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CADERNO DE SÃO PAULO

O Conselho da Comu-
nidade Luso Brasileira no 
Estado de São Paulo, lide-
rado pelo Dr. Manuel Mag-
no, com a propositura do 
Deputado Estadual Carlão 
Pignatari, realizou na ulti-
ma semana uma sessão 
solene Comemorativa ao 
Dia de Portugal, de Ca-

mões e das Comunidades 
Portuguesas. Confira essa 
reportagem e ainda a festa 
dos 80 anos do Sr. Rami-
ro Alberto Paula, a sardi-
nhada do Arouca, a colu-
na Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, e 
demais assuntos de inte-
resse.

Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas

Comemorado na Assembléia Legislativa 

A dívida pública de Portu-
gal somou, em maio, 252,5 
bilhões de euros, divulgou 
o Banco de Portugal. Feitas 
as contas, isto significa que 
cada português é responsá-
vel pelo pagamento de cer-
ca de 25 mil euros. Apesar 
da subida de mais 200 mi-
lhões face a abril, o cenário 
não é, para já, dramático. 
Segundo o calendário de 
amortizações da Agência 
de Gestão da Tesouraria e 
da Dívida Pública, a pres-
tação mais elevada deverá 
ser paga em 2021 e será 
de 21,6 bilhões de euros.                                                                                                                                           
   Este ano Portugal de-
verá amortizar um total de 
15 bilhões e os restantes 

Dívida do Estado custa 25 mil 
euros a cada cidadão português

podem ir sendo amortiza-
dos nos próximos 50 anos.                                                                                                                                            

O Estado está cada vez mais 
a pedir emprestado aos seus 

cidadãos através dos Certifi-
cados do Tesouro e de Aforro, 
e ao nível internacional está 
a diversificar as emissões de 
dívida como aconteceu no 
passado mês de maio com a 
emissão de dívida portuguesa 
na China. Foram 260 milhões 
de euros. Outro fator impor-
tante é o dinheiro que o Esta-
do tem em caixa. Esta almofa-
da financeira atingiu em maio 
os 23,1 bilhões de euros, um 
montante que pode ser abati-
do à dívida global.                                                                       

Enquanto o Estado re-
gistar um déficit nas suas 
contas, em maio foram 637 
milhões a dívida pública 
terá sempre tendência para 
aumentar.

CASA TRÁS-OS-MONTES

Em Coim-
bra, centenas 
de funcionários 
judiciais estão 
manifestar-se 
em frente ao tri-
bunal por “Jus-
tiça para quem 
nela trabalha”. 
O presidente do 
Sindicato, Fer-
nando Jorge, é 
um deles, e diz 

ter informações que apontam para “uma taxa de adesão à 
greve entre os 80 e os 85 por cento”. António Marçal, se-
cretário-geral do sindicato, garante que há tribunais encer-
rados, onde a adesão é de 100 por cento. O Sindicato dos 
Funcionário Judiciais marcou 5 dias de greve alternados 
porque, alegam, estão a ser descriminados em relação aos 
magistrados judiciais e do Ministério Público. Querem que 
o suplemento de 10% seja integrado no vencimento sem 
redução desse mesmo suplemento tal como acontece com 
os magistrados. “O princípio de igualdade manda que, se 
para uns há dinheiro, então neste caso, em que o impacto 
orçamental é tendencialmente nulo, tem de ser observado 
esse princípio”, defendeu António Marçal. De acordo com o 
dirigente, o impacto orçamental desta reivindicação seria de 
“700 mil euros”. Os grevistas reclamam ainda a contratação 
de mais funcionários e o pagamento de horas extraordiná-
rias.Como a greve é feita em dias alternados, os funcioná-
rios não têm de cumprir serviços mínimos.

A ministra da Presidência 
e da Modernização Adminis-
trativa disse que o PS pre-
tende obter o maior número 
de votos nas próximas elei-
ções legislativas, afirmando 
que o partido quer continu-
ar a dialogar à esquerda. 
“Vamos a eleições com um 
programa procurando obter 
o máximo apoio para ele e 
tendo a noção que pode ou 
não ser negociado com par-
tidos posteriormente”, disse 
Mariana Vieira da Silva.

Nesse sentido, desta-
cou que o primeiro-ministro, 
António Costa, “já afirmou 
muitas vezes a sua vonta-
de de continuar este diálo-
go à esquerda qualquer que 
seja o equilíbrio parlamen-
tar das próximas eleições”.                                                                                                                                       
Questionada sobre um pos-
sível acordo com o PSD, 
a ministra lembrou que o 
Partido Socialista tem sido 
muito claro na ideia de que 

PS quer apoio máximo nas legislativas 
e continuar diálogo à esquerda

Greve dos funcionários 
judiciais com 85 %  de adesão

o bloco central é uma coisa 
que deve acontecer apenas 
excepcionalmente e em mo-
mentos de emergência. “O 
que é importante agora é 
que, qualquer partido que vá 
a eleições, e o PS não é ex-
ceção, pretende ter o maior 
número de votos e o maior 
apoio às suas políticas, faz 
parte da democracia”.

Na opinião de Mariana 
Vieira da Silva, a coligação 
parlamentar entre PS, PCP 
e BE significou uma mudan-
ça que ficou para o futuro e, 
por isso, nada ficará como 
dantes, nem mesmo as con-
versas sobre as maiorias 
absolutas. “Nós derrubámos 
um muro e virámos uma pá-
gina de não participação dos 
partidos à esquerda do Par-
tido Socialista na definição 
de políticas, no caso não do 
Governo, mas da maioria 
parlamentar que o apoia”, 
frisou ainda.

Reclamações na saúde 
aumentam 20% em um ano                                                                                                                       

É simplesmente maravilhoso ver esses miúdos do G.F. Mirim 
Lima Abreu levando adiante as tradições de Portugal. Na foto 

com o bolo festivo. Detalhes na última pág. do tabloide. 

LAR D. PEDRO V

Uma tarde perfeita na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, 
onde foi realizado o tradicional Arraial do Lar D. Pedro V. Na 

foto, o presidente Dr. Francisco Gomes da Costa fazendo um ca-
rinho nos idosos. Detalhes na pág. 2 e Arraial do Sagres pág 8

“Arraiál” no  Lar

CASA DO MINHO

Aniversário do R.F. de Veteranos
Um dia marcado pela emoção desses baluartes do Folclore Por-

tuguês. Parabéns aos componentes do R.F. de Veteranos da 
Casa do Minho.Foto cedida pelo Alex Detalhes pag. 8

G.F. Mirim Lima Abreu festeja aniversário

“NAVEGAR É PRECISO”

Sucesso de Público na Escola Naval

Foi realizado no dia 27 de junho, na Escola Naval do Rio de Ja-
neiro, mais uma apresentação da peça “Navegar é Preciso”. Na 

foto, Tony Correia com as cantoras Júlia Russell e Victória Russell, 
e o pianista Wagner Russell. Detalhes na pág. 18.

NOITE DO FADO VADIO

1 ano de sucesso
A Noite do Fado Vadio e Victor Lopez comemoram 1 ano de su-

cesso, no Restaurante Costa Verde, na Casa do Minho. Deta-
lhes na pág. 14

 O Sistema de Gestão de 
Reclamações, SGREC, da 
ERS, juntou 97353 processos, 
em 2018, entre reclamações, 
elogios e sugestões. Queixas 
foram 86%, portanto, 83723 
processos. No ano anterior, ti-
nha sido registado um total de 
80049 casos e, destes, 87% 
correspondiam a avaliações 
negativas. Ou seja, 69642 ca-
sos de reclamações.

Numa análise comparativa 
simples do número de proces-
sos recebido pelo regulador,  
o aumento de 74% em 4 anos. 

e 17% dos processos. Dentro 
do tema tempo de espera, a 
categoria atendimento não 
programado, urgente, portan-
to, superior a uma hora, disse 
respeito a 64% das situações: 
uma subida de 2% face aos 
62% do ano anterior. E os pro-
blemas ganham expressão 
na região de Lisboa e Vale 
do Tejo. Foi na área da capi-
tal que se registou um maior 
volume de processos, mais 
de metade, 55%, bem como o 
número mais elevado de quei-
xas por 1000 habitantes.

Em 2015, tinham sido mais 
de 55 mil e em 2018, mais 
de 97 mil. Refira-se que 16% 
desta realidade já diz respei-
to a queixas submetidas por 
e-mail, carta ou fax. O tempo 
de espera para atendimen-
to e o tratamento sem meios 
adequados, sem o grau de 
humanização esperado para 
a situação do doente são os 
principais motivos de insatis-
fação, correspondendo a 24% 

A  Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo foi a mais criticada pelos 
utentes, com quase o triplo 
dos processos da administra-
ção regional de Saúde do Por-
to: 12233 processos contra 
5509. Os hospitais e unidades 
de saúde públicas foram os vi-
sados pelas reclamações dos 
utentes (67%), posicionando-
se em segundo lugar o setor 
privado (23%). 



Portugal em FocoRio de Janeiro, 4 a 10 de julho de 20192

“ArrAiá” no LAr D. PeDro V
Belíssima iniciativa da direção do Lar 

D. Pedro V, com a realização de mais um 
tradicional “Arraiá” de São João, trazendo 
para seus idosos momentos de alegria e 
convívio feliz, onde puderam relembrar do 
São João na ruas das suas terras natal. 
Tudo perfeito, preparado com muito ca-
rinho para seus “hóspedes”, convidados, 
comidas típicas, e uma linda decoração 
com cores e espantalhos, bandeirinha e, 
o mais importante, muito amor. Os idosos 
receberam e sentiram o carinho, atenção 
de todos os presentes. Quem esteve pre-

sente levando seu abraço e afago foi o 
presidente do Lar D. Pedro V, Dr. Fran-
cisco Gomes da Costa que, com muita 
dedicação, competência, dinamismo e 
serenidade, com o apoio de sua diretoria, 
vêm realizando uma bela administração, 
modernizando o Lar, fazendo com que 
seus associados tenham todo conforto e 
atenção, sempre.  Bela iniciativa levar a 
alegria de São João, com o “arraiá”. Pa-
rabéns a toda a direção pelo excelente 
trabalho  que vem exercendo. Que Deus 
abençoe pelo carinho com nossos idosos.

