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O primeiro-ministro, An-
tónio Costa, manifestou-se 
satisfeito com a promulga-
ção das alterações ao Có-
digo do Trabalho, conside-
rando ser a primeira medida 
desde 1976 que combate 
a precariedade no merca-
do trabalhista. Em declara-
ções aos jornalistas disse 
que este diploma foi muito 
trabalhado na Assembleia 
da República e resulta da 
concertação social, que, em 
primeiro lugar, vem acabar 
com dois dos fundamentos 
mais inaceitáveis da con-
tratação a prazo, que era o 
fato de ser jovem ou de ser 
desempregado de longa du-
ração.

Costa diz que alteração trabalhista é a 
primeira medidade combate  desde 1976

“Esses dois fundamentos 
desaparecem da lei como 
fundamento do contrato a 
prazo”, destacando a redu-

ção deste tipo de contratos 
e as possibilidades de reno-
vação, e o diploma penalizar 
as empresas que abusem 

da contratação a prazo.
António Costa conside-

rou que é fundamental o 
combate à precariedade, 
pois melhora a produtivida-
de das empresas, dá segu-
rança e expectativa de vida 
a cada um dos trabalhado-
res, e, em particular, para 
as novas gerações, dá-lhes 
confiança no futuro.

Questionado sobre as 
críticas que o diploma rece-
beu da oposição, o primeiro-
ministro considerou que co-
metem um erro de avaliação 
sobre o que esta lei significa, 
pois é a primeira legislação 
aprovada desde 1976 para 
combater a precariedade no 
mercado de trabalho”.

Diretoria realizou almoço festivo para comemorar aprova-
ção do projeto de tombamento da sede da  A.A. Portu-

guesa, como patrimônio histórico cultural da cidade do Rio 
de Janeiro, idealizado pelo vereador Fernando Wiliam, na 
foto com o presidente João Rego, vice-presidente Marcelo 
Barros, e a ex-deputada Laura Carneiro (detalhes na pág 8)

Faltam de condições nos
tribunais, queixam-se os juízes

O PSD vai voltar a 
organizar uma festa do 
Pontal, popular e com 
um toque ecológico, em 
Monchique. A iniciativa 
marca a rentrée de Rui 
Rio, que já recomeçou a 
ter agenda pública após 
um período de férias.                                                                                                                                   
À semelhança do que 
aconteceu no ano pas-
sado, já sob a liderança 
de Rui Rio, a tradicional 
festa do Pontal será um 
convívio de militantes que 
começa com jogos tradi-
cionais e uma partida de 
futebol. No ano passado, o 
próprio líder do PSD entrou 
em campo e participou no 
jogo, mas a equipe da direção 
perdeu. Este ano, o PSD con-
vidou as distritais a levarem 

PSD aposta em festa popular e ecológica

CADERNO DE SÃO PAULO

Aqui vemos a nova di-
retoria eleita no Elos Clube 
de São Paulo Sul. Confira 
essa reportagem e ainda 
a publicação do Dr. Paulo 
Porto Fernandes a respeito 

das eleições em Portugal, a 
coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, 
o almoço do Dia dos Pais 
no Arouca e demais assun-
tos de interesse.

Elos Clube de São Paulo
Sul Com Nova Diretoria 

Pragas de piolhos, casas 
de banho entupidas, baldes 
para apanhar água à entrada 
das salas de audiência, são 
apenas três das situações do 
o retrato traçado pelos presi-
dentes das 23 comarcas judi-
ciais do país, revelado pelo 
jornal Público. Como o relató-
rio se refere a 2018, algumas 
das situações podem já estar 
resolvidas, ressalva o diário.

Os problemas que afetam 
os edifícios são claros, com 
as infiltrações e escorrências 
de água entre os mais referi-
dos pelo jornal, que cita um 
relatório de quase 3.500 pá-
ginas. Em Castelo de Paiva 
a água das casas de banho 
escorria para o piso de bai-

xo e em Espinho a infiltração 
da água da chuva causava 
cortes na eletricidade. Há 
também casos de falta de 
segurança para os usua-
rios dos tribunais e até para 
quem passa junto ao edi-
fício, como no caso do Pa-
lácio da Justiça de Loures 
em que têm caído pedras da 
fachada ou no Tribunal de 
São João Novo onde caiu o 
teto de duas salas.

A falta de ar condicionado 
é outro problema apontado, 
com tribunais a queixarem 
das temperaturas insuporta-
velmente quentes no verão e 
outros a referirem o frio que 
sentem durante o inverno. 
E os aquecedores não são 

solução porque os quadros 
elétricos não aguentam. Há 
até sítios com fios descarna-
dos e tomadas arrancadas 
da parede.

Mas problemas nos tribu-
nais não se resumem aos edi-
fícios. Os juízes queixam-se 
que são entregues agendas 
cuja primeira língua é o es-
panhol, que as canetas não 
escrevem, que os agrafos se 
partem e que as impressoras 
estão constantemente a ser 
enviadas para arranjar por-
que ultrapassaram o tempo 
de vida útil. Para agravar to-
das estas situações, continu-
am a faltar funcionários judi-
ciais. Essas eram as queixas 
dos juízes em 2018. 

Linha circular do Metrô
de Lisboa só abre em 2024

O Governo queria come-
çar as obras no Metrô de Lis-
boa, para a criação de uma 
linha circular, já em outubro, 
para que o projeto estivesse 
concluído em 2023. No entan-
to, a prorrogação do prazo de 
entrega de propostas atirou a 
abertura desta nova linha para 
2024. Segundo o Jornal de 
Negócios, o prazo para entre-
ga de propostas para a cons-
trução dos lotes Rato/Santos 
e Santos/Cais do Sodré devia 
ter terminado a 11 de agosto. 
No entanto, o metro decidiu 
prolongar o prazo até 30 de 
novembro. A empresa justi-
ficou esta decisão com de-
senvolvimentos associados à 
fase de qualificação dos can-
didatos e da apresentação de 

reclamação/impugnação à de-
cisão de qualificação por parte 
dos interessados.

Fonte da empresa garan-
tiu que a nova linha só estará 
aberta no ano seguinte: “As 
obras de construção deverão 
ocorrer até 31 de dezembro 
de 2023, estando prevista a 
abertura ao público da nova 
linha em 2024, após a insta-
lação dos sistemas de via e 
de sinalização, bem como dos 
respetivos ensaios”.

Este projeto implica no pro-
longamento das linhas amare-
la e verde do metro. Ao todo, 
serão construídos 1.956 me-
tros de túnel e duas novas es-
tações na Estrela e em San-
tos, num investimento total de 
210 milhões de euros.

CASA DOS POVEIROS

No último plenário da le-
gislatura, o PS contou com 
a abstenção do PSD e do 
CDS para viabilizar a lei 
do Trabalho, depois de um 
acordo de concertação com 
seis dos sete parceiros. A 
esquerda afirmou, no mes-
mo dia, que caso o diploma 
recebesse o ‘ok’ do Presi-
dente da República, sem 
ser enviado para o Tribunal 
Constitucional, seriam os 
partidos a pedir a fiscaliza-
ção sucessiva das normas.                                                                                                 
Na segunda-feira, Marcelo 
Rebelo de Sousa promulgou 
mesmo o diploma, sem en-
viar ao Tribunal Constitucio-
nal, e  PCP, Bloco de Esquer-
da e os Verdes já garantiram 
que vão pedir para fiscaliza-
ção sucessiva do novo Có-
digo do Trabalho. A CGTP, o 
único parceiro que não assi-
nou o acordo com o Gover-
no, tinha recordado logo na 
segunda-feira o pré-acordo 
que os partidos da esquerda 
tinham feito em julho.

Na Assembleia da Re-
pública, o deputado do PCP 
João Oliveira confirmou aos 
jornalistas que o partido tinha 
o apoio do BE e d’Os Verdes 
no requerimento da fiscaliza-
ção sucessiva da Lei.

BE, PCP e Os Verdes 
vão enviar Lei do 

Trabalho para Tribunal 
Constitucional

produtos regionais que esta-
rão em exposição em bancas.

Segundo David Santos, lí-
der do PSD-Algarve, o jantar e 
as intervenções políticas serão 
por volta das 20h00 ao contrá-

rio do ano passado que 
aconteceram durante o al-
moço, após a futebolada.

Nesta edição, agen-
dada para dia 31 deste 
mês, o dirigente espera 
juntar à volta de 1500 
militantes, mais do que a 
edição do ano passado 
que se realizou em Fonte 
Filipe. A festa do PSD foi, 
em 2018, mais barata do 
que em anos anteriores, 
tendo custado apenas 
10.389 euros, quando 
as rentrées do tempo de 
Passos tinham faturas 12 

vezes mais altas. “Queremos 
fazer também um evento mais 
ecológico e não usar plástico 
para que o que defendemos 
não sejam apenas palavras”, 
afirmou David Santos. 

Fé e emoção 
no domingo 
com missa, 
procissão e 
almoço fes-

tivo a Nossa 
Senhora da 
Assunção. 

(detalhes na 
página 2)

LOUVAM N. S. DA  ASSUNÇÃO

CASA DAS bEIRAS
5ª FESTA POPULAR PORTUGUESA

Mais um belo domingo no solar Beirão com mais uma 
festa portuguesa e homenagens. Na foto podemos ver 

a linda família Robalo, D. Ilda Robalo, 1ª dama Verônica 
Trindade,o presidente José Henrique, Sr. Júlio Robalo, An-
tonio João e sua esposa Marcia.(detalhes na página 14)

VILA DA FEIRA
SUCESSO ARRAIAL FEIRENSE

Mais um domingo maravilhoso no Castelo da Feira com a 
organização do Arraial Feirense. Quinta do Castelo com 

mais um show do Rancho Folclórico Almeida Garrett. (deta-
lhes na página 15)

Família açoriana realizou o seu tradicional arraial Açoriano 
com a casa cheia. (detalhes na página 18)

CASA DOS AçORES
ARRAIAL AÇORIANA FOI ÓTIMO

A.A. PORtuguESA DO RIO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL
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Esta diretoria da Casa dos Poveiros deu continuidade as 
festas tradicionais, no domingo passado a festa de nossa Se-
nhora da Assunção, com a missa as onze horas,  com grande 
participação da comunidade portuguesa, estava lindíssima, 
com  a presença de algumas casas ,Casa das Beiras, Casa de 
Tras-os-Montes e Orfeão Português marcaram sua presença. 
A missa muito bem conduzida pelo Padre Alex de Niterói.

Em seguida, dando continuidade a festividade, o delicioso 
almoço montado pelo pessoal do Eça de Queiros, com a aju-
da dos diretores, mesa farta que se diz, e foi comer e beber 
até a apresentação do Grupo Folclórico Eça de Queiros .

Podemos dizer que este grupo tem uma graça ao se apre-
sentar realmente sui generis , dançam de uma maneira leve 
mas com muita garra. Ao Renato e a sua diretoria os nossos 
parabéns.

Finalizando o grande dia, com a tradicional procissão  de 
Nossa Sra da Assunção passando pelas ruas da Tijuca, le-
vando aos corações  grande emoção aos participantes. A 
Casa dos Poveiros sempre honrando suas tradições e viva 
como sempre.

Pensões recalculadas começaram
 a ser pagas com retroativos

As pensões da Caixa Ge-
ral de Aposentadorias recal-
culadas devido a um acórdão 
do Tribunal Constitucional 
começaram a ser pagas com 
retroativos, custando esta 
revisão de valores 13 mi-
lhões de euros. Esta revisão, 
que levou a um aumento de 
2.237 pensões, é resultado 
da decisão do Tribunal Cons-
titucional de rejeitar a aplica-
ção da norma que calculava 
estas prestações à luz da lei 
em vigor no momento em 
que o pedido era despacha-
do, sendo aplicáveis para 
atribuição de novas pensões 
na CGA, as regras de cálculo 
que se encontrem em vigor à 
data do pedido de aposen-
tadoria, como sucedeu até 
ao final de 2012, e não com 
base nas regras em vigor à 
data da decisão do pedido 
pela CGA. “Esta decisão do 
Tribunal Constitucional obri-
gou a um recálculo oficioso 
de cerca de 7.830 pensões 
atribuídas após janeiro de 
2013, que correspondem às 
pensões em que se registou, 
no período em causa, uma 
alteração da legislação entre 
a data de entrada do pedido 
de aposentadoria e a data da 
decisão do pedido por parte 
da CGA”, afirma o Ministério 
do Trabalho. Das pensões 
objeto de recálculo, o valor 
aumentou para 2.237 pen-
sões de aposentadoria, com 

efeitos desde a data de início 
da pensão e para o futuro, 
correspondendo em termos 
médios a uma subida do va-
lor da pensão na ordem dos 
100 euros mensais, segundo 
contas do ministério. O Go-
verno adianta que o recálculo 
com direito a pagamento de 
retroativos agora efetuado 
representa este ano cerca de 
13 milhões de euros, tendo 
a CGA iniciado o pagamento 
dos valores retroativos des-
tas pensões.

“A CGA procede no mês 
de agosto de 2019 ao pa-
gamento dos retroativos 
salvaguardando, no que diz 
respeito à retenção de IRS, 
que os pensionistas que be-
neficiam deste recalculo não 
sofrerão qualquer penaliza-

ção ou agravamento, benefi-
ciando já da alteração do Có-
digo de IRS  que vem alterar 
a forma de retenção na fonte 
dos rendimentos de pensões 
de anos anteriores, tornando 
o regime mais justo e equita-
tivo, no sentido de que apro-
xima a forma de retenção na 
fonte dos rendimentos do tra-
balho e não onera de forma 
desproporcional a retenção 
na fonte dos rendimentos 
de pensões”, acrescenta na 
nota.

O ministério diz ainda que 
os pensionistas que agora 
veem os valores da sua pen-
são recalculados foram infor-
mados nas últimas semanas, 
por via postal, desta decisão, 
assim como do valor da atu-
alização individual.

Momento da Missa em Louvor a Nossa Senhora da Assunção Inicio da procissão com diretores e associados

Belíssima 
imagem 

da saída 
da direto-
ria e dos 
compo-

nentes do 
Rancho 
Eça de 

Queiros da 
Casa dos 
Poveiros

Magnifica 
apresen-
tação do 
Rancho 

Folclórico 
Eça de 

Queiros

Durante a procissão, em destaque o presidente Renato Fi-
gueiredo e a diretora Gloria Santos

Aspecto dos componentes do Rancho Folclórico Eça de Quei-
ros e das Casas Regionais có-irmãs

Mesa de destaque da família Poveira de Niterói, com as dire-
toras da Casa dos Poveiros,numa linda confraternização,no 
domingo

Empresa contratada por Portugal 
acusada de cobranças adicionais em vistos

A empresa VFS Global, 
contratada pelo Governo portu-
guês para receber pedidos de 
vistos, está a ser acusada por 
cidadãos brasileiros de cobrar 
taxas adicionais às descritas no 
‘site’ da companhia, de acordo 
a imprensa local. Segundo uma 
reportagem do jornal Folha de 
S. Paulo, vários alunos brasilei-
ros declararam ter sido surpre-
endidos com cobranças ocul-
tas que excedem o preço do 
serviço prestado pela empre-
sa no valor de 84 reais,  além 
do preço do próprio visto, que 
varia conforme a sua tipologia.                                                                                                                                       
 “Cobraram-me 288,11 reais 
por taxas e serviços adicionais 
que não solicitei. Em nenhum 
momento fui informado e não 
concordei com a contratação 
de nenhum serviço adicional”, 
relatou ao jornal brasileiro o 
estudante Pedro Galli, aprova-
do num mestrado em Portugal. 
“Em nenhum momento eles 
avisam pelo que você está a 
pagar. Eu paguei cerca de 700 
reais e não tenho a mínima 
ideia do que é que paguei”, afir-
mou João Reis, que aguarda a 
análise do seu processo pela 
VFS Global.

No ‘site’ da empresa é pos-
sível aceder a uma página re-
ferente às taxas consulares, 
que apenas menciona a taxa 
de serviço de 84 reais, não 
estando visível nenhuma co-
brança adjacente. Às críticas 
sobre alegadas taxas ocultas 
somam-se queixas sobre o ser-
viço prestado pela empresa e a 
fraca resposta aos pedidos de 
esclarecimento.

O presidente do Conselho 
Regional da América Central e 
do Sul, António Graça, criticou 
em declarações à Lusa, a esco-
lha da empresa VFS Global por 
parte do Governo português 
para receber pedidos de vistos. 
De acordo com o conselheiro, o 
novo centro de processamento 
de vistos de Portugal no Brasil, 
anunciado em março, acumula 
queixas, referindo a existência 
de funcionários que maltratam 
os clientes e um elevado tempo 
de espera em cada processo.

“Após o Governo português 
ter contratado a VFS Global 
as dificuldades das pessoas, 
que vão desde estudantes 
a reformados, são cada vez 
maiores. Na minha opinião, 
trata-se de um serviço precário 
e com profissionais totalmente 
despreparados. O tempo de 
espera é, em média, de 30 a 
40 dias para agendamento”, 

disse António Graça. O posto 
da VFS Global em São Paulo 
foi o primeiro a ser inaugurado 
no Brasil, em março deste ano, 
seguindo-se Brasília, Salvador, 
Rio de Janeiro e Belo Hori-
zonte. A VFS Global funciona 
unicamente como um centro 
de recepção dos pedidos de 
visto. A responsabilidade sobre 
a aprovação ou não dos mes-
mos continua a ser da inteira 
responsabilidade das autori-
dades portuguesas, de acordo 
com a embaixada de Portugal .                                                                                                                                                
  O serviço resulta de uma par-
ceria com o MNE de Portugal 
e prometia, num comunicado 
emitido pelo Consulado-Ge-
ral de São Paulo, obtenção 
de vistos com tranquilidade e 
evitando filas nos períodos de 
maior procura. A Lusa procurou 
esclarecimentos junto da em-
presa, sem sucesso.

Viseu vai ter a maior sala de espetásculos da região centro
O novo equipamento, a 

nascer nas instalações antigo 
pavilhão multiusos da cidade, 
já obteve parecer favorável da 
Inspeção-Geral das Atividades 
Culturais. Quando for inaugu-
rado – a autarquia estima que 
as obras não cheguem a de-
morar um ano, o Viseu Arena 
será a maior sala de espetácu-
los da região centro: terá capa-
cidade para 5.500 pessoas.

