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CADERNO DE SÃO PAULO

A FIPAN 2019 em sua 
26.a edição novamente su-
perou expectativas, em to-
dos os aspectos numa rea-
lização do SAMPAPÃO. Na 
abertura vemos o Prefeito 
Bruno Covas, o presidente 
do SAMPAPÃO, Sr. Ante-
ro Pereira o Presidente da 
AIPESP Sr. Rui Gonçalves 

e o Vereador Toninho Pai-
va. Confira essa reporta-
gem e a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, a coluna Portugal 
Desportivo do jornalista 
Martins Araujo, o tradicio-
nal Almoço das Quintas da 
Casa de Portugal e demais 
assuntos de interesse.

FIPAN 2019 
Contou com 55.000 Visitantes

João Paulo Batalha, pre-
sidente da associação In-
tegridade e Transparência, 
não tem dúvidas que o se-
cretário de Estado da Prote-
ção Civil, José Artur Neves, 
se deve demitir tendo em 
conta o que está previsto na 
lei. “O secretário de Estado 
não pode continuar no car-
go. Não é uma apreciação 
política minha, é o que diz a 
lei”, diz . “É preciso aplicar a 
lei. E aplicando a lei ajuda-se 
a prevenir situações destas 
no futuro porque as pessoas 

“O secretário de Estado tem de 
ser demitido. Isto é o que diz a lei”

passam a ter cuidado.” 
O presidente reagia as-

sim à notícia de que o filho 

do secretário de Estado, 
Nuno Neves, tinha celebrado 
3 contratos com o Estado. 

“Há uma ilegalidade clara e 
inegável nestes contratos. 
Ainda que possam ter sido 
feitos de forma límpa, sem 
haver favorecimento ao filho 
do secretário, a verdade é 
que o filho do secretário de 
Estado está impedido de ter 
negócios com o Estado. Isto 
é claríssimo”.

“A pena para isto também 
é claríssima: estes contratos 
são nulos e o secretário de 
Estado tem de ser demitido. 
Isto é o que diz a lei”, afirma 
João Paulo Batalha.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES
E ALTO DOURO

POLO GASTRONÔMICO DO 
CADEG EM BENFICA

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

Está cada vez mais movimentada a Aldeia Portuguesa, no 
Cadeg – Cantinho das Concertinas, onde amigos da Comu-
nidade Luso-brasileira estão sempre matando a saudade 
das terras além-mar. Detalhes última pág Tabloide.

CNP esteve bem movimentado com a realização do seu Al-
moço de Fé. Toda última quinta-feira do mês o presidente da 
Casa, Dr. Fernando Guedes e sua esposa, a primeira-da-
ma, Dra. Rosa Coentrão, o Vice-Presidente Executivo Carlos 
Bartha, a Vice-Presidente Social Zenir de Mello, com os ami-
gos Mario Simões e Carlos Madeira. Detalhes pág. 18

Sessão Solene Comemorativa
96º Aniversário de Fundação

Tradicional Almoço das Quintas

Festa Portuguesa, com
certeza, todos os sábados

Sessão Solene em comemoração ao 96º Aniversário de 
Fundação da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Em 
destaque, vemos reunidos, o Presidente e a primeira-dama 
da Casa, Ismael Loureiro e D. Sineide,diretor Luis Augusto, 
o vice-presidente Manoel Brites e sua esposa D. Irene, o di-
retor social Joaquim Bernardo. Detalhes págs. 3, 8, 14 e 15. O ministro da Defesa e 

os militares portugueses en-
traram em choque em plena 
praça pública. João Cravinho 
sugeriu que se o chefe do Es-
tado-Maior General das For-
ças Armadas considera não 
ter condições para cumprir as 
missões que lhe estão con-
fiadas no Governo, não deve 
continuar em funções.

Os militares levaram o 
discurso do ministro como 
uma ameaça e pedem agora 
a demissão de João Cravi-
nho. Toda a polêmica come-
çou numa entrevista à Rádio 
Renascença, do Chefe do 
Estado Maior Almirante Silva 
Ribeiro, que considerou  a si-
tuação das Forças Armadas é 
insustentável, com à falta de 

Militares desafiam ministro da defesa
recursos humanos. O Almiran-
te lembrou que tem alertado o 
Governo, que deixa a institui-
ção num desequilíbrio, com as 
missões a cumprir e os meios 
humanos para o fazer.

João Cravinho reagiu a 
estas declarações, num claro 
desagrado com a forma como 
o CEMGFA se pronunciou, 
apesar de concordar com o 
retrato feito.  «Houve infeli-
cidade na linguagem, mas o 
problema é real», disse o mi-
nistro. João Cravinho acabou 
por se recusar a dramatizar 
a falta de militares nas FA e, 
além de reforçar que seria er-
rôneo imaginar que nada está 
a ser feito, afirmou que se o 
CEMGFA não pode cumprir 
a sua missão, então sairia de 

Alguns dos principais ros-
tos anti-Rio foram ao con-
selho nacional questionar o 
presidente sobre os critérios 
das escolhas que fez para as 
listas de deputados.

Os deputados Bruno Vi-
torino (Setúbal) e Hugo So-
ares (Braga) estão fora das 
listas. Bruno Vitorino por ter 
ele próprio excluído em pro-
testo, já Hugo Soares, foi 
vetado por Rui Rio. Maria 
Luís Albuquerque, que tam-
bém foi excluída da lista por 
Rio, mas sem sucesso. “O 
ambiente no PSD está de 
cortar à faca, o que quero 
saber é o que o presidente 

Críticos foram ao conselho nacional 
do PSD questionar escolhas de  Rui Rio    

O secretário de Estado 
das Comunidades disse que 
língua portuguesa é um dos 
principais ativos estratégicos 
do Estado português, espe-
rando-se que até ao final do 
século XXI sejam 500 mi-
lhões os falantes espalhados 
pelo mundo.

Há estimativas que apon-
tam para que até 2060 a lín-
gua portuguesa possa vir a 
ser falada por 380 milhões 
de pessoas e até ao final do 
século o número aumente 
para 500 milhões de falan-
tes de língua portuguesa, em 
todo o mundo”, disse  José 
Luís Carneiro.

“Como exemplo há três 
anos havia três universidades 
na China a ensinar  língua por-

Até final do século haverá 
500 milhões de falantes de 

português no mundo

funções. “Se ele chegasse à 
conclusão, que não chegou 
obviamente, que não pode 
cumprir essas medidas, en-
tão sairia. Mas não é essa a 
situação”, disse o ministro.

Para muitos militares, a 
resposta foi inaceitável. Des-

de o início da semana, cen-
tenas de militares dos três 
ramos das FA já assinaram 
um manifesto que exige a 
demissão do ministro por ter 
convidado o CEMGFA a de-
mitir-se, ficando no ar a ame-
aça de o fazer.

ganha com a estratégia de 
afastar as estruturas do pro-
cesso”, disse Bruno Vitorino. 

“Rui Rio está a esfrangalhar 
o partido em alguns distritos 
e essa é uma das questões 
que coloquei no conselho 
nacional”.  “Ameaças de de-
missões, de desfiliações e de 
não fazerem campanha para 
as legislativas”, acrescentan-
do: “Fomos completamente 
afastados das listas de uma 
forma miserável”. “O partido 
está um caos e o cabeça de 
lista e o número 2 que fize-
ram a lista de Setúbal serão 
também responsáveis pelo 
resultado eleitoral no distri-
to”.  O ambiente é de muita 
contestação, até no Porto, 
onde Rui Rio é o número 2. 

“Falta de representatividade 
do distrito”; “não há critério 
nenhum nas escolhas da 
direção nacional”: estas são 
algumas das críticas que se 
ouvem mesmo àqueles que 
são fiéis apoiantes de Rio. 
Em Lisboa também há muito 
descontentamento. Fontes 
do PSD disseram que os mili-
tantes estão em choque com 
a possibilidade de Rodrigo 
Gonçalves vir a integrar as 
listas. Rodrigo Gonçalves foi 
condenado em 2015  por ter 
agredido, a socos, um com-
panheiro do PSD na data 
presidente da junta de fre-
guesia de Benfica.

tuguesa. Atualmente são mais 
de 40. Já na África do Sul a 
procura e a oferta para apre-
ender a língua chega a  40%”, 
exemplificou o secretario.                                                                                                    
O secretário acrescentou ain-
da que na costa Ocidental da 
África, desde a Costa do Mar-
fim à Namíbia, “há uma procu-
ra crescente da língua portu-
guesa”. Na América do Sul, o 
fenômeno é idêntico.

“A língua portuguesa é 
muito relevante para a cultura, 
mas, também para a econo-
mia, na América Latina e na 
África Austral, razão pela qual 
os indicadores mostram um 
crescimento do português, via 
Ministério dos Negócios Es-
trangeiros e Instituto Camões”, 
disse  José Luís Carneiro.

Maria, Fatinha, José Car-
los e netas do grande 
ensaiador, e querido de 
todos, JOSÉ DE SOuSA, 
em nome de Benvinda 
Maria, Marques Mendes e 
Felipe Mendes, recebam 
os sentimentos e o abra-
ço afetuoso de todos os 
que representam ou que 
representaram um dia o 
Rancho Folclórico Portu-
guês do Rio de Janeiro, 
e o Jornal Portugal em 
Foco. Vossa perda deixou 
também órfão o Folclore 
Português do Rio de Ja-
neiro. uma grande perda 
para este plano, com mui-
ta ternura. Sousa teve sua 
missão mais do que cum-

JOSÉ DE SOUSA
O Grande
Ensaiador

prida, e agora partiu para 
o outro plano para encan-
tar e, generosamente, fa-
zer bailar, lindamente, ou-
tras almas.
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Centeno fora da corrida ao FMI
Mário Centeno já não deve ter hipóte-

ses de chegar à liderança do FMI. Fontes 
oficiais ligadas ao processo garantem que 
a escolha está agora reduzida a três candi-
datos.

O ministro das Finanças e presidente do 
Eurogrupo já não está na corrida à liderança 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), de 
acordo com fontes próximas do processo ci-
tadas pela Bloomberg. A agência diz que es-
colha do sucessor de Christine Lagarde está 
a ser liderada por França, que terá deixado 
cair o nome de Mário Centeno. As candida-
turas devem ocorrer entre hoje, dia 29, e dia 
6 de setembro. A escolha será feita até dia 
4 de outubro.

Esta semana, a Reuters avançava que 
o ministro português era um dos cinco no-
mes na “shortlist” para suceder a Christine 
Lagarde na liderança do Fundo Monetário 
Internacional.

Segundo as mesmas fontes, os nomes 
favoritos são agora a búlgara Kristalina 

Georgieva, diretora executiva do Banco 
Mundial, Jeroen Dijsselbloem, ministro das 
Finanças da Holanda, e Olli Rehn, governa-
dor do Banco Central da Finlândia e antigo 
comissário europeu. Georgieva tem o apoio 
dos EUA e Dijsselbloem da Alemanha.

Tal como Centeno, Nadia Calvino, minis-
tra da economia de Espanha, também esta-
rá fora da corrida à liderança do FMI.

Água engarrafada é 60 vezes 
mais cara do que a da torneira

A água da torneira é 60 
vezes mais barata por litro, 
comparativamente ao litro 
de um garrafão de água 
de marca. O negócio das 
águas engarrafadas gerou, 
até maio, 667 milhões de 
euros, uma subida de 10% 
face ao ano passado, de 
acordo com os dados da 
Nielsen.

No Porto, o preço por litro 
de água no terceiro escalão 
tem um custo de 0,0018 eu-
ros, enquanto o preço de um 
litro de água de garrafão de 
três das maiores cadeias de 
híper e supermercados no 
país - Continente, Jumbo/
Auchan e Pingo Doce - cus-
ta 0,11 euros. Um valor 60 
vezes mais elevado do que 
um litro de água da tornei-
ra. E o preço tem vindo a 
subir, de junho do 2018 até 
maio de 2019, foram ven-
didos nos supermercados, 
restaurantes e cafés 1126 
milhões de litros de água 
(+4%), gerando 667 milhões 
de euros, ou seja, mais 10% 
do que em relação a período 
comparável do ano anterior. 
“Isto denota um aumento do 
preço médio”, constata Tiago 
Aranha, gestor de desenvol-
vimento de cliente da Niel-
sen Portugal.

Um crescimento que se 
está a fazer sentir sobretu-
do no canal Horeca (hotéis, 
restaurantes, bares, lojas de 
conveniência). “O canal de 
retalho alimentar (híperes e 
supermercados) representa 
81% dos volumes e 32% do 

valor, mas é no canal Ho-
reca que temos as maiores 
variações: uma subida de 
11% em valor e de 9% em 
volume”, diz o responsável 
da empresa de estudos de 
mercado. Nuno Pinto Maga-
lhães reconhece que os nú-
meros da Nielsen até maio 
apontam para um cresci-
mento nas vendas, mas ain-
da é cedo para conclusões 
finais anuais. O presidente 
da Associação de Águas 
Minerais e de Nascente de 
Portugal,  que representa 
mais de 85% dos engarra-
fadores em valor,  lembra 
que os últimos dados dispo-
níveis são relativos a 2018 
e que estes não indiciam 
grandes crescimentos. “O 
mercado interno das águas 
minerais naturais e de nas-
cente não teve, em termos 
de volume de vendas, alte-
rações sensíveis, com uma 
variação de 0,02% relativa-

mente ao ano anterior”, diz. 
Um português consome em 
média por ano 140 litros de 
água mineral e de nascente, 
um valor dentro do consumo 
médio da UE, ligeiramente 
acima do de Espanha (137 
litros), mas abaixo de paí-
ses como Itália (206 litros), 
Alemanha (174 litros) ou 
a Hungria (144 litros). “De 
notar que 97% da água en-
garrafada vendida na gene-
ralidade dos países da UE 
é água mineral natural e de 
nascente. Em Portugal é de 
99%”, destaca Nuno Pinto 
Magalhães. Uma qualidade 
da água procurada fora do 
país. Em 2018 foram ex-
portados 24,98 milhões de 
litros, uma subida de 4,1%. 
“Podemos encontrar águas 
portuguesas em todos os 
cinco cantos do mundo, 
chegando a mais de 40 paí-
ses”, refere o presidente da 
APIAM.

Preço de venda das 
casas sobe 22% no Porto

Apesar de Lisboa con-
tinuar a registar os preços 
mais elevados do país, na 
ordem dos 3111 euros por 
metro quadrado , “Amadora 
(+22,7%) e Porto (+22,0%) 
registaram as taxas de cres-
cimento mais elevadas en-
tre as cidades com mais de 
100 mil habitantes”, segundo 
as estatísticas de preços da 
habitação ao nível local, re-
lativas ao primeiro trimestre 
deste ano. De acordo com os 
dados do INE, o preço media-
no de venda de habitação em 
Portugal foi de 1.011 Euro/m2 no primeiro 
trimestre deste ano, o que representa “um 
aumento de +1,5% relativamente ao tri-
mestre anterior e +6,4% relativamente ao 
trimestre homólogo”. Durante o período em 
análise, 46 municípios portugueses, locali-
zados no Algarve (1562 Euro/m2), na Área 
Metropolitana de Lisboa (1355 Euro/m2) e 
na Madeira (1197 Euro/m2), apresentaram 
um preço mediano de venda de habitação 
superior ao valor nacional. Depois de Lis-
boa (3111 Euro/m2), os concelhos com o 
preço mediano de vendas de habitação 
mais elevado do país, com valores acima 
de 1500 Euro/m2, são Cascais (2389 Euro/
m2), Oeiras (2062 Euro/m2), Loulé (1983 

Euro/m2), Lagos (1800 Euro/m2), Albufeira 
(1761 Euro/m2), Porto (1682 Euro/m2), Ta-
vira (1669 Euro/m2), Odivelas (1563 Euro/
m2), Lagoa (1544 Euro/m2), Funchal (1542 
Euro/m2) e Vila Real de Santo António 
(1534 Euro/m2).

No concelho de Lisboa, três das 24 fre-
guesias lisboetas verificaram “preços supe-
riores a 4000 Euro/m2”, designadamente 
Santo António, Santa Maria Maior e Miseri-
córdia, apurou o INE. Em relação ao Porto, 
entre as sete freguesias da cidade, a União 
de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e 
Nevogilde foi a que registou o preço media-
no dos alojamentos vendidos mais elevado 
(2324 Euro/m2).

Cinema Paraíso ilumina 
as noites de Famalicão

Até ao final de agosto 
há sessões  ao ar livre no 
Parque da Devesa, mas 
também em vários espa-
ços das freguesias do con-
celho. A iniciativa come-
mora 20 anos e quer levar 
imagens em movimento a 
toda a população com uma 
programação diversificada. 
No dia 7 de agosto, pode 
ser vista a versão portu-
guesa do filme “Uma Aven-
tura do Outro Mundo”; “O 
Carteiro de Pablo Neruda” 
é dia 14 e “Ou Nadas ou 
Afundas”, dia 21, será  a 
última  a ser exibida. Cine-
ma Paraíso, que comemo-
ra este ano 20 anos, está 
a percorrer várias fregue-
sias de Famalicão com 
projeções ao ar livre. Além 
do anfiteatro do Parque 
da Devesa, a iniciativa vai 
este ano até às localidades 
de Cabeçudos, Lemenhe e 
S. Simão de Novais. A am-
bição é chegar a todas as 
freguesias. A máquina de 
projeção está pronta, a tela 
montada no palco, e o ven-
dedor de pipocas em ação. 
O filme só começa às 22 
horas mas já há pessoas 
sentadas no anfiteatro do 
Parque da Devesa. Uns 
porque querem escolher o 
sítio onde se vão acomo-
dar para assistir ao filme, 
outros porque aproveita-
ram para dar uma volta e 
chegaram mais cedo. 

O Cinema Paraíso - 
Projeto Itinerante de Ci-
nema Ao Ar Livre, uma 
atividade do Cineclube de 
Joane, em parceria com 
a Casa das Artes, decorre 
em julho e agosto. “Desde 
o início se pensou na ideia 
de itinerância, e depois a 
dada altura pensamos que 
seria uma atividade para 

percorrer o concelho todo. 
Essa ideia de itinerância 
ainda estamos a tentar 
cumprir, porque, apesar 
das 20 edições, ainda só 
fomos a cerca de 30 fre-
guesias, o concelho tem 
49”, diz Vítor Ribeiro, do 
Cineclube. Ainda há muito 
trabalho para fazer. Ao lon-
go destas duas décadas de 
cinema itinerante, a evolu-
ção “em termos de público 
foi gradual”. “Mesmo quan-
do estava em fase de im-
plementação, sempre foi a 
iniciativa mais popular do 
Cineclube”, explicou o res-
ponsável. E, ao longo des-
te tempo, Isabel e Miguel 
foram sempre ao Cinema 
Paraíso. Mas este ano 
contam com uma compa-
nhia especial, o filho Rodri-
go, com pouco mais de um 
ano. “No ano passado já 
veio, mas era ainda bebé. 
Este ano vamos ver como 
se comporta”, diz o casal 
já instalado numa man-
ta e acompanhado de um 
balde de pipocas. “Desde 
o início que participámos. 
Escolhemos os filmes e 
vamos ver”, afirma Isabel. 
“É uma excelente oportu-
nidade de ver cinema, e 
aqui no anfiteatro não há 

ruídos e ouve-se muito 
bem”. Vitor Ribeiro adianta 
que o objetivo da iniciativa 
é “esticar” o hábito de ver 
cinema às populações. 
“Temos a ideia errada que 
o consumo de cinema é 
um marco popular, mas há 
miúdos que nunca foram 
ao cinema, achamos que o 
cinema, como arte popular, 
é capaz de mostrar coisas 
diferentes, a diferentes pú-
blicos”, frisou. Por isso, há 
um cuidado de ter uma pro-
gramação diversificada no 
Cinema Paraíso que sirva 
a vários escalões etários e 
a vários tipos de público. E 
se a programação é cuida-
da, também há quem não 
deixe ao acaso o ritual da 
sétima arte. Uns carregam 
mantas, outros almofadas, 
e nem as pipocas ficam 
de fora. Para isso, João e 
António não faltam uma 
sessão de cinema. O carri-
nho onde fazem e vendem 
as pipocas está à entrada 
do anfiteatro e não passa 
despercebido a ninguém. 
“Corre sempre muito bem”, 
dizem, enquanto explicam 
como são feitas as melho-
res pipocas. “Vamos tam-
bém às freguesias e corre 
sempre bem”, concluem.

