da Corte de Ma-
dri sobre as possessões asiáticas 
das Filipinas e das Ilhas Mariana, 
Guam, e Molucas - estas integradas 
hoje à Indonésia. Todas foram des-
cobertas pelo transmontano Fernão 
de Magalhães (1480 – 1521) na sua 
memorável Viagem de Circum-Na-
vegação. Gusmão bateu-se, sobre-
tudo, pela ampliação das fronteiras 
nacionais, que, segundo Tordesi-
lhas, se estenderiam somente da 
capital paraense Belém, a pouco 
mais de 600 quilômetros da divisa 
com o Maranhão, à cidade paulista 
de São Vicente, ao lado da Santos 
natal. O negociador conseguiria in-
corporar a Lisboa o Mato Grosso, 
Goiás, o interior de Minas Gerais e 
São Paulo e ainda o Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, 
sem dúvida, a maior vitória dele, em 
Madri, foi anexar toda a Amazônia, 
incluindo áreas do Pará. Ambos es-
tados comporiam o Grão-Pará, uma 
colônia lusa separada do Brasil, até 
a mudança para o Rio de Janeiro da 

Família Real, em 1808, com a Rai-
nha Dona Maria I (1734 – 1816), A 
Piedosa, e o seu filho, o futuro Rei 
Dom João VI (1767 – 1826), O Cle-
mente, à época Príncipe Regente.

A Amazônia, aliás, voltou ao ce-
nário dos debates internacio-

nais, neste 2019, provocando ríspida 
polêmica envolvendo os presidentes 
do Brasil, Jair Bolsonaro, de 64 anos, 
e da França, Emmanuel Macron, de 
41 anos. O francês, ao fazer coro 
com ambientalistas, principalmente, 
europeus, acusa o colega brasileiro 
de não agir para deter as queimadas 
que teriam como meta transformar 
florestas em pasto – e, por isso, pre-
ga o fim da soberania nacional sobre 
o território, que passaria a ser geri-
do por um governo supranacional. 
Outro ponto de discórdia relativo à 
Amazônia neste momento é o Sí-
nodo da Igreja, no próximo mês de 
outubro, a ser realizado no Vaticano, 
que, a pretexto de impedir a expan-
são dos chamados ‘evangélicos’ pro-
testantes entre os índios da região, 
acrescentaria, na liturgia da Missa, 
rituais pagãos, conforme denúncias 
de setores mais tradicionalistas. 
Adicionalmente, as celebrações eu-
carísticas poderiam ser oficiadas por 
homens casados e mulheres. Publi-
cações que debatem os rumos do 
Cristianismo, como a revista mensal 
brasileira Catolicismo, fundada em 
1951 pelo paulistano Plínio Correa 
de Oliveira (1908 – 1995), teólogo 
e criador da TFP (Tradição, Família 
e Propriedade), vêm dedicando fre-
qüentes espaços ao Sínodo amazô-
nico. Temem que a Amazônia seja 
apenas um ‘balão de ensaio’ para a 
Igreja do Sumo Pontífice portenho, o 
jesuíta Francisco, de 82 anos, adotar 
‘práticas alternativas’ nas dioceses 
de todos os continentes. A Compa-
nhia de Jesus também foi acusada, 
no século XVI, na Ásia, de adaptar os 
ritos católicos às culturas da China e 
Japão. Bandeirantes desbravadores, 
como o alentejano António Raposo 
Tavares (1598 – 1659), O Velho, e 
o habilidoso Gusmão jamais teriam 
imaginado a Amazônia no atual epi-
centro ideológico e teológico.

Fernando Santos ficou satisfeito com 
o resultado e deu os parabéns aos 
jogadores, mas na análise ao jogo 
apontou alguns erros cometidos pela 
equipa nacional. A verdade é que a 
vitória sobre a Sérvia deixou as con-
tas do apuramento para o Euro 2020 
bem mais encaminhadas, mas o se-
lecionador recordou que nada está 
ainda decidido.
“Pensava que a Sérvia ia apostar 
numa toada mais ofensiva, com pres-
são mais alta e a tentar vencer o jogo 
logo de início, mas surpreendeu-me 
um pouco. Jogou como em Portugal, 
com linhas recuadas, muito fecha-
das, a tentar explorar o contra-ata-
que. O nosso primeiro golo foi mere-
cido pelo nosso caudal de jogo. Aqui 
e acolá paramos o jogo demais. Não 
exploramos o contra-ataque rápido 
e a lentidão dos centrais da Sérvia. 
Paramos o contra-ataque e ataca-
mos em ataque planeado, deixando 
a Sérvia mais confortável. Na segun-

da parte, tentei corrigir a posse, já no 
meio-campo deles, e atacar o adver-
sário. O Gonçalo Guedes tinha essa 
indicação, pois o lateral já tinha um 
amarelo. Criar espaços. Fizemos o 
segundo golo com naturalidade e de-
pois, no que somos substancialmen-
te fortes, não fomos tão fortes. Após 
o 2-0, novamente uma toada mais 
lenta, jogar para trás, algum adorme-
cimento. Ter a bola e ganhar o jogo 
logo aos 2-0 quando faltava muito 
tempo. Complicação sistemática e 
sofremos o 2-1 em bola parada, na 
qual são muito fortes. Fizemos o ter-
ceiro, o jogo outra vez controlado, e 
era acelerar com segurança: bola rá-
pida e em segurança, mas jogamos 
para trás e para o lado, perdemos a 
bola e dá no que deu, pois eles são 
fortes no contra-ataque. Voltamos à 
aflição e voltamos a resolver o jogo. 
Mas foi uma vitória justíssima, a mi-
nha equipa está de parabéns. Para a 
Sérvia nada está decidido, mas está 

em situação muito complicada. Per-
deu oito pontos, nós quatro e a Ucrâ-
nia só dois. Para nós foi um passo 
muito importante, mas não podemos 
pensar que isto acabou. Começou a 
série de vitórias nos seis jogos que 
nos faltavam. Agora temos um jogo 
importantíssimo na Lituânia, mas os 
jogadores vão dar excelente respos-
ta. Vencendo, mais perto do apura-
mento, e é isso que queremos.”

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

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

Estivemos recentemente, 
presentes ao tradicional al-
moço da Comunidade Luso 
Paulista, o conhecido e ini-
gualável “Almoço das Quin-
tas” na Casa de Portugal. Um 
almoço com mais de 67 anos, 
que reúne semanalmen-
te amigos, empresários, diri-
gentes associativos, e quem 
quiser apreciar o melhor ba-
calhau acompanhado de um 
bom vinho, ou seja, para sa-
borear as delícias da culiná-
ria portuguesa ali prepara-
da e servida pelo Buffet “O 
Marquês” tem de ir conhecer. 
Neste dia 22.08.2019, lá este-
ve a diretoria do SINDANEPS 

Reunidos vemos o Presidente Dr. Edison J. Costa, Dr. Manuel Magno, Sr. 
João B. Villas Boas, Sr. Antonio M. Rinaldini, Sr. Luis Carlos Bento da C. 
Dias, Sr. João B. Marques, Sr. Juvêncio Bispo F. P. Junior, e o Dr. Douglas 
Fiorotto. 