“São objetivos do Viseu 
Arena colocar Viseu no mapa 
nacional e ibérico da oferta de 
espetáculos, reforçar a dinâmi-
ca local e a descentralização 
cultural nacional, mas também 
incrementar a atratividade 
turística de Viseu no Centro-
Norte e nos respetivos eixos 
ibéricos”, afirmou o Presidente  
Almeida Henriques.

A infraestrutura municipal , 
cujo concurso foi lançado com 

um preço base de 6,7 milhões 
de euros, terá equipamentos 
melhorados e mais modernos. 
As novidades vão desde a in-
corporação de uma cortina de 
luz na fachada do equipamen-
to para um diálogo com a cida-
de, à criação de novas zonas 
de público. Haverá uma tribuna 
suspensa, 14 camarotes e 680 
premium seats. Será também 
inaugurado um restaurante e 

um lounge panorâmico para a 
cidade.

“Este projeto visa ainda 
gerar oportunidades de de-
senvolvimento de competên-
cias empresariais e técnicas 
locais ligadas às indústrias 
criativas, culturais e turísti-
cas, com impacto positivo no 
empreendedorismo e no em-
prego local”, concluiu Almei-
da Henriques.

Homenagem a N. S. da Assunção na Casa dos Poveiros
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Notas.. ...e mais

Em Arouca temos passeios, mergulhos e 
gastronomia nas serras da Freita e da Arada

Pedras que parecem parir 
outras pedras, a cascata mais 
alta de Portugal continental, 
minas com história, paisagens 
cinematográficas e boa mesa. 
Tudo isto se encontra nas ser-
ras da Freita e da Arada, em 
território do Arouca Geopark, 
Património Geológico da Hu-
manidade.

Os Passadiços do Paiva 
têm fama, mas há muito mais 
para ver no Arouca Geopark, 
correspondente aos limites 
administrativos do concelho 
e reconhecido pela UNESCO 
como Património Geológi-
co da Humanidade. São 328 
Km/2 com 41 locais de inte-
resse geológico, classificados, 
muitos deles nas serras da 
Freita e da Arada, integradas 
no Maciço da Gralheira.

Aquelas serras vizinhas 
acolhem paisagens de so-
nho, o fenómeno, raríssimo no 
mundo, das pedras parideiras 
e vestígios da exploração mi-
neira de volfrâmio, o chamado 
ouro negro, usado para produ-
zir material bélico durante as 
duas guerras mundiais.

As minas em causa têm a 
particularidade de terem sido 
exploradas por alemães e in-
gleses, que, apesar de esta-
rem em conflito, conviviam pa-
cificamente em Arouca. Como 
se não bastasse todo esse 
património e tamanha carga 
histórica, ainda há comida sa-
borosa, lagoas e uma cascata 
que é a mais alta de Portugal 
continental. 

O planalto da Serra da 
Freita lembra um quadro mui-

água de cozer carne, açúcar e 
canela. “Tem mau aspeto, mas 
sabe muito bem”, assegura .

 As minas de Rio de Fra-
des, junto à povoação, são 
outro geossítio da Serra da 
Freita. A exploração de volfrâ-
mio e estanho aqui remonta a 
1915. Em 1923, foi fundada a 
Companhia Mineira do Nor-
te de Portugal, apelidada de 
Companhia Alemã, por funcio-
nar com capitais da Alemanha, 
à qual se destinava o minério. 
As ruínas das explorações e 
instalações mineiras, onde 
chegaram a trabalhar perto de 
3000 pessoas, estão à vista, e 
a galeria do Vale da Cerdeira 
pode ser percorrida a pé, do 
outro lado encontra-se uma 
queda de água e lagoas que 
convidam a uns mergulhos.

Se há geossítio que mere-

aberto só por marcação, que 
conserva memórias da explo-
ração de volfrâmio nas pro-
ximidades. O Mineiro exibe 
fotografias de 1944 do bairro 
mineiro, do clube e da canti-
na, bem como garfos, tigelas e 
outros objetos ligados a esse 
momento da história. “Havia 
aqui muita gente a trabalhar, 
a sobreviver à custa da mor-
te de outras pessoas”, lembra 
Fátima Martins, pastora e res-
ponsável pela casa, que serve 
cabrito e vitela com batatas no 
forno, arroz de cabidela, gela-
do caseiro ou leite-creme.

Num vale profundo da 
Serra da Arada, acessível a 
pé, esconde-se uma aldeia 
de xisto cuja capela, muito 
branca, se destaca ao longe. 
É Drave, apelidada de “aldeia 
mágica”. Já ninguém mora lá, 
o que não significa que esteja 
abandonada. Há espigueiros 
e habitações em declínio, por 
não terem quem lhes dê uso, 
mas muitas casas têm sido re-
construídas por escoteiros, já 
que esta é a Base Nacional da 
IV Seção do Corpo Nacional 
de Escutas. A aldeia, banhada 
pela Ribeira de Palhais, tem 
ainda lagoas onde refrescar o 

to belo e mutável: na primave-
ra cobre-se de roxo e amarelo, 
devido à urze e à carqueja, e 
no fim do verão é todo doura-
do. Para melhor apreciar tal 
dádiva natural, nada como su-
bir ao Radar Meteorológico de 
Arouca, uma infraestrutura do 
Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera instalada a mais 
de mil metros de altitude, com 
uma varanda panorâmica no 
décimo andar. Em dias limpos, 
avista-se desde o Grande Por-
to até à Figueira da Foz, reco-
nhece-se o mar e o perfil dos 
barcos, além do planalto em 
si e das povoações em redor. 
Aqui existe, aliás, um geossí-
tio: a Panorâmica da Costa da 
Castanheira. Não é à toa que 
chamam à Freita “serra encan-
tada”.

Na aldeia de Castanheira 
fica a Casa das Pedras Pari-
deiras, um centro de interpre-
tação ligado a um fenómeno 
extremamente raro, cingido a 

uma área de 1 Km/2. Os re-
sidentes habituaram-se a ver 
nódulos soltar-se da rocha 
mãe, por ação dos agentes 
erosivos, como se a pedra pa-
risse outras pedras, por isso, 
batizaram-nas de pedras pa-
rideiras .     Os visitantes po-
dem ir a 2 afloramentos: um 
a céu aberto e outro  coberto. 
Há quem acredite que pôr nó-
dulos sob a almofada potencia 
a fertilidade, mas estes desti-
nam-se só à investigação, não 
podem ser vendidos nem ofe-
recidos.

Davide Fernandes, que tra-
balha como guia na Casa das 
Pedras Parideiras, abriu o Ho-
tel Rural da Freita, na aldeia 
de Mizarela, há pouco mais de 
um ano. Este hotel de 3 estre-
las tem quartos com nomes de 
geossítios do Arouca Geopark 
e fica a escassas centenas de 
metros de um deles: a Frecha 
da Mizarela, a cascata mais 
alta de Portugal. Aqui, o rio 
Caima projeta-se a uma altura 
superior a 60 metros. Na sua 
base formam-se lagoas esco-
lhidas por muitos .

Quando António Quares-
ma decidiu abrir o Restauran-
te do Pedrógão na aldeia na 
Serra da Freita, chamaram-lhe 
maluco. Certo é que as trutas 
com molho de escabeche, o 
javali, a vitela assada e outras 
especialidades atraem gente 
de todo o lado a esta casa de 
agricultores, que funciona só 
por reserva. António e a mu-
lher, Susana, servem pratos 
confeccionados com produtos 
próprios, das trutas às batatas, 
e também têm opções para ve-
getarianos. Nas sobremesas, 
destaca-se a sopa seca, um 
doce tradicional feito com pão, 
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corpo, na estação quente.
O Arouca Geopark é a es-

pecialidade da Just Come, 
Countryside & Adventure Tou-
rs, que desenvolve programas 
turísticos neste território, entre 
eles, passeios de jipe, por es-
trada e off-road, com paradas 
em vários pontos das serras 
da Freita e da Arada.

A jeep tour da Serra da 
Freita, por exemplo, passa 
pelas pedras parideiras, pelas 
pedras boroas do Junqueiro, 
pela Frecha da Mizarela e pe-
los miradouros São Pedro Ve-
lho e Detrelo da Malhada; e a 
jeep tour  permite visitar, além 
desses 2 destinos, Rio de Fra-
des. 

O proprietário da Just 
Come, Pedro Teixeira, tanto 
conduz o jipe como apresenta 
pessoas e lugares, dá infor-
mações sobre história, fauna 
e flora, partilha curiosidades 
e lendas. A empresa também 
faz visitas guiadas a pé, com 
direito a piquenique, e roteiros 
à medida.

Ou seja visitar Arouca é 
mais que uma maravilha para 
se deliciar com as proposta 
acima . Vá que nos garanti-
mos .

taP sobe 11 posições em 
ranking da star alliance

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, infor-
mou aos  trabalhadores que a companhia aérea portugue-
sa subiu 11 posições, passando num ano de 26.º para 15.º, 
no ranking Net Promoter Score das companhias da Star 
Alliance, no grau de satisfação dos clientes. Numa men-
sagem enviada aos colaboradores, o responsável salienta 
que a TAP escalou 26,2 pontos de NPS “diminuindo a dife-
rença face à média em 3,7 vezes, em comparação ao perí-
odo homólogo, junho 2018”. Antonoaldo Neves nota ainda 
que o segundo trimestre deste ano foi o período em que o 
NPS TAP mais se aproximou do NPS médio da Star Allian-
ce. Para o CEO, estes dados do estudo da Star Alliance 
atestam as melhorias que observamos nos dados :”Num 
momento em que operamos mais de 400 voos diários, 
abrimos 10 novas rotas, recebemos 3 novas aeronaves 
por mês e transportamos números recorde de passageiros, 
destacamos o aumento de 22,5 pontos no Entretenimento, 
18,2 pontos no Conforto, Comida e Bebida e 16,2 pontos 
nos Assistentes de Bordo”, acrescenta o presidente.

Consultoras e turismo 
disparam na receita de iRC

O contributo dos setores de consultoria e de turismo para 
as receitas de IRC disparou no ano de 2017. Os dados da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, mostram que as ativi-
dades de consultoria, científicas e técnicas representavam 
10,9% do total das receitas de IRC em 2017, enquanto o 
setor de alojamento e restauração valia 3,7% das receitas. 
Em ambos os casos, há aumentos superiores a 200% face 
às receitas registadas em 2010. Ao todo, as consultoras 
valeram ao Estado receitas de 488 milhões de euros em 
2017, valor que representa um aumento de 267,7% face a 

2010. Já o setor do turismo trouxe receitas de IRC de 166 
milhões de euros nesse ano, uma subida de 239,1% em 
relação a 2010.

Lisboa tem clínica de saúde oral 
gratuita para jovens até 18 anos
O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ed-
mundo Martinho, estima que a unidade de saúde oral de 
Lisboa poderá dar cerca de 50 mil consultas por ano. Em 
declarações aos jornalistas após a inauguração, que con-
tou com a presença dos ministros da Saúde e do Trabalho 
e Solidariedade Social, o provedor admitiu a possibilida-
de de abrir mais centros em Lisboa ou até de alargar os 
beneficiários para concelhos da Grande Lisboa. A equi-
pe da clínica SOL (serviço odontopediátrico de Lisboa) é 
composta por 10 médicos dentistas, três higienistas, de 
assistentes dentários, um auxiliar e quatro administrati-
vos, todos eles com dedicação a tempo inteiro. Situada na 
Avenida Almirante Reis, no centro da cidade, a unidade 
vai funcionar de segunda a sexta das 08:00 às 20:00 e 
no sábado até às 13:00. Além de realizar cerca de 50 mil 
consultas ano, a Santa Casa traça como objetivo diminuir 
em pelo menos 60% a prevalência de cáries dentárias até 
2025 no concelho de Lisboa.

Onze empresas pré-qualificadas 
para a expansão do metro do Porto
Numa notícia publicada no site da Metro do Porto, a em-
presa revela que 11 consórcios foram considerados aptos 
a construir as novas linhas do metro, sendo que, relativa-
mente à nova Linha Rosa, o júri pré-qualificou seis das 10 
candidatas e, para a linha Amarela, foram pré-qualificadas 
sete das 11 empresas que apresentaram propostas. O 
concurso prossegue agora com um período de audiência 

prévia, no qual os candidatos podem apresentar questões 
e eventuais reclamações e, depois, a Metro do Porto vai 
convidar as empresas pré-qualificadas a apresentarem a 
sua proposta de preço para a execução das duas emprei-
tadas de expansão da rede. “Trata-se de um investimento 
de 300 milhões, que acrescentará 6 Km e 10 milhões de 
novos clientes à rede do Metro”, lembra a empresa. Será 
o prolongamento da Linha Amarela, entre Santo Ovídio a 
Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia, e a construção da Linha 
Circular (Linha Rosa), entre os Aliados/Praça da Liberdade 
e a Casa da Música, no Porto. 

Governo vai orientar serviços 
para reduzirem duração dos 

contratos a prazo
“O Governo assume desde já o compromisso, como empre-
gador, de emitir uma orientação a todos os serviços para res-
peitarem os tempos  que estão previstos no Código do Traba-
lho”, disse o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Vieira da Silva. Apesar de a redução da duração má-
xima do contratos a prazo de 3 para 2 anos estar apenas 
prevista nas novas regras do Código do Trabalho, promul-
gadas pelo Presidente, a medida será desta forma aplicada 
de imediato também à função pública, explicou o governante. 
“O Governo sempre disse que existe uma relação entre a Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas e o Código do Traba-
lho, mas alguns aspetos previstos na lei laboral precisarão de 
uma nova lei na Assembleia da República para poderem ser 
aplicadas aos trabalhadores em funções públicas, como é o 
caso da duração dos contratos a prazo”, disse Vieira da Silva. 
Essas alterações à lei laboral da função pública já não serão 
possíveis na atual legislatura, adiantou o ministro, mas serão 
feitas de imediato assim que houver condições políticas, ou 
seja, já com um novo Governo em funções após as eleições 
legislativas de 06 de outubro.

ce visita, na Serra da Arada, 
são as minas de Regoufe, per-
to da aldeia. Em 1915, o fran-
cês Gustave Thomas obteve 
o alvará de exploração para a 
Poça da Cadela, a concessão 
mais importante da zona; e em 
1941 surgiu a Companhia Por-
tuguesa de Minas, conhecida 
como Companhia Inglesa, por 
funcionar sobretudo com capi-
tais e administração britânicos. 
Os ingleses exploravam estas 
minas para que não sobrasse 
volfrâmio para os alemães, 
conta Pedro Teixeira, proprie-
tário da Just Come, Countrysi-
de & Adventure Tours. Curio-
samente, alemães e ingleses 
eram inimigos pela Europa 
fora, mas aqui partilhavam a 
mesma estrada, as pensões… 
Viviam pacificamente lado a 
lado”.

Na aldeia agrícola de Re-
goufe existe um restaurante, 
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Município cede 5 veículos 
para Higiene e Limpeza 
Urbana às Freguesias 

Regiões & Províncias

sabrosa

O Município de Oeiras cedeu cinco veículos au-
tomóveis às Juntas de Freguesia e Uniões das Fre-
guesias do concelho para aumentar a eficácia dos 
trabalhos de higiene e limpeza do espaço público. 

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

 A atribuição destas viaturas tem como principal 
objetivo dotar as equipes afetas às freguesias de 
meios para, em regime e complementaridade com 
a Câmara Municipal de Oeiras, poderem desenvol-
ver ações de limpeza dos espaços públicos do seu 
território. 

 As viaturas, cedidas em regime de comoda-
to no âmbito da delegação de competências, são 
de transporte misto de pessoas e mercadorias de 
3500Kg, têm capacidade de transportar até três 
pessoas e carga até 1200Kg. Estão ainda equipa-
das com depósito de água, com a capacidade de 
1.000 litros e máquinas lavadoras e de alta pressão.

 O depósito de água e a máquina de pressão 
acoplada permitem a autonomia destas equipas 
em intervenções pontuais como a higienização de 
envolventes aos equipamentos de deposição de re-
síduos, lavagem de passeios, arruamentos, interfa-
ces ou outras zonas de estadia que necessitem de 
intervenções complementares às planeadas pelas 
equipas do Município.

 Deste modo, Oeiras terá uma resposta ainda 
mais próxima e rápida para satisfazer os interesses 
das populações, nomeadamente no que à higiene e 
limpeza urbana diz respeito.

 O Município de Oeiras continua, assim, a refor-
çar a sua aposta na melhoria da limpeza urbana, 
privilegiando uma melhor organização e qualidade 
de serviço. As freguesias passam a desenvolver 
ações de limpeza dos espaços públicos do seu ter-
ritório, complementando o trabalho do Município.

A edição de 2019 do Sabro-
sa Summer Fest traz a Sabro-
sa Fernando Daniel e mais dois 
espetáculos que prometem fi-
car na memória do público sa-
brosense.

O festival arranca no dia 21 
de agosto, no Largo da Praça, 
com a apresentação da peça 
“Iceberg – O último espetácu-
lo”, pela Peripécia Teatro.

No dia 28, e em ano de co-

memorações dos 500 anos da 
viagem de circum-navegação 
de Fernão de Magalhães, é 
apresentado o concerto “Fer-
não de Magalhães – concerto 
dos 500 anos da viagem”, pelo 
grupo Vox Angelis, junto à casa 
do navegador sabrosense.

O festival termina no dia 6 
de setembro com a atuação do 
artista Fernando Daniel no BB 
King Parque.

sabrosa summer Fest está de volta e traz Fernando Daniel a sabrosa

A quinta edição da Feira 
das Atividades Agrícolas e 
da Raça Marinhoa do Con-
celho de Ovar - Ovar Rural 
2019 iniciou, em Válega, 
organizada pela Coopera-
tiva Agrícola do Concelho 
de Ovar (CACO) e Câma-
ra Municipal de Ovar. Até 

ovar

melhaDa

leiria

hospital misericórdia assinala 13.º aniversário
com campanha “o azar previne-se”

O Hospital Misericórdia 
da Mealhada (HMM) com-
pleta (12 de agosto) 13 anos. 
Porque a instituição não 
acredita em azares, a data é 
assinalada com a campanha 
“O azar previne-se”. Esta 
iniciativa é constituída por 
13 ações que permitem ao 
utente “prevenir, em vez de 
remediar”. A campanha, que 
entra hoje em vigor, será 
divulgada pelo HMM nos 
próximos tempos, nas suas 
plataformas digitais.