Belíssima mesa com as deliciosas iguarias do arraial, no Lar D. Pedro V, onde vemos os idosos reuni-
dos para festejar o São João

Dr. Francisco 
Gomes da Cos-
ta, presidente 
do Lar D. Pedro 
V, num registro 
com sua coor-
denadora, D. 
Gonçala, diretor 
Celso Valadares

Belo registro 
do “Arraiá” do 
Lar D. Pedro 

V, Dr. Fran-
cisco Gomes 
da Costa e a 
Coordenado-

ra Gonçala 
Brandão

Alegria da 
competente 

equipe de 
colaborado-

ras do Lar D. 
Pedro V

Foi uma tarde 
muito especial, 

de muita des-
contração, como 

vemos aqui, 
coordenadora D. 
Gonçala, diretor 
Celso Valadares

Uma tarde incrí-
vel com felizes 
idosos no “Arraiá” 
do Lar D. Pedro V

Uma belíssima 
iniciativa da 

direção do Lar 
D. Pedro V fa-

zendo com que 
seus idosos 

tenham sempre 
um pouco de 

alegria

Não tem 
preço que 
pague 
assistir a 
satisfação 
desses 
idosos em 
viver es-
ses belos 
momentos

Você pode sentir a satisfação e alegria nas faces dos idosos e 
familiares, no “Arraiá”

Linda imagem do “Arraiá”, co  a alegria da vovó com 
as crianças, irradiando saúde

Diretor Celso Valadares com a equipe de colaboradores posando 
para o Jornal Portugal em Foco

Foram, com cer-
teza, momentos 
especiais no 
Lar D. Pedro 
V, como vemos 
nesta foto, Dr. 
Francisco Go-
mes da Costa, 
presidente do 
Lar D. Pedro V, 
a coordenadora, 
D. Gonçala, e 
uma colabo-
radora de sua 
equipe com 
uma simpática 
senhora, asso-
ciada do Lar
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Notas.. ...e mais

Livro narra trajetória do R.F. maria da Fonte
da Casa do minho do Rio de Janeiro

O jornalista e escritor 
luso-brasileiro, Ígor Lopes, 
vai lançar o livro-reporta-
gem “Rancho Folclórico 
Maria da Fonte da Casa 
do Minho do Rio de Ja-
neiro - A jornada do grupo 
português que valoriza a 
cultura minhota no Brasil 
desde 1954”. Em agosto, o 
livro será lançado em Por-
tugal, na cidade de Viana 
do Castelo.

Além de celebrar os 65 
anos de fundação do Ma-
ria da Fonte, o mais anti-
go dos quatro grupos da 
Casa do Minho do Rio de 
Janeiro, a proposta dessa 
obra literária é realçar os 
momentos mais importan-
tes do percurso do rancho. 
Ao longo de 226 páginas, 
o leitor poderá conhecer 
os nomes que fizeram o 
grupo ganhar a dimensão 
que tem hoje, além de en-

tender as ligações da Casa 
do Minho do Rio de Janeiro 
com as autoridades por-
tuguesas, brasileiras e lu-
so-brasileiras, bem como 
desvendar os detalhes das 
atividades do R. F. Maria da 
Fonte.

A narrativa procura tam-
bém apontar a importância 
e a dimensão do protago-
nismo nacional e interna-
cional do grupo, que ocupa 
hoje um lugar de grande 
notoriedade na Diáspora 
portuguesa, promovendo a 
língua de Camões, a cultura 
lusitana e as tradições, dan-
ças e cantares da região do 
Alto Minho. Em pauta estão 
ainda os pontos mais sen-
síveis dessa história de re-
levo, as motivações, o que 
pensam os seus responsá-
veis e a crítica no país do 
samba. O trabalho, fruto de 
pesquisas e de entrevistas 

jornalísticas no Brasil e em 
Portugal, convoca persona-
gens dos dois países para 
que expressem os seus 
sentimentos sobre o traba-
lho desenvolvido pela Casa 
do Minho na cidade mara-
vilhosa, com destaque para 
o legado que será deixado 
para as novas gerações 
em termos de folclore no 
Brasil. O valor total obtido 
com a venda do livro será 
utilizado para as ações e 
atividades do R.F. Maria da 
Fonte.

Segundo o autor, a ideia 
do livro passa ainda por 
apresentar uma qualitativa 
pluralidade de opiniões, 
mostrando que nada se faz 
de forma isolada. “É pre-
ciso construir parcerias e 
mantê-las vivas e ativas”.

“Foi um enorme prazer 
e um orgulho ter sido con-
vidado para contar os de-
talhes da história recente 
do Rancho Folclórico Maria 
da Fonte, além de poder 
“desfiar” parte do passado 
da entidade e da sua ati-
vidade folclórica. Foi emo-
cionante ter tido contato 
com fotografias de época, 
com arquivos da Casa e 
com nomes fundamentais 
nesse percurso de suces-
so. Espero que o trabalho 
dessa instituição minhota 
e dos seus ranchos folcló-
ricos prossiga, valorizando 
os seus diretores, compo-
nentes, colaboradores e a 
cultura portuguesa no Bra-
sil”, afirmou o jornalista Ígor 
Lopes.

Por sua vez, a diretoria 
da Casa do Minho do Rio 
enalteceu a importância do 
folclore português no Bra-
sil.

“A Casa do Minho tem 

uma história riquíssima. E 
o seu mais antigo rancho 
é prova disso. A cultura do 
Alto Minho está preservada 
no Brasil. Os nossos folclo-
ristas demonstram sempre 
muito amor pela cultura mi-
nhota quando o grupo se 
apresenta no Brasil ou em 
Portugal”, defendeu Agosti-
nho dos Santos, presidente 
da Casa do Minho carioca.

Cultura de Portugal ga-
nha destaque no Brasil

O folclore português é 
responsável por grande 
parte da promoção da cul-
tura lusitana no seio da sua 
Diáspora espalhada pelo 
mundo. E, no Brasil, não é 
diferente. Prova disso é a 
lei assinada recentemente 
pelo governador do Estado 
do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel, que declara o fol-
clore português como Patri-
mônio Histórico e Cultural, 
de natureza Imaterial, do 
Estado fluminense.

“Como é do conheci-
mento do público lusodes-
cendente, a Casa do Minho 
do Rio de Janeiro trabalha 
de forma respeitosa e os-
tensiva a promoção do fol-
clore português, mais con-
cretamente da região do 
Alto Minho, no Brasil”, con-
sideraram as autoridades 
luso-brasileiras.

Autor com experiência 
na escrita e na apuração 
jornalística

Ígor Pereira Lopes é jor-
nalista e escritor. Aos 38 
anos, é Mestre em Comu-
nicação e Jornalismo pela 
Universidade de Coimbra 
(Portugal); Especialista em 
Gestão de Comunidades 
e Redes Sociais pela Uni-
versidade de Guadalajara 
(México), possui Extensão 

Universitária em Princípios 
da Comunicação Mediática 
Contemporânea pela Uni-
versidade de Santiago de 
Compostela (Espanha) e 
Graduação em Comunica-
ção Social, com habilitação 
em Jornalismo, pelas Fa-
culdades Integradas Hélio 
Alonso (Brasil).

É responsável por pro-
jetos jornalísticos, de co-
municação e literários en-
tre Brasil e Portugal. Atua 
para agências de notícias 
brasileiras e portuguesas. 
Tem experiência nas áreas 
de consultoria literária, as-
sessoria de imprensa e de 
comunicação, comunicação 
estratégica empresarial e 
institucional, jornalismo di-
gital, jornalismo cultural, 
relações públicas, social 
media, marketing digital e 
cultura digital.

É autor dos livros-repor-
tagem “Maria Alcina, a for-
ça infinita do Fado” (2016); 
“Casa do Distrito de Viseu: 

cinquenta anos de dedica-
ção à cultura portuguesa 
no Rio de Janeiro” (2016) 
e responsável editorial pe-
los livros “A Voz da Mulher” 
(2018), da jornalista e ra-
dialista Wylma Guimarães, 
e “Values, Motivation and 
Leadership - Fany Tchai-
covsky and colleagues” 
(2015), organizado por 
Marcelo Fernandes.

É detentor de prêmios, 
títulos e distinções no meio 
profissional e acadêmico. É 
ainda membro da Acade-
mia de Letras e Artes Pa-
ranapuã (ALAP), da Aca-
demia de Letras de Teófilo 
Otoni (ALTO) e da Eco Aca-
demia de Letras, Ciências 
e Artes de Terezópolis de 
Goiás (E-ALCAT).

Natural do Rio de Janei-
ro, Ígor Lopes tem naciona-
lidade portuguesa. As suas 
raízes em Portugal estão 
em Armamar, no distrito de 
Viseu, e em Constantim, no 
distrito de Vila Real.

setor da luz e gás tem o 
melhor salário médio

O vencimento médio mensal dos trabalhadores fixou-
se, em finais do ano passado, em cerca de 1.170 euros, 
segundo a mais recente síntese estatística do Gabinete 
de Estratégia e Planeamento do ministério tutelado por 
José Vieira da Silva. Por áreas de atividade, no topo da 
tabela das remunerações surge o setor da eletricidade 
e do gás, em que o salário médio praticado, antes dos 
descontos, atingiu o valor de 2.938 euros.

Portugal com os maiores 
níveis de sempre de 

investimento estrangeiro 
O ministro-adjunto Pedro Siza Vieira, afirmou que Portu-
gal apresenta atualmente os maiores níveis de sempre 
de investimento estrangeiro, com intenções de 2 bilhões 
de euros em negociação. “Nós estamos, neste momento, 
com os maiores níveis de sempre de investimento direto 
estrangeiro no nosso país e as pessoas continuam a vir, 
continuam a procurar-nos”, declarou. O Governo entende 
as manifestações de interesse estrangeiro como  a sequ-
ência de uma grande capacidade que Portugal tem tido 
nos últimos 3 anos de atrair investimento estrangeiro para 

o país.“O ano passado foram celebrados contratos de 
investimento de mais de 1 bilhão de euros. Aquilo que, 
neste momento, temos de intenções que estão a ser dis-
cutidas com a AICEP,  são intenções de investimentos à 
volta dos 2 bilhões“. De acordo com o ministro, este va-
lor “é apenas uma parte do investimento estrangeiro que 
chega a Portugal”.

tesla já é campeã nos 
elétricos em Portugal

A Tesla chegou à liderança no segmento de automóveis 
ligeiros de passageiros 100% elétricos em Portugal. A 
marca de Elon Musk soma 1.143 unidades vendidas 
este ano, superando a Nissan. No mês de junho, as 
vendas ficaram em 876 veículos, um aumento de 176%, 
chegando a um total de 3905 veículos , crescendo 109% 
face ao primeiro semestre de 2018. A Nissan vendeu 
126 automóveis em junho e contabiliza 1.049 unida-
des entregues desde o início do ano. A Renault foi a 
segunda marca mais vendida no mês, com 145 veícu-
los e ocupa o terceiro lugar no ranking anual, com 547 
automóveis.A BMW vendeu 54 veículos no mês, o que 
lhe permitiu chegar 291 unidades entregues, menos 7 
do que a Hyundai, que em junho vendeu 33 veículos.A 
Smart é a sexta marca mais vendida este ano, com 244 
veículos, tendo entregue 31 unidades em junho, a Ja-

guar, que vendeu 50 unidades no mês passado e totaliza 
242 veículos no primeiro semestre. Em 2018 as vendas 
chegaram a 4.073 unidades, no final do primeiro semes-
tre as vendas estão a apenas 168 veículos de igualar as 
de todo o ano passado. 