(Associação e Sindicato Na-
cional das Empresas Pro-
motoras de Crédito e Cor-
respondentes no País), que 
comemorava em alto estilo 
seus 18 anos de fundação, 
liderada pelo presidente Dr. 
Edison João Costa e também 
presente o Dr. Manuel Magno 
Presidente do Conselho da 
Comunidade e diretor jurídi-
co da entidade aniversarian-
te. Apareça você também por 
lá, Avenida da Liberdade, 602 
bairro da Liberdade, sua par-
ticipação é por adesão. Infor-
mações e reservas para gru-
pos e empresas 3209.5554 
– 3342.2104.

SINDANEPS Comemorou Aniversario 
 No “Almoço das Quintas” 
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Dia  14.09.2019
Adega da Lusa
Você não pode perder mais uma Ade-
ga da Lusa, como sempre com entra-
da gratuita a partir das 19 horas na 
Portuguesa de Desportos, numa rea-
lização do Dpto. Sócio-Cultural. Comi-
das típicas, e muita animação com a 
Tocata do Grupo da Portuguesa que 
se exibirá e como convidado o Grupo 
Folc. da Casa Ilha da Madeira Infanto 
Juvenil. Local Rua Comendador Nes-
tor Pereira, 33 Canindé – São Paulo 
Fone (11) 2125.9400
Dia 15.09.2019
Almoço e Show da banda Alma 
Lusíada na Casa de Portugal do 
ABC
Não perca, mais um concorrido al-
moço a partir das 12m30 horas na 
casa de Portugal do Grande ABC. 
Teremos a tradicional bacalhoada 
a moda da casa, e grande show da 
Banda Alma Lusíada. Convites e in-

formações R. Nossa Senhora de Fá-
tima 55 - Santo André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188 
Arouca vai venerar a Sra. Da Mó 
com missa e almoço
O Arouca São Paulo Clube vai estar 
em festa neste dia a partir das 11 ho-
ras para venerar Nossa Sra. Da Mó. 
Teremos missa seguida de procissão, 
e as 13 horas bacalhoada a moda da 
casa além de outras opções. A anima-
ção estará a cargo do Rancho Folc. 
Do Arouca São Paulo Clube. Informa-
ções convites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 
2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
WhatsApp 97133.9196
Almoço Dançante da Primavera em 
Campinas
A Casa de Portugal de Campinas es-
tará recepcionando a Primavera com 
um almoço dançante. Mais uma vez 
teremos um show da culinária por-
tuguesa e ainda a exibição do grupo 
folclórico da entidade e banda. Infor-
mações e convites Rua Ferreira Pen-
teado, 1349 Cambuí – Campinas fone 
(19) 3252.5752

Dia 18.09.2019
Almoço por Adesão com os Candi-
datos do PSD
Militantes e simpatizantes do PSD 
estão convidados para este almoço 
a partir das 13 horas, onde teremos 
a presença do Dr. José Cesário, ca-
beça de lista de Fora da Europa. O 
almoço será por adesão incluindo 
prato principal, sobremesa, água refri-
gerante e vinhos. A adesão e reserva 
somente acontecerá pelo WhatsApp 
11- 97212.4117 Com Carolina. Local 
Restaurante Tratoria Lellis Avenida 
Campinas, 1615 Jardim Paulista.
Dia 22.09.2019
Bacalhoada do Raízes Dançante
O Rancho Folc. Raízes de Portugal 
estará neste dia realizando o seu 
tradicional almoço tendo no cardápio 
o Bacalhau à Raízes além de outros 
pratos e acompanhamentos na sede 
da Associação dos Poveiros. A ani-
mação estará a cargo do anfitrião que 
se exibirá. Convites e informações 
com Sra. Soledade (11) 2263.1535 - 
2967.6766 - 2204.5250 e 98371.9190 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Ma-
ria – São Paulo
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Esportes

O Rio Ave e o Vitória de 
Guimarães empataram hoje 
1x1 em Vila do Conde, em 
encontro em atraso da primei-
ra jornada da I Liga portugue-
sa de futebol.

 A formação da casa, que 
jogou reduzida a 10 unidades 
desde os 57 minutos, por ex-
pulsão do croata Borevkovic, 
adiantou-se aos 41, por Bru-

Rio Ave e Vitória de Guimarães empatam
no Moreira, mas os forastei-
ros restabeleceram a igualda-
de aos 44, por André Almeida.

Na classificação, e con-
cluídas quatro jornadas, o 
Rio Ave segue no quinto 
lugar, com sete pontos, en-
quanto o Vitória de Guima-
rães, que ainda não ganhou 
(três empates e uma derro-
ta), é 14.º, com três.

O presidente do Benfica, 
Luís Filipe Vieira, prometeu 
na cidade da Praia, levar a 
equipe principal de futebol a 
Cabo Verde para festejar o 
38.º campeonato, esperando 
que seja já no próximo ano.

“O Benfica assume um 
compromisso com Cabo Ver-
de, na próxima conquista do 
38, e tudo faremos para que 
seja já nesta época, após os 
festejos no Marques de Pom-
bal, iremos fretar um avião e 
trazer a nossa equipa para 
festejar em Cabo Verde”, 
prometeu o líder benfiquista.

Luís Filipe Vieira fez a 
promessa no seu discurso 
durante a inauguração oficial 
da Casa do Benfica na cidade 
da Praia, tendo logo sido mui-
to ovacionado pelas centenas 
de pessoas que marcaram 
presença na cerimônia.

O presidente do Benfica 

Vieira diz que Benfica vai festejar
conquista do 38.º campeonato em Cabo Verde

disse esperar que nesse dia 
“seja feriado em Cabo Verde 
e que a cidade da Praia este-
ja toda vestida de vermelho 
para receber os heróis” do 
clube.

“Eles têm que sentir este 
calor, e de certeza que ao 
sentirem este calor, dentro 
do campo não vão esquecer 
o que é África e principal-

mente Cabo Verde”, perspe-
tivou Vieira.

O líder ‘encarnado’ está 
no país para cumprir um pro-
grama de dois dias de visita, 
liderando uma comitiva com-
posta ainda pelos vice-pre-
sidentes Domingos Almeida 
Lima e Alcino António, o an-
tigo capitão da equipa princi-
pal de futebol Luisão, entre 

outros elementos.
Na bagagem levaram a 

Taça da ‘Reconquista’ do 
37.º campeonato, que foi 
exibida nos diversos pontos 
onde a comitiva benfiquista 
realizou atividades.

O ponto alto da visita foi 
a inauguração da Casa do 
Benfica na cidade da Praia, 
por Luís Filipe Vieira e pelo 
primeiro-ministro cabo-ver-
diano, Ulisses Correia e Sil-
va, e num clima de muita 
euforia e festa proporcionada 
por centenas de adeptos ‘en-
carnados’.