“No que diz respeito à 
saúde, prevenir é fundamen-
tal e foi para esta realidade 
que quisemos alertar nos 13 
anos do HMM”, explica Bruno 
Peres, diretor-geral da Santa 
Casa da Misericórdia da Me-
alhada (SCMM), instituição 
que detém o HMM. “Ao todo 
divulgamos 13 serviços e 
ações – o mesmo número de 

“ovar rural”
privilegia difusão 
do conhecimento 

técnico
18 deste mês, o Pavilhão 
Gimnodesportivo de Vále-
ga acolhe uma série de 
iniciativas e atividades re-
lacionadas com o sector 
primário, uma exposição de 
empresas agrícolas, stands 
gastronómicos, produtos de 
origem cooperativa e arte-

anos que o nosso hospital já 
conta ao serviço das pesso-
as do concelho da Mealhada 
– que ajudam o utente a pre-
venir situações de saúde an-
tes que estas se tornem mais 
complicadas ou, no limite, até 
mesmo irreversíveis”, frisa o 
responsável.

Segundo Aloísio Leão, 
diretor clínico do HMM, “na 
saúde, a prevenção e a de-

sanato local. Álvaro Vas-
concelos, presidente da 
CACO, aludiu ao interregno 
de 2018, “por falta de con-
dições”, mas garantiu que 

mal tomou posse foi sem-
pre sua intenção avançar 
para a sua realização, dada 
a “importância da atividade 
agrícola em Válega”. 

tecção precoce de proble-
mas são absolutamente es-
senciais porque permitem à 
equipa clínica atuar a tem-
po de evitar consequências 
mais graves, mas a tendên-
cia do utente é sempre pro-
curar apoio médico apenas 
quando os sintomas já são 
evidentes”. O responsável 
considera ainda que “a pre-
venção da doença, ou o seu 

diagnóstico em fase muito 
inicial, é importantíssima 
para o sucesso da interven-
ção médica”.

O HMM abriu portas a 12 
de agosto de 2006, sendo 
hoje a principal resposta de 
saúde no concelho da Mea-
lhada. Com especialidades 
tão diversas como a cardio-
logia, a dermatologia, a fisio-
terapia, a neurologia ou a gi-
necologia/obstetrícia, o HMM 
tem como missão a presta-
ção de serviços de saúde de 
qualidade, de forma humani-
zada, aliados à eficiência e 
ética e contribuindo para a 
qualidade de vida das pesso-
as. O HMM é uma organiza-
ção hospitalar autossusten-
tável, que pretende esbater 
as assimetrias, possibilitan-
do cuidados de saúde no en-
quadramento geográfico da 
residência dos utentes.

A instalação avícola da 
Lusiaves prevê a existência 
de 59.900 aves.

A Câmara de Leiria em-
bargou os trabalhos de 
construção do aviário que a 
Lusiaves está a implemen-
tar na zona do Picheleiro, 

Câmara embargou obras de aviário no Picheleiro

Barosa. A informação foi 
avançada pelo presidente da 
Autarquia, Raul Castro, na 
última reunião de executivo, 
negando, assim, que o Mu-
nicípio tenha interposto uma 
“resolução fundamentada” 
para tentar impedir a sus-

pensão da obra, já decretada 
pelo tribunal, na sequência 
de uma providência cautelar 
interposta pela população.

“Assim que a Câmara foi 
notificada da decisão judicial, 
fizemos o embargo da obra”, 
assegurou Raul Castro, em 
resposta a um pedido de es-
clarecimentos feito pelos ve-
readores do PSD. A bancada 
da oposição, pela voz de 
Fernando Costa, defendeu 
que a população “tem toda 
a razão” e que o município 
deve “multar pesadamente” 
o promotor.

Na semana passada, 
a Comissão da População 
do Picheleiro veio a público 
acusar a Lusiaves de des-

respeitar uma providência 
cautelar que, entende, impõe 
a suspensão dos trabalhos 
de construção do aviário. 
Em missiva enviada recen-
temente à Câmara de Leiria, 
a Comissão questionava so-
bre o valor da coima aplicada 
pelo facto de o desaterro “ter 
sido feito ilegalmente”.

A Lusiaves continua a 
não responder ao pedido de 
esclarecimentos feitos pelo 
JORNAL DE LEIRIA sobre 
as queixas da população.

A instalação avícola em 
causa prevê a existência de 
59.900 aves e uma produção 
anual média de 8,6 milhões 
de ovos. Serão criados dois 
grupos de cinco pavilhões.

Para a época balnear de 2019 o município de 
Oeiras investiu num modelo de equipamento de de-
posição de resíduos diferenciador e exclusivo, que 
permite aos banhistas depositar os seus resíduos, 
de forma seletiva, num equipamento estético e mo-
derno.

Contudo, tem-se assistido a um elevado nível de 
vandalismo dos mesmos, sendo necessária a sua 
reparação/ substituição com grande frequência.

Apela-se por isso ao civismo e às boas práticas, 
na preservação de um equipamento comum em 
prol de uma praia com excelente qualidade.

Vandalismo em
equipamentos ambientais
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pedras salgadas

Vieira do Minho

lourinhã

ribeira de pena

Mostra de produtos locais na
XXi Feira do linho em ribeira de pena

No niciou de  agosto, rea-
lizou-se a XXI Feira do Linho 
– Mostra de Produtos Locais 
de Ribeira de Pena. O desfile 
“O Linho está na Moda” mar-
cou o início do maior certame 
do concelho. Os coordena-
dos concebidos por Fernan-
do Nogueira e inspirados na 
devoção à Sra. da Guia des-
lumbraram o público que en-

cheu a Praça do Município.
A cerimônia oficial de 

abertura decorreu, no dia 
2 de agosto, e contou com 
a presença do Secretário 
de Estado das Florestas e 
do Desenvolvimento Rural, 
Miguel João de Freitas que 
aproveitou a ocasião para 
elogiar o trabalho que tem 
sido efetuado em Ribeira de 

O Dino Parque vai ofe-
recer quatro euros de des-
conto por bilhete, até 30 de 
setembro, a todos os louri-
nhanenses, para celebrar os 
450.000 visitantes que o par-
que temático registrou até 
agora. Desta forma, a em-
presa pretende agradecer a 
todos os habitantes do con-
celho que, em dois anos, “fo-
ram embaixadores do maior 
parque temático da Europa”. 
Para usufruir deste desconto 
basta levantar o vale junto 
dos serviços do Município 
da Lourinhã e apresentar a 
fatura da água. À entrada do 
Dino Parque basta apresen-
tar o vale devidamente pre-
enchido com os dados pes-
soais e o número da fatura.  

dino parque da lourinhã oferece descontos nos 
bilhetes para todos os habitantes do concelho

O desconto, de quatro eu-
ros, é por bilhete até um má-
ximo de quatro bilhetes, dois 
adultos e duas crianças.

Para Luís Rocha, direc-
tor-geral do Dino Parque, 
“esta iniciativa é uma for-

ma de agradecimento a to-
dos os habitantes da Louri-
nhã pelo orgulho e esforço 
na divulgação do parque 
e por acreditarem no pro-
jecto desde o primeiro dia. 
Quero também agradecer 

Feira Mostra do associativismo 
congrega 43 associações

a colaboração da Câmara 
Municipal da Lourinhã que, 
ao longo destes dois anos, 
soube apoiar e reconhecer o 
papel do parque temático no 
desenvolvimento da região”.

Polo de atração turística, 
o Dino Parque continua a 
apostar na inovação como 
base do sucesso. Em comu-
nicado, a empresa gestora 
do empreendimento subli-
nha que o novo trilho dedi-
cado aos monstros mari-
nhos “é um exemplo desta 
estratégia a par do apoio à 
investigação científica no 
nosso país e o dinamismo, 
criatividade e pedagogia 
das inúmeras actividades 
desenvolvidas para os 
mais novos”.

A Feira Mostra do Asso-
ciativismo, uma iniciativa 
da Câmara Municipal de 
Vieira do Minho, conseguiu 
reunir 43 expositores que, 
durante três dias, mostra-
ram aos visitantes o traba-
lho desenvolvido nas suas 
associações. 

Segundo informação do 
presidente do Município, 
António Cardoso, “a inicia-
ti¬va revestiu-se de êxito, 
não só pela forte afluência 
de público, como também 
pela dinâmica demonstra-
da pelas coletividades no 
desenvolvimento do seu 
trabalho em prol da comu-
nidade”. Para além do tra-
balho realizado ao longo do 
ano, algumas associações 
brindaram o público com al-

guns momentos iniciou  na 
Praça do Município, com os 
vinte e um repuxos de água 
reparados, pelas 18 horas, 
da sexta-feira, ao som dos 
“Trampolineiros de Vieira” 
e do Coro Juvenil de Vieira 
do Minho. Seguiu-se a visi-
ta do presidente da Câmara 
aos stands ali presentes e 
às tendas de Associações 
que aproveitaram o even-
to para comercializarem 
produtos para angariação 
de fundos. Às 20 horas, a 
Associação de Pais e En-
carregados de Educação 
promoveu o colóquio “A 
saúde jovem”, pelo Dr. Ri-
cardo Paulo. Uma hora de-
pois a Banda Filarmónica 
de Vieira do Minho deu um 
concerto.

A 18ª Feira do Mel 
e do Artesanato irá re-
alizar-se de 16 a 18 de 
agosto no parque termal 
de Pedras Salgadas. 
Esta edição conta com a 
presença de 88 exposito-
res ligados aos produtos 
regionais e associativis-
mo. Quem desejar, pode-
rá jantar sexta e sábado 
ou almoçar domingo nas 
tasquinhas.

Através desta feira, 
a Câmara Municipal e a 
EHATB, com apoio da 
Aguiarfloresta, promovem 
o mel e os seus produ-
tores, bem como os artefatos 
trabalhados pelos artesãos.

A música será a nota do-
minante da animação socio-
cultural da feira com um espe-
táculo musical na sexta-feira à 
noite: Lucky Duckies. No sá-
bado à tarde haverá cantares 
promovidos pela Aguavela-
mes e à noite folclore promovi-
do pela Acrepes. No domingo 
à tarde, vários artistas sobem 
ao palco: Irmãos Verdades, 
Bombocas, Ricardo & Henri-
que, Joana e 4 Mens.

Feira do Mel e do 
artesanato com muitos 

artistas populares

santa Marta

Num ambiente festivo e 
de muita animação, decor-
reu, a cerimônia oficial da 
inauguração do Espaço Con-
vívio de Sever.

Um espaço há muito an-
siado pela população cuja 
integração na paisagem vi-
nhateira envolvente é marca-
da pela dominância do xisto, 
vidro e materiais tradicionais 
sendo que o mesmo contem-
pla um amplo salão, cozinha, 
bar de apoio e outros anexos, 
complementado por um mag-
nífico miradouro.

O Presidente do Municí-

espaço Convívio de sever foi inaugurado
pio, Dr. Luís Machado, vin-
cou a importância do espaço 
para a comunidade local e 
emigrante, podendo tornar o 
mesmo numa mais-valia em 
termos festivos, sociais e de 
animação. “ O Município em 
colaboração com a Junta de 
Freguesia deu resposta a 
uma velha ambição da fre-
guesia e empenhou-se na 
sua construção, investindo 
cerca de 150.000 euros”.

Por outro lado, o Presiden-
te da Junta de Freguesia de 
Sever, António Júlio Almeida, 
manifestou em nome da Jun-

Durante o fim de semana, 
haverá concursos temáticos – 
Qualidade do Mel e Rótulos 
de Mel no sábado à tarde, Do-
çaria Confecionada com Mel, 
Decoração e Peças de Arte-
sanato no domingo à tarde.

Haverá muita animação, 
mas este certame regional 
também irá aprofundar o co-
nhecimento em especial do 
setor da apicultura, através da 
mesa redonda na manhã de 
domingo: Abelhas, agricultura 
e sustentabilidade.

Pena no âmbito da aplicação 
das novas medidas de defe-
sa da floresta.

No seu discurso, o Presi-
dente da Câmara Municipal, 
João Noronha, referiu que era 
importante “dignificar e valori-
zar a produção artesanal do 
linho, apostando na inovação, 
na versatilidade e na criação 
de novos produtos de linho de 
reconhecida qualidade que, 
aliando tradição e modernida-
de, abrem as portas a novos 
mercados e a novas oportu-
nidades de negócio para este 
sector tradicional”.

Ao longo dos três dias, 
passaram pela feira cente-
nas de visitantes que tiveram 
oportunidade de apreciar e 
comprar os produtos de se-
tenta artesãos, produtores lo-
cais e empresários da região.

Esta edição foi anima-

da pela Banda Music´Loisir 
oriunda de Saint Galmier 
(França), pelos Grupos de 
Bombos do concelho, pelo 
Grupo de Cavaquinhos “Os 
Apimentados”, pelo Grupo de 
Cavaquinhos de Ribeira de 
Pena, pelo Grupo de Canta-
res “Os Artesãos da Trofa” e 
pelo Rancho Folclórico Juve-
nil de Balteiro.

Em simultâneo, decor-
reram as Festas da Vila em 
honra de Nossa Senhora das 
Angústias e do Divino Salva-
dor onde atuaram os Karetus, 
o Leandro, os Hi-Fi e a Ana 
Malhoa.

A XXI Feira do Linho foi 
organizada pelo Município de 
Ribeira de Pena e pelos EHA-
TB com objetivo de dar visi-
bilidade aos produtos locais, 
em particular, à produção ar-
tesanal do linho.

ta e da população o seu con-
tentamento pelo novo equi-
pamento, assegurando que 
o mesmo estará disponível 

para a comunidade, quer para 
eventos de várias ordens quer 
para outros acontecimentos 
de carater público.

Castelo branCo

O Instituto Politécnico 
de Castelo Branco (IPCB) 
lançou um programa para 
apoio aos alunos interna-
cionais, através da criação 
de uma bolsa de mentores, 
anunciou hoje a instituição.

“O programa Amigos 
Académicos irá permitir a 
troca de experiências entre 
os alunos portugueses do 
IPCB e os alunos interna-
cionais, proporcionando o 

acompanhamento necessá-
rio para a identificação e re-
solução de dificuldades des-
tes, incentivando ao mesmo 
tempo a sua integração aca-
dêmica e contribuindo para 
o enriquecimento pessoal, 
social e organizacional da 
instituição”, explica, em co-
municado, o IPCB.

Esta iniciativa, promo-
vida pela instituição, tem 
como objetivo o apoio aos 

Politécnico lança programa de apoio a alunos estrangeiros
alunos internacionais, atra-
vés da criação de uma bol-
sa de mentores, constituída 
por alunos do IPCB.

“As atividades desenvol-
vidas pelos mentores são 
certificadas pelo IPCB, cre-
ditadas e constam do suple-
mento ao diploma, podendo 
ainda estes alunos benefi-
ciar do programa de apoio 
social extraordinário da ins-
tituição”, lê-se na nota.

O presidente do IPCB, 
António Fernandes, con-
gratula-se com a iniciativa 
institucional, que considera 
de “extrema importância” à 
promoção da integração dos 
estudantes internacionais 
que já representam mais de 
15% dos estudantes desta 
instituição de ensino supe-
rior público.

O formulário de registro 
no programa Amigos Aca-

dêmicos está disponível na 
página da internet do IPCB, 
em www.ipcb.pt, sendo que 

a participação é aberta a to-
dos os estudantes da insti-
tuição.
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Economia
Robôs ameaçam mais de um

milhão de empregos em Portugal
A automatização do 

trabalho poderá levar Por-
tugal a perder mais de um 
milhão de postos de tra-
balho até 2030, principal-
mente na indústria trans-
formadora e no comércio.

“Metade do tempo hoje 
dedicado ao trabalho pode 
ser automatizado”, alerta 
Eduardo Castro Marques, 
membro da Law Academy, 
que vai organizar, de 19 a 
20 de setembro, no Porto, 
a conferência Labour 2030, 
que juntará 150 oradores 
de 30 países para debater 
matérias como a robotiza-
ção, a inteligência artificial e 
as aspirações dos trabalha-
dores neste novo mundo.                                                                                                                                         
A robotização da indústria 
e a digitalização da econo-
mia vão provocar, a curto 
e médio prazo, profundas 
alterações no mercado de 
trabalho. A própria Orga-
nização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento 
Econômico,  já previu uma 
redução na casa dos 14% 
no mercado. E o país tem 
que estar preparado. Uma 

A taxa de inflação anu-
al em julho em Portugal 
foi a mais baixa da União 
Europeia, abaixo da mé-
dia comunitária e da zona 
euro e uma das mais redu-
zidas dos últimos anos no 
país, divulgou o Eurostat.                                                                                                                                
Segundo dados divulgados 
pelo gabinete estatístico da 
UE, a taxa de inflação anual 
verificada em julho em Por-
tugal foi de -0,7%, percen-
tagem que compara com 
a de 0,7% em junho deste 
ano e com a de 2,2% regis-
trada em julho de 2018.

Na média na UE, fixou-
se em 1,4% em julho deste 
ano, baixando face ao mês 
anterior e ao mês homólogo 
do ano passado, que foi de 
2,2%. Na zona euro a ten-
dência foi para queda, com 
uma taxa de inflação anual 
de 1% em julho, abaixo da 

percentagem de junho deste 
ano (1,3%) e da de julho de 
2018 (2,2%).

A seguir a Portugal, que 
lidera a lista dos países 
com taxa de inflação anual 
mais baixa em julho, se-
guem-se o Chipre (0,1%) e 
Itália (0,3%), enquanto as 
mais altas são da Romênia 
(4,1%), Hungria (3,3%) e à 
Eslováquia (3%).

Relativamente a junho 
deste ano, a inflação anu-
al caiu, em julho, num total 
de 15 Estados-membros da 
UE, mantendo-se estável 
noutros dois e subindo nos 
restantes onze.

A contribuir para estes re-
sultados na zona euro está, 
de acordo com o Eurostat, 
a inflação nos serviços, nos 
produtos alimentares, álcool 
e tabaco e ainda nos bens 
industriais e na energia.

Portugal com taxa de inflação 
mais baixa da União Europeia  

A atividade turística vol-
tou a acelerar em junho, 
impulsionada tanto pelo 
mercado interno como ex-
terno. Os hóspedes au-
mentarem 9,7% para 2,7 
milhões, as dormidas su-
biram 5,6%, ultrapassan-
do os 7 milhões e as re-
ceitas a crescerem 11,8%. 
Os dados foram revelados 
pelo Instituto Nacional de 
Estatística .