Supremo confirma pena a juiz que se opôs 
a Isaltino: deveria ter pedido escusa tendo 
sido padrinho de casamento de Paulo Vistas

Continua a dar que falar a rejeição da 
candidatura de Isaltino Morais à presidência 
da câmara de Oeiras, pelo juiz Nuno Tomás 
Cardoso, em 2017, que veio a ser viabiliza-
da menos de uma semana depois pelos tri-
bunais,  permitindo a eleição de Isaltino em 
Oeiras. Depois de uma pena de advertência 
ao juiz aplicada pelo Conselho Superior da 
Magistratura, que repudiou a ação do magis-
trado no processo, agora o Supremo Tribunal 
da Justiça que arrasa Nuno Tomás Cardoso, 
num acórdão de resposta a um recurso por 
este apresentado. O Supremo Tribunal de 
Justiça acusa o magistrado de ter contribu-
ído para minar a confiança pública no siste-
ma judicial e na integridade dos juízes. Em 
causa, está a proximidade que Nuno Tomás 
Cardoso tinha com um adversário de Isaltino 
Morais na corrida eleitoral, Paulo Vistas, de 
quem foi padrinho de casamento, e com o 
partido que apoiava Vistas e do qual Isaltino 
se distanciou, o PSD, do qual o juiz foi se-
cretário da secção de Oeiras em 2004/2005, 
segundo o próprio Paulo Vistas. A polêmica 
em relação à anulação inicial da candidatura 
de Isaltino Morais, pelo juiz e por motivos de 
ordem burocrática relacionados com o cabe-
çalho das folhas, surgiu logo após a decisão 
de Nuno Tomás Cardoso. Mal a decisão foi 

revelada, Isaltino Morais deu uma conferên-
cia de imprensa  na qual revelou a relação 
pessoal do magistrado com o seu adversá-
rio Paulo Vistas. “Paulo Vistas é padrinho de 
casamento do juiz. Não queremos crer que 
a rejeição tenha a ver com relações familia-
res e afetivas”, disse a época. Após recurso 
apresentado pelo antigo autarca do PSD, 
tinha 48 horas para o apresentar, condena-
do no passado pelos crimes de fraude fiscal, 
abuso de poder, corrupção passiva para ato 
ilícito e branqueamento de capitais e candi-
dato independente nas eleições autárquicas 
de 2017, o tribunal de Oeiras validou a candi-
datura de Isaltino Morais e do seu movimento  
“Isaltino – Inovar Oeiras de Volta”.                                                                                                                                         

 Ainda em 2017, o Conselho Superior 
da Magistratura abriu um inquérito à ação 
do juiz Nuno Tomás Cardoso sobre “alega-
da relação de proximidade entre o juiz”. No 
dia 12 de junho do ano passado, o proces-
so ficou concluído com a decisão de “pena 
de advertência pela prática de uma infração 
disciplinar consubstanciada na violação do 
dever funcional de prossecução do interes-
se público”. O magistrado recorreu, mas 
o Supremo Tribunal de Justiça confirmou 
agora a sanção, obrigando ainda Nuno To-
más Cardoso a pagar as custas do proces-
so de recurso, avaliadas em 30 mil euros.                                                                                                                                           
   Numa entrevista ao Observador, antes 
das eleições, Paulo Vistas confirmou que o 
juiz que anulou inicialmente a candidatura 
de Isaltino Morais, foi seu padrinho de casa-
mento e, questionado sobre se achava que 
o juiz devia ter pedido escusa do processo, 
respondeu: “Isso tem de perguntar ao juiz. 
Não estou aqui para dar a minha opinião. 
Relativamente a questões da justiça são 
questões da justiça, e as questões da política 
são questões da política. Eu falo de política. 
Só soube quem era o juiz, tal como todos os 
candidatos de todas as candidaturas, depois 
do dia 8, após ter proferido o despacho”.                                                                                                                                       
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Notas.. ...e mais

secretário de estado recusa sair 
do Governo apesar de polêmicas

O Secretário de Estado da Proteção Civil garante que 
não tem qualquer participação na empresa do filho. 
“Não tenho qualquer participação na referida empresa 
nem intervenção na sua atividade. Não tive qualquer 
influência nem estabeleci qualquer contato, nem o 
meu filho alguma vez invocou o seu grau de paren-
tesco, de que pudesse resultar qualquer expectativa 
de favorecimento pessoal”, disse José Artur Neves, 
secretário de Estado da Proteção Civil. “As entidades 
públicas contratantes são totalmente independentes 
do Governo, designadamente na decisão de contra-
tar, não tendo comigo, enquanto governante, qualquer 
relação de tutela ou superintendência”, acrescentou.

sindicato do Norte associa-se à 
greve dos motoristas convocada 

marcada para 12 de agosto
O coordenador do STRUN, José Manuel Silva, disse 
que algumas cláusulas do contrato assinado em agos-
to do ano passado, entre elas a reposição do descanso 
compensatório do motorista quando trabalha aos feria-
dos e/ou domingos, que atualmente está a ser incluído 
nas horas de descanso atribuídas. “Há meses que pro-
pusemos à ANTRAM alterar uma ata da comissão pa-
ritária de dezembro cuja interpretação permite que as 
empresas juntem às 45 horas de descanso obrigató-
rio, quando regressam de viagem, as compensações 
a que têm direito por passarem domingos e feriados 
fora”, disse, a situação tem criado uma situação de 
injustiça entre trabalhadores.  O sindicato reclama os 
10% do salário que são descontados quando os mo-
toristas são declarados culpados em acidentes, bem 
como o pagamento das horas extra que abusivamen-

te as empresas os obrigam a fazer diariamente, sem 
serem pagas, disse. O  STRUN, representa cerca de 
mil motoristas do Norte, antecipa que a greve vai ter 
impacto no transporte de todo o tipo de mercadorias, 
devendo afetar um universo de mais 500 empresas 
nos distritos do Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança e 
Viana do Castelo.

Confiança dos consumidores 
sobe em julho pelo quarto 

mês consecutivo
A confiança dos consumidores voltou a reforçar-se 
em julho, indicam os dados do Instituto Nacional de 
Estatística . Foi o quarto mês consecutivo de subida 
deste indicador. Desde abril, a confiança dos consu-
midores tem vindo sempre a subir, invertendo a ten-
dência negativa dos meses anteriores. Recorde-se 
que os números do INE mostravam uma queda inin-
terrupta no grau de confiança dos consumidores des-
de novembro de 2018, até março de 2019. Em julho, 
a evolução positiva deste indicador resultou do contri-
buto positivo das perspectivas relativas à realização 
de compras importantes e das opiniões sobre a situ-
ação financeira do agregado familiar, “sobretudo no 
primeiro caso”, aponta o INE. Em sentido contrário, 
as expectativas sobre a evolução futura da situação 
financeira do agregado familiar e da situação econô-
mica do país deram um contributo negativo para a 
confiança dos consumidores.

aviões KC-390 comprados à 
embraer vão combater incêndios

As cinco aeronaves KC-390 que o Estado vai com-
prar à Embraer estão também preparadas para o 
combate a incêndios florestais, além de poderem fa-

zer o transporte de tropas e de veículos, o lançamen-
to de paraquedistas e carga, evacuações sanitárias, 
reabastecimento aéreo e missões de busca e salva-
mento. Estas especificações fazem parte da resolu-
ção do Conselho de Ministros que autoriza a conclu-
são deste negócio por uma verba de 827 milhões de 
euros. Os cinco aparelhos de alcance intercontinental 
e o simulador de voo representam 73% da despesa 
total prevista, o resto dos gastos previstos, visam 
substituir os Hércules C-130 e foi aprovada pelo Exe-
cutivo socialista a 11 de julho, está orçamentada para 
a contratação dos serviços de sustentação logística 
destas aeronaves e do simulador de voo ou para a 
aquisição dos equipamentos de guerra eletrônica à 
israelita Elbit Systems .

investimento de 3 milhões cria 
centro de apoio tecnológico à 

indústria no alto minho
O Instituto Politécnico de Viana do Castelo vai investir 
3 milhões de euros num Centro de Apoio Tecnológico 
à Indústria do Alto Minho a instalar na In.Cubo – In-
cubadora de Iniciativas Empresariais Inovadoras, em 
Arcos de Valdevez. Em declarações, o ainda presi-
dente do IPVC, Rui Teixeira, explicou que a nova es-
trutura, comparticipada por fundos comunitários, vai 
ser dotada de um laboratório de novas tecnologias, 
no âmbito da alta maquinação, da impressão 3D e 
da robótica. O novo centro deverá entrar em funcio-
namento no início de 2020, na In.Cubo, em Arcos 
de Valdevez, acrescentou. Criada em 2007, aquela 
incubadora de iniciativas empresariais é participada 
pela Câmara de Arcos de Valdevez, pelo IPVC e pela 
Associação para o Centro de Incubação de Base Tec-
nológica do Minho.

Uma Casa Portuguesa com 
certeza se faz com tradição. 
Ao longo das últimas décadas, 
a Casa Trás-os-Montes e Alto 
Douro cuidou de manter vivas 
as tradições de Portugal. 

A História de Portugal re-
monta a própria concepção que 
temos de Estado Moderno e de 
sucesso. Em mais de 600 anos 
de expansão ultramarina (desde 
1415 com a conquista de Ceu-
ta até 1999 com a devolução 
de Macau à China), Portugal 
logrou êxito em firmar-se como 
potência mundial, mostrando 
que a necessidade imposta por 
novos desafios econômicos 
e por mais território serviram 
como uma perfeita alavanca 
para que, aproveitando-se de 
sua posição privilegiada no 
continente europeu, saísse em 
grandes navegações. Graças 
aos portugueses, o cabo das 
Tormentas tornou-se da Boa 
Esperança, em clara alusão a 
um futuro promissor que aguar-
da aqueles que, como Portugal, 
são bravos e audazes. Há um 
ditado latino, utilizado como 
lema por algumas polícias, que 
traduzido diz o seguinte: a sorte 
acompanha os audazes . E a 
História tem demonstrado que 
o ditado não se encontra afas-
tado da realidade. Em razão de 
sua audácia, Portugal se firmou 
no coração e nos costumes de 
países em quase todos os con-
tinentes do globo.

Luís de Camões, em “Os 
Lusíadas”, expõe com afinco o 
que as navegações represen-
taram para o povo português, 
sem olvidar-se o autor de exal-
tar aqueles que deram suas vi-
das para que hoje vivêssemos 
a Comunidade Portuguesa.

Desde a época dos desco-
brimentos, milhares de portu-
gueses, que fazem jus ao título 
de bravos e audazes, se des-
locaram em direção ao Brasil. 
Portugal foi pioneiro na expan-
são territorial, semeando seus 
costumes, língua e cultura em 
diversas regiões do planeta. 
O Brasil é um dos resultados 
dos esforços empreendidos por 
anônimos e famosos da Histó-
ria, que lograram vencer milha-

Missa de 1 ano de faleciMento

Na Igreja Santo Antônio dos Pobres,
Rua dos Inválidos 42 Centro do Rio

será realizada no próximo
dia 1 de agosto, às 18hs

Dr. albano da Rocha

Para àqueles que se aven-
turaram no Oceano Atlântico, 
encontrar conforto em terra lon-
gínqua pode não ser uma tarefa 
tão fácil. 

O surgimento das casas 
portuguesas, em especial a 
Casa de Trás dos Montes, vai 
ao encontro do desejo de nos-
sos conterrâneos de manterem 
vivas as memórias que nos 
unem, bem como transmitir 
às futuras gerações o mesmo 
amor que têm por Portugal. 
Não é porque vivem no Brasil 
que Portugal deixou de ter um 
lugar especial em seus cora-
ções. O convívio com pessoas 
que provêm da mesma região 
ajuda a somar, bem como dis-
seminar, as mais diversas tra-
dições, mantendo permanen-
temente vivas as raízes de um 
povo forte. Desde 1923, pode-
mos observar o florescimento 
da colônia trasmontana na so-
ciedade fluminense. 

Qualquer um que já tenha 
visto uma árvore entende que 
sem raízes fortes, jamais ha-
verá crescimento. A raiz é, tal-
vez, a parte mais importante da 
árvore. Sem ela é impossível 
crescer, frutificar ou mesmo 
existir. A raiz de um povo, ou 
seja, a cultura e os costumes, 
tem papel fundamental na sua 
existência. Ainda que o territó-
rio não seja o de origem, ou que 
se torne inacessível, a cultura e 
os costumes são capazes de 
manterem a unidade e a memó-
ria vivas. A noção de pertenci-
mento ultrapassa a questão ter-
ritorial e cria laços inquebráveis 
com o coração.

E, ao contrário da raiz de 
uma árvore, a cultura e os cos-
tumes podem nos fazer voar, 
pois sempre podem nos acom-
panhar onde formos. A Casa 
Trás-os-Montes é a maior prova 
disso, pois é responsável pela 
manutenção de tradições tras-
montanas, mantendo vive os 
costumes, a cultura, a culiná-
ria e o folclore português ainda 
que em outro continente. 

A Região de Trás-os-Montes 
e Alto Douro está localizada ao 
Norte de Portugal, cuja capital 
é Vila Real. Atualmente, o ter-

Exmo. Sr. Cônsul-Geral 
de Portugal no Rio de Janeiro, 
Emb. Jaime Leitão; Exma. Sra. 
Deputada Delegada Martha 
Rocha; Exma. Sra. Professora 
Teresa Berghuer – Vereadora 
da Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro; Exmo. Sr. Rafael 
Freitas – Vereador da Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro; 
Exma. Sra. Tenente Coronel 
Priscilla de Azevedo Barletta 
– Comandante do 6º Batalhão 
da Polícia Militar; Exmo. Dr. 
Carlos Páscoa – Deputado 
à Assembleia da República; 
Ilmo. Sr. Aurélio Teixeira Mou-
tinho – Presidente do Conse-
lho Deliberativo da Casa de 
Trás-os-Montes e Alto Douro; 
Ilmo. Sr. Dr. Francisco Gomes 
da Costa – Presidente da As-
sociação Luís de Camões; Sr. 
Adelino Pedro – Prior da Vene-
rável e Arquiespiscopal Ordem 
Terceira da N.S. do Monte do 
Carmo; Ilmo. Sr. José Germi-
nal Queiroga Monteiro – Pro-
vedor da Irmandade de Santo 
António dos Pobres e N. S. dos 
Prazeres; Ilmo. Sr. Dr. Antonio 
Pires Peralta – Presidente da 
Comissão Fiscal desta Casa, 
Ilmo. Sr. José Manuel Gomes 
Brites – 1º Vice-Presidente 
desta Casa; Ilmo. Sr. Luís Au-
gusto Lima de Sousa, 2º Ve-
ce-Presidente desta Casa; Il-
mos. Senhores Ex-Presidentes 
Oswaldo Cardoso, António dos 
Santos Paiva, Luís Pires da 
Silva. Ilmo. Sr. João Leonardo 
Soares – Presidente da Casa 
dos Açores e Ilmo. Sr. Agosti-
nho dos Santos – Presidente 
da Casa do Minho e Obra Por-
tuguesa de Assistência.

 
Minhas Senhoras e meus 

Senhores,
Há sete meses assumi a 

direção desta Casa, com o 

Discurso da deputada Martha Rocha  no Aniversário 
da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

res de léguas para estabelece-
rem-se em uma nova terra.

Como resultado da bus-
ca por melhores condições de 
vida, milhares de conterrâneos 
se lançaram em uma das ro-
tas mais movimentadas desde 
a época em que Portugal che-
gou ao Brasil. Orgulhosamen-
te, recebemos todos que aqui 
chegaram. Alguns, movidos 
pelo ideal de começar uma vida 
nova. Outros, fugindo de tristes 
episódios da História. A certeza 
é que todos que aqui chega-
ram, encontraram abrigo.

Desde então, assistimos 
juntos ao surgimento de uma 
relação de colaboração entre 
essas nações. Quanto de Por-
tugal podemos ver no Brasil? 
Ainda que parecido com a terri-
nha, afinal é difícil encontrar em 
nosso Estado alguém que não 
tenha ascendência portuguesa, 
viver no Brasil certamente fez 
necessário que alguns laços 
fossem mantidos.

Quantos sacrifícios foram 
feitos. Quantas lágrimas fo-
ram derramadas. Quantas 
saudades ainda persistem. A 
recompensa para os que es-
colheram viver no Brasil deve 
valer a pena. Afinal, a colônia 
portuguesa é a maior em nosso 
Estado e nosso país. Mas ain-
da não modifica o fato de que, 
apesar de semelhantes, nada 
substitui Portugal no coração 
dos seus.

ritório da província encontra-se 
repartido pelas sub-regiões es-
tatísticas do Alto Trás-os-Mon-
tes (totalidade), Douro (a maior 
parte, excetuados os concelhos 
de Moimenta da Beira, Pene-
dono, Sernancelhe e Tarouca) 
e ainda parte do Tâmega (con-
celhos de Mondim de Basto e 
Ribeira de Pena).

Sua economia é baseada 
na produção de gêneros ali-
mentícios, especialmente cas-
tanha, amêndoa, azeite, vi-
nho, mel e embutidos. A região 
possui um dos maiores índi-
ces de emigração no território 
português, o que demonstra 
ainda mais a importância que 
a Casa Trás-os-Montes possui 
na preservação dos costumes 
locais.

Hoje, estimulados pela eco-
nomia portuguesa e pelas opor-
tunidades oriundas da nova 
fase que a terrinha vive, milha-
res de brasileiros hoje fazem o 
caminho inverso, tentando en-
contrar em Portugal o que seus 
pais e avós encontraram no 
Brasil: vida nova. Certamente, 
graças aos costumes e à cul-
tura, vivos por causa de casas 
como a TRÁS-OS-MONTES, o 
caminho de volta é menos pe-
noso, afinal já conhecem e se 
identificam com Portugal. Ar-
riscamos dizer que se trata de 
um reencontro com as origens 
que nunca foram esquecidas 
ou deixadas de lado. 

Talvez exista, embora des-
conheçamos, alguém que ache 
uma casa de tradições portu-
guesas desnecessária. Graças 
a São Jorge e a pessoas como 
as que estão aqui hoje, pode-
mos provar e comprovar que 
as casas portuguesas, como 
a Trás-os-Montes e Alto Douro 
são necessárias e vitais há vá-
rias gerações, mantendo vivos 
os costumes, a memória e a 
cultura trasmontanos, em um 
misto de tradição dos antigos 
e modernidade das novas ge-
rações que têm se juntado, se-
guindo o exemplo de seus pais 
e avós. Ver a perpetuação de 
Portugal por meio dessa Casa 
Trasmontana é um privilégio. 
Muito obrigada.

Discurso do Presidente 
ismael martins Loureiro

objetivo de manter vivas as 
tradições trasmontanas, tanto 
culturais como gastronômicas 
e principalmente manter este 
patrimônio que há 96 anos 
abnegados trasmontanos fun-
daram esta Associação com o 
nome de Centro Trasmontano. 
Mais tarde passou a chamar-se 
Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro.

Eu quero neste dia solene 
agradecer à minha esposa e 
filha por permitirem que eu me 
dedique à Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro, tirando 
delas estas horas de convívio 
familiar.

Agradeço à minha diretoria 
que comigo assumiram o com-
promisso de dirigirmos esta 
Casa com trabalho e afinco, 
mantendo o padrão de atendi-
mento aos nossos associados e 
a todos que nos visitam.

Quero expressar um agra-
decimento muito especial à De-
putada Estadual Delegada Mar-
tha Rocha por aceitar o convite 
para fazer esta oração no dia 
de hoje.