Num projeto que come-
çou em 2009, a Casa do 
Benfica na Praia é a número 
251 e a primeira 2.0 no mun-
do, segundo Luís Filipe Viei-
ra, um espaço pensado para 
o futuro e onde os adeptos 
possam sentir-se “mais per-
to” do clube.

O FC Porto regressou 
aos treinos com vários con-
dicionalismos na equipa, 
com Marega, Sérgio Oliveira 
e Pepe ainda no boletim clí-
nico, e os defesas Alex Tel-

les e Marcano em trabalho 
específico.

O central Pepe, que 
foi dispensado da seleção 
portuguesa devido a uma 
contusão na coxa, fez tra-

Telles e Marcano em trabalho
específico num Porto com muitas baixas

tamento, enquanto Sérgio 
Oliveira fez tratamento e gi-
násio, e o avançado malia-
no Marega, e recuperar de 
uma entorse, cumpriu treino 
condicionado.

O treinador Sérgio Con-
ceição teve ainda Alex Telles 
e Marcano “em trabalho es-
pecífico”, enquanto os res-
tantes jogadores disponíveis 
integraram os primeiros 45 
minutos do treino da equipa 
B dos ‘dragões’.

Em semana de sele-
ções, os vice-campeões têm 
muitas baixas, com Dani-
lo (Portugal), Diogo Costa, 
Diogo Leite, Romário Baró 

e Tomás Esteves (Portugal 
sub-21), Fábio Silva (Portu-
gal sub-19), Marchesín (Ar-
gentina), Nakajima (Japão), 
Corona (México), Luis Díaz 
e Uribe (Colômbia) de fora.

Na sessão de hoje, o 
técnico portista integrou os 
guarda-redes Tiago Gonçal-
ves (Sub-17) e Ricardo Sil-
va (FC Porto B) na equipa 
principal.

O FC Porto, que prepa-
ra a visita ao Portimonense, 
em 15 de setembro, da quin-
ta jornada da I Liga, volta a 
treinar no sábado, às 10:00, 
no centro de estágios do Oli-
val, em Vila Nova de Gaia.

O ex-futebolista Simão 
Sabrosa afirmou que já es-
tava à espera que Marcel 
Keizer fosse despedido do 
Sporting e que ficou mais 
surpreendido por Silas ter 
abandonado o comando 
do Belenenses SAD.

“Fiquei surpreendido 
pelo Silas. Conheço o seu 
trabalho, sei o que preten-
de e não lhe foram dadas 
as condições devidas. Já 
o Keizer foi uma decisão 
do presidente, que não me 
surpreendeu, já se previa 
que fosse acontecer”, afir-
mou o antigo jogador dos 
‘leões’ à margem da Soc-
cerex, em Oeiras.

O ex-futebolista disse 
ainda que ao técnico ho-
landês faltou “um pouco de 
paixão”, “vibrar um pouco 
mais” e considerou que 
um dos problemas foi que 
“o Sporting não pode dar 
o tempo necessário para 
que se possa falhar”.

Já sobre uma das mais 
recentes contratações do 
emblema de Alvalade, o 
espanhol Jesé, Simão Sa-
brosa disse estar “expec-
tante” pelas prestações 
do avançado e considerou 
que o jogador tem de ser o 

Demissão de Keizer não surpreendeu
Simão, ao contrário do de Silas

primeiro a querer reabilitar-
se, lembrando o caso de 
Taarabt, no Benfica, como 
um exemplo que o ex-Real 
Madrid deve seguir.

“Ele vai ter que mudar. 
O Taarabt, por exemplo, 
teve uma segunda oportu-
nidade. Ele tem de querer 
acordar. Vai ter a oportu-
nidade e vai ter de querer 
limpar a sua imagem. Nes-
ta fase, o mais importante 
é jogar e fazer uma vida 
fora dos campos que lhe 
permita estar a bom nível e 
jogar novamente ao nível a 
que já esteve”, terminou o 
extremo, que em Espanha 
vestiu a camisa do Barcelo-

na e do Atlético Madrid.
A Soccerex, evento que 

junta ex-jogadores, diri-
gentes e outros agentes 
para debater a indústria 
do futebol, decorreu em 
Portugal entre quinta-fei-
ra e hoje, tendo passado 
por Oeiras personalida-
des como o presidente da 
Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF), Fernando 
Gomes, o presidente da 
Liga espanhola, Javier Te-
bas, o antigo selecionador 
de França Gerard Houlier 
e os ex-futebolistas Chris-
tian Karembeu e Deco, en-
tre outros.

Esta fóruns da Socce-
rex são organizados des-
de 1995, tendo já passado 
por 19 cidades e 13 países 
diferentes. Este ano, a or-
ganização fez uma aposta 
em “mercados emergen-
tes no futebol” e já pas-
sou também pela China, 
em maio, marcando ain-
da presença nos Estados 
Unidos, em novembro. A 
realização da Soccerex na 
Europa cabe pela primeira 
vez a Portugal, com Oeiras 
a acolher mais de 60 ora-
dores no ciclo de dois dias 
de conferências.
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“São apenas alguns 
entre muitos, que com o 
seu esforço e dedicação, 
representam Portugal, 
nos mais altos valores do 
desporto, demonstrando, 
mais uma vez, que quan-
do somos bons somos dos 
melhores”, refere a nota.

Na página da presi-
dência são referidas as 
medalhas de prata mas-
culina e feminina nos eu-
ropeus de tênis de mesa 
por equipes, bem como 
o triunfo de Ana Catarina 
Nogueira no Madrid Mas-
ter, tornando-se a primei-
ra portuguesa a vencer 

Marcelo Rebelo de Sousa felicita desportistas 
em destaque em várias competições

uma prova do World Pa-
del Tour.

Igualmente em desta-
que, o triunfo da seleção 
de futebol de praia na Liga 

Europeia, com 4x2 à Rús-
sia na final disputada na 
Figueira da Foz, que lhe 
valeu isolar-se no palma-
rés com seis títulos, segui-

da pelos cinco de Espa-
nha e Rússia.

Este êxito mereceu 
também as felicitações do 
presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol, 
Fernando Gomes, que 
destacou a “brilhante con-
quista” de uma equipa na-
cional “que sabe sempre 
superar-se a si própria nas 
horas decisivas”.

“A todos os nossos jo-
gadores, ao Mário Narciso 
e a sua equipa técnica e 
a todo o staff agradeço a 
forma como prestigiam o 
desporto nacional e o pró-
prio país”, completou.

Emanuel Duarte (LA 
Alumínios-LA Sport), líder 
desde o primeiro dia, sa-
grou-se hoje vencedor da 
Volta a Portugal do Futuro, 
competição para ciclistas 
sub-23 que teve em Mi-
guel Salgueiro (Sicasal) o 
triunfador da quarta e últi-
ma etapa.