Este crescimento de-
veu-se às dormidas de 
residentes que cresce-
ram 11,6% (+9,1% em 
maio). Também as de não 
residentes aumentaram 
3,2%, totalizando 2,1 mi-
lhões e 5 milhões de dor-
midas, o que traduz um 
peso de 70% dos merca-
dos externos.

Já os proveitos totais da 
hotelaria em Portugal subi-
ram 11,8%, para 466 mi-
lhões de euros, enquanto 
os proveitos de aposento 
progrediram 12,1%  para 
351,6 milhões de euros.

No acumulado do pri-
meiro semestre registrou-

Turismo volta a acelerar e estrangeiros
já representam 70% das chegadas 

Nunca o jogo tinha dado tanto dinheiro ao Estado: em 
2018, entraram nos cofres públicos 28 milhões de euros 
provenientes dos casinos e bingos portugueses, num ano 
em que o volume do jogo ultrapassou os 1.6 bilhões de 
euros. Contas feitas, os apostadores movimentaram 4.4 
milhões de euros por dia, informa o Correio da Manhã, que 
cita o relatório de atividades do Turismo de Portugal.

O estabelecimento onde se movimenta mais dinheiro 
é o casino: em 2018, segundo o Correio da Manhã, cir-
cularam nos 12 casinos em exploração em Portugal 1.57 
bilhões de euros. A Câmara da Figueira da Foz,  onde um 
destes casinos opera, recebeu no ano passado uma fatia 
de 74 mil euros. Já o bingo, em Portugal há 14 salas, re-

presentou mais de 54 milhões de euros.
Nos últimos sete anos, o Estado recebeu 183.5 mi-

lhões de euros provenientes do jogo, após a devida fis-
calização e cobrança de impostos. 2014 foi o ano de me-
nor lucro. Desde 2015, o montante tem vindo a aumentar.                                                                                                     
Já as apostas online,  com maior incidência para as des-
portivas, geraram em 2018 mais de 152 milhões de euros.

Mas não só os casinos, as autarquias ou o Estado que 
lucram com este negócio. O valor das fichas que ficam 
perdidas ou abandonadas são entregues a misericórdias. 
Em 2018, as misericórdias locais receberam um total de 
155 mil euros fruto destas receitas, ainda segundo o Cor-
reio da Manhã .

Estado recebeu 28 milhões de euros 2018 

se uma subida de 7,6% 
nos hóspedes (para 12,2 
milhões) e de 4,7% nas 
dormidas (para 30,5 mi-
lhões), com contributos 
positivos, dos residentes 
(+8,9%), e dos não resi-
dentes (+3%).

Até junho, os provei-
tos totais subiram 7,6%, 
somando 1781,9 milhões 
de euros, e os proveitos 
de aposento aumentaram 
7,3% para 1307,7 milhões 
de euros.

Em relação à estada 
média no mês de junho 
assistiu-se a uma redução 
para 2,63 noites. Trata-se, 
segundo o INE, de uma 
redução de 3,7% (descen-
do 1,7% nos residentes e 
3,9% nos não residentes), 
enquanto a taxa líquida de 
ocupação (55,5%) aumen-
tou 0,1%.

Quanto ao rendimento 
médio por quarto disponí-
vel, ficou em 62,5 euros 
(+6,5%) em junho e o ren-
dimento médio por quarto 
ocupado para 96,8 euros 
(+6,2%).

Os mercados dos Es-
tados Unidos, Canadá 
e China destacaram-se 
no primeiro semestre, o 
INE fala de um aumento 
de 21,2% de turistas dos 
EUA, e de uma subida 
de 15,9% tanto vindos do 
Canadá, como da China.                                                                                                                              
Portugal também rece-
beu mais turistas do Brasil 
(11,5%), Itália (10,8%) e 
Espanha (8,6%), do que 
o verificado no mesmo 
período do ano passado.                                                                                                                                        
Em contraciclo estão os 
mercados do Reino Uni-
do, Alemanha, França e 
Holanda que diminuíram. 
Houve menos 7,6% de 

hóspedes holandeses em 
Portugal, menos 6,8% de 
alemães, 3% de france-
ses e 1,3% de ingleses.                                                                                                                                 
Em junho, registraram-se 
aumentos das dormidas 
em todas as regiões com 
exceção da Madeira (que 
baixou 3,4%).

O INE destaca os cres-
cimentos apresentados 
pelo Alentejo (+13,3%), 
Açores (+12,1%), Nor-
te (+11,7%) e Centro 
(+11,4%), tendo o Algarve 
concentrado 34,1% das 
dormidas registradas no 
país neste mês, seguido 
da Área Metropolitana de 
Lisboa (quota de 24,2%).

das preocupações é que 
ninguém pode ser deixado 
para trás, mas a verdade é 
que a maioria da população 
portuguesa (52,7%) tem 
apenas o ensino básico, 
contra 18,7% que concluí-
ram o Ensino Superior, diz 
Eduardo Castro Marques.

Outra realidade incon-
tornável é que a era da ro-
botização e da inteligência 
artificial terá um impacto 
significativo em funções 
associadas a tarefas re-
petitivas, sem um elevado 
grau de complexidade in-
telectual e criativa.

Embora reconheça 
que ainda há, ao nível das 
qualificações, um longo 
caminho pela frente para 
garantir que todos os tra-
balhadores portugueses 
estão preparados para esta 
transição, Castro Marques 
destaca que a robotização 
e digitalização da economia 
são também uma oportuni-
dade única para granjear 
maior qualidade de vida no 
trabalho. O mercado labo-
ral já não se interessa pela 
visão clássica das profis-
sões, mas pelas competên-
cias, diz.

Nesta visão, o risco de 
desemprego é reduzido 
em tarefas que integrem 
percepção e manipula-
ção, e sejam de elevada 
complexidade, mas tam-
bém atividades criativas 
e funções ligadas à inte-
ligência emocional e so-
cial. Há espaço para um 
incremento de profissões 
associadas aos cuida-
dos a idosos, doentes ou 
crianças, que no futuro 
terão grande procura.                                                                                             
As relações laborais estão 
mais precárias e dificil-
mente voltaremos ao mo-
delo um trabalhador, um 
empregador e um contra-
to de trabalho por tempo 
indeterminado, diz Castro 
Marques. A felicidade no 
trabalho é agora um impe-
rativo para as novas gera-
ções. As atuais exigências 
dos trabalhadores estão 
focadas em questões 
como a flexibilidade ho-
rária, trabalho remoto, na 
conciliação da vida pesso-
al com a profissional, em 
ser feliz no trabalho.

Perda da habitação ou do 
automóvel da família ou dí-
vidas que se acumulam, de 
forma inesperada, em con-
tas bancárias deixando-as 
com o saldo negativo, estes 
são exemplos de relatos de 
ocorrências que têm chega-
do ao Banco de Portugal.

Em causa estão as pro-
messas de concessão de 
crédito fácil, que continu-
am, segundo o regulador 
do setor financeiro, a inun-
dar as páginas de classifi-
cados, as redes sociais e 
as caixas do correio.

A instituição lançou um 
alerta aos consumidores, 
à semelhança do sucedi-
do no início do ano, na se-
quência das queixas que 
têm chegado ao Banco de 
Portugal. São relatos que 
dão conta de diversas si-
tuações em que pessoas 
e empresas não autoriza-
das propõem ao público a 
concessão de crédito, exi-
gindo, em troca, a entrega 
de cheques pré-datados ou 
a propriedade de casas ou 
de carros.

De acordo com a infor-
mação do Banco de Portu-
gal, nestas ofertas de con-
cessão de crédito fácil “há 
casos em que as taxas de 
juro anuais chegam a ultra-
passar os 300%”.

O regulador avança que 
este tipo de empréstimos, a 
que recorrem pessoas com 
dificuldades em pagar ou-
tros créditos, podem acar-
retar mais problemas já que 
quando o devedor falha ape-
nas uma prestação acaba, 
quase sempre, por perder os 
bens dados como garantia.

As dificuldades em pagar 
dívidas antigas estão na ori-
gem do recurso às ofertas 

de crédito fácil, segundo o 
Banco de Portugal.

O regulador adianta que 
uma das opções à disposi-
ção dos devedores com difi-
culdades é o recurso à rede 
de apoio ao consumidor en-
dividado.

Esta rede integra entida-
des cuja missão é aconse-
lhar e acompanhar clientes 
bancários em risco de falha-
rem o pagamento das suas 
dívidas ou que já tenham 
prestações em atraso. Este 
serviço é gratuito. Também 
a Deco assegura apoio nes-
te âmbito.

Entre os relatos que che-
gam ao Banco de Portugal, 
há casos de concessão de 
crédito por particulares em 
que é pedido um imóvel 
como garantia. O devedor 
pode manter-se na casa 
como arrendatário, mas se 
falhar uma prestação acaba 
por deixar de a poder usar e 
por perder o direito de a re-
comprar. 

Ainda segundo o regula-
dor, outro tipo de casos são a 
concessão de financiamento 
a troco de cheques pré-da-
tados. Adianta o Banco que 
os cheques acabam por ser 
rebatidos em conjunto, pelo 
que o devedor fica com uma 
dívida ao banco e a pagar 
comissões e juros por ter fi-
cado com saldo negativo na 
sua conta bancária. 

Face a situações como 
estas, o regulador recomen-
da que, antes de contrair 
qualquer empréstimo, deve 
haver a confirmação no site 
do Banco de Portugal se a 
entidade financiadora está 
autorizada a dar crédito. 
Alerta ainda que em caso de 
dúvida o banco central deve 
ser contactado.

Perda de casa é um risco
ao conseguir crédito fácil
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Política

O Presidente da República 
promulgou um conjunto de 7 
diplomas da Assembleia da 
República, entre os quais a 
Lei de Bases da Saúde. “Não 
corresponde ao considerado 
ideal”, diz Marcelo Rebelo de 
Sousa mas não compromete 
escolhas futuras, esta dito no 
texto que acompanha a pro-
mulgação.  “Preenche o crité-
rio substancial determinante 
da decisão presidencial: o não 
comprometer, em nenhum 
sentido, as escolhas futuras 
do legislador“, deixando nas 
mãos dos futuros Executivos 
a regulação das parcerias-pú-
blico-privadas. 

Segundo a mesma nota, 
o diploma não corresponde 
ao considerado ideal, uma 
vez que dela exclui o parti-
do com maior representação 
parlamentar. A Lei de Ba-

Marcelo Rebelo de Sousa
promulgou Lei de Bases da Saúde                       

António Costa, con-
siderou que no final da 
greve dos motoristas 
houve um único auto 
de notícia levantado de-
monstra bem como a le-
galidade democrática foi 
respeitada, agradecen-
do o esforço de todas as 
forças de segurança.

A visita ao Sistema de 
Segurança Interna  foi a 
última de 3 deslocações 
que o primeiro-ministro 
fez, na sequência do fi-
nal da greve dos moto-
ristas, tendo falado aos 
jornalistas poucos mi-
nutos depois de o Con-
selho de Ministros ter 
aprovado, via eletrônica, 
o fim da crise energética.

“No fim disto tudo 
haver um único auto de 
notícia levantado de-
monstra bem como a 
legalidade democrática 
foi respeitada, e essa é 
a vitória mais importante 
que temos de assinalar”, 
afirmou.

De acordo com Antó-
nio Costa, “só foi levan-
tado um auto de notícia 
visto que as pessoas, 
assim que notificadas 
sobre a obrigação que a 
requisição civil impunha 
e ficando esclarecidas, 
acataram a requisição e 
portanto não houve ne-

nhuma situação de in-
cumprimento”.

Felizmente, na pers-
pectiva do chefe do exe-
cutivo, foi uma semana 
vivida com grande civis-
mo, onde não houve situ-
ações de confronto nem 
de violência, onde houve 
o acatamento generali-
zado da legalidade. “E 
onde, ao contrário do que 
foi por vezes noticiado, 
não houve necessidade 
de recorrer nem à força 
nem a qualquer tipo de 
tensão”, enalteceu.

O primeiro-ministro 
fez questão de agrade-
cer, na pessoa da Secre-
tária-Geral do Sistema 
de Segurança Interna, 
Helena Fazenda, todo 
o esforço que as forças 
de segurança desempe-
nharam para manter a 
ordem pública e a tran-
quilidade. 

“E queria expres-
sar aqui pessoalmente, 
quer aos senhores co-
mandantes da GNR e 
ao senhor diretor nacio-
nal da PSP, para além 
de todas as forças e 
serviços de segurança, 
o nosso agradecimento 
pela forma como tudo 
correu e como soube-
rem garantir a legalida-
de democrática”.

A coordenadora do Blo-
co de Esquerda, Catarina 
Martins, não poderia ter sido 
mais clara nas críticas ao 
Governo sobre a decisão de 
impor uma requisição civil 
aos motoristas, mesmo que 
esta seja parcial e modela-
da. “ Decretar uma requisi-
ção civil a pedido das entida-
des empregadoras é um erro 
uma limitação ao direito de 
greve”, avisou a dirigente do 
Bloco, na Tocha, à margem 
de uma visita Centro de Me-
dicina de Reabilitação Rovis-
co Pais.

Para Catarina Martins a 
solução não passa por uma 
requisição civil, mas sim pela 
resolução do problema de 
fundo: os “horários de tra-

ses da Saúde foi alcançada 
depois de longos meses de 
negociação entre os partidos 
e acabou aprovada com o 
apoio da esquerda.

“O diploma faz exatamen-
te o que deveria fazer: deixar 
para futuras escolhas políti-
cas e legislativas o que vai 
depender de circunstâncias 
hoje imprevisíveis”.

As bancadas do PS, BE, 

PCP, PEV, o deputado único 
do PAN, André Silva, e o não
-inscrito Paulo Trigo Pereira 
votaram a favor do articulado, 
concertado na especialidade 
entre socialistas, bloquistas e 
comunistas, enquanto PSD e 
CDS-PP, que viram derruba-
dos os seus respetivos proje-
tos, votaram contra.

Em julho, a esquerda já 
tinha anunciado que chegara 

A gestão da crise ener-
gética do país, que ocorreu 
em plenas férias do líder do 
PSD, lançou o partido numa 
versão de revolta pelo silên-
cio de Rui Rio durante dias, 
dando todo o espaço de ma-
nobra ao Governo para gerir 
o dossiê da greve dos moto-
ristas de matérias perigosas. 
Ao sentimento de indignação 
de alguns militantes, ouvidos  
juntou-se também o registo 
de apatia e desalento, a mês 
e meio das eleições legisla-
tivas.

«Já não há nada a fazer, 
o líder não muda de estra-
tégia. Acho que precisamos 
de uma requisição civil ao 
próprio PSD». A frase, de 
um militante com responsa-
bilidades no partido, ilustra 
o sentimento partilhado por 
vários colegas sociais-demo-
cratas.

Mas estas críticas em 
surdina não parecem tirar o 
sono ao presidente do parti-
do. Rui Rio esteve ausente 
13 dias em Viana do Castelo, 
tendo apenas lançado dois 
tweets  nas redes sociais so-
bre a crise energética e dei-
xando o partido na mão do 
seu vice, David Justino. Este 
foi quem leu a comunicação 
do PSD a acusar o Executivo 
de irresponsabilidade, pedin-
do diálogo entre as partes. 

Mais, sugeriu a suspensão 
da requisição civil ou da gre-
ve para negociar sem condi-
ções prévias. O discurso foi 
ouvido no PSD, mas houve 
quem lembrasse que a in-
tervenção de Justino deveria 
ter sido feita mais cedo.

Apesar das críticas, Rio 
não muda de registro: só on-
tem tomou a dianteira e deu 
uma conferência de impren-
sa sobre a greve dos moto-
ristas, reaparecendo em pú-
blico ao fim de quinze dias 
de ausência.

Antes da declaração de 
sexta-feira de Rui Rio, Car-
los Carreiras, presidente da 
Câmara de Cascais, escre-
veu um artigo de opinião no 
i a sinalizar o que muitos 
militantes pensam, mas não 
dizem em público: «O PSD 
está há muito em greve de 
combate político. Claramen-
te, não está a cumprir os 
serviços mínimos», assumiu 
o autarca, admitindo uma 
vitória esmagadora do PS e 
de António Costa a 6 de ou-
tubro.

E igualmente significa-
tiva foi a posição do presi-
dente da concelhia do PSD/
Porto, Hugo Neto,  no Face-
book. «A ausência total do 
PSD, durante duas longas 
semanas, num período po-
lítico crítico é inaceitável», 

André Silva, o único deputado do PAN 
eleito em 2015, esteve muito ocupado du-
rante a sua estreia na Assembleia: nos úl-
timos 4 anos, apresentou 316 iniciativas le-
gislativas, das quais 158 foram projetos de 
lei e 158 projetos de resolução. Além disto, 
efetuou ainda 1281 perguntas e requeri-
mentos ao Governo, sendo que 735 tiveram 
resposta.

De acordo com o “Jornal de Notícias”, 
André Silva sozinho apresentou mais ini-
ciativas legislativas que os 86 deputados do 
PS, durante o mesmo período.

Mais: apenas com um deputado, o PAN 
apresentou ainda 233 propostas de altera-

ção aos orçamentos de Estado e colocou 
66 questões ao primeiro-ministro. “Foi uma 
legislatura que demonstrou a importância 
do PAN no panorama político português”, 
disse André Silva.                                                                                                                                          

O Bloco de Esquerda, com 19 deputados, 
foi a bancada mais produtiva da última legis-
latura, seguida do PCP. O PS foi o partido 
menos produtivo, tendo apresentado sozi-
nho 257 iniciativas legislativas, 93 projetos de 
lei e 164 projetos e propostas de resolução.                                                                                                                                
Durante a última legislatura, deram entrada 
no Parlamento um total de 3700 iniciativas 
legislativas (1412 projetos de lei e 2288 re-
soluções).  