siC lidera audiências no 
primeiro semestre e 

alarga distância para a tVi
O canal de televisão da Impresa chegou a junho com 
uma audiência acumulada no semestre de 19%, quase 
2% acima da TVI,  a quem roubou a liderança no inicio 
deste ano. A SIC destaca que reforçou a liderança das 
audiências no último mês, já que em Junho obteve um 
“share” de 19,4%, contra 14,9% da TVI. A diferença foi 
de 4,5%, acima dos 2,8% registados em maio. A RTP 
foi a que mais subiu, passou de 12,7% para 13,2%, 
terminando o semestre com um “share” acumulado de 
12,3%. Foi em janeiro que se deu a inversão entre os 
canais generalistas portugueses, com a SIC a surgir à 
frente da estação de televisão da Media Capital pela 
primeira vez desde 2005. Esta subida do canal da Im-
presa contribuiu para a subida das ações da cotada 
liderada por Francisco Pedro Balsemão, que em 2019 
acumulam uma valorização de 80,35%.    
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Município investe cerca
de 2 milhões no viaduto 

da Quinta da Fonte

Regiões & Províncias

“A maior feira romana do 
país é aqui”. A garantia é 
dada por Nuno Moita que, 
ontem, não perdeu a opor-
tunidade de participar na 
6.ª edição de “Condeixa – O 
Vislumbre de um Império”. 
Nas ruínas de Conimbriga, o 
autarca de Condeixa-a-No-
va voltou a vestir-se a rigor, 

CONDEIXA

gÓIS E pAMpILHOSA

vIzELA

LOUSÃ

FIgUEIRA DA FOz

Os municípios de peque-
na dimensão são os que têm 
pior desempenho em termos 
de sustentabilidade, enquan-
to os de grande e média di-
mensão são globalmente 
mais sustentáveis, segundo 
os resultados de um ‘ranking’ 
integrado a apresentar hoje 
em Lisboa.

De acordo com o Rating 
Municipal Português (RMP), 
em 2018, Celorico da Beira, 
Góis, Alijó e Pampilhosa da 
Serra eram os municípios 
menos sustentáveis. Por seu 
turno, Lisboa, Porto e Oeiras 
foram, em termos globais, os 

No seguimento da nova 
dinâmica implementada 
por este Executivo Muni-
cipal na área da ação so-
cial, a Câmara Municipal 
de Vizela apresenta o pro-
grama Vizela + Social, no 
próximo dia 1 de julho, no 
edifício da ação social, no 
edifício 2 do Mercado Mu-

vira romana e
câmara destaca 
“aposta ganha”

Serra no top-5 dos
municípios menos sustentáveis

Câmara Municipal apresenta vizela + Social

naquela que considera uma 
“aposta de sucesso” do exe-
cutivo camarário.

Este ano, o Município 
decidiu alargar a programa-
ção para três dias, anima-
dos por cerca de 700 atores 
e figurantes, que trouxeram 
a energia romana ao conce-
lho. Gladiadores, legionários, 

Recuperar o regadio 
tradicional nos campos 
em redor da vila da Lou-
sã, a partir da Ribeira de 
São João, é um projeto da 
autarquia, que está já a 
avançar, após aprovação 
de financiamento comuni-
tário a 100%.

Beneficiando 164 re-
gantes com terras férteis 
naquela área, a empreita-
da, no valor de cerca de 
182 mil euros, tem apoio 

total do Programa de De-
senvolvimento Rural (PDR) 
2020, através da Medida 
8.1.4.: “Melhoria dos Rega-
dios Tradicionais”.

Assim, a Câmara Muni-
cipal da Lousã e a Associa-
ção Junta de Agricultores 
do Regadio da Ribeira de 
São João, avançaram para 
o terreno, encetando a re-
abilitação e modernização 
do regadio tradicional da 
Ribeira de São João.

Regadio tradicional 
recuperado às portas da vila a 
partir da Ribeira de São João

Para continuar a me-
lhorar a mobilidade no 
concelho, o Município de 
Oeiras vai investir cerca 
de 2 milhões de euros 
no viaduto da Quinta 
da Fonte, em Paço de 
Arcos. A obra arranca 
esta sexta-feira, dia 14 
de junho, às 11:00, com 
o simbólico lançamento 
da primeira pedra.

O viaduto vai ligar o 
Parque das Cidades à 
Quinta da Fonte, ao lon-
go de cerca de 600m. 
Trata-se de uma via bi-
direcional, com ligação 
à avenida do Conselho 
da Europa, que vai per-
mitir uma distribuição 
mais equilibrada dos flu-
xos rodoviários e melho-
rar consideravelmente a 
mobilidade, diminuindo 
os constrangimentos de 
trânsito que se sentem 
sobretudo em horas de 
ponta.

 Recorde-se que nos 
22 edifícios do Parque 
Empresarial da Quinta 
da Fonte, situado em 
Paço de Arcos, estão 
instaladas mais de uma 
centena de empresas, 
entre as quais se in-
cluem a HP, Endesa, 
Fullsix, ABB Portugal, 
Whitestar, Banco Pri-
mus, entre outras. O 
Parque Empresarial dis-
põe também de diver-
sos equipamentos, no-

meadamente auditório, 
health club e centro de 
estética, restaurantes, 
lavagem de automóveis 
e salas de formação, 
pelo que, para além dos 
mais de 4 mil trabalha-
dores que para lá se 
deslocam diariamente, 
estima-se que o número 
de utilizadores regula-
res desta infraestrutura 
rondará os 7 mil.

O complexo situa-se 
ainda num dos nós rodo-
viários mais importantes 
do concelho, onde se 
articula o tráfego dos 
vários parques empre-
sariais (Lagoas Parque, 
TagusPark e Quinta da 
Fonte) e entradas e saí-
das da A5. 

O viaduto da Quin-
ta da Fonte assume-se 
como um novo acesso 
ao setor poente des-
te parque empresarial, 
contribuindo para a 
melhoria da mobilidade 
interna dos seus visitan-
tes e trabalhadores.

A sua construção 
permitirá ainda novas 
opções de acessibilida-
de, tanto ao nível das 
entradas como das sa-
ídas da Quinta da Fon-
te, aumentando desta 
forma a sua atrativida-
de e potenciando uma 
melhor articulação com 
outros parques empre-
sariais.

imperadores, mercadores e 
até escravos passearam este 
domingo, pela última vez este 
ano, nas ruínas de Conimbri-
ga, num evento que recebeu 
mais de seis mil visitantes.

A estes juntaram-se vá-
rios turistas, artesãos e mes-
mo animais, com destaque 
para performance de uma 
cobra que assustou o público 
mais temeroso.

mais sustentáveis do país.
O RMP, apresentado pela 

primeira vez e com o apoio 
da Ordem dos Economistas, 

é um modelo integrado de 
avaliação dos 308 municí-
pios em 25 indicadores pon-
derados, reunidos em quatro 

dimensões principais: ‘gover-
nance’, serviços ao cidadão, 
desenvolvimento econômico 
e social, e sustentabilidade 
financeira.

As dimensões e os cri-
térios de avaliação foram 
estabelecidos com a colabo-
ração de diversas entidades, 
como o Tribunal de Contas, 
Direção-Geral das Autarquias 
Locais, Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses 
e Inspeção-Geral das Finan-
ças, agregando “elementos 
que estavam, até agora, dis-
persos”, salientou Paulo Cal-
das, que coordenou o estudo.

A autarquia atribuiu, on-
tem, Dia da Cidade e feriado 
municipal, 60 distinções ho-
noríficas a pessoas singula-
res e coletivas. A cerimônia 
realizou-se no Centro de Ar-
tes e Espetáculos. João Ata-
íde (presidente da Câmara 
da Figueira da Foz de 2009 
a abril de 2019, tendo renun-
ciado ao mandato para assu-
mir a Secretaria de Estado 
do Ambiente) foi distinguido 
com a chave de honra da ci-
dade que o viu nascer. “[Esta 

foi] a maior distinção que al-
guma vez recebi”, enfatizou 
o ex-autarca.

Lídio Lopes (ex-autarca e 
ex-dirigente do PSD e presi-
dente dos Bombeiros Volun-
tários da Figueira da Foz há 
20 anos), por seu lado, re-
cebeu a medalha da cidade, 
que lhe confere o título de 
cidadão honorário. Quando a 
recebeu, frisou, foi “um mo-
mento único”. E foi com “ex-
trema emoção” que ostentou 
o respetivo colar.

Figueira: Autarquia atribui
distinções no Dia da Cidade

nicipal, sito na rua da Por-
tela, pelas 16;00h.

Assim, e decorrente 
de nova dinâmica autár-
quica impulsionada pelo 
atual executivo municipal, 
no âmbito da Ação Social, 
cada vez mais a autarquia 
tem assumido uma postu-
ra de congregação de es-

forços e de formação de 
uma consciência coletiva 
dos problemas sociais, in-
dispensável à ativação dos 
meios e agentes de res-
posta e à otimização dos 
meios de ação a nível local.

A Câmara Municipal 
considera cruciais as ini-
ciativas no âmbito da in-

tervenção social munici-
pal, nomeadamente, nas 
áreas do apoio à família, 
da igualdade de gênero, 
violência doméstica e pes-
soas dependentes e seus 
cuidadores e/ou familia-
res, sempre com o obje-
tivo de criar uma Vizela 
Mais Social.



Rio de Janeiro, 4 a 10 Julho de 2019Portugal em Foco 5

Aniversário do R.F. de Veteranos da Casa do Minho
A Família Minhota esteve reunida, no 

domingo passado, para comemorar mais 
um ano de história do R.F. de Veteranos da 
Casa do Minho. Uma bonita festa de con-
fraternização entre os componentes dos 
veteranos, diretores, familiares. Uma noite 
marcada pela emoção de todos os que, ao 
longo desses anos, vêm divulgando as tra-
dições minhotas. Foi oferecido um delicioso 
almoço, onde foram servidos carne assada 
ao molho madeira, peito de frango à milane-
sa, batatas coradas, arroz de bacalhau. Ale-
grando a tarde, estava o conjunto Cláudio 
Santos & Amigos. Foram momentos felizes 

e emocionado onde o presidente Agostinho 
dos Santos parabenizou todos os compo-
nentes pelo empenho e dedicação em suas 
atuações.  Como auge da festa, o R.F. de 
Veteranos da Casa do Minho apresentou um 
folclore de primeiríssima qualidade. Tam-
bém gostaríamos de destacar a apresen-
tadora que se comportou muito bem, com 
uma forma bonita e agradavel de fazer sua 
apresentação. Nossos parabéns. É Lindo de 
ver esses homens e mulheres trajando, com 
paixão, alma e honra as tradições minhotas. 
Foi inesquecível esse domingo na Casa do 
Minho.

Momento de 
emoção do 
diretor Paulo, 
ao lado dos 
componentes 
do R.F. de 
Veteranos 
da Casa do 
Minho e do 
Presidente 
Agostinho dos 
Santos. Sem 
dúvida, valeu 
à pena! 