 O camisola da juven-
tude, Emanuel Duarte, da 
LA Alumínios, passa pela 
Torre dos Cléricos, mo-
mentos antes de terminar 
o contrarrelógio da 81ª 
Volta a Portugal em Bici-
cleta, um contrarrelógio 
disputado entre Vila Nova 
de Gaia e Porto, com a 
extensão de 19,5 km. Por-
to, 11 de agosto de 2019. 
NUNO VEIGA/LUSA

A última etapa, de 
122,8 quilômetros, com 
partida e chegada em Por-
talegre, viu formar-se logo 
ao sétimo quilômetro uma 
fuga de 17 elementos, que 
viria a vingar, apesar de 
ter mais de 100 quilôme-

Emanuel Duarte conquista 
Volta a Portugal do Futuro

tros pela frente.
Salgueiro, que na vés-

pera tinha sido segundo 
no contrarrelógio, desem-
baraçou-se dos compa-
nheiros de fuga e acabou 
isolado no regresso a Por-
talegre, para ganhar em 
3:09.06 horas, menos 43 
segundos do que dupla 
da LA Alumínios-LA Sport 
formada por Gonçalo Le-
aça, segundo, e Emanuel 
Duarte, terceiro.

Duarte acabou por ga-
nhar tempo a quase todos, 
destacando-se nas subidas 
da serra de S. Mamede e 
do Cabeço de Mouro. Na 
geral, deixou Pedro Miguel 
Lopes (Oliveirense), a 1.10 
minutos, e Tiago Leal (Mi-
randa-Mortágua), a 2.00.

Miguel Salgueiro foi o 
primeiro dos trepadores, 
Gonçalo Leaça impôs-se 
por pontos, Pedro Miguel 
Lopes venceu a classifi-
cação da juventude e a 
Oliveirense triunfou coleti-
vamente.

Rosa Mota sagrou-se 
campeã da Europa na sua 
categoria no corta-mato dos 
Europeus Masters de atle-
tismo, que estão a decorrer 
em Veneza, Itália.

A campeoníssima por-
tuguesa, campeã olímpica 
da maratona em 1988, foi 
a melhor do escalão mais 
de 60 anos – tem 61 – e 
cumpriu os quatro quilôme-
tros da prova em 15.14 mi-
nutos, à frente de Pauline 
Moran, da Irlanda (15.26), 
e de Maria Lorenzini, de 
Itália (16.24).

No total de todos os es-
calões, foi quarta, só supe-
rada por atletas veteranas 

Rosa Mota campeã de corta
-mato no Europeu Masters

mais novas.
Rosa Mota também 

está inscrita em Veneza nas 
corridas dos 10 quilômetros 
em estrada e também nos 
10.000 metros.

Em Veneza, Portugal já 
assegurou, em quatro dias, 
um total de 20 medalhas, 
das quais 10 de ouro, ocu-
pando o sexto lugar no qua-
dro de medalhas.

Hoje, também foram 
campeões Bernardino Pe-
reira (M80, 10.000 metros), 
Joaquim Figueiredo (M50, 
corta-mato) e a seleção de 
corta-mato de M50, com Jo-
aquim Figueiredo, Domin-
gos Barros e António Costa.

Ana Catarina No-
gueira fez hoje his-
tória no padel, ao 
tornar-se a primeira 
portuguesa a con-
quistar o Madrid Mas-
ter, torneio de catego-
ria máxima do World 
Padel Tour (WPT), 
ao lado da espanhola 
Paula Josemaría.

A jogadora natu-
ral do Porto, 12.ª co-
locada do ‘ranking” 
WPT, e a jovem par-
ceira, de 22 anos, 
bateram na final as 
espanholas Elisabet 
Amatriaín e Patrí-
cia Llaguno em dois 
‘sets’, por 6-4 e 6-3.

Depois de ultra-
passarem na meia-fi-
nal Alejandra Salazar 
e Ari Sánchez, a dupla 
número dois mundial, 
Ana Nogueira e Pau-
la Josemaría (17.ª 
WPT), a jogar a tercei-
ra final da temporada, 
entraram muito con-
centradas e, impondo 
um ritmo elevado e um 
jogo consistente, não 
deram grandes hipóte-
ses às adversárias.

Ana
Nogueira 

faz história 
e conquista 

Madrid
Master em 

padel 

Portugal volta a posicio-
nar-se como grande favorito 
no grupo B de qualificação 
para o Euro2020 em futebol, 
com uma importante vitória 
sobre na Sérvia 4-2, a ‘anu-
lar’ os dois empates caseiros 
do campeão europeu.

A ronda de hoje da quali-
ficação para o Europeu fica 
ainda marcada pelas vitó-
rias robustas noutros gru-
pos de França e Inglaterra, 
respetivamente sobre Bul-
gária e Albânia.

Para o grupo de Portu-
gal, o B, a Ucrânia ganhou 
3-0 na Lituânia e ainda 
comanda, com 13 pontos 
em cinco jogos, mas, para 
o segundo lugar, os lusos 
já se isolaram, com cin-
co pontos em três jogos. 

Euro 2020:

Portugal ‘reencarrilha’ em Belgrado,
Inglaterra e França em bom ritmo

A Sérvia resvalou para o 
terceiro lugar, a par do Lu-
xemburgo (quatro pontos 
em quatro jogos).

Cristiano Ronaldo (80) e 
Bernardo Silva (86) senten-
ciaram o triunfo luso, num 
jogo de grande pressão - já 
que um empate ou derrota 

complicava a tarefa de Por-
tugal no agrupamento.

João Felix só esteve nos 
20 minutos finais, entrando 
para o lugar de Gonçalo Gue-
des, que também marcou 
golo (58). O primeiro foi de 
outro jogador da Liga espa-
nhola, William Carvalho (42).

Cristiano Ronaldo apon-
tou na Sérvia o seu 89.º golao 
serviço da seleção portugue-
sa de futebol, contribuindo 
para o primeiro triunfo (4x2) 
no Grupo B de apuramento 
para o Europeu de 2020.

Em Belgrado, o avança-
do da Juventus, que cumpriu 
a 159.ª internacionalização 
‘AA’, apontou o terceiro ten-
to da formação das ‘quinas’, 
fazendo, então, o 3x1, aos 
80 minutos, após assistên-
cias de Bernardo Silva.

Ronaldo tinha marcado 
os últimos tentos em 05 de 

Ronaldo chega aos 89 gols por Portugal

junho, quando selou com 
um ‘hat-trick’ o triunfo sobre 
a Suíça (3x1), no Estádio do 

Dragão, no Porto, em en-
contro das meias-finais da 
Liga das Nações.

O capitão da formação 
das ‘quinas’, de 34 anos, 
passou a contar 30 golos 
em jogos a contar para Eu-
ropeus, incluindo os nove 
que fazem dele o melhor 
marcador das fases finais, 
em igualdade com o francês 
Michel Platini.

Ronaldo soma ainda três 
na Liga das Nações, 37 em 
Mundiais (sete na fase final), 
dois na Taça das Confedera-
ções e 17 em particulares.

A seleção portuguesa de 
futebol de sub-18 terminou 
hoje o Torneio Internacional 
de Limoges, França, com 
triunfo por 1x0 sobre o Se-
negal, que lhe valeu o se-
gundo lugar na competição.