Quero agradecer ao Exmo. 
Sr. Emb. Jaime Leitão pela dis-
ponibilidade de aceitar o convite 
para presidir os trabalhos desta 
data tão importante para nós.

Aos ex-presidentes desta 
Casa, pela dedicação que tive-
ram durante as suas gestões.

Aos funcionários que com a 
vossa dedicação conseguimos 
levar a bom termo a administra-
ção e o asseio desta casa.

Vocês estão percebendo 
que a Casa está diferente: com 
teto novo, piso novo, banheiros 
novos, cozinha do Salão social 
nova, reforma do telhado do 
Salão Nobre e outras áreas dos 
nossos prédios, porque con-
tamos com a ajuda do Grande 
Trasmontado José Brites, que 
muito nos tem ajudado nestas 
obras.

Agradeço ao nosso Grupo 
Folclórico Guerra Junqueiro e 
Manuel Lima Abreu que com 
o seu profissionalismo e bri-
lhantismo divulgam o folclore 
da nossa província de Trás-os-
Montes.

Por fim agradecer a todos 
os poderes desta Casa pela 
confiança e aos associados e 
amigos da Instituição o meu 
abraço de agradecimento.

Boa Noite.
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Município cede veículos para Higiene 
e Limpeza Urbana às Freguesias

Regiões & Províncias

Aos comandos da sua Honda CRF 300X com as cores 
da Lousãmotos Diogo Ventura venceu hoje em Águeda a 
penúltima ronda do campeonato nacional de en- duro. O 
piloto do Góis Moto Clube atacou deci-
dido a vitória desde os primeiros mo-
mentos da jornada organizada pelo 
Águeda Action Club e no final do dia 
foi com 52 segundos de 
vantagem que subiu 
até ao degrau mais 
alto do pódio, ree-
ditando a vitória que 
tinha conseguido na anterior prova do cam-
peonato realizada na Lousã. 

‘Esta vitória foi muito importante pois deixou-me mais 
perto da primeira posição do campeonato e a depender 

ÁgUeda

goUveia

argaMiL

casteLo novo

santa coMba dão

 no enduro diogo ventura 
voou para a vitória

apenas de mim próprio no fecho da 
época. Ataquei desde a primei-

ra especial e fiz um dia quase 
que perfeito para assegurar 
uma vitória muito importan-
te. Somar de novo a pontua-
ção máxima foi muito impor-

tante e tenho que agradecer 
á minha equipa pelo esforço 

que têm feito para me propor-
cionar as melhores condições 
para vencer.’ 

Ao vencer nove das 12 
especiais o piloto da Alves 

Bandeira não só garantiu a 
segunda vitória consecuti-
va no campeonato, como 
deixa para o fecho da tem-

porada, nos dias 12 e 13 de 
Outubro em Marco de Canave-

zes, a decisão do campeonato 2019 onde é um 
dos candidatos ao ceptro máximo da disciplina 
em Portugal.

O município de Gouveia 
vai assinalar, na sexta-feira, 
o Dia dos Avós, com o espe-
táculo musical “A’Vós Avós”, 
a realizar pelas 14:30, no Te-
atro Cine.

Segundo a autarquia, o 
musical, com autoria e en-
cenação de Guilherme de 
Bastos Lima, é inspirado “na 

curiosa relação familiar en-
tre avós e netos” e “procura 
render uma merecida home-
nagem” a todos aqueles que 
“são pais duas vezes”.

A Câmara Municipal de 
Gouveia convida todos os 
avós e netos do concelho a 
participarem na iniciativa que 
assinala o Dia dos Avós.]

comemorações do
dia dos avós em gouveia

O Município de Oeiras 
vai ceder cinco veículos au-
tomóveis às Juntas de Fre-
guesia e Uniões das Fre-
guesias do concelho para 
aumentar a eficácia dos tra-
balhos de higiene e limpeza 
do espaço público. 

A cerimônia de entrega 
dos novos veículos vai teve 
lugar na segunda-feira, dia 
29 de julho, às 11:00, no 
Parque Anjos, em Algés, e 
será presidida pelo presi-
dente Isaltino Morais.

A atribuição destas via-
turas tem como principal ob-
jetivo dotar as equipas afe-
tas às freguesias de meios 
para, em regime e comple-
mentaridade com a Câmara 
Municipal de Oeiras, pode-
rem desenvolver ações de 
limpeza dos espaços públi-
cos do seu território. 

As viaturas, cedidas em 
regime de comodato no âm-
bito da delegação de com-
petências, são de transporte 
misto de pessoas e mer-
cadorias de 3500Kg, têm 
capacidade de transportar 
até três pessoas e carga 
até 1200Kg. Estão ainda 
equipadas com depósito de 
água, com a capacidade de 

1.000 litros e máquinas la-
vadoras e de alta pressão.

O depósito de água e a 
máquina de pressão aco-
plada permitem a autono-
mia destas equipas em in-
tervenções pontuais como 
a higienização de envol-
ventes aos equipamentos 
de deposição de resíduos, 
lavagem de passeios, ar-
ruamentos, interfaces ou 
outras zonas de estadia 
que necessitem de inter-
venções complementares 
às planeadas pelas equipas 
do Município.

Deste modo, Oeiras terá 
uma resposta ainda mais 
próxima e rápida para satis-
fazer os interesses das po-
pulações, nomeadamente 
no que à higiene e limpeza 
urbana diz respeito.

 O Município de Oeiras 
continua, assim, a reforçar 
a sua aposta na melhoria 
da limpeza urbana, privile-
giando uma melhor organi-
zação e qualidade de ser-
viço. As freguesias passam 
a desenvolver ações de 
limpeza dos espaços públi-
cos do seu território, com-
plementando o trabalho do 
Município.

As associações culturais 
e desportivas do concelho de 
Arganil reuniram-se no Salão 
Nobre da Câmara Municipal, 
no passado dia 19 de julho, 
para a celebração dos con-
tratos-programa referentes 
ao ano de 2019. O apoio do 
Município de Arganil ao de-
senvolvimento de iniciativas 
culturais, sociais, desporti-
vas e recreativas, que con-
tribuem de forma inequívoca 
para a sociabilização, refor-
ço da identidade e afirmação 
das tradições e cidadania, 
traduz-se num valor global 
de 105.400,00 euros.

Luís Paulo Costa, presi-
dente da autarquia e anfitrião 
da cerimónia que formalizou 
a concessão do apoio finan-

Município de arganil celebra
contratos-programa de apoio ao associativismo

Os trabalhos de reabilita-
ção da Ecopista do Dão con-
tinuam a decorrer, encontran-
do-se atualmente a ser feita 
a aplicação de guardas entre 
Tondela e Tonda. Estão tam-
bém em curso os trabalhos 
de aplicação de ‘slurry’ colo-

rido, entre Nagosela e Tonda. 
Durante a próxima semana, 
os trabalhos irão iniciar no Vi-
mieiro, decorrendo depois de 
forma contínua até Nagosela, 
ficando assim concluídos to-
dos os trabalhos de pavimen-
tos em Santa Comba Dão.

ecopista do dão em
trabalhos de reabilitaçãoOeiras vai ter mais 

duas entidades de Serviço 
de Apoio Domiciliário com 
horário alargado, passan-
do a ter seis instituições 
que prestam este serviço 
até às 20 horas, sete dias 
por semana.

 A cerimônia de assi-
natura de contrato para 
alargamento do Serviço de 
Apoio Domiciliário decorre 
na próxima segunda-feira, 
dia 29 de julho, com a pre-
sença do Presidente Isal-
tino Morais, às 10:00, no 
Gabinete da Presidência, 
localizado nos Paços do 
Concelho, em Oeiras.

Juntam-se ao projeto 
mais duas instituições: a 
Associação Médica Ge-
rontologia Social e o Cen-
tro Social Paroquial de 
Nossa Senhora de Porto 
Salvo.

A concretização deste 
projeto e a perspetiva do 
seu alargamento gradual a 
mais entidades, constituiu 
a estratégia do Município 
para a promoção da qua-
lidade de vida e do bem
-estar dos munícipes, com 
particular enfoque para a 
população idosa em situ-
ação de parcial dependên-

oeiras reforça serviço
de apoio domiciliário

cia.
A disponibilização do 

apoio domiciliário assume-
se como uma peça funda-
mental nos desígnios mu-
nicipais de promoção da 
autonomia e permanência 
no domicílio, representan-
do um importante suporte 
aos indivíduos e famílias, 
no seu processo de enve-
lhecimento que se deseja 
salutar e positivo.

Este projeto prevê um 
apoio municipal no valor 
de 2.000,00€ mensais a 
cada uma das entidades, 
para que possam abranger 
os seus utentes do Serviço 
de Apoio Domiciliário, sete 
dias por semana, até às 
20h00.

Em 2018, foi lança-
do um projeto-piloto de 
alargamento de horário 
do Serviço de Apoio Do-
miciliário em que partici-
param quatro entidades, 
nomeadamente a APOIO 
- Associação Solidarieda-
de Social, o Centro Social 
Paroquial de Barcarena, 
o Centro Social Paroquial 
São Romão de Carnaxide 
e a Oeiras São Julião - 
Centro Solidariedade So-
cial.  

Contam as gentes da 
Serra da Gardunha que, em 
tempos, luzes misteriosas sur-
giram no céu, cruzando-se a 
grande velocidade, como uma 
épica batalha entre seres ex-
traterrestres.

Acontecimentos sobre-
naturais, a fazer lembrar os 
fenómenos celestais do séc. 

Recorda este fim-de-semana a ‘Grande Batalha da Gardunha’
XVI (Nuremberga, em 1561 
e Basileia, cinco anos depois, 
em 1566), que para sempre 
ficaram marcados no imagi-
nário popular.

É, assim, ‘A Grande Bata-
lha da Gardunha’, que, até do-
mingo, inspira a festa do Ciclo 
‘12 em Rede’ na Aldeia Histó-
rica de Castelo Novo.

ceiro a 32 associações e co-
letividades do concelho, des-
taca e enaltece o trabalho 
empenhado e dedicado do 
tecido associativo de Arga-
nil. “A atitude participativa e 
responsável que continuam 
a demonstrar, assim como o 

papel que têm na promoção 
e preservação das nossas 
tradições e na reafirmação 
da identidade arganilense, 
são de louvar e merecem o 
nosso total reconhecimento”.

Assumindo-se como “po-
los de desenvolvimento das 

comunidades locais, através 
da promoção da oferta de 
atividades, só podia o Muni-
cípio”, sublinha Luís Paulo 
Costa, “assumir um papel 
dinamizador e facilitador, 
valorizando, deste modo, o 
esforço dos dirigentes e as-
sociados das nossas coletivi-
dades, associações e entida-
des do concelho”.

A promoção do desen-
volvimento sociocultural, um 
dos eixos estratégicos de 
intervenção do Município de 
Arganil, reflete-se na conces-
são deste auxílio financeiro 
anual, mas também através 
de apoio técnicos, logísti-
cos e concessão de outros 
apoios a atividades e proje-
tos de carácter pontual.

Castelo Novo, um magnífi-
co anfiteatro medieval em ple-
na Serra da Gardunha vai ser 
palco de momentos de gran-
de festa e animação, com vá-
rias atividades criadas em tor-
no da lenda dos avistamentos 
extraterrestres da Serra, con-
vida a Associação Aldeias 
Históricas de Portugal
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 Belmonte vai assinar em 
02 de setembro um acordo 
de geminação com a cidade 
de São Paulo, Brasil.

Em comunicado, a autar-
quia de Belmonte destaca a 
importância que esta parceria 
pode ter em termos futuros, 
visto que está em causa a 
“capital económica do Bra-
sil”, que possui o décimo 
maior Produto Interno Bruto 
do mundo.

“Foi uma vitória diplomá-
tica conseguir este acordo. 
Uma vila da dimensão pe-
quena como Belmonte con-
seguiu captar a atenção des-
te gigante financeiro e que 
possui uma das maiores co-
munidades judaicas do mun-
do”, sublinha o presidente da 
Câmara de Belmonte, Antó-
nio Dias Rocha (PS).

Para o autarca desta vila 
portuguesa onde estão as 
origens de Pedro Álvares 
Cabral, navegador português 

belmonte

foz côa

PÓVoa De VaRzIm

foRnos De algoDRes

nazaRé

Vão ser dez quilómetros 
de via pedonal e ciclável a li-
gar Vila Nova de Famalicão à 
Póvoa de Varzim.

A Via Ciclo-Pedonal vai 
percorrer o ramal da antiga 
linha férrea e o auto de con-
signação foi assinado esta 
amanhã em Outiz, junto ao 
antigo apeadeiro da estação 
de comboios.

“Aproveitando a platafor-
ma da antiga linha do cami-
nho-de-ferro, entre Vila Nova 
de Famalicão e a Póvoa de 
Varzim, proceder-se-á à im-
plementação de via dedicada 
à circulação pedonal e ciclá-
vel, funcionando como canal 
de ligação entre os núcleos 
urbanos adjacentes e o cen-
tro da cidade”, explica a au-
tarquia de V. Nova de Fama-
licão numa nota enviada ao 
‘Mundo Português’.

O principal objetivo é re-
qualificar e reutilizar o per-

curso com dez quilómetros 
de extensão “potenciando-se 
a sua utilização como infra-
estrutura de mobilidade atra-
vés da utilização de meios 
suaves de transporte”.

Segundo a autarquia fa-
malicense, a obra foi adju-
dicada à empresa DACOP 
pelo valor de 1.994.842 
milhões de euros e deverá 
ser executada no prazo de 
um ano.

Com verbas aprovadas 
no âmbito do Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento Ur-
bano (PEDU), assinado en-
tre a autarquia e o Programa 
Operacional Norte 2020, o 
município tem garantido um 
cofinanciamento FEDER.

Esta Via Ciclo-Pedonal vai 
juntar-se a um percurso se-
melhante criado na Póvoa de 
Varzim o que perfaz uma via 
ciclo-pedonal com cerca de 
30 quilómetros de extensão.

Passadiços vão ligar o
museu do côa ao rio Douro

Praia reforça equipamentos para pessoas com mobilidade reduzida

O ministro Adjunto e 
da Economia assinou no 
Museu do Côa, o contrato 
de financiando do projeto 
‘Passadiços do Côa’, es-
timado em meio milhão 
de euros e que prevê li-
gar o Museu do Côa ao 
rio Douro.

“Estes passadiços vão 
permitir ligar o santuário 
da arte rupestre ao Museu 
do Côa e, assim, chegar a 
um conjunto de gravuras 
que neste momento estão 
pouco acessíveis. Trata-se 
de um projeto importante 
para facilitar o acesso a um 
equipamento que cada vez 
atrai mais visitantes”, disse 
à Lusa Pedro Siza Vieira.

O governante adian-
tou que os ‘Passadiços 
do Côa’, uma iniciativa fi-
nanciada pelo Programa 
Valorizar, vão estar aces-
síveis no próximo ano e 
atrair cada vez mais turis-
tas a este território, que é 
duplamente Património da 
Humanidade, classificado 
pela Organização das Na-
ções Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO, em inglês)”.

O novo percurso turísti-
co, com uma extensão es-
timada de 890 metros, será 
construído em estrutura de 
madeira, na margem es-
querda do rio Côa, devida-
mente enquadrado na pai-
sagem, de forma a permitir 
uma melhor e mais fácil 
visitação da arte rupestre 
existente no local e a liga-
ção ao Museu do Côa.

O projeto vai arrancar 
no sopé do museu para 
permitir a visita a alguns 

núcleos de gravuras rupes-
tres no Vale de José Este-
ves e da Vermiosa.

“Estamos a dar o primei-
ro passo para uma ligação 
direta do Museu do Côa 
ao rio Douro e, ao mes-
mo tempo, criar uma nova 
atração turística com este 
passadiço, para que os vi-
sitantes possam também 
desfrutar da fauna e flora 
do Vale do Côa”, declarou, 
por seu turno, o presidente 
da Fundação Côa Parque, 
Bruno Navarro.

Em declarações ante-
riores à Lusa, o presidente 
da Câmara de Vila Nova de 
Foz Côa, Gustavo Duarte, 
referiu que o que se pre-
tende é uma maior apro-
ximação do turismo fluvial 
do Douro com o Museu 
do Côa e, ao mesmo tem-
po, criar passadiços que 
liguem alguns núcleos da 
arte rupestre do parque ar-
queológico.

“Outra das ideias é li-
gar um novo passadiço à 
antiga estação de cami-
nho-de-ferro do Côa, no 
troço de linha desativado 
entre o Pocinho a Bar-
ca d’Alva. O imóvel da 
estação será alvo de re-
qualificação, já havendo 
empresários interessados 
na iniciativa”, acrescentou 
Gustavo Duarte.

Este é um projeto con-
junto do município de Vila 
Nova de Foz Côa e da Fun-
dação Côa Parque, que 
numa segunda fase pre-
tende construir um cais de 
embarque junto ao rio Dou-
ro e fazer a ligação através 
dos passadiços.

A praia da Nazaré, vencedora do pré-
mio “Praia Mais Acessível de Portugal em 
2018”, reforçou os equipamentos destina-
dos a pessoas com dificuldades de mobili-
dade, passando a disponibilizar um kit de 
canadianas anfíbias, divulgou a câmara.

As canadianas destinam-se a facilitar 
a deslocação do utilizador pela areia, na 
entrada e saída do mar, já que “graças às 
ponteiras de superfície de apoio mais larga 
não se afundam na areia”, explicou a au-
tarquia numa nota de imprensa.

Fabricadas em alumínio anticorrosivo e 
preenchidas com um material que garante 
sua flutuabilidade, as canadianas não se 

afundam e o utilizador pode deixá-las na 
água enquanto desfruta do banho.

O equipamento pode ser solicitado no 
Centro Azul da Biblioteca de Praia e inte-
gra um conjunto de outros apoios de praia 
a munícipes e turistas com mobilidade re-
duzida que contribuíram para que a praia 
tenha sido distinguida pelas condições de 
acessibilidades para todos (2018).

Citado na nota de imprensa Orlando 
Rodrigues, vereador do Ambiente na Câ-
mara da Nazaré, considerou tratar-se da 
“praia portuguesa com mais e melhores 
acessibilidades, a mais inclusiva e com 
melhores

belmonte e são Paulo vão
assinar acordo de geminação

Cerca de 300 pessoas, 
em representação de dez 
freguesias do concelho de 
Fornos de Algodres, vão par-
ticipar, amanhã, na recriação 
de um cortejo de oferendas 
com fins solidários.

O vice-presidente da Câ-
mara Municipal de Fornos 
de Algodres, Alexandre Lote, 
referiu que a iniciativa comu-
nitária, que começou a ser 
realizada em 2015, conta 
este ano com a participação 
de cerca de 300 munícipes 
de dez das 12 freguesias do 
concelho.

O cortejo de oferendas, 
que começa pelas 20:30, 
no eixo central da vila de 
Fornos de Algodres, no dis-
trito da Guarda, deverá ter-
minar cerca de quatro horas 
depois, com a entrega, por 
parte de cada grupo partici-
pante, de um cabaz com gé-
neros alimentares (batatas, 
feijões, enlatados, etc.).

“Temos um cabaz igual 
para todas as localidades e 
eles [os representantes das 
freguesias] têm que encher 
esse cabaz e, no final do cor-
tejo, entregam-no ao presi-

Dez freguesias participam na
recriação de cortejo de oferendas 

que descobriu o Brasil, esta 
parceria também represen-
ta um “abrir de portas para 
outra realidade”, com a qual 
Belmonte poderá ter “muito a 
ganhar nos próximos anos”.

“Espero que as pessoas 
percebam a importância des-
te passo em termos futuros”, 
acrescenta António Rocha.

O município de Belmonte 
destaca ainda a relação que 

tem vindo a ser estabelecida 
com a cidade de Nova Fribur-
go, cidade do estado do Rio 
de Janeiro, o que levou uma 
comitiva da Associação Co-
mercial, Industrial e Agrícola 
de Nova Friburgo a visitar 
Belmonte e a Covilhã, entre 
os dias 17 e 19, numa ação 
realizada em conjunto com a 
Associação Empresarial da 
Covilhã, Belmonte e Pena-

dente da Câmara Municipal 
[Manuel Fonseca] e indicam 
a quem vai ser entregue 
posteriormente”, explicou o 
autarca.