Pres. Agosti-
nho dos San-
tos quando 
parabenizava 
os componen-
tes do R.F. de 
Veteranos da 
Casa do Mi-
nho, por mais 
um ano de 
realizações 
e divulgação 
do folclore 
minhoto

Uma data 
para lá de 
especial, 

para os 
compo-

nentes do 
R.F. de 

Veteranos 
da Casa do 

Minho

Veteranos da Casa do Minho: um show de experiência, 
alegria, mostrando que a idade apura a alegria de se ter na 
alma o amor  à sua cultura

A magia na apresentação dos componentes do R.F. de Vete-
ranos da Casa do Minho foi um momento de confraternização 
entre aqueles que amom o folclore

Que show! Esta data festiva, dos Veteranos, no domingo passado será 
lembrada para sempre

Momento em que os componentes veteranos  eram homena-
geados pelo belo trabalho desenvolvido por quem tem amor 
à sua Casa

Um ver-
dadeiro 
espetáculo 
de Folclo-
re Portu-
guês foi 
dado pelo 
Rancho de 
Veteranos 
da Casa 
do Minho, 
no seu 
aniversá-
rio 

A cada dança, um grande show, a cada volta do vira uma 
recordação que ficará para sempre

Era 
visível a 
emoção 

dos 
compo-
nentes 
do R.F. 

de Vete-
ranos

O “vira li-
vre” é uma 

alegre e 
aguardada 

tradição, 
entre os 
compo-

nentes e 
o público 

que se 
prepara 

para matar 
saudades

Uma trinca 
de “força” 
do nosso 
folclore: 
Pres. 
Agosti-
nho dos 
Santos, 
Antonio 
Paiva e 
Paulo

Mais um regis-
tro dos compo-
nentes vetera-
nos da Casa do 
Minho, quando 
em palco, trans-
bordam todo 
amor que tem 
pelo seu Ran-
cho

O conjunto Claudio Santos & Amigos brilhou na noite festiva

A Tocata é o charme do R.F. de Veteranos. O 
amor com que tocam todos os sons, das chulas, 
viras e tudo mais que lembra alegria

Mesa do 
folclorista 

Antonio 
Cardão, 

Luzia Coim-
bra, Fátima 

Paiva e 
uma amiga 
quando da 

festa de 
aniversário 

da Festa 
da Casa do 

Minho

Presença 
marcante 

na festa 
dos Ve-
teranos 

da Casa 
do Minho: 

Américo 
Saraiva,-
Claudia e 
um amiga 

tradiciomal 
momento do 
parabéns, 
presidente 
Agostinho 
dos San-
tos,Felipe 
Mendes e os  
componentes 
do R. F. de 
veteranos 
da casa do 
Minho
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Economia

António Costa, con-
gratulou-se com o histó-
rico acordo de integração 
entre a União Europeia 
e o Mercosul, destacan-
do que facilita as expor-
tações, combate o pro-
tecionismo e promove 
a abertura econômica.                                                                                                                                       
“Saúdo o acordo entre a 
União Europeia e o Mer-
cosul pelo qual Portugal 
muito se bateu. Cria um 
mercado de quase 800 
milhões de pessoas, fa-
cilita as exportações e 
demonstra que são pos-
síveis acordos que be-
neficiam todas as partes, 
combatendo o protecio-
nismo e promovendo a 
abertura econômica”, dis-
se António Costa. Depois 
de 20 anos de negocia-
ções, a UE e o Mercosul 

António Costa diz que acordo 
UE/Mercosul combate protecionismo e 

promove abertura econômica

fecharam um Acordo de 
Associação Estratégica 
que criará uma das maio-
res áreas de comércio 
livre do mundo, o anún-
cio foi feito pelo Governo 
argentino, que detém a 
presidência do Mercosul.

   O acordo alcançado 

em Bruxelas integra um 
mercado de 780 milhões 
de habitantes com cerca 
de 100.000 milhões de 
euros em comércio bila-
teral de bens e de servi-
ços. O acordo foi fecha-
do depois de 48 horas 
de intensas negociações 

entre diversos ministros 
dos países do Mercosul 
e a Comissão Europeia. 
Os representantes dos 
dois blocos mantinham 
estreitos contatos com 
os líderes europeus e 
sul-americanos reunidos 
na Cimeira do G20 em 
Osaka, Japão.

Desde 1999, o Merco-
sul e a UE mantêm um 
acordo de comércio livre. 
As negociações foram in-
terrompidas em 2004 e 
retomadas em 2010, mas 
ganharam velocidade a 
partir de 2016, quando o 
Mercosul começou a sair 
do seu confinamento co-
mercial e à medida que 
os Estados Unidos con-
solidavam uma postura 
protecionista na relação 
com o mundo.

Os bancos encerra-
ram um terço das suas 
agências desde a crise 
de 2008. O resgate fi-
nanceiro de Portugal, a 
resolução do BES, o fim 
do Banif, e os enormes 
prejuízos nos grandes 
bancos explicam parte 
dos encerramentos. A di-

gitalização dos serviços 
financeiros e da econo-
mia e a forte concorrên-
cia das “fintechs” fez o 
resto. Em 10 anos  en-
cerraram mais de 2000 
agencias: Lisboa perdeu 
600 agências, 40% do 
total; o Porto viu fechar 
mais de 400 balcões, 

Bancos fecharam um terço 
das agências  desde 2008

Portugal recebeu em 
2018 cerca de 3,4 mi-
lhões de turistas que che-
garam ao país através 
da Airbnb, segundo os 
dados o impacto econô-
mico direto gerado pelos 
turistas que reservaram 
alojamento pela Airbnb 
ultrapassou no ano pas-
sado €2 bilhões, o que 
torna Portugal no 10.º 
maior mercado do mun-
do da plataforma, à frente 
por exemplo da Alemanha 
e da China. A tabela dos 
países com maior receita 
gerada com reservas na 
Airbnb é liderada pelos 
Estados Unidos, seguin-
do-se França e Espanha.

Segundo a Airbnb, 
cada hóspede que ficou 
em Portugal com reser-
vas feitas na plataforma 
gastou, em média, €115 
por dia, 41% dos gastos 
destes turistas ficam nos 
bairros em que ficam alo-
jados. A permanência mé-
dia dos turistas no destino 
também foi acima da mé-
dia nacional, 5,1 dias.

Relativamente a Por-
tugal, foi também di-

Abono de família já está com mudanças

As taxas das Obriga-
ções do Tesouro a 5 e 10 
anos desceram para no-
vos mínimos de -0,239% e 
0,413% respetivamente. O 
custo de segurar a dívida 
contra uma bancarrota des-
ceu para o valor mais baixo 
desde outubro de 2008.

As taxas (yields) da 
dívida portuguesa a 5 e 
10 anos desceram esta 
segunda-feira para no-
vos mínimos históricos no 
mercado secundário. No 
prazo a 5 anos, as yields 
caíram para -0,239%, o ní-
vel mais baixo de sempre. 
A 10 anos, as taxas des-
ceram para 0,413%, um 
mínimo histórico.

Estas novas descidas 
no mercado secundário 
da dívida pública deixam 
antever que o Tesouro vai 
conseguir pagar juros em 
novos mínimos nos pró-
ximos leilões de obriga-
ções, nomeadamente nas 
operações que deverão 
ser anunciadas para 10 de 

julho.
Recorde-se que no úl-

timo leilão de obrigações, 
realizado a 12 de junho. o 
Estado pagou aos investi-
dores 0,639% no prazo a 
10 anos, então um mínimo 
histórico naquele tipo de 
operações naquela matu-
ridade.

Em virtude destas des-
cidas contínuas das taxas, 
o custo de financiamen-
to da nova dívida emitida 
por Portugal já baixou nos 
primeiros cinco meses do 
ano para 1,5%, um míni-
mo histórico.

Os investidores consi-
deram agora que o risco 
de incumprimento da dí-
vida portuguesa é muito 
baixo. O custo dos credit 
default swaps - derivados 
financeiros que funcio-
nam como seguro contra 
o risco de bancarrota - a 
5 anos desceram esta 
segunda-feira para 44,1 
pontos-base, um mínimo 
desde outubro de 2008.

37,8%, enquanto no 
Funchal desapareceram 
63 agências, nada me-
nos de 41,4%, a maior 
queda. Mais de metade 
dos distritos têm hoje 
menos agencias  do que 
tinham há duas déca-
das. E já há cidades que 
não têm nenhuma agên-
cia.  “Vemos com muita 
preocupação este pro-
cesso de encerramento 
de agências”, considera 
Rui Riso, presidente do 
Sindicato dos Bancá-
rios do Sul e Ilhas , em 
declarações ao JN. A 
Caixa Geral de Depósi-
tos prevê encerrar mais 
100 agências até 2020, 
segundo o plano estra-
tégico acordado com 
Bruxelas e irá ficar com  
470 ou 490 agências. Na 
tentativa de resistir aos 

novos desafios, os ban-
cos têm vindo a desen-
volver as suas áreas di-
gitais, a criar aplicações 
e a incentivar os clientes 
a aderir ao “e-banking”. 
Há cada vez mais servi-
ços bancários prestados 
online. Em setembro 
entra em vigor a direti-
va dos pagamentos que 
trará ainda mais concor-
rência por parte de “fin-
techs”. “Reconheço que 
há razões econômicas, 
tecnológicas e outras 
ligadas à nova geração 
de clientes que justi-
ficam o encerramento 
de algumas agências”, 
afirmou Rui Riso, mas a 
solução “não pode limi-
tar-se apenas ao encer-
ramento de agências e 
redução dos seus cola-
boradores”.

Juros da dívida portuguesa 
descem para novos
mínimos históricos

Portugal gerou 
mais reservas 

na Airbnb que a 
Alemanha ou a China

vulgado que 33% dos 
gastos dos turistas que 
vieram com a Airbnb foi 
realizado em refeições, 
16% em compras, 14% 
em transportes e 12% 
em atividades culturais.                                                                                                                                       
A plataforma revela ainda 
que 84% dos ‘anfitriões’ 
portugueses que no ano 
passado receberam hós-
pedes através da Airbnb 
são proprietários da casa, 
e que este rendimento ex-
tra lhes permite uma maior 
folga para pagar hipote-
cas, despesas do lar, me-
lhorias na habitação, entre 
outros. O destaque vai 
ainda para o fato de 85% 
dos hóspedes que vieram 
a Portugal com reservas 
na Airbnb alegarem que 
o fato destes alojamentos 
“terem uma localização 
mais conveniente que a 
dos hotéis” teve influência 
na sua decisão de viajar 
para o destino.

Os dados de Portu-
gal foram apurados com 
base na análise a mais de 
5500 contas de anfitriões 
e hóspedes de alojamen-
to em Portugal.

As mudanças no abo-
no de família são as se-
guintes: o valor a atribuir 
passa a valer até aos 3 
anos, dentro de cada es-
calão de rendimento da 
família. Além disso, as 
crianças entre os 3 e os 6 
anos também vão passar 
a receber um pouco mais.