Bruno Tavares, aos 81 
minutos, converteu a gran-
de penalidade decisiva e 
que puniu uma falta na área 
cometida precisamente so-
bre si próprio.

Portugal bate Senegal e é segundo
no torneio de Limoges de sub-18

A equipa portuguesa 
sentiu muitas dificuldades 
no primeiro tempo, contu-
do, na etapa complemen-
tar foi mais forte até ao gol, 
aguentando depois a forte 
reação do rival africano.

Portugal iniciou o qua-
drangular com um triunfo 
por 2x0 sobre a Rússia, 
mas, depois, perdeu com 
a anfitriã França, que con-
quistou o troféu, pelo mes-

mo resultado.
A seleção lusa tem como 

próximo grande objetivo o 
Europeu sub-19 de 2020, 
na Irlanda do Norte, sen-
do que o conjunto liderado 
por Emílio Peixe dispensa 
a primeira fase de qualifica-
ção - apenas entra em com-
petição na fase de Elite na 
primavera do próximo ano -, 
em virtude de ser a seleção 
com melhor ‘ranking’.
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Casa do Minho

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

A festa de Santoinho encheu de ale-
gria a Casa do Minho, no último sábado. 
Abundância de empatia,  e fraternidade 
entre irmãos luso descendentes ou não. 
Parabéns ao incansável presidente, se-
nhor Agostinho. Foi um prazer assistir à 
belíssima apresentação dos cantos e das 
danças da TUNA do Orfeão Universitá-
rio do Porto. Uma alegria contagiante ver 
aqueles universitários que se dedicam a 
tocar, dançar e a espalhar os costumes 
portugueses além-mar. 

Propus uma Moção de Congratulações 
e Louvor da Câmara Municipal, como me-
recida homenagem ao grupo. São jovens 
que dedicam parte de seu tempo a uma 
das coisas mais sublimes que é a música. 
Confesso que não conhecia esse magní-
fico trabalho artístico. Não podemos dei-
xar de enaltecer a participação no evento 
do belíssimo Rancho Folclórico  Juvenil 
da Casa do Minho. Emociona a participa-
ção das crianças, possivelmente estimu-
ladas pelos pais, que, desde pequeninas,  
se entusiasmam cantando, dançando e 
levando adiante os costumes, a cultura 
e a tradição portuguesa. Elas são a cer-
teza da nossa continuidade. Parabéns 
a todos, que possamos festejar muitos 
Santoinhos juntos.

Cantinho das Concertinas 
é sempre muito bom

Todo fim de semana é 
especial no Cantinho das 
Concertinas com a comu-
nidade Portuguesa sem-
pre realizando uma bonita 
confraternização. Matan-
do saudades de Portugal, 
saboreando a culinária 
portuguesa, saborosos vi-
nhos e cervejas portugue-
sas tudo isso acompanha-
do pelo som do Conjunto 
Claúdio Santos e Amigos Nosso Carlinho sempre carismático com os amigos, Juca, Ivonete Paulo Saad e Adelina

Uma falha imper-
doável,  come-
temos na edição 
passada, troca-
mos o o nome da 
esposa do Toni-
nho, a sorridente 
Marcia sempre 
muito simpática, 
um forte abraço 
ao casal
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AÇORIANOS LOUVAM N.Sra. DOS MILAGRES

Momento do ofertório com a participação do presidente 
Leonardo Soares e sua esposa Patrícia

Claudio Santos e amigos agitaram o salão

Açorianos louva-
ram N.Sra. dos Mila-
gres com Missa em 
Ação de Graças em 
grandioso almoço. 

Magnífica apresentação do Rancho Folclórico Eça de 
Queiroz na Casa de Açores

festas do Senhor do 
Divino Espirito Santo, 
os louvores à N. Sra. 
dos Milagres são um 
culto também, não es-
quecem esta Romaria 
que se destaca no ar-
quipélago dos Açores. 
Logo a seguir à ceri-
mônia, o presidente 
Leonardo e sua dire-
toria convidaram os 
presentes o para um 
convívio social, des-
tacando-se o almoço 
com bom cardápio e 
acompanhamentos 
variados. 

Esta tarde de en-
contros teve a anima-
ção do Claudio San-
tos e Amigos, que foi 
marcado por momen-
tos descontraídos, 
bom papo e claro cari-
nho da diretoria, como 
sempre sabendo bem 
receber a quem pres-
tigia o Solar Açoriano. 

Na oportunidade o 
Rancho Folclórico Eça 
de Queiroz da Casa 
dos Poveiros, blindan-
do o público com a 
uma belíssima apre-
sentação. Mais uma 
grande festa Açoriana 
com certeza!  

Uma das melhores 
festas dos açorianos, 
de fé e devoção é, 
sem dúvida, a Festa 
em Honra de N. Sra. 

Dos Milagres nas tra-
dições da Freguesia 
da Serreta Ilha Ter-
ceira.   No Rio de 
Janeiro, a casa dos 
Açores é um autên-
tico cantinho açoria-
no, na avenida Melo 
Matos, 21 a 23, onde 
também se realizam 
todas as festas tra-
dicionais dos Açores 
e sempre com muita 
dedicação e autenti-
cidade.Foi assim que 
se realizou a festa de 
Nossa Senhora dos 
Milagres, no dia 9 de 
setembro, onde hou-
ve Missa em Ação de 
Graças e louvor.

A missa foi rea-
lizada por volta das 
11:30 horas, seguida 
da procissão, no sa-
lão nobre daquela as-
sociação, sediada na 
tijuca e reuniu mem-
bro da diretoria, asso-
ciados e amigos. To-
dos compartilharam 
e estiveram no salão 
social, com gran-
de atenção e mui-
to sentimento neste 
programa religioso 
que marcou aquela 
manhã. A exemplo 
do que acontece nas 

Mesa dos componentes do Rancho Folclórico Eça de 
Queiroz da Casa dos Poveiros

Mesa do ex-presidente Fernando Fagundes e familiares
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ARRAIAL MINHOTO SANTOINHO
Um sábado perfeito 

na Casa do Minho, com 
realização do tradicio-
nal Quinta de Santoi-
nho, uma edição espe-
cial, com a presença do 
Orfeão Universitário do 
Porto, um verdadeiro 
espetáculo, que esses 
jovens portugueses fi-
zeram, além da divul-

Vereadora Tereza Bergher e o presidente da Casa do 
Minho Agostinho durante a homenagem a Tuna Univer-
sitária do Porto

Lindo show de folclore dos jovens do Orfeão Universitá-
rio do Porto

Que apresentação espetacular do Orfeão Universitário 
do Porto

As lindas jovens numa apresentação maravilhosa

A Tuna Universitária do Porto encantou o público presen-
te na festa

Vereadora Tereza Bergher foi agraciada pelo componentes 
do Orfeão Universitário do Porto com seu fantástico CD

O Folclore 
Português 
é uma das 
paixões da 
vereadora 

Tereza 
Bergher, e 
com essas 

lindas crian-
ças num 

close para 
O Portugal 

em Foco

gação da Cultura Por-
tuguesa. 