Alexandre Lote contou 
que, em anos anteriores, 
os cabazes foram destina-
dos a famílias carenciadas, 
aos bombeiros voluntários 
e a instituições sociais do 
concelho, mas, este ano, a 
autarquia deixou a decisão 
por conta de cada freguesia 
participante.

O cortejo de oferendas 
foi realizado pela primeira 
vez em 1955, para obtenção 

de ajudas em benefício da 
Santa Casa da Misericórdia 
de Fornos de Algodres, “com 
o objetivo de angariar fundos 
para fazer face às dificulda-
des financeiras da institui-
ção, fruto da manutenção 
do seu hospital”, segundo a 
autarquia.

Desde 2015 que o atual 
executivo municipal decidiu 
recriar a tradição anual que 
inclui um desfile, “a reali-
zação de marchas e uma 
representação sobre histó-
rias das localidades” parti-
cipantes.

“Cada grupo participan-

Uma via ciclo-pedonal
vai ligar famalicão

macor (AECBP).
Na sequência desta des-

locação, a AECBP anun-
ciou que foi estabelecido 
um compromisso entre os 
intervenientes para a “troca 
de sinergias, saberes e ex-
periências da sua realidade 
empresarial e na implemen-
tação de parcerias e projetos 
que catapultem o desenvol-
vimento económico e em-
presarial da Cova da Beira e 
Nova Friburgo”.

“Depois das primeiras 
impressões retiradas pela 
associação brasileira em 
território português, prevê-
se, em breve, a incursão 
de uma comitiva regional a 
Nova Friburgo para contacto 
com a realidade empresarial 
da cidade transatlântica, co-
nhecida pela sua atividade 
económica nas áreas da 
indústria metalúrgica, moda 
íntima e cervejaria”, acres-
centa a AECBP.

te tem aulas no âmbito do 
Projeto de Envelhecimento 
Ativo ‘Fornos Vida’ e, depois, 
agrega outras pessoas. Os 
técnicos da Câmara Munici-
pal dão apoio para a elabo-
ração das peças de teatro e 
das marchas”, contou o vice
-presidente.

Alexandre Lote referiu à 
Lusa que, durante o corte-
jo, os grupos participantes 
“fazem as marchas, cantam 
os hinos das Freguesias e, 
depois, representam uma 
história da localidade”.

“Esta é, também, uma 
forma de [a autarquia] re-
colher histórias e memórias 
das localidades”, disse.

O autarca valoriza o en-
volvimento comunitário, por-
que “as pessoas mobilizam-
se em torno de algo que é 
uma causa solidária”.

“É um trabalho meritório. 
Envolve as pessoas. A ideia 
é que todos damos um boca-
dinho de nós”, concluiu.

Pelas contas da organiza-
ção, o cortejo de oferendas 
deverá atrair pessoas do con-
celho de Fornos de Algodres 
e de municípios vizinhos
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A GNR vai receber 7 mi-
lhões de euros em armamen-
to até 2021, no âmbito da Lei 
de Programação de Investi-
mentos em Equipamentos e 
Infraestruturas das forças de 
segurança, disse o ministro 
da Administração Interna.                                                                                                             
Eduardo Cabrita em Coim-
bra, na sessão de entrega à 
GNR de 73 novas pistolas-
metralhadoras, respetivas 
miras e espingardas de as-
salto, lembrou que a inicia-

Governo investe sete milhões de euros
em armamento para a GNR até 2021

tiva só é possível porque 
em 2017 o parlamento deu 
ao ministério que tutela um 
instrumento de ação deci-
sivo, a Lei de Programação 
de Investimentos em Equi-
pamentos e Infraestrutu-
ras nas Forças e Serviços 
de Segurança, que possi-
bilita um investimento de 
450 milhões de euros, até 
2021. “O investimento em 
armamento é uma parte 
deste investimento.

O Banco de Portugal 
retirou 7.427 notas contra-
feitas de circulação no pri-
meiro semestre deste ano, 
um valor superior em quase 
10% ao registado no segun-
do semestre de 2018, de 
6.757, segundo informação  
divulgada.

Numa nota publicada no 
seu site, o BdP adiantou que 
a quantidade de notas con-
trafeitas apreendidas conti-
nua a ser residual em rela-
ção à quantidade de notas 
em circulação. 

O maior número de no-
tas contrafeitas foi de 50 
euros(3.436) e de 20 euros 
(2.486), tendo ainda sido 
apreendidas 524 notas de 100 
euros, 291 notas de 200 euros 
e 479 de 500 euros. As notas 
menos contrafeitas foram as 
de 5 euros (45) e de 10 euros 
(166), revelou o BdP.

Comparativamente, no 
segundo semestre de 2018, 
os dados do organismo 
apontavam para 3.779 notas 
de 50 euros apreendidas, 

2.462 notas de 20 euros, 225 
notas de 100 euros, 21 notas 
de 200 euros e 75 notas de 
500 euros. Ou seja, no pri-
meiro semestre deste ano 
aumentou a contrafação de 
notas de valor mais elevado. 
Na mesma nota, o regulador 
indicou que as falsificações 
apreendidas apresentam 
qualidade regular e podem 
ser identificadas tocando, 
observando e inclinando a 
nota para conferir os seus 
elementos de segurança  
sem utilizar qualquer instru-
mento de verificação”.

O Banco lembrou ainda 
que a 28 de maio de 2019, 
entraram em circulação as 
novas notas de 100 e 200 
euros, que completaram a 
segunda série de notas de 
euro, a série Europa. As no-
tas da série Europa contêm 
novos elementos de segu-
rança, um holograma-saté-
lite e um número esmeralda 
melhorado que, em conjunto, 
tornam as notas de euro ain-
da mais seguras.

Banco de Portugal retirou
7.427 notas contrafeitas de
circulação no 1.º semestre

Ao longo de 2018, as fa-
mílias portuguesas amortiza-
ram antes do prazo a totali-
dade do crédito à habitação 
num montante superior a 4,2 
bilhões de euros. É o valor 
mais elevado desde que o 
Banco de Portugal recolhe 
os dados. De acordo com o 
relatório de Acompanhamen-
to dos Mercados Bancários, 
registou-se um aumento de 
8,3% do montante reem-
bolsado, comparando com 
2017. Os dados mostram 
que a capacidade das fa-
mílias portuguesas também 
aumentou. O valor médio de 
reembolso foi de 57 mil eu-
ros quando, no ano anterior, 
se tinha fixado nos 53,5 mil 
euros, o que representa um 
crescimento de 6,5%. Neste 

Famílias liquidam valor
recorde em crédito à habitação

Após meses de espera, 
o aeroporto do Montijo re-
cebeu luz verde da Agência 
Portuguesa de Ambiente. O 
estudo de impacto ambien-
tal já entrou em consulta 
pública. O período de refle-
xão irá prolongar-se até 19 
de setembro, podendo os 
interessados participar para 
que os contributos sejam 
considerados no parecer da 
APA. Nesta fase o objetivo 
é recolher contributos, opi-
niões, críticas de interes-
sados, sejam cidadãos ou 
entidades, como organiza-
ções não governamentais 
do ambiente.

A ANA disse que esta 
consulta pública será su-
portada no ‘site’ da EPA, 
mas que irá lançar um ‘site’ 
com informação sobre o 
projeto, desde logo parceria 
com as câmaras municipais 
dos concelhos envolvidos 
no novo aeroporto.

Após a consulta pública, 
a APA irá fazer a análise da 
informação  e poderá pedir 
mais elementos até à emis-
são da decisão de aprovar 
ou derrubar o projeto.

A ANA e o Estado assi-
naram em 08 de janeiro o 
acordo para a expansão da 
capacidade aeroportuária 
de Lisboa, com um inves-
timento de 1,15 bilhões de 
euros até 2028 para au-
mentar o atual aeroporto de 
Lisboa e transformar a base 
aérea do Montijo no novo 
aeroporto de Lisboa.

O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, já disse que 
apenas aguarda o EIA para 
a escolha da localização do 
novo aeroporto ser irrever-
sível e admitiu que não há 
plano B para a construção 
de um novo aeroporto com-
plementar de Lisboa caso o 
EIA derrube a localização 
no Montijo.

Estudo de impacto 
ambiental dá luz verde
a aeroporto do Montijo

caso, também nunca o valor 
médio tinha sido tão elevado.

O reembolso antecipado, 
total ou parcial, do crédito à 
habitação tem tido nos últi-
mos anos um comportamen-
to que acompanha as va-
riações do ciclo econômico 
e do rendimento disponível 
das famílias. “Esta evolução  
está em linha com a redução 
do rendimento disponível 
das famílias verificada no pe-
ríodo”, escreveu o BdP nos 
relatórios de 2012 e 2013, 
acrescentando que as difi-
culdades em mudar de ban-
co também explicavam este 
comportamento.

Depois de uma cifra que 
ultrapassou os 3,5 bilhões 
em 2010, os valores de 
amortização antecipada to-

A campanha agrícola 
2017/18 ficou marcada por 
quebras nas produções. No 
entanto, houve dois produtos 
que se destacaram,  a produ-
ção de laranja atingiu núme-
ros recorde e, pelo segundo 
ano consecutivo, a produção 
de azeite ficou acima de um 
milhão de hectolitros.

Dados divulgados ontem 
pelo INE mostram que os po-
mares de citrinos produziram 
em 2018, 403 mil toneladas, 
acima das 347 mil registra-
das em 2017. Este valor re-
presenta 6,9% do volume to-

As viagens dos portugue-
ses cresceram no primeiro 
trimestre do ano, com parti-
cular destaque às desloca-
ções ao exterior, segundo o 
Instituto Nacional de Estatís-
tica.

Ao todo, os portugueses 
fizeram 4,7 milhões de via-
gens nos primeiros três me-
ses do ano, o que correspon-
deu a um aumento de 4,4% 
face ao período homólogo do 
ano passado.

As deslocações no pais 
representaram 87,7% do 
total de viagens realizadas. 
Mas o destaque no primeiro 
trimestre, vai para o cresci-

Viagens dos portugueses ao estrangeiro 
estão a crescer mais de 22%

mento de 22,4% nas viagens 
turísticas com destino ao 
estrangeiro, que totalizaram 
575,8 mil.

A principal motivação das 
viagens, com um peso de 
47,7%, foi a visita a familia-
res e amigos, mas registran-

Produção de laranja é
a mais alta em 30 anos

tal de produção agrícola.
Este aumento é explicado 

pela entrada em produção 
de novos pomares, “com a 
produção de laranja a atingir 
o nível mais elevado desde 
1986”, descreve o INE.

Em relação ao azeite, 
o instituto explica que em 
2018 foram produzidos 1,1 
milhões de hectolitros. No 
ano anterior tinham sido 
produzidos 1,5 milhões. 
“Não obstante o decréscimo 
verificado face à campanha 
precedente, a ocorrência de 
duas campanhas consecu-

do-se um aumento expres-
sivo das deslocações por 
lazer, recreio ou férias.

Também as viagens por 
motivos profissionais tiveram  
um aumento de 26,8%, pas-
sando a 626,4 mil, e repre-
sentando 13,4% do total.

Nas viagens realizadas 
pelos portugueses, desta-
cou-se ainda a maior ex-
pressão no recurso prévio 
à internet para organizar as 
deslocações. A proporção de 
viagens com marcação pré-
via de serviços foi de 31,2% 
no primeiro trimestre, e que 
atingiu 94% no caso das via-
gens ao estrangeiro.

tivas com produções acima 
de um milhão de hectolitros 
é uma situação pouco co-
mum. Analisando os cem 

anos de dados estatísticos, 
esta ocorrência apenas se 
tinha verificado nos anos de 
1956 e 1957”.

tal foram caindo, atingindo 
o montante mais baixo em 
2013, ainda no pico da crise 
financeira.

A maior capacidade finan-
ceira para liquidar o crédito 

da casa acompanha também 
a recuperação econômica 
do país. A partir de 2014 os 
montantes voltam a subir, 
atingindo, no ano passado, o 
valor mais elevado da série.
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Política

O ministro da Defesa 
Nacional, João Gomes 
Cravinho, admitiu a utiliza-
ção das Forças Armadas 
para minorar os efeitos da 
greve dos transportadores 
de combustíveis, em mea-
dos de agosto, desde que 
tenha o enquadramento 
constitucional apropriado.                                                                                                                        
“Os militares estão sempre 
disponíveis para apoiar 
as necessidades que ve-
nham a ser identificadas, 

Ministro da Defesa admite ajuda de militares 
para diminuir efeitos da greve dos motoristas

A Confederação dos 
Agricultores de Portugal  
alertou para as consequ-
ências desastrosas que a 
greve de motoristas terá 
para as colheitas, consi-
derando que Governo não 
teve em conta os agriculto-
res na rede de emergência.                                                                                                                                    
O presidente da CAP, Edu-
ardo Oliveira e Sousa, afir-
mou que uma greve em 
pleno mês de agosto, al-
tura da colheita de vários 
produtos, como por exem-
plo o tomate, a pera-rocha 
e a uva para o vinho, pode 
constituir um desastre e 
não sabe se o Governo 
está consciente quanto à 
sua gravidade.

O dirigente da CAP con-
siderou ainda que a rede 
de emergência para abas-
tecimento dos postos de 
combustíveis anunciada 

pelo Governo não contem-
pla as zonas rurais. 

Para a CAP, defendeu 
Eduardo Oliveira e Sou-
sa, é necessário criar um 
sistema de prioridade de 
abastecimento dos postos 
onde os agricultores pos-
sam acorrer para que as 
colheitas não fiquem pos-
tas em causa.

“Na perspectiva de uma 
greve que não sabemos 
quanto tempo demora, é 
instalado um pandemônio 
no país e esse pandemônio 
no setor agrícola é a ruína, 
pura e simples”, acrescen-
tou, esclarecendo que os 
seguros agrícolas não con-
templam este tipo de situa-
ções e que a perda de uma 
colheita, fruto do trabalho 
de um ano inteiro, pode le-
var milhares de pessoas à 
falência concreta.

O presidente do PSD, 
Rui Rio, prometeu que, 
caso o partido vença as 
eleições legislativas de 
6 de outubro, a principal 
medida que vai tomar é 
baixar os impostos segun-
do a margem que o Orça-
mento de Estado permitir. 
“Há um momento em que 
a subida de impostos tem 
de parar, e esse momen-
to em que a subida dos 
impostos vai parar é o 
momento que o PSD ga-
nhar as eleições e formar 
governo”, disse Rui Rio 
na intervenção que fez na 
festa do Chão da Lagoa, 
nas serras da herdade da 
Fundação Social Demo-
crata, na Madeira.

“Mas menos impostos 
com melhor serviço publi-
co, com melhor organiza-
ção no Serviço Nacional 

Rui Rio promete baixar impostos
conforme o que Orçamento permitir

de Saúde, onde as pes-
soas tenham a possibili-
dade de ter a consulta de 
que precisam, de terem a 
operação de que precisam 
e de terem o médico de 
família de que precisam”, 
acrescentou.

Depois de dizer que 
o Governo do PS, com o 
apoio parlamentar do PCP 
e do BE, não é experiên-
cia a repetir porque “agora 

promete o que não fez em 
quatro anos”, Rui Rio indi-
cou que o PSD tem dois 
objetivos muito importan-
tes a concretizar, um que 
é ganhar as eleições re-
gionais a 22 de setembro 
e outro que é vencer as le-
gislativas de 06 de outubro.

“Um objetivo é manter, 
aqui, na Madeira, a boa 
governação que desde 
sempre a Madeira tem e 

dentro do enquadramento 
constitucional apropriado”, 
afirmou Gomes Cravinho, 
em suas declarações.

Sem citar números 
nem condições concretas 
para a participação dos 
militares numa eventual 
situação de emergência, 
o governante afirmou 
que as forças armadas 
têm suficientes motoris-
tas para transporte de 
combustível e que tem a 

expectativa de que as ne-
gociações venham a dar 
resultados.

Quanto à eventualidade 
de ser necessário declarar 
o estado de emergência, 
Gomes Cravinho disse 
que essa é uma matéria 
para constitucionalistas 
e que esse é um cenário 
que já está a ser estudado 
pelas pessoas competen-
tes para fazer face  a qual-
quer necessidade.

O PCP defendeu o ri-
goroso apuramento de 
responsabilidades sobre 
os kits de proteção de 
emergência do programa 
“Aldeias Seguras”, acres-
centando que não faz sen-
tido que as golas antifumo 
distribuídas sejam inflamá-
veis. Os comunistas frisam 
que as várias questões 
que estão associadas aos 
kits distribuídos  exigem o 
rigoroso apuramento de 
responsabilidades.

“Seja quanto aos proce-

dimentos que envolveram 
a sua aquisição e em que 
a Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC) aparecerá 
mais como instrumento da 
agilização administrativa 
do que como decisora pela 
adjudicação, seja quanto 
à natureza de um material 
que, mesmo reconhecendo 
que não se destina a com-
bate mas sim a auto-pro-
teção, não faz sentido que 
seja feito de material infla-
mável”, diz a nota do PCP.                                                                                                          

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, defendeu 
que um reforço do estatuto 
do arrependido, algo que já 
existe na justiça portuguesa, 
é suficiente para ter bons re-
sultados, não sendo neces-
sário importar outras figuras, 
como a delação premiada. 
Assunção Cristas assumiu 
não gostar dessa expressão 
e desse modelo, referindo-
se à delação premiada.

“O estatuto do arrependi-
do é uma coisa que existe, 

é um instituto que existe no 
nosso país que não tem sido 
muito aplicado, sobretudo 
não é aplicado em todas as 
fases da investigação e que 
precisa, para ser bem apli-
cado e ter eficácia, também 
de uma coordenação entre 
as magistraturas e também 
com a Polícia Judiciária, e 
nós acreditamos que, refor-
çando o estatuto do arre-
pendido, nós podemos ter 
bons resultados no respei-
to pelos nossos princípios 

constitucionais e legais. Não 
precisamos de importar ou-
tras figuras, precisamos de 
reforçar aquela que temos e, 
sobretudo, fazê-la aplicar”.

Cristas acredita que 
quando esta figura for apli-
cada e tiver resultados, vai 
ter muito bom efeito.  “Isso 
muda quando começarmos 
a ter um trabalho mais sis-
temático, a intensificação do 
uso desta figura, e quando 
começarmos a ter casos em 
que, de fato, quem ajudou 

PCP defende rigoroso apuramento de
responsabilidades sobre kits de proteção

Cristas diz que delação premiada não será
necessária se estatuto do arrependido for reforçado

Entretanto, o técnico Fran-
cisco Ferreira, adjunto 
do secretário de Estado 
da Proteção Civil, demi-
tiu-se,  após ter sido noti-
ciado o seu envolvimento 
na escolha das empresas 
para a produção dos ‘kits’ 
de emergência para o 
programa “Aldeias Segu-
ras”, tendo o pedido sido 
aceite pelo secretário de 
Estado da Proteção Ci-
vil, José Artur Neves.                                                                                                                                  
O Jornal de Notícias, que 
já tinha noticiado o fato de 

as 70 mil golas antifumo, 
com um custo de 125 mil 
euros, serem de material 
inflamável e não terem 
tratamento anticarboniza-
ção, adiantou que Fran-
cisco Ferreira, presidente 
da concelhia do PS/Arou-
ca, foi quem recomen-
dou as empresas para a 
compra das golas, 15 mil 
‘kits’ de emergência com 
materiais combustíveis 
e panfletos entregues às 
1.909 povoações abrangi-
das pelo programa.

“Impacto da greve dos 
motoristas na agricultura 

pode ser um desastre”

que trouxe este patamar 
de desenvolvimento e, a 
seguir, é no dia 06 de ou-
tubro, com a ajuda dos vo-
tos dos madeirenses, que 
Portugal seja capaz de 
fazer um governo novo, 
um governo que desen-
volva Portugal tal como a 
Madeira foi desenvolvida 
e um governo que tire da 
esfera do poder o PCP e o 
BE”, declarou. Rio alertou 
que “ninguém deve ficar 
em casa” porque se as-
sim acontecer “isso pode 
significar ter o PCP e o 
BE na esfera do poder”. O 
presidente do PSD consi-
derou necessário “alterar 
esse desígnio” de afastar 
a esquerda do poder para 
um Portugal “mais virado 
para o futuro e menos vi-
rado para os interesses 
partidários”.