O Orçamento do Es-
tado para 2019 já previa 
um aumento gradual do 
abono de família para 
crianças entre os 12 e 
os 36 meses, “convergin-
do totalmente em julho 
desse ano com o valor 
que é atribuído às crian-
ças até 12 meses”. Uma 
criança entre 1 e 3 anos 
cuja família se insere no 

primeiro escalão de ren-
dimentos recebia, até 30 
de junho, 130,31 euros 
de abono. Agora passa a 
receber mais 19,54 euros 

mensais,  precisamente 
o mesmo valor atribuído 
às crianças com 1 ano 
de idade ou menos. Já 
uma criança, no primeiro 

escalão, com idade entre 
os 3 e os 6 anos, passa 
a receber  49,95 euros 
por mês, mais 6,51 euros 
mensais. 
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Política

O primeiro-ministro, 
António Costa, conside-
rou muito frustrante o des-
fecho da ‘maratona’ em 
Bruxelas em torno das no-
meações para os cargos 
de topo europeus, respon-
sabilizando o Grupo de Vi-
segrado e o “senhor Salvi-
ni” pelo novo fracasso nas 
negociações.

“Bom, eu acho que tudo 
correu mal e obviamente o 
resultado é muito frustran-
te”, disse à saída da reu-
nião, lamentando a inca-
pacidade do Conselho de 
tomar decisões e de cons-
truir soluções que tenham 
o apoio maioritário quer 

António Costa “houve algumas
forças que se deixaram capturar por

aqueles que querem dividir a Europa”

no Conselho, quer no Par-
lamento Europeu, apon-
tando o dedo ao ‘quarte-
to’ formado por Polónia, 
Hungria, República Checa 
e Eslováquia (o chamado 
Grupo de Visegrado), bem 

como ao ministro do Inte-
rior italiano e líder da Liga 
do Norte (extrema-direita), 
Matteo Salvini.

Segundo António Cos-
ta, a maratona negocial 
“foi um exercício em que 

Rui Rio não vai ser o 
cabeça de lista pelo Por-
to às eleições legislativas 
de Outubro. A notícia é 
dada pelo Expresso, que 
lhe chama o segredo mais 
bem guardado no PSD. O 
número um da lista será 
Hugo Carvalho, presiden-
te do Conselho Nacional 
da Juventude do PSD. Rio 
segue como número dois.

A decisão faz parte de 
uma revolução na filoso-
fia da escolha do PSD e 
visa uma ruptura com a 
habitual lógica partidária, 
além de pretender dar o 
exemplo às restantes es-
truturas, escreve o jornal. 
Fonte da direção do PSD 
disse ao Expresso que se 
o atual sistema não fun-
ciona é tempo de fazer di-
ferente.

Tal como no Porto, tam-
bém em Lisboa, o círculo 
mais importante do país, 
a escolha foi para uma 
jovem pouco conhecida: 
Filipa Roseta. Arquiteta 
e vereadora da Câmara 
Municipal de Cascais, é 
filha de Helena e Pedro 
Roseta, e  para Lisboa, se 
especulava sobre a possi-
bilidade de David Justino, 
vice-presidente do PSD e 
um dos homens de con-
fiança de Rio, assumir o 
lugar.

No caso de Lisboa a 
escolha dos nomes que 
vão integrar a lista tornou-

se polêmica nos últimos 
dias, mas por outras ra-
zões, uma das candidatas 
a deputada, a desconhe-
cida Joana Monteiro, não 
sabia o que era e exigiu a 
retirada do seu nome.

Em Aveiro, distrito de 
Salvador Malheiro, outro 
dos vices mais próximos 
de Rio, a cabeça de lista 
será mais uma cara nova 
e desconhecida: Ana Mi-
guel Santos, advogada e 
investigadora associada 
em Cambridge”. Em Bra-
ga a escolha para núme-
ro um recai sobre André 
Coelho Lima, vereador em 
Guimarães e vogal da di-
reção política do partido, 
e em Coimbra será a ad-
vogada Mónica Quintela, 
que já é porta-voz para a 
área da justiça do Conse-
lho Estratégico Nacional 
do partido. Margarida Bal-
seiro Lopes, líder da JSD, 
foi escolhida para encabe-
çar a lista pelo círculo elei-
toral de Leiria.

“Rui Rio sabe que está 
a assumir um risco. Mas é 
um risco que vale a pena 
assumir”, disse uma fonte 
da direção do partido, re-
forçando que as escolhas 
são, acima de tudo, um si-
nal de “coerência”.

Os círculos eleitorais 
de Porto, Lisboa, Aveiro, 
Braga, Coimbra e Leiria 
representam dois terços 
do eleitorado do PSD.

Rui Rio não será
cabeça de lista pelo Porto 

É o fim das viagens 
de avião na classe mais 
elevada para os deputa-
dos da Assembleia. Um 
novo diploma,  aprovado 
no parlamento e que deve 
entrar em vigor na próxi-
ma legislatura,  diz que os 
deputados eleitos nas le-
gislativas de outubro vão 
ter de viajar em classe 
econômica.

A atual legislação per-
mite que os parlamentares 
viagem de avião na classe 
mais elevada. Segundo a 
edição do Correio da Ma-
nhã, a nova medida visa 

assim restringir os gastos 
da Assembleia da Repú-
blica em viagens políticas. 
Em causa estão, princi-
palmente, as deslocações 
de deputados dos Açores 
e da Madeira — mas o 
novo diploma também se 
aplica a parlamentares re-
sidentes em Portugal con-
tinental. Há apenas uma 
exceção: de acordo com 
o mesmo jornal, os depu-
tados poderão comprar 
bilhetes numa classe mais 
alta que a econômica se a 
duração da viagem for su-
perior a quatro horas.

Deputados vão passar a
viajar em classe econômica

A líder do BE, Catarina 
Martins, disse numa entre-
vista que estamos a viver 
um período talvez de algu-
ma desorientação do PS, 
numa clara crítica às ne-
gociações entre o partido 
de António Costa e o PSD, 
em torno da lei de bases 
da saúde, entretanto in-
terrompidas.  “Julgo que 
neste momento estamos 
a viver um período talvez 
de alguma desorientação 
do Partido Socialista, que 
passou negociações que 
estava a fazer à esquerda 
de determinados dossiês 
para os negociar à direita. 
Julgo que esta desorien-
tação do PS terá que ver, 
talvez, com o seu enorme 
desejo de uma maioria 
absoluta”, disse em en-
trevista ao Diário de No-
tícias. Estas declarações 
servem de reação ao pe-

Catarina Martins aponta desorientação do PS e
exige definição quanto à lei de bases da saúde

dido de uma maioria abso-
lutamente inequívoca por 
parte da secretária-geral 
adjunta do PS, Ana Cata-
rina Mendes.

Um dos temas fortes 
da entrevista de Catarina 
Martins foi precisamente 
o tema da lei de bases da 
saúde, documento que o 
PS começou por discutir 
com o BE, que exige que 
não sejam negociadas 
novas parcerias público
-privadas naquela área. 
Pelo meio, Marcelo Re-
belo de Sousa pronun-
ciou-se sobre este tema, 
tendo dito, que uma lei 
de bases da saúde que 
impeça PPP seria irre-
alista. Recentemente, o 
PS tentou negociar à sua 
direita, com o PSD, uma 
nova lei de bases da saú-
de, mas essas conversa-
ções ficaram sem acordo 

O antigo dirigente do 
PSD Miguel Relvas afir-
mou que a convocatória 
para eleições internas 
no partido será inevitável 
caso o PSD tenha uma 
derrota nas eleições le-
gislativas. “Será inevitá-
vel que o PSD procure 
um novo caminho, novos 
protagonistas e se possa 
assumir como alternati-
va ao Partido Socialista”, 

“Eleições internas serão inevitáveis caso 
PSD perca legislativas”, diz  Miguel Relvas

Miguel Relvas mostra-se 
“muito preocupado” com 
o atual líder do partido, 
Rui Rio, considerando 
que atualmente “o Go-
verno sente-se à solta, 
porque não há oposição”, 
salientando que PSD e 
CDS-PP valem juntos nas 
sondagens 30 a 31%, o 
que “nunca aconteceu na 
história da democracia 
portuguesa”.

“Os sinais são preocu-
pantes. O PSD não soube 
fazer a leitura dos resul-
tados das eleições euro-
peias. Não percebeu que 
não se conseguiu consti-
tuir como alternativa”, dis-
se o antigo ministro.

Segundo Miguel Rel-
vas, o PSD, através das 
posições e políticas assu-
midas no Parlamento nos 
últimos tempos, demons-
tra que é “um partido sem 
convicções e um partido 
sem capacidade de se 
assumir com um projeto 
coerente e estável”.

“O prazo dos líderes 
é o mandato para o qual 
são eleitos, que devem 
cumprir, mas também os 
resultados. É normal que 
quem perca as eleições 
tenha que ser substituído 
por outro que traga espe-

rança ao país e um pro-
jeto mobilizador. É normal 
que assim seja”, referiu 
o antigo ministro, que é 
uma das vozes críticas do 
PSD em relação à lide-
rança de Rui Rio.

Sobre possíveis su-
cessores de Rui Rio, o 
antigo dirigente social de-
mocrata não quis avançar 
com nomes, apenas sa-
lientando que “o PSD tem 
vários militantes seus em 
condições” de poder vir a 
liderar o partido.

Apesar das críticas, 
Miguel Relvas vincou 
que gostaria de ver “cria-
das as condições para 
que o PSD tenha um 
resultado que impeça o 
Partido Socialista de ga-
nhar as eleições” e que 
vai votar no partido do 
qual é militante.

entre as partes.
Perante este impasse, 

Catarina Martins diz: “O 
PS, que recusou inicial-
mente assumir a proposta 
de João Semedo e An-
tónio Arnaut, teve já sete 
propostas de Lei de Ba-
ses. Creio que isto confir-
ma uma grande confusão 
da parte do Partido Socia-
lista, que tem conduzido o 
processo da Lei de Bases 
da Saúde entre recuos e 
ziguezague”. E, agora que 
quebrou as negociações 
com o PSD, Catarina Mar-

tins exige uma resposta 
ao PS: “Aceita ou não a 
proposta do Bloco de Es-
querda para adiar a deci-
são sobre novas PPP e, 
com isso, aprovar uma lei 
de bases que dê passos 
importantes para salvar o 
SNS?”.

Catarina Martins falou 
ainda do futuro da “gerin-
gonça” e da possibilidade 
de, após as eleições legis-
lativas, o entendimento à 
esquerda ser repetido, ou 
até aplicado noutros mol-
des, com o BE  a entrar 
no governo. Ainda assim, 
voltou a admitir a possi-
bilidade de o BE vir a ter 
ministérios num próximo 
governo de coligação com 
o PS. No entanto, disse: 
“Nós nunca trocaríamos 
um lugar no governo por 
uma política concreta que 
queremos implementar”.

alguns membros do Con-
selho, de todas as famílias 
políticas, se empenharam 
muito profundamente, de 
forma a procurar encon-
trar uma solução”, mas, 
salientou, “houve infe-
lizmente algumas forças 
que se deixaram capturar 
por aqueles que querem 
dividir a Europa, a partir 
do grupo de Visegrado 
ou de posições como a 
do senhor Salvini, e que, 
limitados por essas pres-
sões, acabaram por ser 
incapazes de sustentar os 
acordos que foram suces-
sivamente sendo estabe-
lecidos”.
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ARRAIAL DO SAGRES FOI UM SUCESSO
Com barracas de comidas típicas, 

muitas brincadeiras, pais atentos com 
suas máquinas fotográficas e filmado-
ras a postos para não perderem nenhum 
passo dos pequenos durante as apresen-
tações de danças; assim foi a Festa Juni-
na do Colégio Sagres  que aconteceu no 
sábado, dia 29 de junho.