PSD em modo de sobrevivência
e em choque com Rio

André Silva do PAN apresentou mais iniciativas legislativas 
que a bancada inteira do PS nos últimos quatro anos

António Costa destaca  
apenas um auto de notícia 

durante a greve

a acordo para a nova Lei de 
Bases da Saúde. Na altura, 
os anúncios de entendimen-
to ficaram reservados às vo-
zes dos líderes parlamenta-
res, primeiro do PCP, depois 
do BE, e depois, a partir dos 
Açores, do PS. O primeiro 
partido a anunciar o entendi-
mento foi o PCP, numa sala 
de conferência de imprensa 
do Parlamento onde, menos 
de duas horas mais tarde, o 
Bloco de Esquerda, garantiu 
que irá ser coerente e votar 
a favor do texto. No mesmo 
dia, o primeiro-ministro mos-
trou-se muito satisfeito com o 
acordo alcançado.  Marcelo 
Rebelo de Sousa promulgou 
ainda o diploma que estabe-
lece a Carta para a Participa-
ção Pública em Saúde.

balho absolutamente selva-
gens neste setor”, além de 
uma “fuga generalizada às 
contribuições à Segurança 
Social”. Por isso, Catarina 
Martins deixou claro que é 
necessário “ este é o tempo 
das negociações para um 
contrato coletivo de trabalho 
que respeite os trabalhado-
res e seja respeitado pelas 
entidades empregadoras”. 
Mais, é necessário colocar 
um ponto final na “escalada 
de provocações” e o Execu-
tivo socialista não se deve 
ficar apenas por apelos con-
sensos e entendimentos, 
deve exigir a todas as partes 
que se sentem em negocia-
ções sem pré-condições”, 
defendeu Catarina Martins.

escreveu Hugo Neto, que 
foi apoiante de Rio desde o 
início e trabalhou com o pre-
sidente do PSD na Câmara 
do Porto. Hugo Neto não 
perdoou a Rio a forma como 
geriu a escolha de candida-
tos no Porto, impondo sete 
nomes à distrital, queixou-
se de exclusões como as 
de Miguel Pinto Luz e Maria 
Luís Albuquerque das listas 
e terminou o desabafo com 
a promessa de um acerto 
de contas após as legisla-
tivas: «E se é, hoje, quase 
unânime, que depois de tan-
tos erros e passos em falso, 
Rio terá que sair depois de 
6/10, escusava de ter esco-
lhido a porta mais minúscula 
para essa mesma saída». 
A declaração de Hugo Neto 
é sintomática do estado de 

espírito de muitos militantes 
no Porto, asseguram várias 
fontes sociais-democratas, 
admitindo que existirão di-
ficuldades em mobilizar a 
campanha no distrito origi-
nário de Rui Rio, o do Porto.                                                                                                                                           
 Por exemplo, Bruno Car-
valho, dirigente distrital, 
recusou-se a dirigir a cam-
panha no Porto e a solução 
foi a de criar uma equipa 
multifacetada para cumprir a 
missão. As críticas de Neto 
mereceram, entretanto, um 
comentário no Facebook de 
Luís Filipe Menezes. O an-
tigo líder lembrou que Hugo 
Neto apoiou Rui Moreira em 
2013 contra a sua candida-
tura no Porto: «É gente des-
ta que interessa a um PSD 
pós outubro? Nem pensar, 
aconteça o que acontecer».

Bloco. “Decretar 
requisição civil 
a pedido dos 

empregadores 
é um erro e uma 

limitação ao 
direito à greve”
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Foi no sufoco, na raça 
e na superação. Após eli-
minar o Campos e Audax
-RJ, nas oitavas e quartas 
de finais, respectivamen-
te, a Lusa despachou o 
Sampaio Corrêa na se-
mifinal, nos pênaltis, e 
garantiu vaga na final da 
Copa Rio 2019. O time 
da Ilha do Governador, 
comandado pelo técnico 
Rogério Corrêa, enfrenta 
o Bonsucesso na final e 
vai em busca do tricampe-
onato da competição, que 

Lusa vence Sampaio Corrêa nos pênaltis e está na final da Copa Rio 2019

terminar a década com chave 
de ouro. Esta que foi marca-
da pela volta da equipe para 

à elite do futebol carioca em 
2015, pelo título da Copa Rio 
2016 e pela melhor campa-

nha da história na série A do 
Carioca, em 2018. 

O técnico Rogério Corrêa 
está otimista na conquista do 
título, que vem em bom mo-
mento para a Lusa. A equipe 
vem apresentando um bom 
futebol e até o tropeço para o 
Sampaio Corrêa por 2 a 0 no 
tempo normal na quarta (14), 
estava invicta e sem tomar 
gols. 

- O primeiro objetivo que 
era colocar a Lusa novamen-
te no cenário nacional nós já 
conseguimos. Agora o foco é 
total no título. Os jogadores 
dentro de campo já mostra-
ram que são capazes e es-
tão preparados para todas 

venceu em 2003 e 2016. 
A classificação para final 

garantiu também a Portugue-
sa-RJ em mais uma disputa 
nacional, isto porque a Copa 
Rio garante vaga ou no Bra-
sileirão Série D e na Copa 
do Brasil para o campeão e 
o vice-campeão do torneio.  
A Lusa voltou ao cenário na-
cional em 2016, para disputa 
do Brasileirão Série D. Des-
de lá já foram mais duas dis-
putas: em 2017 e este ano. 
O objetivo da Lusa agora é 
conquistar o tricampeonato e 

as circunstâncias de jogo. 
É um elenco bom que 
mescla experiência com a 
juventude de grandes pro-
messas da base do clube. 
Esperamos entrar ligados 
e conseguir os resultados 
positivos contra o Bonsu-
cesso - falou Rogério. 

As finais estão mar-
cadas para acontecer, à 
princípio, nas próximas 
quartas-feiras (21 e 28) de 
agosto. Em sorteio reali-
zado na manhã de quinta 
(15), o primeiro mando de 
campo será do Bonsuces-
so e a partida derradeira 
acontece com mando de 
campo da Lusa.  

Equipe insulana garante quarta 
disputa nacional em cinco anos

Portuguesa-RJ será Patrimônio Histórico
e Cultural da Cidade do Rio de Janeiro

Laura Carneiro, 
ex-deputada 

parabenizando 
o presidente da 
A.A Portuguesa  
Rio João Rego, 

o vice-presidente 
Marcelo Barros, 

vereador
 Fernando 

William, 
Cris Lopes

Marquises históricas da Portuguesa que são mantidas até hoje

A Tocata da Portuguesa dando mais um show de folclore

Uma suculenta feijoada foi oferecida no almoço festivoa na A.A. Por-
tuguesa Rio

Comunidade 
Portuguesa 
sempre 
prestigiando 
a nossa 
querida 
Lusa Carioca

Panorâmica da feijoada festiva no sábado dia 10 de agosto, na A.A. 
Portuguesa Rio

Foto especial da família da Lusa 
que esteve reunida para sabore-
ar uma deliciosa feijoada

Presidente João Rego, num 
brinde, numa explosão de ale-
gria com amigas

Grupo de Amigos 
da Portuguesa 

com o presiden-
te João Rego, 

vice-presidente 
Marcelo Barros, 

ex-deputada 
Laura Carneiro, 

Cris Lopes 
e o vereador 

Fernando 
William

Atletas da 
Escolhinha 
de Futsal da 
Lusa com o 
presidente 
João Rego e 
o vice-presi-
dente Marcelo 
Barros

Belo registro 
do vice-presi-

dente Marcelo 
Barros, pre-

sidente João 
Rego com 

amigos

Marcos Faria

Em evento realizado nas 
quadras da Associação Atlé-
tica Portuguesa, o clube cele-
brou a aprovação do projeto 
de lei 334/17, de autoria do 
vereador Fernando Wiliam, 
do PDT, que tomba por seu 
interesse histórico e cultural 
a sede da Portuguesa. Os 
vereadores da câmara muni-
cipal, por unanimidade, vota-
ram favorável ao parecer que 
garante este direito para a 
Lusa, em duas votações (28 
a 0 e 33 a 0). Patrimônio dos 
moradores da Ilha do Gover-
nador, agora a diretoria quer 
torna-se patrimônio também 
do carioca. 

Em comemoração a este 
grande feito, a diretoria rea-
lizou uma animada feijoada, 
no sábado (10), na quadra do 
Clube, que contou com a pre-
sença de autoridades, mem-
bros da diretoria, associados 
e amigos da Lusa. O evento 
iniciou-se as 14h de sábado 
com feijoada e bebidas sen-
do servidas à vontade para 
os convidados. A animação 
ficou por conta do cantor de 
pagode Jayme Neto. En-
quanto acontecia o evento 
na quadra, a criançada da 
escolinha da Portuguesa dis-
putava um campeonato nos 
campos sintéticos da Lusa. A 
Tocata da Portuguesa, revi-
veu a música portuguesa, tão 
viva nas tradições do clube.

Com uma história de 94 
anos, a Associação Atlética 
Portuguesa se destaca por 
ser uma instituição acolhedo-
ra e que está inserida na vida 
do insulano. A importância 
histórica do clube, inclusive, 
foi lembrada em decreto de 
1935 pelo prefeito Pedro Er-

nesto, que reconheceu a Por-
tuguesa como uma institui-
ção popular. Agora, após 84 
anos, o clube está prestes a 
ter sua importância histórica 
e cultural reconhecida atra-
vés do tombamento. Basta 
que o prefeito do Rio, Marce-
lo Crivella, sancione a lei.

O presidente João Rêgo 
ressaltou a importância des-
te momento para o clube 
que está a um passo de ser 
eternizado para as próximas 
gerações.

- Quero agradecer aos ve-
readores que reconheceram 
a importância cultural e histó-
rica do nosso clube em duas 
votações. O tombamento é 
uma ação importante para 
nos ajudar a preservar a me-
mória da sede da Lusa, que 
já foi palco de grandes jogos 
de futebol e também era o 
lugar onde ficava um jóquei 
e nos permitiu ter toda essa 
construção histórica e única. 
Contamos agora com a apro-
vação do prefeito Crivella, 
que em visita ao clube em 
2017 já havia prometido nos 
ajudar – falou o presidente.

Na ocasião, o vereador 
Fernando William, autor do 
projeto de lei, esteve pre-
sente e recebeu das mãos 
do presidente da Portugue-
sa uma camisa do clube. A 
ex-deputada federal e amiga 
de mais de uma década da 
Lusa, Laura Carneiro, tam-
bém foi homenageada junto 
a sua assessora Cris Lopes. 
O vice-presidente adminis-
trativo do clube, Marcelo Bar-
ros, agradeceu a ajuda des-
tes, que ele denominou como 
grandes amigos da Associa-
ção Atlética Portuguesa. 

– Quero agradecer ao 
apoio incansável da Laura, do 
Fernando William e da Cris. 
Eles foram os grandes res-
ponsáveis por tornar esse 
sonho possível. Hoje pode-
mos dizer que a Lusa está 
eternizada não só em nos-
sos corações, mas também 
para as futuras gerações 
que ainda estão por vir. Com 
certeza ficarão marcados na 
história do clube como pes-
soas que fizeram o bem e 
contribuíram para o sucesso 
do clube - conta.
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A Casa de Portugal de São Paulo, a 
curadora Vera Simões e a fotografa 
Zina Kossoy, convidam para a ex-
posição  individual ‘’Mar Português 
- Cultura e Arte na Atualidade’’por 
Zina Kossoy, na Casa de Portugal. 
A exposição estará aberta até 31 de 
agosto, contendo150 fotos, entrada 
franca, horário de visitação: 2ª à 6ª - 
10h às 17h.  Zina Kossoy cursou fo-
tografia na Escola Panamericana de 
Arte. Portugal considerado um dos 
melhores países da Europa para vi-
ver, tem como base a cultura roma-
na, germânica, ibera e celta. Além 
disso, o estilo das construções, a 
religião, a gastronomia, o folclore e 
até as calçadas são alguns dos prin-
cipais marcos que diferenciam a cul-
tura portuguesa das demais. Nesse 
projeto, a artista e fotógrafa Zina 
Kossoy, registra pontos de Portugal, 
onde comprova a beleza do país em 
diversos aspectos, principalmente 

através da Cultura e da Arte. A fo-
tógrafa Zina Kossoy com esse olhar 
sobre Portugal, retratou não só os 
cartões postais do país, direcionou 
o seu olhar sobre a cultura na atu-
alidade de Portugal. A curadora e 
galerista Vera Simões, selecionou 
para esta exposição, de 500 fotos 
um total de 150 para serem apre-
sentadas na Casa de Portugal.

Casa de Portugal Convida 
Para a Exposição: ‘’Mar Português 
Cultura e Arte na Atualidade’’

A fotografa Zina Kossoy com o Presidente da Casa de Portugal Com. Anto-
nio dos Ramos. 

Dia 23.08.2019
Dr. Gil Leça Pereira; Aniversário casamento Armindo Louzada e Fátima Lou-
zada; Sra. Amélia Albertina Torres Martins (esposa do falecido amigo Ma-
nuel Martins, mãe da Juliana Martins); Aniversaria neste dia o artista Clineu 
Conelheiro (cantor e tecladista no Resort Monte das OIiveiras). 
Dia 24.08.2019
José Augusto Assunção (o conhecido Zé Boleiro); Dr. André Pinto de Souza 
(o conhecido APS Amar Portugal Sempre); Virginia dos Ramos Almeida; 
Rodrigo Justino (esposo da belíssima Carla Esteves e filho do casal Sra. 
Otilia e Sr. Carlos Justino); Marcilei de Bezerra (a branquinha que trabalha 
na Adega Cais do Porto); data de aniversario do Rancho Folcl. Aldeias da 
Nossa Terra do Arouca São Paulo Clube.
Dia 25.08.2019
Márcia Gamboa Torres; Sra. Maria Lucia da C. Vaz Melo (esposa do amigo 
Eduardo Melo); Dr. Ildefonso Rodrigues; Ana Dias; Rafael dos Ramos Al-
meida; Sra. Neide Haddad Lopes (esposa do amigo Abel Morais Lopes do 

Centro Trasmontano de São Paulo); Guilherme do Buffet; Cacilda Nunes 
Teixeira Rodrigues.
Dia 26.08.2019
Mário Martins de Almeida (ex-presidente do conselho deliberativo da Casa 
de Portugal de Campinas); Virginia Salete dos Ramos Almeida; faria aniver-
sario neste dia o falecido amigo Luis Claudio Almeida; Mara Regina (filha 
do casal amigo Sra. Luiza Bravo e o Sr. Caldeira); a amiga Neide Sujdik; Sr. 
Fernando Paiva Castro (Diretor do Sampapão); Neidine Pires; Lilian de T. 
Rodrigues (nora do amigo Toninho das Flores).
Dia 27.08.2019
Neste dia é comemorado o Dia do Corretor, a todos os amigos corretores os 
nossos parabéns pela data; Aniversário dos irmãos Sr. Antônio de Viveiros 
e Maria H. de Viveiros Fernandes.
Dia 28.08.2019
Sra. Edite Simões Monteiro (esposa Com. Vasco de Frias Monteiro vice so-
cial da Casa de Portugal); Manuel S. Teixeira.

O Elos Clube de São Paulo Sul, 
esteve reunido no ultimo dia 09 de 
agosto de 2.019, no Ristorante Vec-
chia Roma, para realização de sua 
Assembléia Geral Eleitoral, segui-
da da Assembléia Geral Ordinária. 
Assumiu a Presidência da mesa o 
companheiro elista Dr. David Au-
gusto da Fonte que convidou para 
secretariá-lo o companheiro elista 
Fernando Martins Gouveia. Pelo 
secretário foram lidos os Editais de 
Convocação, a) – Leitura e aprova-
ção da ata anterior. b) - Eleição da 
Diretoria e dos membros efetivos e 
suplentes da Comissão Fiscal para 
o próximo exercício. c) - Outros as-
suntos de interesse dos associados. 
2º – Assembléia Geral Ordinária - 
realizada na seqüência e no mesmo 
local para discutir e liberar sobre a 
seguinte ordem do dia: a) – Leitura 
e aprovação da ata anterior. b) – 
Discussão e aprovação do parecer 
do Conselho Fiscal relativamente a 
prestação de contas e balanço da 
gestão anterior. c) – Discussão e 
aprovação das Contas e Balanço 

da gestão anterior, encerrados em 
31 de julho de 2.019. d) – Discussão 
e aprovação do Plano de Ação da 
nova Diretoria. e) - Outros assun-
tos do interesse dos associados.  O 
presidente deu início a Assembléia 
Geral Eleitoral, e assim comunicou 
que havia uma única chapa inscrita 
na sede do clube, composta pelos 
companheiros elistas; Presidente 
da diretoria: Marcio Ricardo Nickel 
Ferreira Lopes. Vice-presidente: 
Antonio Joaquim de Oliveira Paiva 
Freixo; Secretários: 1º Vladimir Gu-
tierrez Lopes; 2º Fernando Martins 
Gouveia; Tesoureiros: 1º Alberto 
Monteiro de Andrade; 2º Vital Viei-
ra Curto; Diretoria social: 1º Antonio 
Rodrigues Ferreira; 2º Silvestre da 
Costa; Diretoria cultural: 1º Rosa 
Maria Rodrigues Ferreira; Adriana 
Gomes Coelho; Diretor Nato: David 
Augusto da Fonte; Comissão fiscal: 
(efetivos) Ramiro Alves da Rocha 
Cruz; João Forte; Osvaldo Azer Ma-
luf; Suplentes, Patrocínia de Jesus 
Ferreira; Maria Eunice Ferreira da 
Fonte; Edna Maria de Azevedo For-

te.  Sendo chapa única o presidente 
da mesa declarou os mesmos elei-
tos por aclamação e os empossou 
no ato. Prosseguindo, foi dada a pa-
lavra aos presentes para discussão 
de outros assuntos de interesse, e 
não tendo havido qualquer dos pre-
sentes dela feito uso, encerrou a 
aquela assembléia. Na seqüencia 
deu-se início a Assembléia Geral 
Ordinária, com a leitura da ata da 

assembléia anterior que foi apro-
vada por unanimidade. Comunicou 
que a Comissão Fiscal examinou a 
prestação de contas, os balancetes 
e o balanço final encerrado em 31 
de julho de 2.019, aprovados por 
todos. Ao fim dos trabalhos o pre-
sidente Dr. David da Fonte agrade-
ceu a presença de todos e o apoio 
recebido dos Companheiros Elistas 
durante sua gestão.