A coordenadora nacio-
nal do Bloco de Esquerda, 
Catarina Martins, garan-
tiu,  que a melhoria das 
condições de trabalho e a 
luta contra a precariedade 
vão ser o grande esforço 
do partido na próxima le-
gislatura. Catarina Mar-
tins fez esta afirmação ao 
discursar em Monte Gor-
do, no concelho de Vila 
Real de Santo António, 
no último dos comícios 
de verão que o Bloco de 
Esquerda fez no Algarve, 
e lembrou o trabalho fei-
to com o PS e o Governo 
para combater a precarie-
dade laboral, abandona-
do pela formação socia-
lista quando se juntou ao 
PSD para aprovar a nova 
legislação laboral.

“As condições do tra-
balho em Portugal têm de 
ser a grande conquista e o 
grande esforço para a pró-
xima legislatura”, afirmou 
a coordenadora do BE, 
na prestação de contas 
que o partido faz no verão 
junto de praias algarvias.                                                                                                                             
Catarina Martins recordou 
que há três anos o BE as-
sumiu em conjunto com o 

Bloco de Esquerda promete esforço 
para lutar contra precariedade
laboral na próxima legislatura

tem algum benefício em re-
lação aos outros”, destacou 
a líder, notando que isto é 
tão mais eficaz quanto co-
meçar mais cedo ao nível 
da própria investigação.

PS e o Governo, um com-
promisso para combater a 
precariedade que limitava 
contratos a prazo, contra-
tos de trabalho temporá-
rios e dava poderes refor-
çados à Autoridade para 
as Condições do Trabalho 
, para fiscalizar condições 
abusivas impostas a tra-
balhadores.

“Chegámos a acordo, 
mas depois o Governo 
decidiu colocar de lado 
esse relatório e trabalho 
conjunto que fizemos com 
especialistas, trabalho 
pensado, com muito tem-
po e muita gente que sabe 
e luta por este país, e foi 
à concertação social fazer 
um acordo com os patrões 
bem diferente do que ti-
nham acordado connos-
co”, lamentou.

A coordenadora do 
BE criticou o Governo e 
o PS por terem “chegado 
ao parlamento com esse 
acordo com os patrões” 
e, “em vez de uma le-
gislação para combater 
a precariedade de for-
ma determinada”, terem 
apresentado uma “legis-
lação que cria novas for-
mas de precariedade”.

“Este povo que traba-
lha sabe que não é nenhu-
ma maioria absoluta que 
vai puxar pelos direitos do 
trabalho e a resposta con-
tra os impossíveis que pu-
xam o trabalho para baixo 
só pode ser o crescimento 
da esquerda e do BE” nas 
próximas eleições legisla-
tivas, acrescentou Catari-
na Martins.
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96º Aniversário dA CAsA de Trás-os-MonTes
Um fim-de-semana ma-

ravilhoso para a Comunida-
de Portuguesa, que se reu-
niu, para comemorar o 96º 
Aniversário de Fundação 
da Casa de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro. O dia  foi 
celebrado com uma Ses-
são Solene, na sexta-feira 
passada, com a presença 
do Embaixador Jaime Lei-
tão, Cônsul Geral de Portu-
gal no Rio de Janeiro, que 
presidiu a mesa de honra, 

tendo a seu lado a Deputa-
da Estadual Martha Rocha, 
que foi a oradora da noite, 
a Vereadora Teresa Ber-
gher,  vereador Rafael Aloi-
sio Freitas,  Deputado Car-
los Páscoa, . Foi uma noite 
especial, onde o presidente 
da Casa, Ismael Loureiro 
solicitou ao seu diretor, Ân-
gelo Horto, que lesse seu 
discurso visando a impor-
tância desta grande Casa 
Regional Portuguesa. Foi 
um discurso breve, entre-
tanto com muito conteúdo. 
Logo a seguir, a “transmon-
tana” Martha Rocha profe-
riu suas belas palavras, e 
foi muito aplaudida por to-
dos os presentes na Sole-
nidade. Na oportunidade, 
a diretoria transmontana 
homenageou, com diplo-
mas, algumas personali-
dades e diretores que cola-
boraram com o sucesso da 
Casa de Trás-os-Montes 
e Alto Douro. Finalizada a 
Sessão, foi oferecido um 
coquetel. A programação 
festiva teve sequência no 
domingo, com a realização 
de um delicioso almoço, 
em comemoração à data. 
Veja os Discursos da Ora-
dora Martha Rocha e do 
Presidente Ismael Loureiro 
na Pág. 3. e Reportagem 
do almoço nas páginas 14 
e 15.

Belíssimas palavras proferidas 
pela Deputada Estadual Martha 
Rocha, oradora da Sessão Solene

Belo discurso do Embaixador 
Jaime Leitão, Cônsul Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro

Presidente da 
Casa de Trás-os-
Montes e Alto 
Douro, Ismael 
Martins Loureiro, 
entregou uma 
placa à deputada 
estadual Martha 
Rocha

A primeira-dama Sineide entregou 
flores à Deputada Martha Rocha

Bonita imagem dos componentes do R.F. Guerra Junqueiro, cantan-
do os hinos de Vila Real e de Vila Pouca de Aguiar

O diretor An-
gelo Horto re-

alizou discurso 
representando 

o presidente 
Ismael Loureiro

Num des-
taque, o 
casal Irene e 
Manuel Brites, 
vice-presiden-
te da Casa

Presenças ilus-
tres, o Embaixa-

dor Jaime Leitão, 
o Presidente do 
Real Gabinete, 

Dr. Francisco Go-
mes da Costa, os 
empresários Luís 

Augusto e sua 
esposa Glorinha, 

Pacheco e sua 
esposa Fátima, 
Eduardo e sua 
esposa Fátima

Presentes 
na noite 
de gala, a 
Vereado-
ra Teresa 
Bergher 
e a as-
sessora 
Alcinele

O vereador Rafael 
Aloísio Freitas foi 
homenageado com 
o título de Sócio Ho-
norário da Casa. Na 
foto, com os amigos 
Antonio Paiva, Gil-
berto Moreira com 
seu filho Gilberto 
Júnior , e o Provedor 
e Empresário José 
Queiroga

Mais amigos: Dr. Celso Valadares, Dr. Francisco Gomes da Costa, 
Presidente Feirense, Ernesto Boaventura, Dr. Antonio Peralta e Fer-
nando

Deputada Martha Rocha com o 
Deputado Carlos Páscoa

Mais um registro: Dr. Eduardo, Presidente Portuense, Manoel Bran-
co, Deputada Martha Rocha, os empresários Luís Augusto, Antônio 
Peralta e Manuel Coutinho

Confraternização transmontana, Luis Augusto, Ana Maria, Dr. 
Antonio Peralta, Deputada Martha Rocha, Coutinho, Fernando 
e Luis Pires

Diretor Social Joaquim Bernar-
do, exibindo seu título de Sócio 
Benemérito Transmontano

A Essência Transmontana, a família Granito, Lúcia e Orlando, seus 
filhos, noras, e um casal de amigos Oswaldo Cardoso e Filomena

Amigos no Solar Transmontano: os casais Alice e Antonio Abreu, 
Perci e Domingos Cunha, do Restaurante Gloria, Heloisa e Antonia

Diretor Joaquim Bernardo e sua esposa Iolanda e as senhoras  Ma-
ria Eliza e Norma, Ten. Cel. Priscilla de Azevedo Barletta – Coman-
dante do 6º Batalhão da PM, o superintendente da Tijuca Hugo Leal 
e Nelson da Rioluz

Momento especial com Alice Abreu, Maria Antonia, Andréa Loureiro, 
Alexandre Loureiro, Martha Rocha e Juliana Loureiro

O Deputado da Assembléia Car-
los Pascoa com o amigo Mário 
Simões

Vereadora Teresa Bergher rece-
beu flores da simpática primei-
ra-dama, Sineide Loureiro

O Presidente Ismael Loureiro 
homenageou o Provedor e Em-
presário José Queiroga, com o 
título da Casa

Diretora Lúcia Granito, recebendo 
flores da primeira-dama Sineide 
Loureiro

Embaixador Jaime Van Zeller Leitão – Presidente da Mesa Ismael Martins, Presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, Oswaldo Cardoso Vice-Presidente do Conselho Deliberativo da Casa, Deputada Estadual Delegada Martha 
Rocha – Oradora Oficial, Tem. Cel. Priscilla de Azevedo Barletta – Comandante do 6º Batalhão da PM, Dr. Carlos Páscoa – Deputado da Assembléia da República, Teresa Bergher – Vereadora da Cidade do Rio de Janeiro, Rafael Aloísio 
Freitas – Vereador da Cidade do rio de Janeiro, Dr. Francisco Gomes da Costa – Presidente da Associação Luís de Camões, Lúcia Granito – Grande Benemérita da Casa, Dr. Antonio Peralta – Presidente da Comissão Fiscal da Casa de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, Agostinho dos Santos – Presidente da Casa do Minho e da Obra Portuguesa de Assistência, José Germinal Queiroga Monteiro – Provedor da Irmandade de Santo Antônio dos Pobres e Nossa Senhora dos 
Prazeres, José Manuel Gomes Brites – 1º Vice Presidente da Casa, Luis Augusto Lima de Sousa – 2º Vice Presidente da Casa, Antônio dos Santos Paiva – Ex. Presidente, Luís Pires da Silva – Ex. Presidente, Alexandre Campelo – Presi-
dente do Clube de Regatas Vasco da Gama e João Leonardo Soares – Presidente da Casa dos Açores
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Visando apresentar novidades e solu-
ções para os setores de panificação, 
confeitaria e demais estabelecimentos 
que atuam no Food Service, tivemos du-
rante os dias 23 a 26 de julho, no Expo 
Center Norte, a FIPAN 2019 - Feira In-
ternacional de Panificação, Confeitaria 
e Food Business.  Promovida pelo SAM-
PAPÃO, sigla que agrega as Entidades 
de Panificação e Confeitaria de São 

Paulo, sendo atualmente a maior entida-
de patronal do mundo. O evento é sem 
dúvida alguma a maior feira de Panifi-
cação e Confeitaria da América Latina, 
e uma das principais destinada a ope-
radores do food service, e que a cada 
ano vem superando as expectativas. A 
Fipan, já em sua 26.a edição tem como 
característica marcante, a efetivação de 
negócios durante a sua realização, sen-

do líder em visitação de profissionais 
e gestores de padarias, confeitarias, 
restaurantes, pizzarias, buffets, lancho-
netes, entre outros estabelecimentos 
ligados ao dia a dia da produção e co-
mercialização de alimentos. O evento 
reuniu mais de 350 expositores em um 
espaço de 40 mil m2, onde apresenta-
ram o que há de mais moderno e ino-
vador para garantir os negócios de seus 

clientes. Segundo Sr. Antero Pereira 
Presidente do SAMPAPÃO: “A FIPAN 
registrou neste ano um crescimento de 
10% e realizou 2 bilhões de negócios e 
se prepara para expandir ainda mais na 
edição do ano que vem, com aumento 
de 6 mil m2”. E concluiu: “Apesar de es-
tarmos em crise, é neste momento que 
sobressaímos e geramos bons negó-
cios”. “A Fipan é um grande evento que 

atrai pessoas do Brasil inteiro cerca de 
1.400 cidades presentes, e de diversos 
lugares do mundo, como Chile, Itália, 
EUA, Alemanha, Uruguai, Argentina, 
Turquia, Portugal, México num total 
de 47 países, e ainda representantes 
bilaterais das maiores feiras de pani-
ficação do mundo: IBA (Alemanha), 
EUROPAIN (França), INTERSICOP 
(Espanha) e IBIE (Estados Unidos), 
tornando-se assim um lugar para fa-
zer negócios. Os números desta edição 
são bem expressivos, cerca de 55.000 
visitantes, e destes 11.000 pagantes o 
que nos torna otimistas em relação ao 
aquecimento do mercado”. O Congres-
so Fipan, neste ano teve como tema “A 
Quarta Onda”, onde foi debatido, a quar-
ta revolução em que estamos passando: 
“A Revolução Agrícola, a Revolução In-
dustrial e a Era da Informação”. A Quar-
ta Onda é a qual a tecnologia se socia-
liza de tal forma que qualquer pessoa, 
em qualquer lugar, poderia se utilizar de 
seus benefícios. O congresso também 
superou a expectativa, eram esperados 
1.200 participantes e tivemos 1.300.  
Além do congresso, tivemos eventos 

que aconteceram em paralelo, como a 
“Arena do Confeiteiro, Arena do Pão, 
Estação Café e Espaço Fipan Pizza”. 
Na abertura da FIPAN 2019, tivemos a 
presença de representantes da ABIP, 
FIESP, FECOMERCIO, SEBRAE, SIN-
DUSTRIGO, o Embaixador Rubens 
Barbosa, o Cônsul Geral de Portugal 
em São Paulo Dr. Paulo Nascimento, 
o Presidente do Conselho da Comuni-
dade Dr. Manuel Magno, Aline Cardoso 
Secretaria do Desenvolvimento Eco-
nômico e Trabalho, diversos represen-
tantes de entidades luso-brasileiras, o 
Prefeito da Cidade de São Paulo Bruno 
Covas, o sub-prefeito do Jabaquara Ar-
naldo Faria de Sá e o Vereador da Pani-
ficação Toninho Paiva. Ao final de mais 
uma FIPAN, o Sr. Antero Pereira nos 
disse: ”Acabou, e a sensação que fica 
não é apenas de dever cumprido e sim 
a de gratidão a todos os expositores, 
visitantes, colaboradores e toda equipe 
da organização! A FIPAN 2019 foi uma 
edição que ficará para história, marcada 
por grandes conquistas e realizações, e 
se preparem, 2020 vem aí e muitas no-
vidades também”.Momentos da abertura da FIPAN 2019. Momentos do Congresso FIPAN 2019 que teve como tema “A Quarta Onda”,

Sr. Oscar Ferrão, Sr. Martins Araujo, Sr. Jose Manuel Betten-
court, o Sr. Adelino Felício (Explazeite)   o Vereador Toninho 
Paiva, o Sr. Carlos Teixeira e o Sr. Jorge Lopes (Explazeite).

Sr. Alfredo Carreira, Dr. Antonio de Almeida e Silva, Dr. 
Manuel Magno, Dr. Paulo Nascimento e o Com. Antonio 
dos Ramos.

Autoridades, diretores do SAMPAPÃO e amigos presen-
tes a abertura da FIPAN 2019.

Algumas das integrantes do comitê feminino do SAMPA-
PÃO, a Sra. Evane, a Sra. Magna 1.a dama da AIPESP, 
e a Sra. Rita. 

2019 - A Maior Feira da América Latina
Reuniu os maiores profissionais do setor de panificação, confeitaria e food business
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Coração selvagem de Clarice Lispector Marítimo celebra 40.ª presença na 1ª Liga 
Uma das mais prestigiosas 

publicações do Oriente Mé-
dio, The Jerusalem Report, edi-
tada em língua inglesa, reunindo o 
pensamento progressista das cor-
rentes do Sionismo, perguntou aos 
seus eruditos leitores, na edição 
de 24 de junho último, qual país do 
mundo, para além de Israel, onde a 
revista é editada quinzenalmente, 
possui, neste momento, um judeu 
na Presidência da República, e, 
imediatamente abaixo dele, como 
Primeiro Ministro, outro seguidor 
da fé hebraica. A resposta certa, 
porém, surpreendente, é a milenar 
Ucrânia, cujo Presidente, Volodymyr 
Zelenski, de 41 anos, foi eleito com 
73 por cento dos votos, e Volodymyr 
Groysman, também de 41 anos, no-
meado Primeiro Ministro do novo 
governo. A Ucrânia era um reino pa-
gão convertido no século X ao Cris-
tianismo pela sua fervorosa Rainha 
Olga (890 – 969), A Bela, que é san-
ta, para os católicos e ortodoxos, 
sendo evangelizadora da Rússia, 
à época, uma imensa província de 
Kiev. A chegada ao poder dos dois 
Volodymyr assinala uma mudança 
na sociedade ucraniana – num país 
tristemente notabilizado pelo antis-
semitismo, marcado por malditos 
pogroms, ou seja, o assassinato 
de inteiras povoações judias, es-
tendendo-se até a Segunda Guerra 
(1939 – 1940), quando, ocupado pe-
las tropas da Alemanha, uma parte 
da população aderiu à ideologia na-
zista do Führer Adolf Hitler (1889 – 
1945). Foi justamente por causa dos 
pogroms, praticados igualmente na 
Rússia, que os pais judeus da maior 
das escritoras brasileiras, Clarice 
Lispector (1920 – 1977), em 1922, 
fugiram para o Brasil. Desembarca-
ram em Maceió, na qual passaram 
os três primeiros anos, mudando-
se, depois, para Recife e, posterior-
mente, Rio de Janeiro – onde ela 
chegou aos 14 anos. Os seus pais, 

Pinkhas e Mania, eram russos, bem 
como as duas irmãs mais velhas – 
Elisa, também escritora, e Tania.

É considerada, com justiça, não 
só a melhor literata brasileira, 

mas, para alguns estudiosos das le-
tras judaicas, o principal autor, entre 
homens e mulheres, depois do desa-
parecimento do tcheco Franz Kafka 
(1883 – 1924), nascido em Praga, 
na região da Boemia, sob a dinastia 
do iluminado Império Austro-Húnga-
ro dos Habsburgo de Viena. Talvez 
ela só possa ser comparada, entre 
as escritoras do idioma de Luís de 
Camões (1524 – 1580), à portugue-
sa Agustina Bessa-Luis, que escre-
veu A Sibila (1954) e A Muralha 
(1957), morta, aos 96 anos, na sua 

amada cidade do Porto, no dia 3 de 
junho. Clarice Lispector viveu bem 
menos que Agustina Bessa-Luis e 
morreu um dia antes de completar 
57 anos. Escreveu, contudo, muitas 
obras – como a celebridade tripeira. 
A estréia da ucraniana aconteceu 
em 1943, aos 23 anos, com Perto 
do Coração Selvagem. O título foi 
pinçado de uma frase do irlandês Ja-
mes Joyce (1882 – 1941), celebrado 
pelo monumental Ulisses, de 1922, 
extraída de seu segundo livro, em 

1916, Retrato do Artista Quando 
Jovem, festejadíssimo, como Dubli-
nenses (1914) e Finnegans Wake 
(1939). Clarice Lispector publicaria, 
depois, O Lustre (1946), A Cidade 
Sitiada (1949), Laços de Família 
(1960), A Maçã no Escuro (1961), 
A Paixão Segundo GH e A Legião 
Estrangeira (ambas em 1964), Uma 
Aprendizagem ou O Livro dos Pra-
zeres (1969), Água Viva (1973), A 
Hora da Estrela (1977) e, postuma-
mente, em 1978, Um Sopro de Vida. 
Autora de grande fôlego, cujo nome 
em russo era Chaya Pinkhasovna, 
é, sem dúvida, a mais brasileira das 
ucranianas. Teve vida intensa na 
imprensa carioca, como articulista 
e crítica literária, nas redações da 
Agência Nacional, inicialmente, e, 
na sequência, nos diários A Noite, A 
Manhã, Correio da Manhã e Jornal 
do Brasil. Colaborou ainda com a 
arrojada revista semanal Manchete, 
criada em 1952 pelo gráfico ucra-
niano Adolpho Bloch (1908 – 1995), 
também judeu, que, como a família 
Lispector, fugiu em 1922 para o Bra-
sil, fixando-se no Rio de Janeiro – 
escapando, assim, do atual país dos 
Volodymyr, então, uma das 15 repú-
blicas da União Soviética.