 Em clima bem familiar, aproximada-
mente 700 pessoas marcaram presença 
no evento e puderam prestigiar as danças 
juninas dos alunos, degustar as famosas 
comidas de quermesse, bem como brin-
car de pescaria e na tradicional barraca 
da “boca do Mané”. Outras opções de 
brincadeiras também foram disponibiliza-
das no Arraial do Sagres, como: acerte o 
alvo, cama elástica, piscina de bolinha, 
centopeia inflável e tobogã fórmula 1.

Algumas famílias participaram do 
evento pela primeira vez e se surpre-
enderam com o que viram: a alegria e 
a harmonia imperava. A preparação do 
evento contou com o empenho dos alu-
nos, professores, orientadores, direto-
ria e funcionários do Colégio Sagres. 
A festa junina deste ano de 2019 foi 
bastante prestigiada,  muito bem orga-
nizada e contou com  presença  feliz 
de inúmeros alunos.  O Colégio está 
de parabéns pela organização. A inte-
gração entre os alunos e ex-alunos de 
várias idades, irmãos, pais, avós, mes-
tres e  diretoria, feliz e harmoniosa, foi 
o brilho da festa. 

Uma beleza! Estão todos os envol-
vidos de parabéns! Que venham mais 
eventos como este. 

Apresen-
tação  
espeta-
cular das 
crianças 
no Arraial 
do Sa-
gres

É sim-
ples-
mente 
fantástico 
ver essas 
crianças, 
dando 
um show 
com seus 
belos 
trajes de 
caipira

Estão de parabéns as professoras pela dedicação às turmas. Como vemos nesta imagem, a 
classe brincando lindamente

Sempre presente 
e prestigiando o 

Arraial do Sagres, 
este ano o Dr. 

Francisco Gomes 
da Costa, presi-
dente do Liceu 

Literário Português, 
também foi festeja 

São João no Arraial 
do Sagres. Na foto, 
Dr. Francisco com 

o diretor Celso Vala-
dares em destaque 

com as professo-
ras,Viviane e  Lia

Um clima 
feliz, para lá 
de especial 

no Arraial do 
Sagres, Dr. 

Francisco Go-
mes da Costa 

e um grupo 
de amigos

E chegou a hora 
da quadrilha!! 
Olha a chuva!!!!! 
Momento sem-
pre esperado 
nas Festas Juni-
nas dos colé-
gios, quando os 
alunos formam 
seus mais bem 
escolhidos pares 
para dançar e 
brincar

Panorâ-
mica da 
imponente 
quadra do 
Colégio 
Sagres, 
totalmente 
lotada de 
jovens feli-
zes.  Uma 
beleza de 
se ver

Um clima 
totalmente 

familiar, e de 
confraterni-
zação entre 
pais, filhos, 

colegas e 
educadores, 
no Arraial do 

Sagres

É sempre 
um grande 
sucesso a 
presença 
do públi-
co, nesta 

festa junina, 
espetacular, 
organizada 

pelo Colégio 
Sagres

Os pais 
dos alunos 
atentos à 
apresen-
tação das 
crianças 
no Arraial 
do Sagres

Imagem 
marcante 
do público 
presti-
giando o 
sensacional 
Arraial do 
sagres

As tradi-
cionais 

coloridas 
barracas 

típicas 
de Festa 

Junina

uma 
grande 

movimen-
tação dos 
alunos  e 
familiares 

nesta linda 
o arraial 

do sagres 
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Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Comemorado na Assembleia Legislativa 

Numa iniciativa do Deputado Es-
tadual Carlão Pignatari, o Con-
selho da Comunidade Luso-Bra-
sileira do Estado de São Paulo, 
realizou no Plenário Presidente 
Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra da Assembléia Legislativa, no 
ultimo dia 24 de junho de 2.019, 
mais uma sessão solene co-
memorativa adata máxima dos 
portugueses, o 10 de Junho, Dia 
de Portugal de Camões e das 

Comunidades Portuguesas. O 
cerimonial desta noite esteve a 
cargo do Diretor do conselho Sr. 
António Marcos Pereira. Fizeram 
parte da mesa de honra, o pro-
ponente Deputado Carlão Pigna-
tari, o Digníssimo Cônsul Geral 
Dr. Paulo Nascimento, o Desem-
bargador  Dr. Manuel de Queiroz 
Pereira Calças Presidente do Tri-
bunal de Justiça, o Presidente do 
Conselho das Comunidade Dr. 

Manuel Magno, o ex-deputado 
Arnaldo Faria de Sá atual sub - 
prefeito do Jabaquara. Termina-
da a composição da mesa dos 
trabalhos, tivemos a abertura de 
sessão com a palavra do Deputa-
do Carlão que saudou a todos os 
presentes e autoridades e anun-
ciou a brilhante execução dos hi-
nos do Brasil e de Portugal, pelo 
Coral Cantares do Basalto da 
Casa dos Açores de São Paulo. 

Todos os presentes à mesa de 
honra no uso da palavra exalta-
ram a data máxima de Portugal, 
Camõese as comunidades portu-
guesas espalhadas pelo mundo 
que deixaram sua terra. O Dr. 
Manuel Magno agradeceu ao 
nobre deputado pela iniciativa, e 
disse que a comunidade estará 
sempre agradecida e reconheci-
da com seu carinho, amizade e 
cumplicidade. Ainda no decorrer 

da sessão, tivemos mais uma 
vez a belíssima apresentação, 
do Coral Cantares do Basalto da 
Casa dos Açores de São Paulo. 
Estes trouxeram do seu vasto re-
pertorio Ilhas de Bruma e Olhos 
Negros muito aplaudidos pelos 
presentes. Na continuidade tive-
mos a entrega de diplomas às 
seguintes pessoas: Sr. Albino da 
Cruz Lopes; Sr. António Eugenio 
Cabral; Sr. Cesar Aires Ferrei-

ra Pereira; Sr. Custodio Pereira; 
Dr. Fernando Prado Ferreira; Sr. 
Marcelo A. Pereira; Sr. Marcos 
Victor dos S. Pereira; Sra. Maria 
Patrícia S. Bettencourt; o musico 
Sergio Borges da Silva; Sr. Thia-
go José Dias Rodrigues e o Dr. 
Valdir Pereira Ventura. Em segui-
da o Deputado Carlão Pignatari, 
fez mais algumas considerações 
e deu por encerrada aquela ses-
são solene.

Visão geral dos ilustres presentes ao Plenário Presidente Juscelino Kubits-
chek de Oliveira da Assembléia Legislativa.

A composição da mesa de honra e os porta-estandartes dos grupos folcló-
ricos presentes.

Instante da apresentação do Coral Cantares do Basalto da Casa dos Açores 
de São Paulo.

O Cônsul Geral de Portugal em São Paulo Dr. Paulo Nascimento, o home-
nageado Sr. Albino da Cruz Lopes, o Deputado Carlão Pignatari, Sr. Arnaldo 
Faria de Sá e o Dr. Manuel Magno.

Aqui todos os homenageados da noite: Sr. Albino da Cruz Lopes; Sr. António 
Eugenio Cabral; Sr. Cesar Aires Ferreira Pereira; Sr. Custodio Pereira; Dr. 
Fernando Prado Ferreira; Sr. Marcelo A. Pereira; Sr. Marcos Victor dos S. 
Pereira; Sra. Maria Patrícia S. Bettencourt; o musico Sergio Borges da Silva; 
Sr. Thiago José Dias Rodrigues e o Dr. Valdir Pereira Ventura.

Todos os integrantes do Coral Cantares do Basalto da Casa dos Açores de 
São Paulo, o presidente da entidade Dr. Marcelo Stori Guerra, o presidente 
do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, o Toninho e a Fátima com a bandeira do 
Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo.
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Trazemos aqui momentos apra-
zíveis passados recentemente 
na Comunidade Gebelinense 
de São Paulo.  Como em vezes 
anteriores, os muitos presentes 
puderam se deliciar com aque-
la sempre saborosa batidinha, 
o franguinho, o patezinho. Na 
continuidade foi servido o almo-
ço, tendo no cardapio o delicioso 
Bacalhau a São Martinho, es-
condidinho de bacalhau à Gebe-
lim, e ainda Strogonof de carne 
à moda de Gebelim, além de 
outros pratos saladas e acom-
panhamentos. O Presidente da 
entidade Sr. Thiago Jose Dias 
Rodriguessaudou a todos os 

Recordando ultimo evento 
Da Comunidade Gebelinense

presentes e agradeceu o apoio 
de toda sua diretoria e colabo-
radores, e agradeceu ao prefeito 
de Mairiporã Sr. Antonio Aiacyda 
pela presença. O Padre Pedro 
Braga efetuou uma benção es-
pecial a todos os presentes. A 
animação desta tarde esteve a 
cargo da Dupla Paulo & Jonatan 
durante o almoço.Na continuida-
de tivemos o Rancho Folclórico 
Aldeias da Nossa Terra do Arou-
ca São Paulo Clube que do seu 
repertorio apresentou modas 
como Cana Verde das Palmas, 
Vira Serrano e outras mais com 
seus lindos trajes de trabalho. 
E a animação continuou tarde 
adentro com a Dupla Paulo & Jo-
natan.  Anote aí, a próxima festa 
da Comunidade Gebelinense dia 
08.09.2019, Festa do Padroeiro 
São Bernardino de Sena com 
missa, procissão, almoço e gran-
de show com a Banda Alma Lu-
síada. Reserve seus convites.

Dulcimara Leal, Teresa Nunes, Com. Artur A. Pinto Vice presidente e o Dr. 
Manuel Magno Presidente do Conselho da Comunidade.

Dra. Fabíola Vaz de Carvalho, o presidente Sr. José Pinho, a deputada Ma-
ria de Assunção Oliveira Cristas Machado da Graça, o Vereador Toninho 
Paiva, Dr. Hugo Gravanita e o Dr. Manuel Magno.

Exibição do Rancho Folc. Aldeias da Nossa Terra do Arouca.
Nas sardinhas vemos o presidente Sr. José Pinho, Sr. Armando Oliveira, 
Antonio Eugenio e o Sr. Alberto da Ponte, e demais colaboradores.