Eleito Novo Presidente do Elos Sul
Marcio Ricardo Nickel Ferreira Lopes

As eleições para a Assem-
bleia da República em Por-

tugal, que é o órgão legislativo 
português, ocorrem de quatro em 
quatro anos, sendo que as próximas 
ocorrerão nos dias 05 e 06 de outu-
bro de 2019, ocasião em que serão 
eleitos 230 deputados, através de 
22 círculos eleitorais (Lisboa, Por-
to, Braga, Aveiro, etc.), sendo 4 os 
chamados círculos da emigração, 
nomeadamente 2 pela Europa(-
França, Alemanha, Espanha, etc.) 
e 2 de fora da Europa (Brasil, Ve-
nezuela, Austrália, China, Africa do 
Sul, EUA, etc.). Apenas para me-
lhor esclarecer, segundo o site do 
Parlamento (www.parlamento.pt), 
são estas as atribuições dos Depu-
tados da Assembleia:

“Os Deputados têm, entre ou-
tros, os poderes de apresen-

tar iniciativas legislativas (projetos 
de revisão constitucional, projetos 
de lei, de regimento, de referen-
do, de resolução, de deliberação); 
requerer e obter do Governo ou 
dos órgãos de qualquer entidade 
pública os elementos, informações 
e publicações oficiais que conside-
rem úteis para o exercício do seu 
mandato e requerer a constituição 
de comissões parlamentares de in-
quérito. Podem, ainda, em conjun-
to, apresentar moções de censura, 
apreciar decretos leis e requerer 
ao Tribunal Constitucional a fisca-
lização da constitucionalidade e da 

legalidade de normas. Podem, tam-
bém, requerer a urgência do pro-
cessamento de qualquer Projeto de 
Lei, Proposta de Lei ou de Projeto 
de Resolução.”

Com a recente alteração na 
legislação eleitoral, aprova-

da pela Assembleia da República, 
e através do esforço conjunto do 
Ministério dos Negócios Estrangei-
ros e do Ministério da Administra-
ção Interna, foi efetuado o recen-
seamento eleitoral automático e 
agora os eleitores residentes fora 
de Portugal, passam a ser cerca 
de 1.431.000, conforme recense-
amento eleitoral de 11 de maio de 
2019, e estes agora poderão eleger 
4 deputados para os representar. 

Quanto ao ato eleitoral, para 
quem não fez a opção pelo 

voto presencial (que deveria ter 
sido feita até o dia 6 de agosto) os 
boletins de votos serão remetidos 
via correio pelo Ministério da Admi-
nistração Interna para a morada do 
eleitor, juntamente com dois envelo-
pes, sendo um de cor verde e outro 
branco. No boletim de voto recebi-
do, o leitor deverá assinalar com 
uma cruz no espaço destinado a 
legenda de sua escolha, dobrar em 
quatro e colocar dentro do envelo-
pe de cor verde, sem qualquer outro 
documento dentro deste envelope, 
fechando-o e introduzindo-o dentro 
do envelope branco, juntamente 
com uma cópia do cartão de ci-

dadão ou bilhete de identidade, e 
depois de fecha-lo deverá envia-lo 
pelo correio antes do dia da eleição, 
não havendo, portanto, nenhum 
custo por trata-se de porte pago. 

Outra importante mudança, 
no que tange à referida alte-

ração legislativa, é que agora será 
possível que o cidadão detentor 
de “dupla nacionalidade” concorra 
ao círculo eleitoral a que pertence, 
ou seja, como exemplo, o cidadão 
nascido no Brasil, Venezuela, Afri-
ca do Sul, Canadá, ou em qualquer 
outro país de fora da Europa, po-
derá candidatar-se a deputado pelo 
“Círculo da Emigração” de fora da 

Europa, o que vai possibilitar que 
este Círculo tenha um represen-
tante “vindo do seu seio”, o que é, 
sem dúvida alguma, um ganho em 
termos de representatividade e de 
oportunidade de participação ativa 
na vida política de Portugal, pois, 
independente da forma de aqui-
sição da nacionalidade e do local 
de residência, todos são cidadãos 
portugueses e têm direitos iguais.

* Paulo Porto Fernandes é 
Advogado, inscrito na Or-

dem dos Advogados do Brasil e 
Ordem dos Advogados Portugue-
ses e candidato do PS a deputado 
pelo Círculo de Fora da Europa

Eleições de Outubro de 2019 
para Assembleia da República Portuguesa

Paulo Porto Fernandes candidato do PS a deputado pelo Círculo de Fora 
da Europa

Composição da nova Diretoria.
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Misterioso agente Lawrence na Arábia 

Faleceu no ultimo dia 31 de Julho de 2.019, o 
Sr. Wilson de Almeida que era conselheiro da 
casa de Portugal de São Paulo. O Sr. Wilson 
pessoa muito querida e atuante no Almoço das 
Quintas da casa de Portugal deixou o irmão 
Sr. Renato de Almeida. Seu corpo foi velado 
e sepultado no Cemitério São Paulo. O jornal 
PORTUGAL EM FOCO, e seu representante 
em São Paulo Armando Torrão se juntam aos 
muitos amigos, e a diretoria e conselho da 
Casa de Portugal para aqui deixarem seus vo-
tos de pesar à família enlutada. 

FALECEU

O Sr. Wilson de Almeida

Ao visitar o monumental Mu-
sée de l’Armée, na célebre 

Esplanade des Invalides, à mar-
gem esquerda do Rio Sena, que 
banha Paris, no inverno europeu de 
2005, por ocasião dos festejos dos 
60 anos do final da Segunda Guer-
ra (1940 – 1945), eu e a minha es-
posa, a Dona Andrea, nos depara-
mos, à entrada, com o pavilhão dos 
cinco aliados vitoriosos no conflito. 
Ficamos maravilhados e orgulho-
sos quando vimos a tremular, ali, a 
bandeira do Brasil, alinhada à dos 
Estados Unidos, União Soviética, 
Grã-Bretanha e, bien sûr, França – 
do General Charles de Gaulle (1890 
– 1970) que, bravamente, se insur-
giu contra a ocupação de seu país 
pelas tropas de Berlim. É raramente 
exaltado aqui, infelizmente, o feito 
dos ‘pracinhas’ brasileiros, na frente 
peninsular, combatendo as hostes 
da Itália fascista do Duce Benito 
Mussolini (1883 – 1945) e da Alema-
nha nazista do Führer Adolf Hitler 
(1889 – 1945) – e, por isso, nos co-
moveu tanto ver a bandeira nacional 
hasteada à entrada do Musée de 
l’Armée. O Brasil, aliás, participara 
também da Grande Guerra (1914 – 
1918), como é chamada a Primeira 
Guerra – e ainda Portugal que, no 
entanto, manteve-se ‘neutro’ no con-
fronto seguinte. Ambos se bateram, 
no início do século passado, ao lado 
dos aliados de então, reunindo Grã
-Bretanha, França, Rússia, Bélgica, 
Itália, Sérvia, Romênia, Estados 
Unidos e Japão – que derrotaram 
alemães e prussianos (nacionalida-
de desaparecida desde a Segunda 
Guerra após a anexação da Prússia 
à União Soviética e Polônia), junta-
mente com os súditos dos impérios 
Austro-Húngaro e Turco-Otomano 
(entre os quais estavam os países 
de língua árabe e a eslava Bulgária). 
Um dos personagens mais misterio-
sos que marcaram a Grande Guer-
ra, bem como todo o século XX, foi 
Thomas Edward Lawrence (1888 
– 1935), o legendário Lawrence da 
Arábia, de estatura baixa, medindo 
1,66 de altura, nascido na pequena 
localidade de Tremadoc, no País de 
Gales, território da Grã-Bretanha, 
filho de pai irlandês e considerado, 

acertadamente, um dos principais 
incentivadores do Nacionalismo 
Árabe – com o escopo de dividir o 
reduto do sultanato istambuliota.

Como oficial britânico, com a 
patente inicial de tenente, o 

galês teve participação destacada, 
sobretudo, nas vastíssimas áreas do 
Deserto da Arábia, compreendendo 
partes da Síria, Jordânia, Iraque, 
Omã, Kuwait, Qatar, Iêmen e a atual 
Arábia Saudita, onde estão as cida-
des sagradas para o Islã de Meca e 
Medina. Foi ele quem mais se em-
penhou em convencer os compa-
triotas, comandados na região pelo 
astucioso General Edmund Allenby 
(1861 – 1936), a apoiar o podero-

so Xerife da Meca, Hussein Ibn Ali 
(1854 – 1931), da dinastia Hachemi-
ta, na sua cruzada para liberar do 
jugo dos paxás otomanos os terri-
tórios sagrados muçulmanos, que 
se estendiam, inclusive, à bíblica 
Jerusalém. O impetuoso Lawrence, 
para além de oficial regular, era, a 
rigor, diplomata vinculado ao Fo-
reign Office, o britânico Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, mas, 
principalmente, atuava como agente 
secreto, infiltrado muitas vezes nas 
linhas inimigas sob o ‘disfarce’ de 
arqueólogo, outra de suas paixões. 
Entretanto, como percalços do ofí-
cio, seria preso pelas forças da 
Sublime Porta de Istambul, ao ser 
descoberto conspirando junto a lí-
deres arabistas na cidade de Deraa, 
ao Sul da Síria, próxima à fronteira 
com o Líbano, Israel e Jordânia. 
Ele teria sido, na ocasião, barbara-
mente açoitado e, depois, seviciado 
por diversos soldados otomanos 
– conforme relataria em seu livro 
autobiográfico Os Sete Pilares da 
Sabedoria, publicado em 1922, em 
Londres, abrangendo as intrépidas 

aventuras como defensor dos povos 
de língua árabe que se levantariam, 
logo após a Grande Guerra, contes-
tando o domínio turco. Contribuíra, 
ativamente, para a chamada Revol-
ta Árabe, de 1916 a 1918, contra o 
sultão turco Mohamad V Rachid 
(1844 – 1918). 

Lawrence só se tornaria cele-
bridade mundial, contudo, ao 

ser ‘descoberto’, durante a Revolta 
Árabe, por um jornalista america-
no, Lowel Thomas (1892 – 1981), 
enviado especial, de uma produ-
tora de jornais cinematográficos, 
ao Oriente Médio, acompanhado 
de um cameraman. Thomas daria 
notoriedade ao britânico, ao mostrá
-lo, aos curiosos espectadores das 
salas de cinema dos Estados Uni-
dos, no papel de relevante oficial 
de ligação com os revoltosos lidera-
dos por dois dos filhos do Xerife da 
Meca. Um deles era Abdulah (1882 
– 1951), coroado mais tarde sobera-
no da Transjordânia, atual Jordânia, 
assassinado na Mesquita de Al-A-
qsa, em Jerusalém, ironicamente, 
por um nacionalista árabe, e o ou-
tro, Faiçal (1885 – 1933), procla-
mado, inicialmente, Rei das Terras 
Árabes, com sede em Damasco, 
capital da Síria, e, depois, monarca 
do Iraque. Os herdeiros hachemitas 
de Hussein Ibn Ali, posteriormente, 
seriam desalojados pelos britânicos 
de Meca e ficariam com os territó-
rios do Iraque e da Jordânia. Mas, 
com a proclamação da República 
no Iraque, em 1958, os hachemi-
tas permaneceriam no poder so-
mente na Jordânia. A Arábia seria 
‘repassada’ pela diplomacia londri-
na, influenciada por Lawrence, à 
família Saud, originada de antigos 
nômades do Deserto da Arábia, 
ganhando, assim, o título de Reino 
da Arábia Saudita – uma referência 
explícita ao nome da dinastia. Seria 
promovido a Tenente-Coronel, no 
final da Grande Guerra, e morreria, 
aos 47 anos, tragicamente, num aci-
dente conduzindo uma moto, próxi-
mo à base militar de Bovington, no 
interior da Inglaterra. Desaparece-
ria envolto no próprio mistério e se-
ria, para sempre, um dos protago-
nistas do primeiro conflito mundial.   

Dia 24.08.2019
Festa da Pizza na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Paulo estará realizando nesta noite em sua 
sede, mais uma belíssima Festa da Pizza a partir das 19 horas. O convite 
dará direito a vários sabores de pizza doce ou salgada e crianças até 10 
anos não pagam. Rua Georgina Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São 
Miguel Paulista. Reservas de mesas até as 20,00 horas pelos fones (11) 
2401.6580 com Juliana ou 4634.0804 com Fabiana 
Dia 31.08.2019
Comemoração dos 37 anos do Grupo Folc. da Casa de Portugal de 
Praia Grande
A Casa de Portugal de Praia Grande estará nesta noite comemo-
rando a partir das 20 horas em sua sede, os 37 anos de fundação 
do seu grupo folclórico. Teremos sardinha portuguesa, febras de 
pernil, galeto desossado tudo na brasa além dos habituais acom-
panhamentos. À parte na cozinha teremos os deliciosos quitutes 
da culinária portuguesa. A animação estará a cargo do anfitrião e 
aniversariante e como convidado o Rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello. Convites e informações na secretaria ou com a diretoria.  Av. 
Paris 1.500 Canto do Forte - Praia Grande – São Paulo fone (13) 
3491.4559

Dia  13.09.2019
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, e muita animação com a Tocata 
do Grupo da Portuguesa que se exibirá e como convidado o Grupo Folc. da 
Casa Ilha da Madeira Infanto Juvenil. Local Rua Comendador Nestor Perei-
ra, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 08.09.2019
Festa de São Bernardino de Sena na Comunidade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense estará neste dia a partir das 11 horas, veneran-
do o padroeiro São Bernardino de Sena com missa, procissão, almoço ho-
menagens e show com a Banda Alma Lusíada. Informações e convites (11) 
4484.4382 – 966369871 Estrada Velha São Paulo Bragança, 50 A– CEP 
07600-000 Serra da Cantareira – Mairiporã – São Paulo.
Dia 15.09.2019
Almoço e Show da banda Alma Lusíada na Casa de Portugal do ABC
Não perca, mais um concorrido almoço a partir das 12m30 horas na casa 
de Portugal do Grande ABC. Teremos a tradicional bacalhoada a moda 
da casa, e grande show da Banda Alma Lusíada. Convites e informações 
R. Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo André – São Paulo - fones (011) 
4436.0223 – 4438.0188 

O jornal Portugal em Foco, publica aqui neste espaço graciosamente e 
também no seu Facebook semanalmente, todos os eventos da comuni-
dade, desde que os mesmos sejam informados, via telefone, fax, email, 

WhatsApp, Messenger, convite ou por oficio. As correspondências podem 
ser enviadas para a Rua Dr. Francisco Jose Longo, 135 Chácara Inglesa - 

Vila Mariana CEP 04140-060 Telefones (11) 5589.3309 
WhatsApp 99902.4295 ou 

email: amotorrao@gmail.com

Dia dos Pais
Comemorado no Arouca

Mais uma vez o Arouca 
São Paulo Clube esteve 
em festa, para comemo-
rar no ultimo dia 11 de 
agosto de 2.019 o Dia 
dos Pais. Muitos foram 
os pais acompanhados 
de seus filhos, onde es-
tes puderam passaram 
um dia diferente e bem 
animado. O Arouca ofe-
receu a todos os pre-
sentes aquela  deliciosa 
Bacalhoada a moda de 
Arouca além de outros 
pratos e acompanha-
mentos. Mais uma vez, 
esta festa do Arouca São 
Paulo Clube contou com 
o apoio da Leograf e da 
Digital. O presidente Sr. 
José Pinho agradeceu a 
presença de todos, pa-
rabenizou todos os pais 
como ele presentes.  Fo-
ram convidados a subir 
ao palco o Presidente do 
SAMPAPÃO Sr. Antero 
Pereira e também presi-
dente da secção do CDS
-PP em São Paulo, que 
estava acompanhado do 
Dr. Gonçalo Nuno Santos 
candidato do CDS-PP no 
círculo fora da Europa, 
nas próximas eleições 
legislativas nacionais de 
6 de outubro. A anima-
ção desta tarde esteve a 
cargo, da Família Masan 
que muito agradou a to-
dos os presentes.
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 O Benfica somou o segundo triunfo 
na I Liga portuguesa de futebol, ao ga-
nhar na visita ao Belenenses SAD, por 
2x0

Após três jogos seguidos sem conse-
guir vencer os ‘azuis’ no campeonato, o 
campeão português ganhou no Estádio 
Nacional com gols de Rafa, aos 58 mi-
nutos, e Pizzi, aos 90+2, depois de ter 

goleado o Paços de Ferreira na estreia 
(5x0).

A equipe comandada por Bruno Lage 
foi a segunda a somar seis pontos no 
campeonato e segue na liderança, en-
quanto o Belenenses SAD, que empatou 
em Portimão (0x0), continua em branco 
e é, para já, o 12.º classificado, com 
apenas um ponto.

 Benfica bate Belenenses
SAD e mantém liderança 

O FC Porto o seu primeiro triunfo na 
I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar 
em casa o Vitória de Setúbal, por 4x0, com 
três gols de Zé Luís

No Estádio do Dragão, o avançado 
cabo-verdiano fez o primeiro ‘hat-trick’ do 
campeonato, aos 11, 20 e 63 minutos, an-
tes de o colombiano Luis Díaz completar 
a goleada do vice-campeão nacional, aos 
64, após o desastre na estreia, na visita o 

Gil Vicente (2-1), e a derrota com os rus-
sos do Krasnodar (3x2) que deixou o FC 
Porto fora da Liga dos Campeões.

Com os seus primeiros três pontos, o 
FC Porto ocupa provisoriamente o terceiro 
lugar, a três pontos de Benfica, campeão 
em título, e Famalicão, que somam duas 
vitórias, enquanto Setúbal está no 13.º 
posto, com um ponto, após o 0x0 frente ao 
Tondela no iniciou do campeonato.

 FC Porto consegue primeira vitória
na Liga com três gols de Zé Luís

O Sporting conseguiu o 
primeiro triunfo da temporada, 
ao derrotar em casa o Spor-
ting de Braga, por 2x1, dispu-
tado no Estádio José Alvala-
de Depois da goleada sofrida 
com o Benfica, na Superta-
ça (5x0), e do empate com 
o Marítimo, no arranque do 
campeonato (1x1), o Sporting 
ganhou com golos de Wen-
del, aos 16 minutos, e Bruno 
Fernandes, aos 44, enquanto 

Wilson Eduardo, aos 73, mar-
cou para o Sporting de Braga, 
que sofreu o primeiro desaire 
da temporada. Com quatro 
pontos, os ‘leões’ instalaram-
se no terceiro lugar, em igual-
dade com o Boavista e a dois 
pontos de Benfica e Famali-
cão. O Braga, que tinha ini-
ciado o campeonato com um 
triunfo sobre o Moreirense 
(3x1), é oitavo classificado, 
com três pontos.