Também esteve pre-
sente  no Arraial do Mi-
nho a vereadora Tereza 
Bergher, que ao lado 
do amigo, o presidente 
Agostinho dos Santos 
entregou uma moção 
honrosa aos diretores 
do Orfeão Universitá-

rio do Porto; uma noite 
perfeita, com a casa 
cheia, aplaudindo es-
ses jovens portugue-
ses.  E abrindo o even-
to tivemos o conjunto 
Amigos do Alto Minho 
e Josevaldo e seu Trio 
agitando o salão, logo 
em seguida a linda 

apresentação do Ran-
cho Folclórico Juve-
nil da Casa do Minho. 
Com esses miúdos que 
já trazem o Folclore no 
coração; deram um lin-
do show, parabéns ao 
presidente Agostinho 
dos Santos e a diretoria 
pela linda festa. 

Mesa de destaque na Casa do Minho, composta por Ali-
ce, Antonia, Perci, Fátima, Antônio e o carismático em-
presário Domingos Cunha do Restaurante Glória

Linda 
imagem 
essa! Das 
crianças 
do Rancho 
Folclórico 
Juvenil da 
Casa do 
Minho

Que show desses miúdos que já nascem com o folclore 
na alma



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
O anjO da respOnsabilidade

respOnsabilidade É a “abilidade”
de” respOnder”COM Os

nOssOs TalenTOs e CapaCidades
aO QUe nOs É aTribUidO. 

MinHa abilidade eM respOnder
esTÁ Á dispOsiÇÃO da Vida.

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

No próximo dia 15 de setembro a partir das 12:30 nosso amigo o empresário Bernardo, estará realizando 
um almoço típico português, onde será servido uma Alheiras de Mirandela preparada no capricho, “imperdí-
vel”, ao som de uma bela sanfona. Com a presença confirmada do grande amigo o cantor Mario Simões, só 
chegar e aproveitar com a família Portuguesa.

ALHEIRAS DE MIRANDELA NO POINT LUSO-BRASILEIRA

Pé de Valsa 
da Semana O Maison  Meyer, ajudando 

e inaltecendo a mulher

Encontro feliz, no fado 
vadio da casa do minho

O nosso Presidente Agostinho dos Santos, da Casa 
do Minho,  maravilhoso anfitrião, Num papo de ne-
gócios com o Gilberto e a Jô, sua  elegante esposa, 
proprietários da Giltour, turismo. Maria Alcina partici-
pando  da conversa e relembrando com saudade do 
restaurante A Desgarrada em Ipanema, Onde Gilber-
to e Jô, tiveram noites maravilhosas com seus sele-
tos clientes. Abraços fadistas.Dois belos dançarinos

No Belo almoço dos Aniversariantes do mês, reali-
zado Domingo passado, na Casa Trás os Montes e 
Alto Douro, mais um dia nota 10, para a Diretoria do 
Solar Transmontano, mas em pauta,  o Pé de Valsa 
da Semana, que com  competente, Conjunto: Ami-
gos do Alto Minho,  que botarão  todos para dançar, 
o destaque da semana,  com louvor, foi Dona Maria 
Laurentina, a quem dou os parabéns,  com apenas 
92 anos de idade, deu um Show, com seu par,  ami-
go Antônio Paiva, Ex. Grande Presidente da Casa 
Trás-os-Montes e Alto Douro, porque além de ter 
sido um grande Presidente, dança muito também, 
para os distintos amigos, Parabéns e muita saúde.

ORFEÃO UNIVERSITÁRIO DO PORTO NA CASA DO MINHO

Em Brasilia, restaurante Tejo frequentado pela alta sociedade

Como fico feliz em ver 
estes jovens portugue-
ses divulgando as tradi-
ções portuguesas. E no 
sábado o Arraial do Mi-
nhoto recebeu o Orfeão 
Universitário do Porto 
com seus jovens talen-
tosos. Demonstrando 
todo orgulho da cultura 
Portuguesa, que apre-
sentação maravilhosa, 
além dos belíssimos 
trajes. Que show! Nota 
10! Para o Orfeão Uni-
versitário do Porto. 

O meu amigo Manuel Pires, “manuelsinho 
“ do ex Antiquários”,está  encantando os 
freqüentadores do seu maravilhoso restau-
rante. Tal qual acontecia no rio de janeiro. 
Manuel adorado por todos,  continua  sen-
do o ser iluminado que todos admiram. NA 
FOTO: Manuel Pires, solicito atendendo o 
cantor BONNI, com sua família, que não 
poupam elogios ao “Restaurante Tejo”. Mui-
tas Bençãos.

O meu amigo Victor Lopez, guitarrista muito queri-
do, teve uma idéia maravilhosa, criando  esse even-
to maravilhoso que já começou Bombando.  E está 
sempre lotado com antecedência. E viva o verdadei-
ro Fado.

Gente linda e simpática 
no Fado Vadio

João, envolvido na fé e na gratidão

O meu cabeleireiro muito estimado, Eduard. Fernandes, 
muito feliz na sua Maison Salão super bem frequentado, 
muita energia do bem pairando no ar. Os jornais Extra, 
Globo e Portugal em Foco, com páginas inteiras incenti-
vando. O trabalho Espiritual, humano  em prol das mulhe-
res sofridas. Exemplo; cabeleireiros são treinados para 
ajudar clientes vitimas de violência doméstica. Eu sou 
prova desse trabalho, pelo incentivo á Vitória, através dos 
meus amigos, Eduard e Whilham. MUITAS BENÇÃOS.

O meu amado amigo, João 
Batista Zaranza,  percorren-
do de joelhos, A passarela 
de promessas, agradecen-
do a Nossa Senhora de Fá-
tima, no Santuário  da Cova 
da Iria, Portugal, É tal a sua 
gratidão a nossa senhora, 
que no  longo percurso per-
corrido, de joelhos, chorou 
copiosamente pelo milagre 
da cura que a Virgem lhe 
concedeu. João Batista é 
um ser humano iluminado, 
que veio ao plano terrestre, 
dar o exemplo de humil-
dade, Gratidão e amor ao 
próximo. Muitas bençãos, 
fadistas.

Isaura Milhazes, feliz 
na sua Póvoa de Varzim

Com a estátua de Eça de Queiróz ao fundo  na pra-
ça, A nossa menina Isaura, sempre elegante ,curtin-
do férias  junto com seu amor Alexandre, No nosso 
amado Portugal. Sinto saudades , mas comungo da 
vossa alegria. A la riba. Saudades fadistas.DEDICAÇÃO É AMOR A CASA 

DE TRÁS-OS-MONTES
Muito bom ver a família transmontana, sempre reuni-
da, como vemos neste cenário, a ex-primeira dama 
Fátima Paiva ao lado o atual presidente Ismael Lou-
reiro, que com apoio dos grandes Transmontanos, 
seguem realizando uma belíssima administração 
com apoio de seus diretores, e firmes no propósito 
de trabalharem mais, para o sucesso crescente da 
Casa de Trás-os-montes e Alto Douro. 