Clarice Lispector continua 
atual e intempestiva. Acaba 

de ser publicado ensaio atribuído a 
ela no caderno dominical Aliás, de 
O Estado de S. Paulo, no dia 14 de 
julho, sobre o russo Máximo Gorki 
(1868 – 1936), ícone do ‘realismo so-
viético’ e da nomenclatura stalinista 
- autor do épico comunista A Mãe. 
O ensaio da ucraniana teria sido 
encontrado no acervo da paulistana 
Biblioteca Mário de Andrade. Trata-
se de louvação a Gorki, definido por 
ela, no ensaio, como o romancista 
que a comoveu na adolescência. 
O texto publicado não está datado. 
Mas parece indicar, por ironia, a sim-
patia pelo regime que fez os Lispec-
tor debandarem da Rússia. 

O Marítimo derrotou o Las Palmas 
por 1-0, no jogo de apresentação aos 
sócios. Getterson marcou o único gol 
do jogo, aos 56 minutos. Apresentou 
a equipe para a temporada 2019/20, 
que assinala a 40.ª presença do clu-
be madeirense na I Liga Portuguesa 
de Futebol, com o objetivo de ficar 
no primeiro terço da classificação. 
A meta foi vincada pelo presidente, 
Carlos Pereira, que enalteceu as 40 
presenças, feito marcado nas novas 
camisolas oficiais da nova época. 
“Somos um dos grandes de Portu-
gal. Só há cinco clubes que se po-
dem gabar deste feito e um deles é o 
Marítimo. Estamos todos a trabalhar 
para engrandecer a história do Ma-
rítimo”, assinalou. A responsabilida-
de para os ‘verde rubros’ poderem 

terminar no primeiro terço da tabela 
pertence à equipa técnica, liderada 
por Nuno Manta Santos, que tem de 
“dar vitórias à massa associativa”. O 
dirigente agradeceu a “moldura hu-
mana” presente, uma “demonstração 
da grandeza” do clube, e concluiu o 
discurso com uma mensagem para 
os apoiantes: “Espero que a equipe 
dê as alegrias que vocês merecem. 
Viva o Marítimo”, vincou. Nuno Man-
ta Santos pretende “mais um ano de 
sucesso” maritimista, mas, para tal, 
são necessários ingredientes como 
o “compromisso” e a “humildade”, 
além de poder sonhar, pois “sonhar 
ainda não paga imposto”, deixando 
uma mensagem aos adversários: 
“A força e garra do Leão do Almi-
rante Reis estará sempre presente 

em nós”, prometeu. O capitão Edgar 
Costa deixou também uma men-
sagem, dedicada inteiramente aos 
adeptos, para os jogos nos Barrei-
ros, o primeiro dos quais em 11 de 
agosto, frente ao Sporting, na estréia 
do campeonato. “Prometemos tra-
balho e dedicação e precisamos do 
vosso apoio para pôr o ‘Caldeirão’ a 
ferver”, afirmou. Além do plantel prin-
cipal, os sub-23, a equipa B, a equipa 
feminina e os juniores também foram 
apresentados. Nota para quatro saí-
das do conjunto de Nuno Manta, em 
relação aos trabalhos de pré-tempo-
rada, com Ruan Teles, Leandro Car-
doso e Pedro Mateus a integrarem os 
sub-23 e André Teles a regressar à 
equipa B, tendo sido apresentados 
24 jogadores.

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

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

Dia 01.08.2019
Sidônio César Gomes (Padaria 9 
de Julho de Bragança Paulista e es-
poso da Sra. Rosemary); Dra. Ana 
Maria Visconti (Esposa do amigo 
Coronel Resende ambos do Elos 
Sul); Sr. Jaime  de Almeida (pai da 
amiga Dra Alegria  R. de Almeida).
Dia 02.08.2019
Dr. Benjamim Siqueira Barreira (da 
Imob’s); Francisco Cerveira Martins 
(nosso amigo e nosso assinante); 
faria aniversario nesta data o em-
presário Sr. Armênio Mendes que já 
nos deixou; Armando José Correia; 

Vera Lucia (Elos Sul); Andrea Pan-
taleão Rodrigues.
Dia 03.08.2019
Caio Rocha Torrão (querido filho do 
representante do jornal Portugal em 
Foco em São Paulo Armando Tor-
rão); Roberto Meirinhos (Filho da 
Sra. Amanda Meirinhos do Rancho 
da Casa do Minho e neto do casal 
Valdemar e Olga Meirinhos); Edu-
ardo Dias; Dra. Fabíola Dias Vaz de 
Carvalho diretora do Arouca; Roseli 
Fabrício do Rancho da Casa do Mi-
nho; Antonio Cardão da Casa de Vi-
seu do Rio de Janeiro.

Dia 06.08.2019
José Caldas Fernandes; Dia do 
Cônsul; Vitória Santos Rocha (espo-
sa do Luis Martins); William Rodri-
gues (Integrante do Rancho Raízes 
de Portugal); Celso Campos (irmão 
do amigo Mané das Águas).
Dia 07.08.2019
José Eduardo Pereira de Vivei-
ros (Faria aniversario neste dia o 
nosso amigo da Casa dos Açores 
de São Paulo esposo da amiga 
Maria José); Maristela Bignardi 
(Jornalista do Conselho da Co-
munidade).

Dia 03.08.2019
Festival da sardinha portuguesa na Casa de Portu-
gal do Grande ABC 
A diretoria da Casa de Portugal do Grande ABC convida 
a todos para mais um almoço em sua sede a partir das 
12,30 horas com muitas Sardinhas na Brasa com Bata-
tas ao Murro e Febras de Porco Assada com muita sar-
dinha portuguesa assada e febras. Criança até 10 anos 
grátis. Convites e informações com Cristiane R. Nossa 
Senhora de Fátima 55 - Santo André – São Paulo - fones 
(011) 4436.0223 – 4438.0188 
Dia 04.08.2019
Festa em Louvor a Sra. Da Saúde nos Poveiros 
A Associação dos Poveiros de São Paulo vai estar em festa 
neste dia para venerar Nossa Sra. Da Saúde. Teremos mis-
sa às 11 horas seguindo-se o tradicional almoço com baca-
lhau à portuguesa além de outros pratos e acompanhamen-
tos.  A animação estará a cargo do Rancho Folc. Raízes de 
Portugal. Convites e informações com os diretores Mane-
zinho 99861.2195 e Maria das Graças 97250.0430 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
Dia 10.08.2019
Adega da Lusa 
Você não pode perder mais uma Adega da Lusa, como 
sempre com entrada gratuita a partir das 19 horas na 
Portuguesa de Desportos, numa realização do Dpto. 
Sócio-Cultural. Comidas típicas, muita animação e exi-
bição do Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos. 
Local Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé – 
São Paulo Fone (11) 2125.9400

Dia 11.08.2019
Almoço do Dia dos Pais no Arouca
Você não pode perder a comemoração do Dia dos Pais no 
Arouca, vá e leve seu pai para um almoço diferente.  Teremos 
a partir das 12 horas aquela maravilhosa Bacalhoada Arou-
quense, além ainda de outros pratos e acompanhamentos.  A 
animação desta tarde estará a cargo do conjunto Família Ma-
san. Informações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 
306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 
2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196 
Dia 17.08.2019
Canta e Dança Portugal Beneficente na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo estará nesta noite realizando 
uma grande festa beneficente em prol do Lar da Provedoria. Te-
remos muita musica para os presentes dançarem com a tocata 
do Grupo Folclórico da Casa de Portugal e como convidado o 
Grupo Folclórico da Casa de Portugal de Campinas. Valor do 
convite R$ 20,00 ou 3 kg de mantimentos não perecíveis menos 
açúcar. Convites e Informações: Av. da Liberdade, 602 Bairro 
da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551  
Dia 18.08.2019
Almoço dos Veteranos com Banda Alma Lusíada
Não perca mais um almoço dançante do Grupo Folclórico dos 
Veteranos de São Paulo do Rotary Clube. Teremos o sensa-
cional bacalhau preparado de varias formas como o escon-
didinho de bacalhau, além ainda de outros pratos e acompa-
nhamentos. A animação estará a cargo da maravilhosa Banda 
Alma Lusíada. Informações e convites pelos fones 5589.3309 
– 2641.8117 ou pelo WhatsApp 99902.4295 Rua Senador Go-
doi 777 Bairro da Penha Email amotorrao@gmail.com

Faleceu a Sra. Maria Jeronimo
Faleceu no último domingo dia 28 de julho de 2.019, a Sra. Maria Jeronimo do Supermercado Kanguru e do 
Resort Monte das Oliveiras, deixando os irmãos Francisco e Adriano, a cunhada Sra. Marlise, os sobrinhos 
Liliam, Leila, Fernando e os netos sobrinhos Vitor, Lucas, Rafael e Felipe. O velório foi realizado no Funeral 
Tatuapé, e o enterro aconteceu no mesmo dia no Cemitério da Paz – Morumbi. O jornal PORTUGAL EM 
FOCO na pessoa do seu representante Armando Torrão, bem como os muitos amigos deixam aqui registra-
dos seus votos de pesar, à família Jeronimo enlutada. A Família informa ainda que a missa de 7° dia  será 
realizada na segunda-feira dia 05/08 às 19:30 na Paróquia Cristo Rei, Rua Maria Eugênia 104, Tatuapé. 

Faleceu Albino Monteiro Pedro
Faleceu no ultimo dia 26 de julho o conhecido Albino dos Queijos Beirão. Este deixou a esposa 
Sra. Maria Adelaide, as filhas Adriana, Andréia e Arlete, genros e netos. Seu corpo foi velado e 
sepultado Cemitério  Gethsemani Morumbi. O Jornal Portugal em Foco na pessoa do seu repre-
sentante em São Paulo Armando Torrão,  bem como os muitos amigos da comunidade deixam 
aqui registradas suas condolências à família enlutada. A família ainda comunica que a missa de 
7.o dia do Sr. Albino Monteiro Pedro, será quinta-feira 01.08 às 20h na Igreja Nossa Senhora da 
Boa Viagem na Rua Pistóia, 165 Parque Novo Mundo

Estivemos mais uma vez presentes, 
ao tradicional almoço da Comuni-
dade Luso Paulista, no ultimo dia 
25 de Julho de 2.019, o conhecido 
e inigualável “Almoço das Quintas” 
na Casa de Portugal. O presiden-
te da Casa de Com. Antonio dos 
Ramos lá estava para recepcionar 
a todos os presentes. Um almoço 
com mais de 70 anos, que reúne 
semanalmente amigos, empresá-
rios, dirigentes associativos, e quem 
quiser apreciar o melhor bacalhau 
acompanhado de um bom vinho, ou 
seja, para saborear as delícias da 
culinária portuguesa ali preparada e 
servida pelo Buffet “O Marquês” tem 
de ir conhecer. Apareça você tam-
bém por lá, Avenida da Liberdade, 
602 bairro da Liberdade, sua parti-
cipação é por adesão. Informações 
e reservas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.

Presentes vemos o Procurador de Justiça Dr. Sergio Neves Coelho, o Pre-
sidente da Associação Paulista do Ministério Publico Dr. Paulo Penteado 
Teixeira Junior e o Dr. Renato K. Barbosa tesoureiro da Associação Paulista 
do Ministério Publico

O jornalista Albino Castro, o Dr. Manuel Magno Presidente do Conselho da 
Comunidade, o delegado Dr. Renato Sansone Rodrigues e o investigador 
Dr. Paulo Roberto Pereira.

Ilustres Personalidades no
“Almoço das Quintas”
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O treinador Bruno Lage 
concluiu, após a vitória con-
tra o AC Milão, que o Benfica 
teve uma pré-época “muito 
boa” em que se impôs com 
“frescura física” para ultra-
passar um nível de exigência 
muito forte.

O Benfica venceu, no 
domingo, o terceiro e último 
jogo na International Cham-
pions Cup (ICC), contra o AC 
Milão, perante 27.565 espe-
tadores no Gillette Stadium, 
Estados Unidos, somando 
a terceira vitória e colocan-
do-se à frente no torneio re-
alizado em pré-época, que 
reúne alguns dos principais 

O Benfica venceu o 
AC Milan por 1x0, no úl-
timo jogo na International 
Champions Cup, ficando 
em posição privilegiada 
para conquistar a prova da 
pré-época 2019/20, que 
reúne alguns dos princi-
pais clubes mundiais.

Um gol marcado pelo 
médio marroquino Adel 
Taarabt, aos 70 minutos, 
permitiu ao campeão por-
tuguês bater a equipa ita-
liana em Foxborough, nos 
Estados Unidos, e ficar 

Benfica bate AC Milan e fica perto de
vencer International Champions Cup

muito perto de vencer a 
competição, algo que ape-
nas os ingleses do Man-
chester United podem im-
pedir quando defrontarem 
no próximo sábado o AC 
Milan. O Benfica disputou 
nos Estados Unidos o úl-
timo jogo de preparação 
antes da estreia oficial na 
época 2019/20, que vai 
acontecer no próximo do-
mingo, 04 de agosto, fren-
te ao rival Sporting, na final 
da Supertaça portuguesa, 
no Estádio Algarve.

Benfica impôs-se com “frescura física”
numa pré-época “muito boa”

clubes mundiais.
Em conferência de im-

prensa, após a vitória contra 
o AC Milão, Bruno Lage dis-
se que a pré-época 2019/20 

foi “muito boa” e, mais impor-
tante do que os resultados da 
ICC, é a preparação coletiva.

“Tivemos uma boa partici-
pação neste torneio, saímos 

satisfeitos, mas indepen-
dentemente dos resultados, 
o nosso foco é preparar da 
melhor maneira a equipa”, 
declarou.

Depois de reforçar a 
eficácia do jogo, o técnico 
disse querer ver o cresci-
mento da equipa neste tipo 
de torneios internacionais, 
para afirmar “a posição eu-
ropeia” pretendida, já que 
a pré-época foi “muito boa, 
num nível de exigência com-
petitiva muito forte”.

O treinador considerou 
que o Benfica resolveu as 
deficiências no segundo tem-
po do jogo contra o AC Milão

O Sporting perdeu hoje 
por 2x1 com o Valência, em 
jogo de apresentação aos 
sócios para a época futebo-
lística 2019/20, disputado 
no Estádio José Alvalade, 
falhando pelo segundo ano 
seguido a conquista do Tro-
féu Cinco Violinos

A equipa lisboeta inau-
gurou o marcador aos cin-
co minutos, através do ho-
landês Bas Dost, mas os 
espanhóis deram a volta 
ao resultado com golos de 
Geoffrey Kondogbia, aos 

Sporting perde com o Valência no
jogo de apresentação aos sócios

10, e Kevin Gameiro, aos 
66, ‘roubando’ o troféu ao 
Sporting, que no ano pas-
sado tinha perdido frente 
ao Empoli, depois de se 
ter imposto nas seis pri-
meiras edições da prova.

O Sporting disputou o 
último jogo de preparação 
antes da estreia oficial na 
nova temporada, que vai 
acontecer no próximo do-
mingo, 04 de agosto, fren-
te ao rival Benfica, na final 
da Supertaça portuguesa, 
no Estádio Algarve.

O treinador Marcel Ke-
izer considerou hoje que 
o Sporting está preparado 
para a época futebolística 
2019/20, apesar de não 
ter todos os jogadores dis-
poníveis, garantindo que 
Bruno Fernandes “é parte 
importante da equipa”.

Marcel Keizer falou 
no Yankee Stadium, em 
Nova Iorque, no final de 
um jogo particular com o 
Liverpool, campeão euro-
peu em título, que se re-
alizou na noite de quarta-
feira (madrugada de hoje 
em Lisboa) e que termi-
nou com um empate 2x2, 
dizendo que o Sporting 
demonstrou estar pronto 
para próxima época.

“Jogámos bem em par-
te da partida e acredito 
que estamos oficialmen-
te prontos para competir, 
mas não com todos os 
jogadores”, disse Marcel 
Keizer, em conferência 
de imprensa, após o jogo 
com a equipa inglesa, que 
reuniu mais de 31 mil pes-
soas no Yankee Stadium.

O técnico da equipa 
‘leonina’ disse que a pre-
sença dos jogadores para 
os próximos encontros 
será revista na próxima 
semana.

Para o treinador ho-
landês, a dificuldade em 
iniciar uma nova época 
prende-se a falta de dispo-
nibilidade dos jogadores 
internacionais que parti-
ciparam na Taça das Na-
ções Africanas e na Copa 
América.

Sobre a saída iminen-
te de Bruno Fernandes, 
capitão da equipe e que 
marcou o primeiro golo na 
partida com o Liverpool, 
quando o jogo nem tinha 

atingido cinco minutos, o 
técnico declarou que, no 
momento atual, o joga-
dor é parte importante da 
equipa, mas não se sabe 
o que o futuro trará.

“O Bruno é parte im-
portante da equipa e a si-
tuação atual é que o Bru-
no faz parte do Sporting, 
mas não sabemos o que 
o futuro vai trazer e temos 
de esperar”, disse o trei-
nador holandês.

Thierry Correia, único 
jogador do Sporting que 
falou aos jornalistas na 
zona mista no final do jogo 
com o Liverpool, conside-
rou que Bruno Fernandes 
é um exemplo na equipa.

“O Bruno Fernandes 
está connosco, é nosso 
capitão, acolhe-nos, aos 
mais novos, de forma es-
petacular e é um exemplo 
dentro do grupo e, como 
demonstrou hoje, está 
aqui”, considerou Thier-
ry Correia, que entrou na 
segunda parte do jogo 
particular com os campe-
ões europeus para substi-
tuir Borja.

Thierry Correia consi-
derou que está a ‘crescer’ 
“a cada jogo” e que cada 
entrada em campo é uma 
oportunidade para dar o 
melhor, aspeto que, na 
opinião do jogador, tem 
corrido bem.

O treinador “tem-me 
dito para desfrutar do jogo 
e cada momento e é o que 
tenho feito”, assinalou.

Em relação ao jogo 
particular de pré-época 
com o Liverpool, o treina-
dor, Marcel Keizer, consi-
derou que o Sporting foi 
melhor após os 15 minu-
tos iniciais, em especial no 
capítulo do passe.

Keizer diz que o Sporting 
está preparado para 

enfrentar a nova época

O FC Porto, vice-cam-
peão nacional de futebol, 
perdeu por 1x0 com o Mó-
naco, treinado pelo por-
tuguês Leonardo Jardim, 
em jogo de apresentação 
aos sócios para a época 
2019/20, disputado no Es-
tádio do Dragão.

Um gol marcado aos 
23 minutos pelo interna-
cional português Gelson 
Martins, avançado do 
clube monegasco, foi su-
ficiente para estragar a 
festa da equipa treinada 
por Sérgio Conceição, 
que apenas tinha per-
dido uma vez na apre-
sentação aos sócios no 
Estádio do Dragão, no 
arranque da temporada 
2008/09, frente aos es-
coceses do Celtic Glas-
gow, por 1x0.

O clube francês, que na 
época passada esteve em 
vias de descer de divisão, 
tem sido o adversário pri-
vilegiado para a apresen-
tação do FC Porto desde 
a inauguração do atual 
recinto, com presenças no 
início da época 2007/08 
e 2009/10, em ambos os 
casos com triunfos dos 
‘dragões’, por 2x1 e 3x0, 
respetivamente.

O internacional arge-
lino Brahimi despediu-se 
hoje do FC Porto, garan-
tindo que a “família por-
tista” fica no seu coração, 
com uma mensagem aos 
adeptos, mas também a 
presidente, equipa técni-
ca e colegas de equipa.

 epa07530951 FC 
Porto’s Yacine Brahimi 
celebrates after scoring 
a goal against Rio Ave 
during their Portuguese 
First League soccer ma-
tch between FC Porto 
and Rio Ave FC held at 
Rio Ave Futebol Clube 
(Arcos) Stadium, in Vila 
do Conde, Portugal, 26 
April 2019. EPA/FER-

NANDO VELUDO
O extremo, que ter-

minou contrato com o 
FC Porto e jogará no Al 
Rayyan, do Qatar, diri-
ge na conta oficial no 
Instagram a mensagem 
“à família portista”, lem-
brando as cinco épocas 
em que representou os 
‘dragões’.