Sporting vence Braga
e soma primeira vitória

O Desportivo das Aves 
conquistou a primeira vitória 
na presente edição da I Liga 
de futebol, ao vencer na re-
cepção ao Marítimo por 3x1, 
em jogo da segunda jornada. 
Os avenses adiantaram-se 
cedo no marcador, através 
de Ruben Macedo, aos cin-
co minutos, permitiram que 
o Marítimo igualasse aos 38, 
por Jhon Cley, mas ainda ti-
veram tempo para chegar 
ao intervalo em vantagem, 

depois do gol na conversão 
de uma grande penalidade. 
Welington Júnior, aos 50, 
tranquilizou a equipa anfitriã.

Esta vitória permitiu ao 
Aves, que na rodada inau-
gural perdeu em casa do 
Boavista 2x1, assumir pro-
visoriamente o quinto posto 
com três pontos, enquanto 
os insulares, que empataram 
1x1 na recepção ao Sporting, 
estão para já no 13.º posto 
com um ponto.

Desportivo das Aves
conquista primeira vitória 

Um golo do defesa-
central brasileiro Patrick 
William, aos 66 minutos, 
foi o suficiente para os fa-
malicenses, que regressa-
ram este ano ao principal 
escalão do futebol portu-
guês, somarem o segundo 

triunfo consecutivo, numa 
altura em que já jogavam 
com mais uma unidade em 
campo, após a expulsão de 
Messias no Rio Ave (56), 
equipe que viu o médio bra-
sileiro Filipe Augusto falhar 
um penálti, aos 90+2.

Santa Clara soma primeiro
triunfo e Paços Ferreira perde

Um gol do brasileiro Lucas, 
nos descontos, deu ao Boavista 
o empate 1x1 no terreno do Vi-
tória de Guimarães No Estádio 
D. Afonso Henriques, o brasileiro 
Davidson, aos 16 minutos, deu 
vantagem aos vimaranenses, 
que se estreavam no campeona-
to, depois do adiamento do seu 
jogo da rodada inaugural, devido 
a problemas numa bancada do 
estádio do Rio Ave. Quando o 

triunfo estava iminente, a equipe 
portuense igualou, com um tento 
de Lucas, aos 90+4.

O Boavista, que iniciou o cam-
peonato com um triunfo em casa 
sobre o Desportivo das Aves 
(2x1), soma quatro pontos e ocu-
pa provisoriamente o terceiro lu-
gar, enquanto o Vitória está em 
10.º, com um. A tabela é liderada 
por Benfica e Famalicão, ambos 
com seis pontos.

Boavista empata em Guimarães

O Moreirense conseguiu 
a primeira vitória da I Liga 
portuguesa de futebol, ao 
derrotar em casa o Gil Vi-
cente, por 3-0, em jogo da 
segunda jornadaFábio Abreu 
(08 minutos), Bilel (22) e Lu-
ther Singh (72) marcaram os 
golos da equipa de Moreira 
de Cónegos, que iniciou o 
campeonato com uma der-
rota no terreno do Sporting 
de Braga (3-1), enquanto Gil 
Vicente, de regresso ao pri-

O Santa Clara alcan-
çou o primeiro triunfo 
na edição 2019/20 da I 
Liga portuguesa de fu-
tebol, ao vencer por 1-0 
no terreno do Paços de 
Ferreira, que ainda não 
somou qualquer ponto 
à segunda jornada.

Thiago Santana, aos 
17 minutos, marcou 
o único gol no Está-
dio Capital do Móvel e 
deu aos primeiros três 
pontos à equipe açoriana, 
que estreiou com uma der-
rota em casa perante o re-
cém-promovido Famalicão 
(2x0). O Santa Clara segue 
provisoriamente no oitavo 

Moreirense
bate Gil Vicente

meiro escalãoiniv com um 
triunfo sobre o vice-campeão 
FC Porto (2-1).

O Moreirense ocupa pro-
visoriamente o quarto lugar, 
com três prontos, tantos 
quantos tem o Gil Vicente, 
para já sexto classificado.

lugar, enquanto o Paços 
de Ferreira, de regresso ao 
primeiro escalão, acumula 
duas derrotas, depois da 
goleada sofrida no terreno 
do Benfica (5x0), e está no 
último posto

Tudo a zeros no Fontelo. 
O Académico de Viseu rece-
beu este sábado de manhã 
a Académica e as equipas 
não foram além de um em-
pate a zero.

 O resultado tira a am-
bas as equipas a hipótese 
de se isolarem na liderança, 
tendo vitórias nas primeiras 
jornadas. Assim, as equipas 
treinadas por Paulo Cadete 
e César Peixoto somam 4 e 
lideram à condição. 

Famalicão
vence Rio Ave

AC. VISEU E 
ACADÉMICA 
EMPATAM NA 
ABERTURA DA 
2.ª JORNADA



Esportes

Novos documentos 
revelados pela página 
norte-americana TMZ 
mostram que a equipe 
de defesa de Cristiano 
Ronaldo admitiu recen-
temente que o interna-
cional português pagou 
375 mil euros a Kathryn 
Mayorga para que esta 
não prosseguisse com a 
queixa por alegada viola-
ção sexual, em 2010.

De acordo com a refe-
rida fonte, os advogados 
do internacional português 
admitiram os fatos duran-
te o inquérito do processo 
civil que Mayorga está a 
mover contra o jogador. 
«O senhor Cristiano Ro-
naldo pagou à queixosa a 
quantia de 375 mil dólares 
cerca de 340 mil euros (e 
ambas as partes concor-

Defesa de Ronaldo assumiu 
pagamento de 375 mil dólares

pelo silêncio de Mayorca

Público anunciou que não 
havia provas suficientes 
para que este prosseguis-
se os trâmites legais.

Contudo, no documen-
to acima referido Cristia-
no Ronaldo afirma que os 
375 mil dólares não são 
uma admissão de culpa 
mas apenas e só um acor-
do para manter o caso lon-
ge das luzes mediáticas.

Autor do gol que deu a vitória do 
Atlético Madrid sobre o Getafe, Álvaro 
Morata aproveitou a ‘zona mista’ no Wa-
nda Metropolitano para elogiar o jovem 
português João Félix, que se estreou de 
forma oficial no novo clube. 

“É um miúdo com um talento incrível. 
Se seguir o seu caminho, será um dos 
melhores jogadores do mundo. Estamos 
muito contentes por o termos aqui con-
nosco e oxalá que a sua lesão não seja 
relevante”, sentenciou o atacante.

Se seguir o seu caminho, 
será dos melhores do mundo

A FIFA divulgou, o novo ranking mun-
dial de seleções, no qual Portugal per-
deu um posto em relação à lista publi-
cada em junho, ocupando agora o 6.º 
posto.

A Seleção Nacional foi ultrapassada 
pelo Uruguai, que aproveitou a Copa 
América para saltar do oitavo para o 
quinto posto. O primeiro lugar do ranking 
continua a ser ocupado pela Bélgica, 
que vê agora o Brasil no segundo posto 
e a França em terceiro.

Portugal
perde uma
posição no 

ranking da Fifa
 ‘Ranking’ da FIFA a 25 de julho:

1. Bélgica, ......................................1.746
2. Brasil,.........................................1.726
3. França, ......................................1.718
4. Inglaterra, ..................................1.652
5. Uruguai, .....................................1.637
6. Portugal, ....................................1.631
7. Croácia, .....................................1.625
8. Colômbia, ..................................1.622
9. Espanha, ...................................1.617
10. Argentina, ...............................1.610

A Federação Portu-
guesa de Futebol revelou 
que o jogo entre Portugal 
e a Lituânia se vai reali-
zar no Estádio do Algar-
ve. A partida disputa-se 
no dia 14 de novembro e 
será a penúltima da equi-
pe das quinas no Grupo 
A de Qualificação para o 
Campeonato da Europa 
de 2020.

É o regresso da Sele-
ção ao sul do País, quase 
um ano depois do último 
encontro realizado por 
terras algarvias: um em-
pate com a vice-campeã 
do Mundo Croácia (1x1), 
numa partida disputada a 
6 de setembro de 2018.

Qualificação para o 
Euro-2020 passa pelo Algarve

sificada com apenas um 
ponto somado, após um 
empate com Luxemburgo 
(1x1). Recorde-se que os 
dois primeiros classifica-
dos apura-se diretamen-
te para a fase final do 
Europeu.

Coutinho reforça Bayern Munique 
com cláusula de compra astronômica

Lateral Leismann chega 
por empréstimo do Palmeiras

daram com a confidencia-
lidade do caso», lê-se no 
documento.

No ano passado, re-
corde-se, a revista alemã 
Der Spiegel divulgou em 
exclusivo o documento de 
confidencialidade assina-
do por ambas as partes. 
Então, as autoridades do 
Nevada reabriram o caso, 
mas em julho o Ministério 

Recorde-se que Por-
tugal encontra-se no 
quarto lugar do Grupo B 
de qualificação com dois 
pontos, fruto dos empa-
tes diante de Ucrânia 
(0x0) e Sérvia (1x1). Já a 
Lituânia é a última clas-

Lazio ‘rouba’ Pavlovic ao Benfica
Considerado uma das 

grandes promessas do fu-
tebol europeu na sua po-
sição, Strahinja  Pavloic 
está a caminho da Lazio, 
depois de nas últimas se-
manas o Benfica ter tenta-
do a sua contratação junto 
do Partizan. 

Segundo a imprensa 
sérvia, o acordo entre o 
emblema de Belgrado e 
os italianos está fechado 
por 5,5 milhões de euros 
e Pavlovic, 18 anos, irá 
assinar contrato por cinco 
temporadas. A confirma-
ção foi dada por Zvonimir 
Vukic, empresário do cen-
tral canhoto. 

«A Lazio fez esta oferta 
e o Partizan aceitou. Havia 
muitas opções, algumas 
mais vantajosas financei-
ramente, mas, conside-
rando todos os aspetos, 
decidimos aceitar a Lazio, 
que é um clube de topo e 

tem tudo o que é preciso 
para que um jovem joga-
dor consiga crescer.» 

Pavlovic irá continuar 
no Partizan por emprésti-
mo da Lazio, devendo ru-
mar à capital transalpina 
em junho de 2020.

Sad tenta empréstimo do 
filho de Diego Simeone

Sporting contrata poste nigeriano 

O Sporting anunciou, a contratação 
do poste nigeriano Abdul-Malik Abu para 
a equipe de basquetebol.

Natural dos Estados Unidos da Amé-

rica, onde nasceu há 23 anos, o basque-
tebolista chega a Alvalade proveniente 
da equipe croata KK Vrijednosnice Osi-
jek. 

Abdul-Malik Abu destaca a «cultu-
ra muito rica» e a «grande história» do 
Sporting, sublinhando que o regresso da 
modalidade ao clube leonino foi também 
um incentivo para integrar a equipa lide-
rada por Luís Magalhães.

«O programa pareceu-me bastante 
promissor e desejo ser um dos jogado-
res-chave», afiançou.

Segundo reporta o diário italiano La 
Nazione, o Sporting lançou, nas últimas 
horas, a ‘rede’ a Giovanni Simeone, 
avançado argentino que é filho de Diego 
Simeone, treinador do Atlético Madrid.

Com Bas Dost de saída para o Eintra-
cht Frankfurt, a SAD liderada por Frede-
rico Varandas provcura dar mais opções 
de ataque a Marcel Keizer e está a ten-
tar junto da Fiorentina o empréstimo do 
dianteiro, que na última época apontou 
oito golos em 40 jogos.

Já a Gazetta Dello Sport garante que 
o emblema de Florença só está dispos-
to a abrir mão de Simeone, também se-

guido por Cagliari e Sampdoria, por 12 
milhões de euros, valor inferior aos €17 
milhões pagos em 2017 ao Génova.

O Barcelona oficiali-
zou, em forma de comu-
nicado emitido na manhã 
desta segunda-feira, que 
chegou a acordo com o 
Bayern Munique para a 
transferência a título de 

empréstimo de Philippe 
Coutinho. O acordo, que 
será válido até ao final 
da temporada 2019/2020, 
vai originar um encaixe 
de 8,5 milhões de euros 
nos cofres do emblema 

catalão.
O mesmo comunicado 

revela ainda que o clube 
bávaro estará encarregue 
de pagar, na totalidade, o 
ordenado do canarinho, e 
terá, ainda, uma cláusula 
de opção de compra de 
120 milhões de euros.

É importante recordar 
que o internacional brasi-
leiro Philippe Coutinho, de 
27 anos, torna-se, assim, 
no sexto reforço oficiali-
zado pelos alemães para 
a nova temporada, de-
pois de Lucas Hernández, 
Benjamin Pavard, Michael 
Cuisance, Ivan Perisic e 
Jann-Fiete Arp.

Fabiano Leismann é reforço do 
Boavista. O lateral direito brasileiro 
chega ao Bessa por empréstimo do 
Palmeiras, válido até final da presente 
temporada. 

O clube axadrezado fica com op-
ção de compra do passe do jogador 
de 27 anos.
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ANTES TARDE 
DO QUE NUNCA

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

Dois anos após a pior tragédia de Por-
tugal no combate aos incêndios, a comuni-
dade europeia, finalmente, admite que fa-
lhou no apoio ao país. O reconhecimento 
do erro foi feito pelo comissário europeu 
para a ajuda humanitária e gestão de cri-
ses, Christos Stylianides. 

Ainda que tardio, reconhecer este erro 
brutal pode ajudar a união europeia a não 
repetí-lo. 

2017 foi o ano mais trágico para o nos-
so Portugal. Mais de 100 pessoas foram 
mortas pelas chamas, que destruíram 442 
milhares de hectares de florestas e povo-
ados.

Agora sabemos que este drama mar-
cou também a capacidade de resposta da 
União Europeia. Em entrevista à imprensa 
portuguesa, o comissário disse que, infe-
lizmente, não foi prestada a devida assis-
tência aos portugueses e que esta serviu 
como aprendizado para que a UE atualize 
a estrutura de resposta a incêndios.

Enquanto isso, aqui pelas bandas do 
Brasil, o governo entra numa estupida é 
inexplicável guerra ideológica com o meio 
ambiente, o que vem estimulando o des-
matamento e as queimadas. O resultado 
já é catastrófico. Na última segunda-fei-
ra, dia 19 de agosto, o dia virou noite em 
São Paulo. Segundo autoridades ligadas 
ao clima, é o resultado das queimadas na 
Amazônia.

ALDEIA PORTUGUESA É NO
CANTINHO DAS CONCERTINAS

Cada sábado 
é uma festa só. 
O encontro comu-
nidade portugue-
sa no restaurante 
Cantinho das Con-
certinas, já é tradi-
ção onde a cultura 
portuguesa é reno-
vada mais e mais, 
uma verdadeira 
Aldeia Portugue-

sa. Tudo simples, 
mas de muito bom 
gosto, preparado 
pelo Carlinhos, sua 
esposa Ilda e sua 
equipe de colabo-
radores, servindo 
aos amigos com 
muita fidalguia. Im-
perdível, todos os 
sábados à partir 
das 12 horas.

Mais um sábado especial na Aldeia Portuguesa ao som do conjunto Claudio Santos

Carlinhos sempre atencioso com os amigos como vemos nesta foto, Roberto 
Caldeira, Beatriz Landau, Mel Landau, Thomas Landau e Lucs Landau 
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5ª FESTA POPULAR PORTUGUESA NAS BEIRAS

A Banda Típicos 
da Beira Show 
no tradicional 
musical diante 
do bolo com os 
amigos, aniver-
sariantes que 
lá estavam Ci-
rene,Fernanda, 
Marcia,o home-
nageado,Julio 
Robalo, demais 
convidados

Homenageado 
da tarde, Sr. 
Júlio Robalo 
com seus filhos 
presidente José 
Henrique, Antônio 
João quando era 
parabenizado, 
pelo dia dos pais, 
ainda na foto sua 
nora primeira 
dama Verônica 
e sua esposa D. 
Ilda  Robalo

Esteve bem movi-
mentado o domingo no 
Solar Beirão com a rea-
lização da 5ª Festa Po-
pular Portuguesa, com a 
casa recebendo um ex-
celente numero de asso-
ciados e amigos, numa 
bela confraternização, 
o presidente José Hen-
rique e sua amada es-
posa 1ª dama Verôni-
ca, sempre com aquela 
simpatia.  Uma tarde 
marcada pela emoção 
quando Sr. Júlio  Robalo 
foi homenageado pelo 
dia dos pais por seus 
filhos José Henrique e 
Antonio João, deixando 
seu querido pai  muito 
emocionado ao lado, da 
sua esposa D. Ilda que 
também estava muito 
emocionada, com a lin-
da homenagem ao seu 
esposo.  O charme mu-

sical da tarde ficou com 
a Banda Típicos da Bei-
ra Show.  Também des-
tacamos um delicioso 
cardápio, bifanas de pi-
canha e febras de porco, 
cabrito e chanfana.  

Tradicionalmente a 
diretoria ofereceu um 

Quem sabe nunca esquece! Sr. Júlio Ro-
balo sempre foi um bom de pé de valsa, 
na foto com sua nora Verônica Trindade

Linda imagem do casal Antônio João  e 
sua esposa Marcia, num beijo selando  o 
amor

Show de 
felicida-

de, neste 
domingo 

Beirão com 
os amigos. 

Na foto 
Fernanda e 

seu genro

Registro fotográfico na 5ª Festa Portuguesa, Sr. Júlio Ro-
balo e o seu filho o presidente José Henrique

delicioso bolo aos ani-
versariantes presentes. 
Enfim, uma tarde mar-
cada pela descontra-
ção, mostrando que a 
festa popular portugue-
sa veio para ficar. Já faz 
parte da programação 
da Casa das Beiras. 
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ARRAIAL FEIRENSE QUINTA DO CASTELO
Belissima apresentação do G.F. Almeida Garrett Verdadeiro show de folclore do G.F. Almeida Garrett

E um verdadeiro espetáculo a exibição do G.F. Almeida 
Garrett

Que dia especial 
no Castelo da Feira, 
onde a magia do fol-
clore reinou com o 
Arraial Feirense Quin-
ta do Castelo , mais 
uma brilhante inicia-
tiva do Presidente 
Ernesto Boaventura, 
sua diretoria e sua fi-
lha Rose Boaventura 
sempre uma grande 
divulgadora e incenti-
vadora das tradições  
portuguesas. Que 
festa maravilhosa e 
o mais legal é que a 
comunidade portu-
guesa prestigiou em 
peso. Uma tarde de 
muitos encontros en-
tre amigos que foram 
desfrutar do delicioso 
cardápio e do maravi-
lhoso show de folclore 
dos Ranchos Almeida 

Garrett e do I.J. de  
Santa Maria da Fei-
ra. Que apresentação 
espetacular dessa ra-
paziada! Temos que 
bater palmas para as 
diretorias das nossas 
Casas Regionais que 
prestigiam a nossa ju-
ventude. Sem dúvida 
um grande dia este 
domingo no Castelo 
da Feira.