JUVENTUDE NAS 
CASAS REGIONAIS

Fico muito feliz em ver as Casas Regionais com es-
ses jovens luso-brasileiros na administração. San-
gue jovem na presidência, e esses dois são grandes 
exemplos, parabéns “ Leonardo Soares da Casa dos 
Açores e Renato Figueiredo da Casa dos Poveiros” 

Amizade infinita
O maior 
orgulho da 
nossa co-
mun idade 
na área da 
educação, 
Prof. Alba-
no Parente, 
“Santa Mo-
nica  Cen-
tro Educa-
cional”. Na 
foto: Pro-
fessor Alba-
no Parente 

e sua elegante esposa prof. Nadia, seu braço direito, 
festejando mais um premio dos muitos que virão. Para 
os meus amigos admiráveis. Muitas bençãos.

 Jorginho Portugal e
 seu anjinho de luz

O grande artista, 
maestro, arranjador 
e excelente musico, 

Jorjinho Portugal,  
iluminado pela Arte, e 
bem querer á humani-
dade. Orgulhoso com 
a sua querida filhinha  
Mariana, vestida  de 

Anjo, Atualmente 
grande musissista, 

seguindo o exemplo 
do pai, desfilando de 
Anjo a bençoando a 

Vida. Muitas bençãos.

Esse casal realmente são verdadeiros pés de valsa. 
Manuelzinho  e sua adorável esposa D. Prudência 
sempre com aquela simpatia, em nossas casas re-
gionais transbordando amor. Parabéns amigos por 
esse carinho, respeito e admiração. E o show que 
fazem no salão! Forte abraço aos queridos amigos.
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ANIVERSÁRIO 55 ANOS DE FUNDAÇÃO DA CASA DE ESPINHO

Um domingo de 
emoção e fé da famí-
lia Espinhense que 
esteve reunida para 
celebrar o 55º ani-
versario de fundação 
da Casa de Espinho. 
Com procissão em 
louvor a sua padro-
eira N. Sra. Da Ajuda 
com o andor sendo 
conduzido por dire-

discurso pela força e 
união de todos, que 
de alguma forma se 
empenharam para 
que a festa foi um su-
cesso. Sucesso com-
provado. O ponto alto 
da festa foi o tradi-
cional parabéns com 
todos reunidos diante 
do bolo comemorati-
vo aos 55º aniversá-
rio da Casa de Espi-
nho, o Portugal em 
Foco registrou alguns 

Entrada triunfal do Rancho Folclórico Fausto Neves na 
festa de 55 anos da Casa de Espinho

Foi sem dúvida uma apresentação deslumbrante desses 
jovens luso-brasileiros

Presidente Fábio Cruz muito atuante, como vemos nesta 
foto, participando da tocada

Imagem marcante do início da apresentação festiva do 
Rancho Folclórico Fausto Neves de Casa de Espinho

Belo trabalho da nova diretoria, linda  confraternização da 
família espinhense

Linda foto 
com os 
Ranchos 
Folclóricos 
Serões das 
Aldeias e 
Fausto Ne-
ves, numa 
belíssima 
confraterni-
zação

Momento reli-
gioso marcante 
na festa de 55 

anos da Casa de 
Espinho, com os 
componentes do 
Rancho Folclóri-
co Fausto Neves 

conduzindo o 
andor

tores e componentes 
do Rancho Folclórico 
Fausto Neves, logo 
a seguir teve inicio 
a apresentação do 
convidado Rancho 
Folclórico Serões das 
Aldeias, que realizou 
uma belíssima apre-
sentação. Dando se-
quência, o Rancho 
Folclórico Fausto Ne-

ves fez a sua apre-
sentação com seus 
belos trajes, seus 
dançares e cantares, 
abrilhantando ainda 
mais a festa. O pre-
sidente Fábio Cruz 
prestou uma home-
nagem ao Grupo Fol-
clórico Serões  das 
Aldeias, entregando 
uma lembrança da 
festa a ensaiadora 
Janaína, uma tarde 
maravilhosa para ao 
amantes do folclore, 
é bom demais vê es-
ses diretores dando 
sequencia as tradi-
ções Portuguesas; 
o presidente agra-
deceu a presença 
de todos num breve 

Belo momento quando o presidente Fábio Cruz entregava uma singela homenagem da 
Casa de Espinho a Janaina ensaidora, do Grupo Folclórico Serões das AldeiasBolo festivo dos 55 anos de fundação da Casa de Espi-

nho com o presidente Fábio Cruz, diretores e componen-
tes do Rancho Fauto Neves
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CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

SETEMBRO – 13 – SEXTA-FEIRA – 20hs. Forró 
Pé de Serra com o Trio Massapê. Venham parti-
cipar do “Forró Pé de Serra” dançando e curtindo 
grandes músicas tocadas nos grandes arraias 
dos diversos estados do nordeste brasileiro. O 
Trio Massapê foi formado através das amiza-
des no folclore português, Ivan Viana na voz e 
acordeon, Thiago Alemão na voz e no triângulo 
e Francisco Peres (Jacó) na voz e na zabumba.
SETEMBRO – 15 – DOMINGO – 12hs. Fes-
ta Gaúcha - Costelada. Conheça o Rio Grande 
do Sul sem sair do Rio de Janeiro. Churrasco, 
prendas bonitas, folclore com o Rancho Gaúcho 
da Casa do Minho e música ao vivo para dançar 
animando a festa. Cardápio: costela na brasa, 
drumet de frango, linguiça, arroz branco, arroz 
carreteiro e acompanhamentos.
SETEMBRO – 20 – SEXTA-FEIRA – 20hs. VII 
Noite Malbec no Rio. Noite de Tango com Or-
questra ao vivo de Buenos Aires. Degustação, 
Palestras e sorteios. Jantar: Arroz carreteiro, cos-
tela de bafo, batatas coradas e saladas. Baile/
show com DJ e Cia. de dançarinos argentinos/
brasileiros.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
SETEMBRO – 22 – Domingo – 12:00hs – Vin-
dimas. Cardápio: Churrasco completo, com acom-
panhamentos, saladas diversas. Febras, empadão 
de frango, Frutas. Atrações: Conjunto Amigos do 
Alto Minho. Grupo Folclórico Guerra Junqueiro. 
Dançarinos para as damas. Valor da entrada: R$ 
60,00.
SETEMBRO – 29 – Domingo – 12:00hs – 
“Arraial Transmontano”. Cardápio: Churrasco 
completo, acompanhamentos, saladas diver-
sas, tripa à moda transmontana, sardinha na 
brasa, caldo verde. Frutos. Atração: Amigos do 
Alto Minho, Grupo Folclórico Guerra Junqueiro 
Dançarinos para as damas. Valor da entrada: 
R$ 60,00.