“À minha família por-
tista, que ficará para 
sempre no meu coração. 
No Porto, onde passei 
cinco anos inesquecí-
veis da minha vida com 
a minha família, desco-
bri uma cidade cheia de 
vida e pessoas extraordi-
nárias”, referiu Brahimi.

Brahimi despede-se e diz que leva
a “família portista” no coração

FC Porto
perde com o 

Mónaco no jogo 
de apresentação 

aos sócios



Cristiano Ronaldo, Da-
nilo Pereira e Nani são 
finalistas, numa votação 
aberta a todos os adep-
tos, para o golo da época 
da UEFA, juntamente com 
mais sete futebolistas, en-
tre os quais o argentino 
Lionel Messi.

 O capitão da seleção 
portuguesa é candidato 
com um golo marcado ao 
serviço da Juventus fren-
te ao Manchester United 
– golo esse que foi, de 
resto, eleito o melhor da 
última edição da Liga dos 
Campeões.

A jogada inicia-se com 
um lançamento longo e 
por alto do internacional 
italiano Leonardo Bonnu-
ci, da linha de meio-cam-
po, a solicitar a desmarca-
ção de Cristiano Ronaldo, 
que, em plena área dos 
‘red devils’, aplicou um 
remate de primeira, sem 
deixar a bola cair, batendo 
o guarda-redes espanhol 
David De Gea.

A candidatura de Nani 
decorre do golo que mar-

Cristiano Ronaldo, Danilo 
Pereira e Nani candidatos

a golo do ano da UEFA
cou pelo Sporting ao Qara-
bag, do Azerbaijão, para a 
Liga Europa, na sequência 
de uma jogada coletiva que 
culmina com vários dribles 
do internacional português 
a adversários que lhe sur-
gem pelo caminho e com 
um remate fora do alcance 
do guarda-redes.

Já Danilo Pereira, é 
candidato pelo golo que 
marcou frente à Sérvia, no 
Estádio da Luz, em jogo 
de qualificação para o Eu-
ropeu de 2020, com um 
remate a 25 metros da ba-
liza que fez a bola emba-
ter na base da barra antes 
de entrar, sendo o único 
dos 10 finalistas marcado 
ao serviço de uma seleção 
nacional principal.

Os outros candidatos 
são David Faupalla, ao 
serviço do Appolon, de 
Chipre, Enzo Millot, pela 
seleção sub-17 de França, 
Sarr, do Rennes, Rakitic e 
Messi, do FC Barcelona, 
Katerina Svitkova, do Slá-
via de Praga, e Pedro Ro-
driguéz, do Chelsea.

O chefe da Missão por-
tuguesa, Marco Alves, apon-
ta, em entrevista à agência 
Lusa, para um número de 
70 a 80 atletas apurados 
para os Jogos Olímpicos Tó-
quio2020, a um ano do início 
do evento.

“Temos uma previsão 
entre os 70 e 80 atletas. A 
comparação com o Rio é 
realizável. No Rio tivemos 
92 atletas, com os 18 do fu-
tebol. Em Londres também 
tivemos 77. A nossa previ-
são aponta muito para uma 
realidade que foi observada 
em Londres e que também 
seria observada no Rio, se o 
futebol não se tivesse qualifi-
cado”, disse, em entrevista à 
agência Lusa.

Lembrando que ain-
da “falta muito” para fechar 
a qualificação para Tó-
quio2020, que só termina em 
julho, com o fim do período 
de apuramento do atletismo, 
Marco Alves garante que 
estão a ser traçados “vários 
cenários, de mais atletas, 
menos atletas, mais via-
gens, menos viagens, mais 
locais de treino, menos lo-
cais de treino”.

 “O mês de maio de 2020 
é aquele mês em que o gros-
so das modalidades fecham 
a sua qualificação, mas em 
junho e em julho ainda temos 
algumas qualificações que 
podem ser garantidas. As 
qualificações estão a decor-
rer dentro do previsto. (…) 
Esperamos em julho de 2020 
confirmar esta previsão entre 

Portugal aponta para 70 a 80 atletas
qualificados para Tóquio2020

os 70 e os 80 atletas presen-
tes em Tóquio”, afirmou.

Neste momento, o Co-
mité Olímpico de Portugal 
(COP) apoia 114 atletas, 
com Marco Alves a adiantar 
que no projeto de prepara-
ção olímpico “criou-se um 
nível de apoio à qualificação 
que pretende dar condições 
àqueles atletas que, estando 
perto, possam confirmar a 
qualificação para os Jogos”.

Entre os atletas apoia-
dos estão representantes em 
três das cinco modalidades 
que se vão estrear ou regres-
sar em Tóquio2020 — kara-
té, surf e skate –, estando de 
fora neste momento a esca-
lada e o basebol/softbol.

“Nestes três há efetivas 
possibilidades de qualificar. 
E recordo que o resultado 
conseguido [nos Jogos Euro-
peus] em Minsk pela Patrícia 
Cardoso [bronze em kata, no 
karaté] pode ainda significar 
a qualificação. O sistema de 
qualificação do karaté é algo 
complexo, mas este resulta-

do pode ainda contar como 
qualificação para Tóquio”, 
referiu.

Marco Alves elogiou 
ainda o “esforço grande por 
todas as partes, comité olím-
pico, federações, Instituto 
Português do Desporto e 
Juventude”, para dar “maior 
estabilidade” na preparação 
olímpica, sendo que o pro-
jeto Tóquio2020 prevê duas 
medalhas e 12 diplomas (lu-
gares entre o quarto e oita-
vo lugar).

“Estas previsões são fei-
tas com base em resultados 
desportivos, porque são os 
nossos melhores indicadores 
para chegar a esta quantifi-
cação. Esta previsão foi feita 
a quatro anos dos Jogos e 
acontece muita coisa duran-
te os quatro anos. Atualmen-
te, tendo em conta, princi-
palmente, os resultados em 
Campeonatos do Mundo e 
em alguns campeonatos da 
Europa, nós estamos em 
crer que é possível alcançá
-las e cumpri-las de acordo 

com o que está estipulado no 
contrato”, referiu.

Questionado sobre os 
atletas que mais esperan-
ças dão para Tóquio2020, 
Marco Alves disse que “é 
muito difícil dissociar os re-
sultados [obtidos ao longo 
do ciclo] do que pode acon-
tecer nos Jogos”.

“Por isso, todos os atletas 
que têm garantido lugares de 
pódio em campeonatos do 
mundo, que têm liderado os 
‘rankings’ internacionais, são 
os que podem nos Jogos nos 
garantirem mais condições 
para alcançarem as duas 
medalhas e os 12 diplomas. 
É nestes atletas que têm 
estes resultados que depo-
sitamos as nossas melhores 
expectativas”, disse.

Portugal teve uma ex-
celente participação nos 
Jogos Europeus, em que 
conquistou 15 medalhas, 
mas Marco Alves lembra 
que este evento “tem de 
ser contextualizado com 
o facto de ser uma prova 
continental”, com muito 
menos atletas envolvidos.

“São um marco impor-
tante na preparação dos atle-
tas, é um momento importan-
te de avaliação, porque é um 
evento à semelhança daquilo 
que é a preparação para os 
Jogos. É mais um marco na 
preparação, que pode ser 
usado por atletas e por fede-
rações para testarem o que 
pode acontecer em Tóquio, 
normalmente com as suas 
diferenças”, referiu.

A atleta do Sporting Pa-
trícia Mamona venceu hoje 
a prova do triplo salto nos 
campeonatos nacionais de 
clubres de atletismo da I di-

Patrícia Mamona vence triplo salto
e garante “objetivo cumprido”

visão, em Leiria, e garantiu 
que o objetivo que tinha foi 
“cumprido”, ao saltar 14,10 
metros.

“O objetivo era conseguir 

a melhor pontuação. Vim 
só mesmo focada na pon-
tuação, uma vez que estas 
duas semanas foram muito 
intensas para mim. O corpo 
já está a pedir algum descan-
so. Tinha de estar aqui e con-
seguir pontos para a equipa, 
porque era a atleta que mais 
chances tinha de ganhar”, 
adiantou Patrícia Mamona 
no final da prova.

A atleta do Sporting sa-
lientou que a vitória foi uma 
contribuição a pontuação 
coletiva. “O objetivo foi cum-
prido, era o mais importante. 
Acho que estamos a caminho 
de ser campeões de Portugal 
e estou bastante contente”.

Patrícia Mamona, que 

já garantiu os mínimos olím-
picos, afirmou que agora é 
tempo de “dar descanso” ao 
corpo, “para depois voltar de 
novo ao de cima”.

Aliás, foi por isso que 
apenas realizou dois dos 
seis ensaios possíveis. “O 
primeiro salto já me tinha 
garantido de certa forma a 
vitória e isso deixou-me um 
bocado descansada”.

Depois da pausa, a atle-
ta frisou que estará concen-
trada na Taça das Nações, 
onde espera participar, e no 
Mundiais de Doha, que se 
realizam entre 28 de setem-
bro e 06 de outubro. “Pesso-
almente é o principal foco e 
objetivo deste ano”, indicou.

O judoca português Jor-
ge Fonseca conquistou a me-
dalha de bronze na categoria 
de -100 kg no Grande Prêmio 
de Zagreb, ao vencer no com-
bate decisivo o irlandês Ben-
jamin Fletcher, por ‘waza-ari’.

Jorge Fonseca, que es-
teve nos Jogos Olímpicos do 
Rio2016 e está em lugar de 
qualificação olímpica para 
Tóquio2020, em oitavo e 
num ‘ranking’ que se conclui 
em maio do próximo ano, ga-
rantiu a vitória com uma pro-
jeção a 1.23 minutos do final 
do combate.

Até chegar ao bronze, 
o judoca do Sporting efe-
tuou quatro combates, com 
triunfos frente ao ucraniano 

Judoca Jorge Fonseca conquista 
bronze nos -100 kg em Zagreb

Anton Savytskiy, ao azeri 
Zelym Kotsoiev e ao ho-
landês Simeon Catharina, 
perdendo com o canadiano 
Shady Elnahas, que vence-
ria a categoria.

Em prova hoje, dia desti-
nado às categorias mais pe-
sadas, estiveram igualmente 
Patrícia Sampaio e Yahima 
Ramirez, nos -78 kg, e Ro-
chele Nunes, nos +78 kg, 
com as três judocas a serem 
eliminadas.

As notícias não escolhem 
hora, mas o seu tempo é pre-
cioso. O SAPO 24 leva ao 
seu email a informação que 
realmente importa comenta-
da pelos nossos cronistas.
Subscrever Já subscrevi

Patrícia Sampaio ainda 
disputou dois combates, mas 
perdeu com a sul-coreana 
Jeongyun Lee, por ‘ippon’.

Em Zagreb, num mo-
mento em que os judocas 
procuram resultados e pon-
tos para o apuramento olím-
pico, Portugal teve em ação 
13 atletas, Jorge Fonseca 
teve o melhor resultado, se-
guido de Telma Monteiro, 
que fez quatro combates e 
foi sétima nos -57 kg.

O ciclista português Mário 
Costa foi hoje 38.º classifica-
do na prova de elite masculina 
do Europeu de Cross Country 
Olímpico (XCO), disputado 
em Brno, na República Checa.

Em competição no esca-
lão de elite estava também 
David Rosa, que terminou 
na 43.ª posição. A vitória 
coube ao holandês Mathieu 
van der Poel, que se impôs 
em solitário, apesar de uma 

Ciclista Mário Costa em 38.º lugar no
Europeu de Cross Country Olímpico

queda no início.
Mário Costa concluiu a 

prova a 07.55 minutos de Van 
der Poel e David Rosa ficou a 
10.41 do vencedor.

Hoje, disputou-se também 
a categoria de sub-23 no Euro-
peu, com Rafael Rita a ser 26.º 
classificado, a 6.23 minutos do 
vencedor, o romeno Vlad Das-
calu, enquanto João Rocha foi 
32.º, a pouco mais de sete mi-
nutos do campeão europeu.
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População de Rua

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

A que ponto chegamos no Rio de Janeiro! Dói 
ver esta cidade, privilegiada em beleza natural, mas 
tão abandonada pelos seus gestores. Em especial 
o prefeito Crivella, omisso e a quem podemos atri-
buir boa parte de suas mazelas. Não é alarmismo 
supor que a tragédia da Lagoa possa se repetir em 
outro local da cidade. 

O poder público vem fechando os olhos para a 
população de rua e o resultado é essa barbárie que 
vimos no último fim de semana. São milhares de 
miseráveis, sem teto, sem assistência, sem traba-
lho, sem dignidade, espalhados pelas ruas. Muitos 
deles doentes psiquiátricos e outros tantos usuários 
de drogas, sem qualquer tratamento médico. Invisí-
veis aos olhos da sociedade. É o retrato dramático 
do homem em surto, drogado, que, no domingo, 
matou duas pessoas e feriu outra.  Quem pagará 
por essas vidas e pelo sofrimento das famílias?  
Não vamos simplificar e atribuir à violência urbana. 
Há muito venho denunciando a inércia irresponsá-
vel da prefeitura em relação aos doentes psiquiátri-
cos e dependentes químicos que vivem nas ruas. 
Não me venham com a história que as pessoas re-
jeitam o acolhimento! Em casos como o do homem 
da Lagoa o acolhimento deveria ser compulsório. 
No entanto, a verdade é que a Prefeitura não os 
acolhe porque não tem o que oferecer! Os poucos 
abrigos não tem vagas! E estão em condições tão 
precárias que as pessoas preferem as ruas. 

O prefeito Crivella, que prometeu cuidar das 
pessoas, finge não enxergar os que mais precisam. 
Além da desumanidade de cortar verbas da assis-
tência social, ele também coloca em risco a popula-
ção! Será que a morte de dois inocentes despertará 
o prefeito do seu sono profundo? Será que após 26 
meses de desgoverno, continuará com os braços 
cruzados sem entender que, doença psiquiátrica e 
dependência química são questões de saúde pú-
blica? Revolta dizer que seu compromisso de cui-
dar das pessoas não passou de mais uma mentira 
eleitoral.

Semana passada, A Casa dos Açores 
festejou seu 67º aniversário de fundação, 
com um show do cantor romântico, Ma-
rio Simões, sempre acompanhado pela 
Banda Típicos da Beira Show, do amigo 
Rogério.  Na reportagem da festa, troca-

mos o grupo. Mil desculpas a essa turma 
bacana e muitíssimo talentosa do Típi-
cos da Beira Show; e, ao Mário Simões, 
que ao longo desses anos sempre teve 
o maestro Rogério e os componentes da 
TB Show ao seu lado.

Banda Típicos da Beira Show
Atração do Aniversário açoriano
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ALMOÇO DO 96º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

Merecida homenagem que a Casa de Trás-os-Montes e 
Alto Douro prestou à D. Sonia Peralta. Na ocasião rece-
beu flores das mãos do casal Sineide e Ismael Loureiro, 
primeira-dama e Presidente da Casa e do Diretor Ângelo 
Horto.

Fim de semana 
apoteótico para a Fa-
mília Transmontana 
que comemorou mais 
uma ano de sua fun-
dação. São 96 anos 
de história, retrato do 
movimento de imigra-
ção desses grandio-
sos portugueses que 
desembarcaram nes-
ta linda cidade do Rio 
de Janeiro. Foi um dia 
muito especial para a 
Casa, totalmente lo-
tada. A tarde foi mar-
cada pela presença 
de autoridades portu-
guesas e brasileiras, 

O radialis-
ta Antonio 
Amaral foi 

responsável 
por realizar 
o leilão dos 

produtos  
portugueses. 
No momento 

desta foto 
vê-se uma 

linda toalha 
sendo leilo-

ada

Tradicional momento dos “parabéns”, comemorativo ao 96ª aniversário de fundação da 
Casa de Trás-os-Montes, onde vemos o presidente Ismael Loureiro, diretores e amigos

Mesa da 
Deputada 
Estadual 

Martha Rocha 
com seu 

esposo, o Dr. 
Eduardo, sua 

mãe D. Emília 
acompanha-

dos do Padre 
Evandro da  
paróquia de 
São Sebas-

tião
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DA CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

de diversos segmentos 
empresariais, repre-
sentantes das várias 
Associações e Institui-
ções Portuguesas.

A Casa de Trás
-os-Montes serviu um 
suculento bacalhau à 
transmontana e deli-
ciosos escalopinhos 

ao molho madeira, 
acompanhados de 
arroz de amêndoas. 
A alegria do convívio 
foi a tônica da tarde 
animada pelo ritmo 
da Banda TB Show, 
pela batuta do nosso 
Rogério Costa. 

Mais um dia mar-

cado pela emoção da 
comemoração desses 
96 Anos de Fundação 
da Casa de Trás-os- 
Montes e Alto Douro, 
retrato das vitórias, 
realizações e víncu-
los fincados pelos imi-
grantes portugueses 
nesta cidade.

O grande transmontano de Sapiões e diretor da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Dr. Antonio Peralta, com Sonia, sua esposa e seu querido neto Casiano

O dinâmico radialista Maneca, com os amigos Antonio Paiva, Alice Abreu, Fatima Pai-
va, Luzia e Antonio Cardão, participando das comemorações de aniversário da Casa 
de Trás-os-Montes

Belo retrato da Família Transmontana, representada pelos casais Glorinha e Luís Au-
gusto, Fátima e Pacheco e Fátima e Eduardo

Mesa de destaque no domingo transmontano com os amigos, o casal Maria e Mario 
Simões, D. Albina e Fernando Palmeira, da renomada Palmeira Tintas, D. Inês e Dr. 
Manoel, D. Marli, formando uma mesa animada

O vice-presi-
dente da Casa 

de Trás-os-
Montes, José 

Brites, esposa 
Irene no al-

moço festivo, 
acompanha-

dos do Radia-
lista e em-

presário José 
Carlos Pereira 

e familiares



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

Alcina

DE RESTAURANTES

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

LiNdo VisuaL da arte PoPuLar 
Portuguesa, em terras do BrasiL

Salve dia 25 de julho, como vemos no Ce-
nário fotográfico, a transparência de uma fa-
mília, que faz jus a grande palavra “família” 
Do lado direito, os pais do aniversariante, 
Comendador: Afonso Bernardo Fernandes  
e D. Florbela, seu filho:  Dr. Sérgio Roçado,  
sua esposa, D. Margarete e demais familia-
res. do lado esquerdo, Dr. Roberto Roçado, 
esposa, D. Jô, sua filha, a arquiteta, Viviana. 
Enfim, uma linda mesa de pais, filhos, netos 
e o bisneto Bernardo. Idália Maneca partici-
pava desta mesa alegre. A família do Jornal 
Portugal em Foco, deseja muita saúde para 
todos, com destaque ao aniversariante, Dr. 
Sérgio. Parabéns, que Deus vos Abençoe.

aNiVersÁrio da casa 
dos aÇores

feLiz aNiVersario dr. sergio

VisuaL de Quem traBaLha, se diVerte e ViVe a Vida

o foLcLore PortuguÊs 
estÁ de Luto

destaque 
no solar 

transmontano

Linda mesa, na sessão solene, do solar transmontano

Domingo Passado, no almoço comemorativo aos 96 
Anos da Casa Trás os Montes e Alto Douro, com cer-
teza, não podiam faltar: à esquerda vemos a simpá-
tico, D. Sonia com seu marido, Sr. Peralta,  que é 
grande, várias vezes, grande Transmontano. Como 
se vê na foto, também, a seu lado, o amigo Orlando, 
natural de São Pedro de Augustem e na sequência,  
sua esposa, D. Lúcia Granito, uma senhora a quem 
tiro o chapéu, uma Brasileira, muito Portuguesa que 
faz um trabalho muito lindo, junto ao próximo. Para-
béns e para o quarteto, o desejo de muita saúde. 

casaL feLiz e aPaixoNado

eLegaNcia  da imPreNsa 
faLada Luso BrasiLeira

Sexta Feira passada, data marcan-
te, 96 Anos de Fundação, da Casa 
Trás os Montes e Alto Douro, pode-
mos  ver na foto: amigos da Comu-
nidade Luso Brasileira que levaram 
o seu abraço à Diretoria desta bela 
Instituição, à esquerda, o Sr. Joa-
quim Pacheco, Manuelsinho da Ti-
juca, como é chamado, sua esposa, 
D. Prudência, a jovem Madalena e 
D. Maria, abraçando D. Idália, ami-
gas para sempre. Parabéns a todos 
e muita saúde.