O G.F. 
Almeida 
Garrett 
orgulho da 
Casa da Vila 
da Feira

Mesa de destaque 
na Vila foi da Drª 
Rosane Victorino, 
Drª Regina Car-
rilho, Lucia Ma-
ria, Maria Alice, 
Anibal, Zulmira, 
Lourdes, Felisbela 
Tavares, Fatima 
Pascarelli, Dilson 
Pascarelli, Lucia 
Rianelli e Fernan-
do Alves

Mais um grande destaque os pés de valsa dando seu 
show particular

Presente no Arraial Feirante o casal Manuel Pinto Ai-
res, sua esposa D. Guilhermina, cunhada e um amiga

Mesa de destaque 
diretor Fernando 

Alves, Janaina, Ca-
milo leitão, D. Rosa 
Boaventura, diretor 
Antonio Silva, pre-
sidente Feirense, 

Erneto Boaventura, 
radialista Maneca, 

diretor Fernando 
Carrasqueira e o 

Alfredo



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
Diretoria da Casa Vila da Feira, domingo pas-
sado, proporcionou a todos, uma bela tarde, 
após o almoço  Folclore e muita vibração, 
durante apresentação, foi anunciado o vira 
livre, os componentes desceram do palco e 
convidaram pessoas que estavam no evento 
para dançar, como vemos, a jovem Rafaela, ( 
Rafa) foi direta ao vovô, Manuel Pinto Aires, 
que esta em dia, deu seu recado muito bem, a 
outra sua neta, Maria Eduarda, a (Duda)  con-
vidou, como vemos um amigo que não perde 
uma,  o show foi completo, parabéns para to-
dos e muita saúde.

SaLVe o foLcLoRe e aS 
tRadIÇÕeS PoRtuGueSaS

VISuaL que Se GuaRda Na meNte e No coRaÇão

Pé de Valsa da Semana

JoaquIm feLIPe, o GaLã da 
comuNIdade PoRtuGueSa

amoR PateRNaL

PetIScoS é Na taBeRNa oLeGÁRIo
O meu amigo Jójó, muito feliz, inaugurando mais um 
empreendimento. Na Barra. “. Taberna Olegário,” 
queijos vinhos e deliciosos petiscos. Na Rua Olegário 
Maciel. Peço desculpa pela minha ausência,   desejo 
de coração o maior sucesso. Qualquer dia, vamos lá  
saborear  os deliciosos petiscos portugueses. ABRA-
ÇOS FADISTAS.

aLeGRIa e muIto amoR  
No dIa doS PaIS

O nosso edi-
tor do Jornal 
Portugal em 

Foco, Fernando 
Morais, curtindo 

a sua querida 
filha Camilla 

Martins Morais, 
na região dos 

lagos, no dia dos 
pais. MUITAS 

BENÇÃOS.

O meu querido 
amigo do cora-
ção Domingos 
Cunha, Restau-
rante Glória, com 
sua elegante 
e meiga filha 
Daniela Cunha 
festejando um 
dia muito espe-
cial com carinho 
eterno. MUITAS 
BENÇÃOS

GeNte ImPoRtaNte 
em caStRo daIRe

como dizia  minha madrinha, Saudosa, Benvinda maria 
o folclore português está na alma do imigrante

No almoço intitulado, ( Arraial Feirense – Quinta do 
Castelo )  realizado domingo passado, uma maravi-
lha,  pelo que conheço e vi,   parabenizo estes dois 
jovens, a esquerda, amigo  Fernando, o competente,  
diretor social da Casa, que a muitos anos se dedica 
as belas tradições Feirenses, a seu lado o amigo, Dr. 
Carrasqueira, que me deixou impressionado com sua 
vibração em ver a linda apresentação do Grupo Fol-
clore  Almeida Garrett, não é para menos, deram um 
show realmente,  continuem assim, sendo um colírio, 
para nossos olhos. Parabéns a todo o grupo e a estes 
dois amigos em pauta, com as melhores considera-
ções.

O meu  amigo do  coração, Dr. Douglas 
Moreira, está com sua linda família pas-
sando férias no Rio de Janeiro. Na foto: 
Dr. Douglas, sua filha Fernandinha, seu 
filho Marcelo, e a sua iluminada esposa, 
Monique. Família exemplar na caridade 
e amor ao próximo. A minha  gratidão 
eterna, por amigos tão amados. MUI-
TAS BENÇÃOS. E juntos festejaram os 
aniversários do jovem Paulo Cesar Jr., 
que completou 19 anos festejando com 
seu amado pai  Dr. Paulo César Morei-
ra, que festejou 53 anos numa alegria 
contagiante, abraçados pela sua mãe 
Efigênia e a estrela maior, esposa e 
mãe, Dra.  Ana Amélia Gabriel Moreira. 
MUITAS BENÇÃOS.

O Embaixador de Castro Daire, Adão Ribeiro, mos-
trando as belezas  que a natureza tão próspera en-
feita  Castro Daire e a exuberante Serra de Monte-
muro. Na foto: o nosso querido Consul adjunto, João 
de Deus, Adão Ribeiro, sua esposa Irene e a muito 
querida Leelia esposa do Dr. João de Deus. Com 
presenças tão importantes, Castro Daire ficou ainda 
mais bonito.

 dupla destaque da 
Semana, na casa 

Vila da feira

Domingo passado, uma tarde bem animada, na nossa 
Casa das Beiras, que após o almoço dançante ao som 
animado do conjunto: Típicos da Beira Show, todos dan-
çaram e muito bem, mas na pista de dança, o destaque 
da semana, como vemos neste lindo cenário fotográfico, 
foi o par, Dona Eulália, que além de dançar muito, semeia 
simpatia, e não poderia faltar o grande dançarino Amigo 
Elidio, que da show em fazer seguros, e fez bonito na 
pista de dança,  parabéns amigos e muita saúde.

LINda taRde BeIRão

A nossa muito saudosa Bemvinda Maria, deve estar muito 
feliz no Céu, vendo o seu filho Felipe muito amado, cada 
vez,  mais perfeito,na foto com Luis Claudio e esposa San-
dra Castelo e Ivana. A vida vai de vento em popa. Não 
esquecendo o ditado bem verdadeiro. “Os cães ladram e 
a caravana passa”. “Passamos de cabeça erguida”. MUI-
TA LUZ!

famILIa aBeNÇoada e VItoRIoSa

Adoro encontrar gente de bom gosto e 
sempre presentes aos bons aconteci-
mentos da nossa comunidade, com ve-
mos neste simpático cenário fotográfico, 
o casal amigo, Antônio Horto e Dona 
Delfina Horto, sempre muito simpáticos e 
gostei de saber,  pessoas que não estão 
mais entre nós, falavam coisas muito en-
graçadas e gostavam do nosso trabalho, 
ao lado de  Dona Delfina, Dona Maria 
Pires, que esta sempre presente numa 
Casa  Regional, todo fim de semana, pa-
rabéns, e muita saúde para todos 

Domingo passado, após o gostoso al-
moço dançante, na Casa das Beiras, 
uma tarde contagiante,  sorrisos no  
encontro de amigos, que enaltecem 
as nossas raízes, como vemos á es-
querda, amigo, Manuel Mota, grande 
Flaviense, natural do Couto de Erve-
dedo, que tem do seu lado, sua con-
terrânea, Dona Idália,  carinhosamen-
te, abraçada com Dona Graça, de pé 
seu marido, Sr. Luiz Morais,  família 
Ramada, um casal que adora dançar, 
e tem orgulho de suas raízes, para-
béns amigos e muita saúde.

A nossa estimada Vereadora Teresa Bergher, cerca-
da de  crianças, com o colorido das vestes do nosso 
folclore, que serão o futuro de Portugal no Rio de 
Janeiro , enfeitando as nossas casas portuguesas. 
MUITAS BENÇÃOS

SaudadeS... temPo que Não VoLta
 maS que eStÁ PeRPetuado em 

NoSSaS LemBRaNÇaS
O Sr. Comen-

dador Cesar 
Soares, o 

grande orgulho 
da nossa co-

munidade e do 
nosso folclore. 

Abraçando a 
sua elegante  

e carinhosa 
filha, Elizabete 

Soares.”quanto 
amor irradia 
o semblante 

de pai e filha”. 
MUITAS BEN-

ÇÃOS.

Eh! O Folclore Português no 
Brasil, pelo que noto nesta fes-
ta maravilhosa, que ainda terá 
muitos anos de vida, com a 
permissão de Deus. Primeira-
mente parabenizo a 1ª dama 
da Casa da Vila da Feira, D. 
Rose, pelo belo trabalho apre-
sentado, como vemos aqui, a 
disposição dos componentes 
em degrade, que lindo cenário, 
são nestas pequenas coisas e 
detalhes que notamos o cari-
nho. Alegria impera todos ale-
gres, dançando muito, admiro a 
preocupação jovens em manter 
a tradição.  A alegria do Dr. Car-
rasqueira era notória , estava 
vibrante. Parabéns a todos!

é SemPRe Bom eNcoNtRaR, e ReLemBRaR 
aS coISaS BoaS que PaSSaRam
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TRADICIONAL ARRAIAL AÇORIANO
Foi realizado neste 

domingo mais um tra-
dicional Arraial Aço-
riano.  Evento que é 
realizado anualmen-

te, muito aguardado 
por seus associados 
e amigos da Casa dos 
Açores.  Mais uma 
vez a diretoria coman-

Arraial Açoriano de casa cheia,muita gente animada e feliz As tracionais barraquinhas com quitutes maravilhosos

Num close 
para nosso 
jornal o 
diretor da 
Casa dos 
Açores 
Antonio
 Andrade 
com o 
amigo.
Claudio 
Galante

Diretoria da 
Casa dos Açores 
na foto. Amaro 
Rocha,Francisco 
Claudio Galan-
te,ManoelFreitas 
e esposa Vera

Diretora Açoriana Sonia Andrade sempre incansável, 
com a jovem e dinâmica 1ª dama Patrícia

Presidente da Casa dos Açores Leonardo Soares numa 
self com os amigos

O forró com musicas típicas agitou o Arraial Açoriano

dada pelo presiden-
te Leonardo Soares, 
deram um show de 
organização, com as 
tradicionais barraqui-
nhas típicas, bandei-

ras como decoração 
do ginásio, deliciosas 
iguarias como, can-
jica, bolos , quentão 
e muito mais. Real-
mente o Arraial Aço-

riano foi um suces-
so!  E mais uma vez 
a Casa dos Açores 
esteve bem frequen-

tada. Parabéns a to-
dos os envolvidos na 
realização do Arraial 
Açoriano.
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CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

AgosTo – 25 – Domingo – 12hs. Almoço 
em Homenagem à Nossa senhora do sa-
meiro - Missa às 10h na Igreja São Judas Ta-
deu. Acompanhando a Procissão e animando 
a tarde a Banda Irmãos Pepino. No almoço 
será servido: feijoada de feijão branco, filé de 
peixe, peite assado, arroz branco e saladas 
variadas.
AgosTo – 30 – sexTA-feiRA – 20hs. fado 
Vadio com Victor Lopez. O guitarrista Vis-
tor Lopez apresentará no Restaurante Costa 
Verde grandes sucessos do Fado nas vozes 
de vários convidados!

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897
seTemBRo – 1 – DomiNgo – 11hs. Festa da 
Padroeira, Missa em Louvor N. Sra. dos Re-
médios. 12:30hs. Almoço Cardápio: Churrasco, 
sardinha portuguesa assada, arroz de bacalhau, 
alheiras, empadão e acompanhamentos. Sabre-
mesa: bolo. Atração: Banda T.B. Show e dança-
rinos

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Pfa. Lara Villela, 176 – ingá – Niterói - Tel: 2717-4225
AgosTo – 25 – DomiNgo – 12:30hs.  Oitava  
Festa de Folclore Português Almoço: Churras-
co completo, febras, saladas diversas e mui-
to mais (bebidas e doces à parte). Presença 
Confirmada: R.F. Típicos Madeirense de SP, 
G.F. Serões das Aldeias, R.F. Camponeses de 
Portugal, R.F. Eça de Queirós, R.F. Luís de Ca-
mões.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. melo matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
AgosTo – 25 – Domingo – 12:00hs –  Arraial 
Trasmontano. Cardápio: Churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, Tripas à 
moda trasmontana. sardinha na brasa, caldo 
verde e frutas. Lançamento do Livro Sueca para 
4 jogos. Adelino Pereira. Atração: Amigos do 

Alto Minho. Grupo Folclórico Guerra Junqueiro. 
Dançarinos para as damas. Valor da entrada: 
R$ 60,00.

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
seTemBRo – 1 – Domingo – 11hs – festa Por-
tuguesa. Cardápio variado. Atrações: Claudio 
Santos & Amigos. 
seTemBRo – 15 – Domingo – 11hs – xV Rio 
Tango festival. Baile misto de Tango e dança de 
salão. Aula - Almoço - Baile - Show

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –Tels.: 3391-6730
AgosTo – 24 – sÀBADo – 20hs.  O humor 
mais ecumênico da Galáxia. Apostolo Arnaldo 
estará na Casa de Viseu. É comediante e realiza 
shows de standups por todo o Brasil. Ficou mui-
to conhecido pelos seus videos no Youtube. Ga-
ranta já o seu ingresso na Secretaria do Clube. 
Aceitamos cartões de Débito e Crédito.
AgosTo – 31 – sÁBADo – 17hs. Pra você que 
gosta de dançar, venha para a Tarde Dançante 
da Casa de Viseu. Uma nova opção para você e 
seus amigos se divertirem. Quem anima o Baile 
é o Bira Beats. No Salão Social com ar refrige-
rado.
seTemBRo – 1 – DomiNgo – 12hs.  Almo-
ço Churrasco. Churrasco com Picanha, sardi-
nha portuguesa na brasa, febras, filé de peixe à 
dorê, Purê de batata, filé de frango a milanesa, 
uma maravilha mesa de frutas e outros pratos 
variados da culinária Viseense, tipo Self-service 
e no final um delicioso caldo verde. Baile anima-
do pelo Conjunto Amigos do Alto Minho. Temos 
dançarinos. Apresentação do Orfeão da Univer-
sidade do Porto, vindo diretamente de Portugal. 
Ambiente com ar refrigerado.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542
seTemBRo – 1 – DomiNgo – 12hs. Almoço 
Social Cardápio variado Música por conta do 
Conjunto Some Vozes

Av. Ayrton senna, 2150 Bl g 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!
experimente! Você vai gostar!

Leila Monassa 

Cuscos doces
ingredientes:
• 3 DL de água • Casca de 1 limão
• 1 pau de canela • 150gr de cuscos
• 1L de leite quente • 150g de açúcar
• Canela Q.B.

1 - Leve ao lume um tacho com a água, a 
casca de limão e o pau de canela e deixe 
ferver.
2 - Junte os cuscos, mexa e deixe cozinhar 
até a água quase evaporar.
3 - Adicione então o leite, aos poucos, e 
deixe cozinhar em lume muito brando, me-
xendo de vez quando até o cuscos ficarem 
cozidos. 
4 - Junte depois o açúcar, mexa e deixe fer-
ver mais 5 minutos. Retire, divida por taças 
e deixe arrefecer. Sirva os cuscos polvilha-
dos com canela. 



Brincando com segurança
Em minha carreira de pediatra, sempre fui procurado para 

tirar toda espécie de dúvida. Algumas recomendações são 
simples como, por exemplo, a importância da amamentação. 
Outras questões, no entanto, são mais difíceis de responder. 
Um exemplo diz respeito à recomendação de brinquedos ade-
quados para bebês. Nesse caso, minha primeira orientação 
seria priorizar a segurança. Nesse sentido, a dica é fugir dos 
falsificados. Peças que se soltam facilmente e tintas tóxicas 
são alguns dos problemas mais observados. Na hora de com-
prar, sempre verifique o tamanho das peças, se há pontas afia-
das ou arestas cortantes, parafusos aparentes ou se a bateria 
deve ser armazenada em compartimento trancado, inacessível 
à criança. Fique atento também aos brinquedos que emitem 
sons. Os barulhentos demais podem prejudicar a audição. Na 
dúvida, melhor não levar.

Em relação ao brinquedo mais adequado ao desenvolvi-
mento, nos primeiros meses o recomendado são os materiais 
macios, coloridos e no máximo com alguns guizos. Já os mó-
biles podem ter músicas e movimentos suaves. O importante é 
que a criança esteja descansada para brincar com você. Pró-
ximo dos 6 meses, os bebês já reconhecem alguns elemen-
tos com que tem mais contato. Nesse momento já podemos 
acrescentar blocos de espuma e brinquedos que reproduzam 
algum som especifico quando tocado. Em seguida, o instinto 
de explorar o mundo que o cerca irá começar a florescer e não 
deve ser reprimido. Apresente-o ao espelho, brinque de escon-
de-esconde e deixe a criança manusear objetos atraentes de 
diversas formas e texturas (de preferência inquebráveis). Só 
devemos ficar sempre atentos para que nenhuma peça seja 
engolida. Já chegando ao primeiro aniversário, a coordenação 
já está mais controlada. O momento é ideal para apresentar 
brinquedos de encaixe simples. Livros com figuras grandes e 
familiares e fantoches também podem começar a dar “cultura” 
aos pequenos. Sem esquecer que o estímulo à criatividade faz 
toda a diferença para o desenvolvimento dos miúdos.

Brincar sem dúvida é uma parte fundamental na formação 
da nossa personalidade: o mundo precisa de crianças felizes.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

DIGRESSÃO DO R.F. MARIA
DA FONTE EM PORTUGAL

Esta sendo um grande sucesso a digres-
são em terras d’além mar do R.F. Maria da 
Fonte na Casa do Minho, trazemos aqui 
alguns momentos desta vitoriosa viagem a 
Portugal; empolgando o público, receberam 

muitos aplausos com a linda apresentação. 
Parabéns ao presidente Agostinho dos San-
tos e aos componentes do R.F. Maria da 
Fonte por mais uma vitoriosa digressão a 
Portugal. 