O Arouca São Paulo realizou com casa 
cheia no ultimo dia 09 de junho de 2.019, 
a sua 22.a festa da sardinha Portuguesa 
e Febras além ainda de outras opções. Os 
presentes puderam saborear a magnífica e 
saborosa sardinha portuguesa assada na 
hora bem como as saborosas febras. A di-

retora da entidade Dra. Fabíola Vaz de Car-
valho saudou a todos os muitos presentes 
bem como o presidente Sr. José Pinho que 
chamou para junto de si o Padre Rosalvino 
para uma benção dos presentes. Também 
esteve presente neste dia a deputada e ca-
beça de lista pelo CDS-PP Maria de Assun-

ção Oliveira Cristas Machado da Graça, que 
fez uso da palavra neste dia, o Vereador To-
ninho Paiva, bem como o Cônsul Adjunto Dr. 
Hugo Gravanita e o Dr. Manuel Magno Pre-
sidente do Conselho da Comunidade que 
falaram aos presentes a respeito das co-
memorações do Dia de Portugal e sobre as 

eleições que se aproximam em Portugal, um 
ato não obrigatório, mas moral e cívico. O 
Rancho Folclórico Aldeias da Nossa Terra, 
do Arouca São Paulo Clube, mais uma vez 
cuidou da animação desta tarde, percorren-
do Portugal de norte a sul com suas modas, 
não faltando ainda o tradicional bailarico.

22ª Festa das Sardinhas e Febras Lotou o Arouca

Sr. Ramiro aqui com todos os seus familiares.

Momentos da apresentação do Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha.

A cada ano vivido, a idade reflete 
toda uma trajetória de vida.... Cada 
contagem é uma lição que soma-
mos e que levamos pelos caminhos 
que nos levam a tantos destinos. 
Por isso, a cada ano que registra-
mos em nossas vidas, devemos 
sempre comemorar, agradecendo a 
Deus, todas as boas coisas e que 
continue a nos acompanhar e a ilu-
minar nossos passos. E assim foi 
com o trasmontano Sr. Ramiro Al-
berto Paula, que é natural de Grijó, 
Macedo de Cavaleiros, Trás os Mon-
tes, Portugal, que esteve em festa 
no ultimo dia 29 de Junho de 2.019, 
para comemorar seus 80 anos de 
vida. A comemoração transcorreu 
na chácara da família em Caieiras, 
e reuniu a esposa Sra. Otilia Maria 
Paula, todos os filhos: Fátima, Car-
los e Andrea, o genro Mauricio, a 
nora Elaine, os netos Daniel, Julia, 
Talita, Carlinhos e Letícia e ainda 
muitos amigos e demais familiares. 
O aniversariante veio para o Brasil 
no ano de 1.955, e aqui trabalhou 

A Comemoração dos 80 anos do Trasmontano
“Sr. Ramiro Alberto Paula”

O aniversariante Sr. Ramiro aqui com a esposa 
Sra. Otilia Maria Paula.

com representação de confecções, 
teve laticínios, bares e corretor de 
imóveis. Aos presentes foi ofereci-
do um almoço. A animação em ho-
menagem ao aniversariante este-
ve a cargo do Grupo Folclórico dos 
Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha, que durante sua atuação, 
colocou a todos os presentes para 
dançar. Ao final da apresentação, 
os Veteranos homenagearam o Sr. 
Ramiro com um galhardete. Não fal-
tou também o tradicional “Parabéns 
a Você” e o 
apagar das 
velinhas. O 
jornal Por-
tugal em 
Foco, para-
beniza aqui 
o aniversa-
riante pela 
b e l í s s i m a 
festa, e pe-
los seus 80 
anos. Para-
béns.
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Cinquentão mais bem-humorado do Brasil Bruno Lage quer “ENTRADA FORTE” na nova época
Fui surpreendido numa ma-

nhã chuvosa de domingo, em 
julho de 1969, durante os ‘anos de 
chumbo’ da ditadura militar (1964 – 
1984), ao passar por uma banca de 
jornais na Praça Marechal Deodoro 
da Fonseca, próxima ao centro de 
São Paulo, quase ao final da Ave-
nida São João. Tinha acabado de 
fazer 20 anos de idade, dois meses 
antes, e fiquei encantado com um 
tabloide. Era a genial edição de nú-
mero 1 do semanário carioca Pas-
quim – a mais bem-humorada das 
publicações brasileiras de todos os 
tempos que, no último dia 26, come-
moraria 50 anos. Já era repórter do 
diário paulistano A Gazeta, na edi-
toria de Esportes, chefiada pelo meu 
querido mestre e amigo, Rui Falcão, 
atualmente, com 75 anos, Deputado 
Federal por São Paulo, na bancada 
do Partido dos Trabalhadores (PT), 
do qual foi Presidente duas vezes. 
Folheei o periódico e comprei. Foi 
amor à primeira vista. Orgulho-me 
de possuir, ainda hoje, a coleção 
completa, devidamente encader-
nada, desde aquele número 1, cuja 
capa ilustra a coluna, às derradeiras 
edições de 1991, quando o hebdo-
madário de alma ipanemense deixa-
ria de circular. Foi um dos símbolos 
da luta pela redemocratização do 
País – juntamente com três outros 
semanários: Opinião, Movimento 
e Em Tempo. O Pasquim comba-
tia o bom combate, com espetacu-
lar humor, porém, como os demais 
jornais ‘alternativos’, que eram mais 
sisudos e ‘politizados’, sofreu siste-
maticamente a censura do regime. 
Os originais tinham de ser envia-
dos, previamente, aos censores da 
Polícia Federal, em Brasília, que 
decidiam se poderiam ou não ser 
impressos.

Quase toda a redação chegou 
a ficar presa por dois meses, 

de novembro de 1970 a janeiro de 
1971, na Vila Militar, no bairro ca-
rioca de Realengo. Inclusive seu 
fundador, o irrequieto gaúcho de 
Passo Fundo, Tarso de Castro (1941 
– 1991), que terminaria rompendo 
dois anos depois com o grupo. Fo-
ram detidos grandes nomes, entre 
eles, o ensaísta e romancista ca-
rioca Paulo Francis (1930 – 1997), 
os cartunistas Jaguar, carioca, 87 

anos, o mineiro Ziraldo, 86 anos, e o 
maranhense Fortuna (1931 – 1994), 
o colunista ‘underground’ Luís Car-
los Maciel (1938 – 2017), gaúcho 
como Castro, e um dos consagra-
dos historiadores da Música Popu-
lar Brasileira (MPB), o carioca Sér-
gio Cabral, de 82 anos. O Pasquim 
foi herdeiro, a rigor, do bom humor 
da imprensa da antiga Capital Fede-
ral. Marcado, principalmente, pela 
irreverência das publicações do jor-
nalista Aparício Brinkerhoff Torelli 
(1895 – 1971), o legendário Barão 
de Itararé, também gaúcho, natural 
da cidade de Rio Grande, na frontei-
ra com o Uruguai, contundente opo-
sitor nas décadas de 1930 e 1940 
da ditadura de seu conterrâneo Ge-
túlio Vargas (1882 – 1954). O Barão 
de Itararé foi autor de maravilhosos 
anuários. Tenho, aliás, o de 1949, 
ano em que nasci, presenteado por 
ele, com sua preciosa dedicatória. 
Os talentosos cartunistas do Pas-
quim seriam fortemente inspirados 
por trabalhos de dois dos maiores 
ícones do humor carioca do pós-
Guerra.  Um deles foi Sérgio Porto 
(1923 – 1968), o celebrado Stanis-
law Ponte Preta, criador do jornal A 
Carapuça e escritor de obras como 
Febeapá (Festival de Besteiras 
que Assola o País), 
de 1966, e Na Terra 
do Crioulo Doido, 
de 1968. O outro, o 
inigualável Millôr Fer-
nandes (1923 – 2012), 
que fez sucesso com 
a coluna Pif-Paf nas 
revistas semanais O 
Cruzeiro, Veja e Is-
toé, uma das poucas 
estrelas do Pasquim 
a driblar a Polícia do 
Exército (PE) e não 
ser conduzido à Vila 
Militar.

O festejadíssimo 
diário carioca 

Última Hora, do con-
trovertido jornalista 
Samuel Wainer (1910 
– 1980), nascido na 
Bessarábia, atual Mol-
dávia, numa família 
judia, também influen-
ciaria o surgimento 
do Pasquim. Tarso 

de Castro foi um dos colunistas 
mais lidos do vespertino de Wainer 
e sua seção era ilustrada, diaria-
mente, pelas inteligentes charges 
de Jaguar – idealizador do nome 
Pasquim e pai do ratinho perverso, 
o Sig, mascote do semanário, cuja 
tiragem bateu sucessivos recordes. 
Sua circulação começou com 20 mil 
exemplares, mas em menos de dois 
anos atingiria a surpreendente cifra 
de 250 mil. Eram vendidos somen-
te em banca, sem assinaturas, do 
Amazonas ao Rio Grande do Sul, 
numa época em que os maiores co-
tidianos do Rio de Janeiro, como O 
Globo e Jornal do Brasil, e de São 
Paulo, entre os quais, O Estado 
de S. Paulo e a Folha de S. Pau-
lo, não alcançavam todo o território 
nacional. Muitos foram os vultos do 
jornalismo que colaboraram no Pas-
quim, como o gaúcho Fausto Wolf, a 
fluminense Iza Freaza, o português 
Armindo Blanco e os cariocas Ivan 
Lessa e Sérgio Augusto. Brilhou 
nas suas páginas o magistral car-
tunista mineiro Henfil. Também eu, 
com muito orgulho, publiquei alguns 
artigos no mais bem-humorado dos 
jornais brasileiros, pelo qual me 
apaixonara à primeira vista.

Bruno Lage concedeu uma grande 
entrevista à BTV,  em que faz o lan-
çamento da temporada 2019/2020. 
O treinador quer uma «entrada for-
te» na nova época, a fim de «dar 
continuidade» ao que foi feito na 
temporada transata, que culminou 
com a conquista do 37.º título de 

campeão nacional dos encarnados. 
O arranque dos trabalhos está mar-
cado para os dois primeiros dias 
que serão dedicados a testes físicos 
e exames médicos, divididos por 
Caixa Futebol Campus e Estádio 
da Luz. A bola só começa a rolar à 
partir dos treinos bidiários. O exter-
no Chris Wiillock 21 anos, vai deixar 
o Benfica por empréstimo, depois 
de duas épocas na equipe B, pela 
qual somou 67 jogos e 14 gols. Sem 
lugar no plantel de Bruno Lage, por 
excesso de extremos, e terminada a 
consolidação na Liga 2, os encarna-
dos entendem que a melhor solução 
para o internacional sub-20 inglês 
é a continuação da carreira noutro 
nível de exigência. E, nessa pers-
pectiva, o Benfica avalia pedidos de 

empréstimo de clubes portugueses 
e ingleses. O mais provável, neste 
momento, é Willock regressar a In-
glaterra, para jogar no Champion 
ship, de cujo escalão duas equipes 
negociarão com o Benfica. Ainda 
não é certo, como tal, que o extremo 
inglês se apresente no Seixal, para 
o recomeço da temporada. Isso só 
acontecerá se as negociações para 
a cedência de uma temporada não 
estiverem concluídas. Willock foi 
anunciado com pompa e circunstân-
cia por Luís Filipe Vieira, presidente 
dos encarnados, como reforço do 
Benfica no verão de 2017, depois de 
ter acabado contrato com o Arsenal. 
Não chegou a estrear-se na equipa 
principal, e tem mais três anos de 
contrato.