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
SETEMBRO – 15 – Domingo – 11hs – XV Rio 
Tango Festival. Baile misto de Tango e dança de 
salão. Aula - Almoço - Baile - Show

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542
SETEMBRO – 15 – DOMINGO – 13hs. Almoço 
Social. Cardápio variado. Música ao vivo, conjunto 
Cláudio Santos & Amigos.

C.S CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Sede Campestre: Est. São Mateus, 25 – 
J. Primavera - Tel.:2776-3352/2453-2349

Rua Itatinga, 560 Paulicéia – Duque de Caxias 
SETEMBRO – 29 – DOMINGO – 11:30hs – A 
mais linda festa típica religiosa. Romaria à Senho-
ra do Monte. Atrações: Vendedoras da Romaria: 
Cavaca lisboeta, belindes, tremossos, azeitonas. 
Procissão de Nossa Senhora do Monte. Campone-
ses e Nossa Senhora da Ajuda- Casa de Espinho. 
Almoço: Cozido à Camponesa, Galo de Cabidela à 
portuguesa, vitela à Lafões e grande buffet. Venha 
com alegria bailarico com Cláudio Santos & Amigos. 
Show: R.F. Camponeses de Portugal, Grupo Fausto 
Neves (Casa de Espinho) e mais.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897
SETEMBRO – 13 – SEXTA-FEIRA – 12:30hs. 
Baile da Primavera. Cardápio Buffet variado com 
sobremesa e bebida, incluindo cerveja. Atração: 
Hélio Silva Trio.
SETEMBRO – 14 – SÁBADO – 20hs. Show de 
Flasback Robson Castro. Ingressos a venda na se-
cretario da Casa das Beiras ou transferência Ban-
cário Bradesco / Itaú ou Cartões de Crédito/Débito.
SETEMBRO – 15 – DOMINGO – 12:30hs. 6ª Festa 
Popular Portuguesa. Cardápio: Caldo verde, chur-
rasco variado com destaque para bifanas de pica-
nha, febras de porco,  sardinha assada na brasa, 
costela no bafo, arroz de chouriço, empadão de ba-
calhau e tripa lombeira. Atração Banda T.B. Show.
SETEMBRO – 18 – QUARTA-FEIRA – 12hs. Al-
moço do Bacalhau. Serviço à La carte
SETEMBRO – 20 – SEXTA-FEIRA – 20hs. Flasba-
ck Ricardo Produções. DJ Flávio Wave. Reservas: 
99964-3435 e na secretaria da Casa das Beiras.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –Tels.: 3391-6730
SETEMBRO – 13 – SEXTA-FEIRA – 19hs.  Ve-
nha dançar e se divertir no Baile da Casa de Vi-
seu. O tema será PRIMAVERA. Você poderá vir 
caracterizado ou não, fica a seu critério. A Banda 
Alto Astral estará conosco para animar o Baile,-
Salão Social com ar refrigerado.

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!

Leila Monassa 

QUEIJADAS DA MADEIRA
INGREDIENTES: 
• 250g de farinha de trigo • 250g de man-
teiga • 2 colheres de sopa de açúcar
PARA O RECHEIO:
• 1/2kg de requeijão fresco • 1/2kg de 
açúcar • 12 gemas • 2 claras

1. Peneire a farinha com o açúcar, junte a 
manteiga e bata, à mão, até obter uma mas-
sa bem ligada. Deixe-a descansar durante 5 
horas. 
2. Passe o requeijão pelo passe-vite, junte o 
açúcar e mexa bem.
3. Junte as gemas, uma a uma. Mexendo 
muito bem. Finalmente, junte as claras bati-
das em castelo. Continue a bater até a massa 
ficar homogênea. 
4. Passado o tempo de repouso, estenda a 
massa e corte-a aos quadrados. No centro 
de cada quadrado, coloque uma porção de 
recheio. Dobre as pontas da massa sobre o 
recheio, de modo que o centro fique visível. 
5. Coloque as queijadas num tabuleiro forrado 
com papel vegetal e coza em forno bem quente.  



A importante vitamina D
Atum, ovo, fígado, salmão e sardinha. O que tais 

alimentos tem em comum? São ricos em vitamina 
D, que é essencial na formação de dentes e ossos, 
já que facilita a absorção de cálcio. E não para por 
aí: estudos mais recentes comprovam que ajuda a 
prevenir doenças como diabetes, hipertensão e até 
mesmo a depressão, além de reforçar o sistema imu-
nológico.

Porém, somente uma dieta rica nos alimentos cita-
dos não é suficiente para alcançar a quantidade míni-
ma diária. O sol é responsável por 80% da síntese da 
vitamina em nosso corpo. Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, metade da população mundial 
sofre com a hipovitaminose D. O risco é maior em 
locais frios, com baixa incidência de luz solar durante 
o ano. Idosos e pessoas obesas também apresentam 
altas taxas de deficiência, assim como pessoas de 
pele negra, já que a melanina pode ser uma barreira 
natural à absorção dos raios ultravioleta.

A exposição à luz solar ajuda a resolver o proble-
ma da deficiência de vitamina D - e ainda é um méto-
do barato, o que é bastante animador. Contudo, pre-
cisamos tomar bastante cuidado para não exagerar, 
já que o sol em excesso pode ser muito prejudicial. 
Recomenda-se tomar de 20 a 30 minutos diários, an-
tes das 10 da manhã ou no final da tarde. Expor bra-
ços, pernas e rosto já é o suficiente.

Caso apresente sintomas como falta de equilíbrio, 
insônia, dores na lombar, quadril e pernas, fragilidade 
óssea ou dentária, procure seu médico. Um simples 
exame de sangue pode determinar se seus níveis de 
vitamina D estão dentro da normalidade, evitando as-
sim, uma infinidade de problemas de saúde no futuro.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Almoço em homenagem aos 
aniversariantes na Casa de 

Trás-os-Montes e Alto D’ouro
Esteve bem frequentado 

o tradicional almoço mensal, 
realizado pela Casa de Trás
-os-Montes, com muita gen-
te boa marcando presença, 
saboreando um delicioso 
churrasco com acompanha-
mentos, costelinha de porco 

assada e saladas diversas 
e bolo festivo. Tudo isso ao 
som do Conjunto Amigos do 
Alto Minho e, sempre com 
aquela acolhida simpática 
da Casa. Num clima muito 

Presença marcante na Casa de Trás-os-Montes, seu presidente Is-
mael Loureiro, o vice-presidente social Joaquim Bernardo,Junior,e o   
Patrick

Mesa de destaque no domingo transmontano, o 
casal D. Olinda e seu esposo Luis Albuquerque, 
diretor presidente da famosa empresa Orla Cereais

O grande casal da nossa comunidade luso-brasilei-
ra, Vanda e seu esposo Eduardo, são dois baluar-
tes da nossa cultura

legal e imperdível. O nos-
so Portugal em Foco, aqui, 
registra alguns desses mo-
mentos. E para parabenizar 
o presidente Ismael Lourei-
ro e sua diretoria. 

Sempre prestigiando a casa de 
Trás-os-Montes, o ex-presidente 
Antônio Paiva, saboreando um 
cafezinho com o amigo