Nos eventos da Comunidade,  temos um trio maravilhoso 
e simpático. A nossa abençoada Radialista  Idália Mane-
ca, sempre muito elegante, o querido e simpático radia-
lista , Antonio Simões,  e Manuel Maneca, o Radialista  
sempre de bem com a vida, exemplo de lealdade e digni-
dade plena. MUITAS BENÇÃOS.

No almoço comemorativo da Casa Trás 
os Montes e Alto Douro, que completou 
96 anos de fundação, Parabenizo Sr. Pre-
sidente, Ismael Martins Loureiro e toda a 
sua Diretoria, pela bela Sessão Solene, 
onde tivemos uma noite com muito brilho. 
Mas, ao ver estes jovens do Rancho Fol-
clórico, Guerra Junqueiro Cantar o Hino 
de Vila Real, mexeu comigo. Como é gra-
tificante, sentir este perfil tão lindo, com o 
futuro à frente, que são as crianças vesti-
das à caráter. Com certeza, será o segui-
mento dos grandes princípios de um povo. 
Parabéns amigos e muita saúde. 

com o foLcLore Na aLma

No almoço de aniversário da Casa dos Açores, gente 
muito importante e querida do meu coração. Na foto: D. 
Emilia Rocha,  mãe  da Deputada  Marta Rocha, a nos-
sa querida deputada e seu amor, Dr. Eduardo. Como é 
maravilhoso sentir a felicidade no semblante de pesso-
as queridas. MUITAS BENÇÃOS

A nossa Casa do Minho,  
perdeu o grande baluarte 
do folclore, o ensaiador, 
Sr. José de Sousa. Fiz 
uma grande amizade com 
o casal, D. Maria e Sr. 
Sousa, quando das ma-
ravilhosas viagens de que 
participei, a convite da 
saudosa D. Benvinda Ma-
ria no Rancho Portugues 
do Rio de Janeiro, como 
fadista  a Portugal. Sr. 
Sousa, sempre amável 
e feliz, ajudando e orien-
tando  os jovens compo-
nentes do Rancho, Com 
que maestria ele orienta-
va a todos nós “PERDI 
UM GRANDE AMIGO” 
MUITA LUZ PARA SUA 
ALMA CONFORMAÇÃO 
PARA A FAMÍLIA. 

Ivana Resende 
Bastos, iniciou 
no folclore aos 
7 anos, orien-
tada por uma 
senhora por-
tuguesa, no 
colégio onde 
estudava. For-
maram um gru-
po, onde apren-
deu a dançar  o 
vira a chula e 
a marcha. Aos 
14 anos insistiu 
muito com sua 

mãe que a convenceu a entrar para o grupo Fausto Neves, 
da Casa de Espinho, onde dançou por 24 anos. em  1982, 
foi a primeira componente da Casa de Espinho,  que foi 
a Portugal , com o Rancho Português do Rio de Janeiro, 
Organizado pela saudosa Benvinda Maria. Grávida de sua 
filha Priscila, dançou até aos sete meses de gestação. De-
vido à violência, Ivana  afastou-se do Rancho por 5 anos.  
Entrou para a Casa do Porto, Grupo que muito aprecia, 
pelos cânticos e dançares diferentes. Três anos depois, 
por insistência de amigos, voltou para a Casa de Espinho. 
Ama a canastrinha, na cabeça, e as duas Casas Regionais 
onde dança com amor e respeito, sua simpatia e liderança, 
envolve a todos. Sua filha Priscila, tem dupla nacionalida-
de, começou no grupo mirim  Espinho do Mar. Atualmen-
te também dança na Casa do Porto, com sua mãe. Dra. 
Ivana, é médica otorrinolaringologista, pós graduação em   
geriatria e audiologia, trabalha em hospital público,cuida 
de crianças com má formação genética da face. No seu 
consultório atende os idosos com muito amor. Bem haja 
Dra. Ivana e sua filha Priscila, a dedicação às tradições 
portuguesas, a vontade de ver a adesão forte de jovens 
aos Ranchos da Casa do Porto e Casa de Espinho, “da 
qual sou madrinha do Rancho Fausto Neves”. Bem hajam 
jovens folcloristas brasileiros  de coração português, que 
a inesquecivel e saudosa Benvinda Maria, implantou  no 
espirito da juventude luso brasileira. Muitas bençãos.

Como sempre digo, é gratificante, ver pessoas par-
ticipantes e atuantes na Sociedade Luso Brasileira. 
Como vemos na foto, um sorriso, para um irmão, faz 
bem ao coração. Neste cenário, à direita, Sr. Antô-
nio Paiva, Ex-Presidente, dos bons, a seu lado, D. 
Virgilia, dançarina por excelência e na sequência, 
amigo Alexandre, irmão do Presidente, boa aquisi-
ção para Diretoria. A seguir, Luiz Augusto, grande 
Transmontano de destaque, tendo, a seu lado, Sr. 
Ismael  Martins Loureiro, sempre preocupado para 
que saia tudo a contento. A seguir, sua cunhada, D. 
Andréia, esposa de seu irmão Alexandre, a seguir, 
Dr. Luzenbergue,  que na dança com sua esposa, 
Virgilia, é show.  Para todos que foram levar seu 
abraço a Diretoria do Solar Transmontano, pela 
passagem dos 96 anos de fundação, parabéns e 
muita saúde

aLmoÇo de aNiVersÁrio 
da casa de Viseu

O nosso 
Presidente do 
Jornal Portu-
gal em Foco, 

Dr. Felipe 
Mendes, feliz 
com o Diretor 

Social da 
Casa de Vi-

seu, Dr. Paulo 
Sena,  e a  
elegante e 

simpática, pri-
meira dama 

da Casa 
Dra. Márcia 

Morgado. 
ABRAÇOS 
FADISTAS. oLhar soNhador

 um destaque 
diferente do dia

Domingo passado, no almoço comemorativo aos 
96 Anos da Casa Trás os Montes, gostei de ver 
a Primeira Dama, D. Sineide, dando  assistência  
às pessoas que depois do almoço, se serviam 
das sobre mesas. É muito natural quando se co-
meça uma nova atividade, às vezes ficar meio 
perdida, pelo que vi, parabéns. Como diz o velho 
ditado, ao lado de um grande Homem, é sempre 
bom ter uma grande mulher. Parabéns e  muita 
saúde 

O meu amigo Dr. Paulo Cesar  
Moreira da “COFICO”,  com  
o olhar super romântico, com 
a lua ao fundo, e as luzes da 
noite iluminando o ambiente. 
Aposto que esta foto foi ba-
tida pela sua enamorada es-
posa, Dra. Ana Amélia. Mui-
tas Bençãos. Muito Amor.

Sorridentes, o 
querido casal, Dra. 
Luzia e Antonio 
Cardão, posando 
nesta linda foto, 
em frente à Casa 
do Porto, mostran-
do que  prestigiam 
os eventos da co-
munidade. Muitas 
bênçãos abraços 
fadistas.

o teatro  e tV. estÃo de Luto, 
faLeceu ruth de souza

Cada vez ficamos mais pobres na arte. A nossa queri-
da atriz, Ruth de Souza, o sorriso marcante do teatro 
da tv. e cinema, partiu para cumprir um contrato eter-
nono infinito. Juntou-se ao grande elenco, que um dia 
nos espera para o glamoroso espetáculo da eternida-
de. Muita luzzzzzzzzzzzz.

tres BaLuartes da Nossa 
comuNidade

O meu querido amigo, Agostinho dos Santos, Presidente 
da Casa do Minho, Sr Antonio Paiva, ex-Presidente da 
Casa de Trás os Montes e o simpático Paulo, do Minho 
“veteranos da Casa do Minho”. Abraços fadistas
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Fé, Amor e Almoço no Clube Português de niterói
Mais uma quinta-

feira maravilhosa no 
Clube Português de Ni-
terói, com a realização 
de mais um Almoço 
Mensal das Quintas-

Feiras, com  o presi-
dente Dr. Fernando 
Guedes,  sua diretoria, 
a primeira-dama Drª 
Rosa Coentrão, o 1º 
vice-presidente execu-

tivo Dr. Carlos Bartha, 
a vice-presidente social 
Zenir de Mello, rece-
bendo os associados, 
amigos e convidados, 
a mais um tradicional 

Dia de Fé com a Reza 
do Terço e a Coroa-
ção de N.Srª de Fáti-
ma, onde os devotos 
fazem seus pedidos e 
agradecimentos. Logo 
após foi oferecido um 
delicioso bacalhau, do 
bufê do bar do Gomes, 
além do delicioso vinho 
português, ao som de 
duas músicas canta-
das, à capela, por Mário 
Simões. Momentos divi-
nos. Uma tarde maravi-
lhosa onde o presidente 
Dr. Fernando Guedes e 
a vice-presidente social 
Zenir de Mello e demais 
diretores receberam a 
todos com muita satis-

Momento de Fé, no Almoço Mensal do CPN, com a Coroação de N.Srª de Fátima. Em 
destaque, a primeira-dama Drª Rosa Coentrão, a vice-presidente social Zenir de Mello, 
o Nando e demais convidados, contritos aos pés da imagem de Nossa Senhora

O cantor Mário Simões, soltando a voz ao fazer seu brinde com a diretoria  e amigos do 
Clube Português de Niterói. Vamos brindar........

Num belo cenário fotográfico, o empresário Nicolau, diretor da Casa das Fechaduras, com 
filha, genro e um amigo e a vice-presidente social Zenir de Melo, nesta linda festa do CPN

Um almoço muitíssimo agradável no CPN com a presença de diversos empresários e 
amigos, entre eles, o Cláudio da Michelin, e demais convidados

Belíssima imagem da confraternização entre amigos e associados, no Almoço Mensal 
do Clube Português de Niterói, reunidos num grande momento

Um show de simpatia da vice-presidente Social, Zenir de 
Mello, na quinta feira, nesta foto com dois grandes em-
presários de Nitéroi

fação. Enfim, foi uma 
tarde muitíssimo agra-
dável proporcionada 
pelo Clube Português de 
Niterói  a todos os pre-
sentes. Na oportunida-

de, a diretoria convidou 
a todos para a Festa 
Agostina Solidária em 
prol do INCA, nos dias 3 
e 4 de agosto. Quadrilha 
e dança tipicas.
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CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

AgosTo – 3 – sÀBADo – 19hs. Arraila Minhoto Tradi-
cional festa típica portuguesa, regada a sardinha portugue-
sa, febras, drumet de frango e linguiças assadas na brasa. 
Delicie-se também com batatas e cebolas cozidas, feijão 
manteiga e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de mi-
lho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vinhos servidos 
bem geladinhos. Para animar a festa os conjuntos “AMI-
GOS DO ALTO MINHO” e “TRIO JOSÉVALDO”, além do 
som dos Bumbos e Gigantones e as “Marchas luminosas”.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897
AgosTo – 4 – DoMINgo – 12:30hs. Almoço em home-
nagem ao Dia dos Pais e aniversariante do mês de julho. 
Cardápio: churrasco guarnições, saladas, sardinha portu-
guesa, costela no bafo. Sobremesa: banana com sorvete 
e bolo de aniversário. Atração musical, Banda T.B. Show. 
Valor R$ 70,00. Bebidas não inclusas.
AgosTo – 10 – sÁBADo – 20hs. Flash Back Robson 
Castro. Petiscos e bebidas a venda no bar.
AgosTo – 16 – sEXTA-FEIRA – 20hs. Flashback Flávio 
Wave – Ricardo Dias Produção. Petiscos e bebidas

 CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca  – Tel.: 2568-9535
AgosTo – 4 – Domingo – 15hs – Tertúlia Açoriana. 
Convívio e roda de conversa cultural. Título do Encon-
tro: “Sobre Nemésio”. Presença da convidada especial 
prof.ª Drª Monica Figueiredo da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Pesquisadora de produtividade em 
pesquisa do CNP. Entrada franca.
AgosTo – 11 – Domingo – 15hs – Almoço do Dia 
dos Pais.Novidade: O melhor churrasco na brasa, com 
frango, lombinho & linguiça, strogonoff de frango & fru-
tas, com saladas & acompanhamentos variados, ser-
vido no estilo Self-service. Música com Cláudio Santos 
& Amigos. Homenagens ao Pai do Ano de 2019. Apre-
sentação do Grupo Folclórico Padre Tomaz Borba.
AgosTo – 18 – DoMINgo – 15hs. Arraia Açoriano,  
Com barracas, bandeirinha e fogueira. Agora só falta 
você e sua familia.

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Pfa. Lara Villela, 176 – Ingá – Niterói - Tel: 2717-4225
AgosTo – 3 e 4 – sábado e Domingo – 12hs –  Festa 
Agostina solidária em prol do INCA – Quadrilha, dan-
ça típicas, brinquedos, comidas e bebidas.
AgosTo – 25 – DoMINgo – 12:30hs.  Oitavo  Fes-
ta de Folclore Portugês Almoço: Churrasco completo, 
febras, saladas diversas e muito mais (bebidas e do-
ces à parte). Presença Confirmada: R.F. Típicos Ma-
deirense de SP, G.F. Serões das Aldeias, R.F. Cam-
poneses de Portugal, R.F. Eça de Queirós, R.F. Luís 
de Camões.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -  Tel: 2293-1542
AgosTo – 4 – DoMINgo – 12hs. Cardápio variado 
Música por conta do Conjunto Som e Vozes

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
AgosTo – 4 – Domingo – 11hs – Festa Portuguesa. 
Cardápio variado. Atrações: Claudio Santos & Amigos. 

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - Tel: 2284-9190
AgosTo – 18 – Domingo – 11hs. –  N. sra da As-
sunção Uma festa de amor e devoção. Missa às 11hs. 
No salão Social da Casa dos Poveiros. Procissão: Às 
16hs pelas ruas próximas ao Clube. Às 12:30hs Almo-
ço Cardápio: Churrasco, sardinha na brasa, acompa-
nhamentos e saladas diversas . Sobremesa e bebidas 
à parte. Conjunto: Os Vilacondenses. Folclore: Rancho 
Folclórico Eça de Queirós Cardápio: Escalopinho ao 
molho madeira, arroz à piamontese, peito de frango, 
tradicional sardinha assada na brasa, saladas e acom-
panhamentos variados. Sbremesa e bebidas `a parte. 
Conjunto Trio Josevaldo. Atração: Rancho Folcloórico 
Eça de Queirós

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – V. Alegre - Tel: 3253-1244
AgosTo – 11 – Domingo – 12:30hs –  Almoço do Dia 
dos Pais. Cardápio: Churrasco com diversos acompa-
nhamentos e sardinha na brasa. Para dançar Conjunto 
Os Vilacondenses. Apresentação: grupo Folclórico 
Fauto Neves da Casa de Espinho. Sorteio de brin-
des. Desconto para maiores de 60 anos e folclorista 
apresentando carteirinha com foto paga meia entrada. 
Bebidas e doces cobrados a parte.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena,   39 -   Tijuca - Tel: 2568-2018
AgosTo – 11 – Domingo – 11hs. – Almoço do Dia 
dos Pais. Atração musical: Conjunto Som e Vezes, 
com Chiquinho e sua Voz Romântica. Cardápio: en-
trada Bolinhos de bacalhau e batidas tropicais. Pratos 
principais: Churrasco completo c/ acompanhamentos, 
sardinhas portuguesas na brasa, tripas à moda do Por-
to, saladas diversas, mesa de frutas e doces portugue-
ses. 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
AgosTo – 11 – Domingo – 12:30hs –  Almoço do Dia 
dos Pais e Aniversariantes de agosto. Cardápio: Chur-
rasco completo, acompanhamentos, saladas diversas, 
cozidoà portuguesa, frutas. bolo. Atração: Amigos do 
Alto Minho.

Olá, tudo bem?

    Você já desejou ou pediu que alguma coisa mudas-
se na sua vida?  Um relacionamento, um assunto de 
saúde, seu fluxo de dinheiro?  No entanto, não importa 
quanto você tenha tentado, não viu a mudança que de 
alguma forma sabia ser possível?
    Bem, e se um dia pudesse mudar sua vida inteira?  E 
se criar novas possibilidades e felicidade fosse fácil uma 
vez que você tivesse a caixa de ferramentas certa para 
mudar as coisas?
    Eu adoraria ver você no workshop de 1 dia que irei 
facilitar em breve sobre uma coisa chamada Barras de 
Access.
    O que são as Barras de Access?  ‘
As Barras’ são uma terapia de toque em pontos que 
aquieta a mente, nos traz de volta para o equilíbrio e cria 
facilidade, paz e uma sensação de bem-estar parecido 
com uma massagem ou meditação, só que muito mais.
    Como é a classe?  Um dia.  Uma tonelada de ferra-
mentas.  Escolha o que funciona para você. Receba 2 
sessões de barras.  Dê 2 sessões.  Ganhe um manual 
cheio de perguntas, técnicas e ferramentas de mudan-
ças. Respire.  Relaxe. Ganhe clareza.  Seja empodera-
do para mudar qualquer coisa!
    Quais são os benefícios de ‘correr’ suas Barras?
● DIVERSÃO, PAZ, ALEGRIA, & FACILIDADE em to-
dos os aspectos de sua vida
● Pessoas ou situações que antes o ‘tiravam do sério’ 
não incomodam mais ou não causam problemas
● Liberar estresse, ansiedade, e depressão (depressão 
desaparece para muitas pessoas depois de somente 
uma sessão)
Nesta classe você vai aprender:
● Ferramentas e técnicas para criar mudança em qual-
quer área da sua vida que você esteja buscando
● Como ‘correr’ barras;  você vai receber duas sessões 
de Barras® E oferecer duas sessões. Nenhum pré-requi-
sito é necessário -- só a disposição para aprender algo 
novo.  Depois que você completar a classe, você estará 
qualificado para oferecer Barras de Access® para ou-
tras pessoas que podem incluir sua família, amigos e/ou 
clientes.
    O que é que você sempre soube que deveria ser pos-
sível mas nunca conseguiu encontrar?
    #ficaadica



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

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

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

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

Em caso de dúvidas, procure um médico. Ele provavel-
mente indicará uma endoscopia para um diagnóstico mais 
preciso e para selecionar o tratamento mais adequado.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

AlDEiA POrtuguESA
CADA VEz MElhOr

Uma dupla, “da 
pesada” na Aldeia 
Portuguesa do Ca-
deg. Os amigos, 
o proprietário do 
grupo Arte dos 
Vinhos, Ceará, e 
o proprietário do 
Cantinho Carli-
nhos Cadavez, 
do Cantinho das 
Concertinas, com-
panheiros felizes 
neste momentos 
de descontração

Presença 
marcante 
na Aldeia 

Portuguesa 
do Cadeg. 

Em todos os 
sábados, o 

dinâmico
Nelson Correia, 

da renomada 
Flaviense
Madeiras, 

aproveita para 
dar as volta ao 

vira

Está a todo vapor a 
tarde de sábado, em Ben-
fica, no Polo Gastronô-

mico do Cadeg, no Can-
tinho das Concertinas, 
dos simpáticos anfitriões 

e proprietários Carlinhos 
Cadavez  e Ilda. A nossa 
Comunidade Portugue-
sa e o público brasileiro, 
apreciador da cultura e 
da gastronomia do além
-mar,  aproveita pra valer, 
este espaço de lazer e 
bons encontros. Além de 
petiscos variados e pra-
tos apetitosos servidos, 
o tradicional bailarico de 
Cláudio Santos & Amigos 
que lá está com suas con-
certinas,  todas as sema-
na, alegrando as tardes.

O conjunto Claudio Santos & Amigos dando o charme musical com o 
seu bailarico, na Aldeia Portguesa. Vejam a alegria dos participantes 
neste momento de alegria 