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

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

Dia 05.07.2019 Sampapão vai realizar a festa do Panificador
O SAMPAPÃO que congrega  as entidades da Panificação como SIN-
DIPAN, AIPAN, IDPC, estará realizando nesta noite a partir das 19 
horas no Buffet Torres, sua tradicional festa anual em comemoração 
ao Dia do Panificador. Teremos um seleto jantar e a apresentação 
dos panificadores do ano eleitos. Local Buffet Torres entrada somen-
te para convidados ou com convite Avenida dos Imarés 182 Moema. 
Dia 06.07.2019 Adega da Lusa
Encerradas as festas juninas da Portuguesa, você não pode per-
der mais uma Adega da Lusa, como sempre com entrada gra-
tuita a partir das 19 horas na Portuguesa de Desportos, numa 
realização do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas, entrada 
franca e muita animação com musica para dançar e exibição 
do Grupo Folclórico da Portuguesa de Desportos e como convi-
dado o Rancho Folc. Vilas de Portugal. Local Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 2125.9400
Dia 07.07.2019 Comemoração dos 50 anos da Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará em festa neste dia a partir das 13 horas. 
Teremos uma sessão solene orquestrada pelo Vereador Toninho Paiva, 
algumas homenagens. Teremos grande arraial com exibição dos gru-
pos adulto e infanto juvenil da casa, e show com o cantor da jovem guar-
da Ângelo Máximo. Informações e convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 
214 Bairro Horto Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922
Almoço de Confraternização no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará realizando neste dia mais um 
almoço em sua sede a partir das 12 horas. Na ocasião estará 
servindo uma autentica bacalhoada a moda de Arouca além de 
outros pratos e acompanhamentos e como atração o Rancho 
Folcl. Aldeias da Nossa Terra do Arouca. Informações convi-
tes e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 
2455.1988 WhatsApp 97133.9196  
Costelaço Gaúcho na Casa de Portugal de Praia Grande 
A Casa de Portugal de Praia Grande em parceria com o Gaúcho 
Mallet Grill convida a todos para um almoço a partir das 13 horas 
e show do sertanejo Nathan Santos e Banda. Teremos coste-
la na brasa, frango, lingüiça, e acompanhamentos. 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 04.07.2019
Sr. Manuel Dias; Dr. Mauro Fernando Pereira; 
faria aniversário nesta data a saudosa Irene Co-
elho cantora e radialista.
Dia 05.07.2019
João Teodoro Ferreira (Tupy Aparas); Paulo 
Adorno (Vendas Trasmontano).
Dia 06.07.2019
Sra. Aurora Freitas (1ª dama da Numatur Turis-
mo, esposa do Sr. José Augusto de Freitas).
Dia 07.07.2019
Domingos Martins (pai do amigo Flavio Martins 
do Rio de Janeiro); Faria aniversario nesta data 
o saudoso Sr. João Pires Pereira (ex-presiden-
te da Casa dos Açores de São Paulo e esposo 
da amiga Sra. Justina de Viveiros Pereira con-
selheira do Centro Trasmontano de São Paulo); 
Aline Rocha Torrão (a querida e estimada filha 
do representante do jornal Portugal em Foco em 
São Paulo Armando Torrão, que mora no Porto
-Portugal).
Dia 08.07.2019
Maria Fernanda Balazeiro (diretora da Associa-
ção dos Poveiros de São Paulo).
Dia 09.07.2019
José Marcelo Assunção (filho do casal amigo 
José Boleiro e D. Adélia).
Dia 10.07.2019
Chico Preto; Dr. Geraldo Faria Rodrigues Junior 
(esposo da chefinha Dra. Márcia Rodrigues pre-
sidente do Elos ABC e da Jada Condutores Ele-
tricos)
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Praça da Bandeira,  201
rio de Janeiro
((21) 2273-7647

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

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

O Benfica anunciou, 
esta terça-feira, a renova-
ção de contrato com Flo-
rentino. O médio, de 19 

FLORENTINO
RENOVA ATÉ 2024

anos, prolonga o vínculo 
por uma época, ficando 
agora ligado aos encar-
nados até junho de 2024.

O primeiro dia de ju-
lho não trouxe novidades 
sobre a situação de João 
Félix mas na capital es-
panhola a expectativa de 
que o negócio entre Ben-
fica e Atlético Madrid seja 
oficializado nas próximas 
horas ou dias é grande, 
até por serem espera-
das a qualquer momento, 
também, novidades acer-
ca do futuro de Antoine 
Griezmann, cuja cláusula 

JOÃO FÉLIX PODE SER
OFICIAL ATÉ QUINTA-FEIRA

de rescisão baixou, on-
tem, dos €200 milhões 
para os €120 milhões, 

valor que o internacional 
francês deverá depositar 
na federação espanhola 

A presença de Iker 
Casillas no Olival foi a 
maior surpresa no iní-
cio dos trabalhos do 
FC Porto.

O goleiro espanhol 
procurou especialmen-
te vincar de forma mais 
efetiva o apoio à equipe, 
matando saudades de 
todos os que sofreram 
com o seu infortúnio e o 
acompanharam na doen-
ça.

Convidado a integrar 
a estrutura portista, só 
falta Iker confirmar ofi-
cialmente a ideia com 
que os responsáveis da 
SAD ficaram, de que ain-

a qualquer momento para 
culminar a saída para o 
Barcelona.

O anúncio da saída 
do francês deverá, pois, 
ser seguido pelo anúncio 
da oficialização do acordo 
com João Félix.

O técnico Diego Si-
meone dá início aos tra-
balhos de pré-época na 
quinta-feira e Félix deve-
rá juntar-se ao grupo até 
domingo.

Os reforços Rafa-
el Camacho e Eduardo 
apresentaram-se, esta 
terça-feira, no treino do 
Sporting, assim como 

REFORÇOS DO SPORTING
APRESENTAM-SE NOS TREINOS

João Oliveira.
Rodrigo Battaglia e 

Valentin Rosier seguem 
um plano individual de re-
cuperação.

Eduardo foi oficializa-
do esta terça-feira como 
reforço do Sporting. Nas 
primeiras declarações de 
leão ao peito, falou em 
«sonho realizado» e apon-

AS PRIMEIRAS PALAVRAS DE
EDUARDO COMO REFORÇO DO LEÃO

tou à conquista de títulos. 
De preferência, já na épo-
ca de estreia.

«É um sonho a ser re-
alizado jogar num grande 
clube da Europa. Agora 

vou em busca do meu so-
nho, que é ganhar títulos 
com esta camisola. Se 
Deus quiser, vamos con-
quistar muitos títulos este 
ano. Espero dar muitas 
alegrias aos adeptos e ao 
clube», afirmou o médio 
brasileiro, 24 anos, em 
declarações à televisão 
do clube.

Eduardo define-se 
como um jogador «técni-
co» e que «gosta de ter 
bola e chegar perto da 
área.»

Porém, deixou a ga-
rantia: «Estou preparado 

para o que o mister Mar-
cel Keizer quiser que eu 
faça.»

O médio, de 24 anos, 
mostra-se «ansioso pela 
estreia» em Alvalade.

«Esta atmosfera é 
fantástica. Já joguei aqui 
como adversário, mas 
agora quero sentir o ca-
lor dos adeptos a favor», 
sublinhou, deixando uma 
certeza: «Sou um joga-
dor que se vai entregar 
ao máximo dentro de 
campo, em busca da vi-
tória. Espero dar muitas 
alegrias a todos.»

Héctor Herrera recor-
reu esta terça-feira às re-
des sociais para se des-
pedir publicamente do FC 
Porto.

Em final de contrato 
com os azuis e brancos, o 
médio mexicano, 29 anos, 
deverá ser anunciado em 
breve como jogador do 
Atlético Madrid.

«Obrigado por tudo FC 
Porto. Muito obrigado FC 
Porto, companheiros, staff 
e adeptos por estes mara-
vilhosos 6 anos de Dragão 
ao peito. Foi um enorme 
prazer fazer parte da famí-

HERRERA DESPEDE-SE
COM UM «ATÉ JÁ»

da neste mês tornará públi-
ca a decisão de colocar um 
ponto final na carreira.

Noticia A BOLA que 
o guardião, de 38 anos, 
aceitou o convite de Pinto 
da Costa para que se man-
tenha próximo da equipe, 

servindo de inspiração, 
transmitindo conselhos 
e passando muito da 
sabedoria e experiência 
acumuladas em mais 
de duas décadas como 
referência futebolística 
mundial.

VIDA NOVA PARA CASILLAS NO FC PORTO

lia portista. Até já!», escre-
veu no Instagram.

Herrera deixou, igual-
mente, uma mensagem 

de voz em que expressa o 
orgulho por ter envergado 
a braçadeira de capitão 
dos dragões.
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Meu querido Portugal

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

Ontem, sentada numa poltrona do hotel 
onde estou hospedada, ouvia com atenção 
uma corajosa senhora, bastante idosa, se 
locomovendo com dificuldade, mas orgu-
lhosa de sua cidadania. Falou-me das difi-
culdades vividas através de sua existência, 
mas especialmente os momentos ultrapas-
sados na Venezuela, para onde emigrou  há 
quase 60 anos. Lembrava dos dias felizes, 
mas também do dramático período de me-
ses e até anos do regime Chaves e agora 
Maduro. Seus olhos brilhavam e a felicidade 
se estampava em seu rosto, ao dizer: gra-
ças a Deus  e a Nossa Senhora de Fátima 
consegui trazer de volta a Portugal minha fi-
lha, meu genro, dois netos e esta princesa 
que corre pelo salão do hotel, que é minha 
bisnetinha, Ana Isabel. Fiquei emocionada e 
pensei, esse é o verdadeiro drama  do imi-
grante! Criou raízes,  em outras cidades e 
continentes, e mesmo amando e reconhe-
cendo o quanto Portugal hoje é especial para 
se viver, não consegue deixar para trás sua 
história de vida e o profundo vínculo que o 
une à pátria que o acolheu.  Estou amando 
passear pelos caminhos de Portugal, onde 
também, orgulhosa,  digo: “estou vendo tan-
ta coisa linda e um mundo sem igual”. Bem 
haja Portugal!

O proprietário do Bar Co-
lúmbia, Adão Ribeiro, reunido 
com amigos numa belíssi-
ma confraternização. Como 
vemos na foto: o casal Jô e 
Dr. Roberto Bernardo e a fa-
mosa turma do Canadá, sa-
boreando aquele chopp bem 
geladinho e deliciosos petis-
cos, especialidades da casa, 
cujos proprietários Ana Lu-
cia e Adão, filha e pai, estão 
sempre à frente para garantir 
a excelência nos produtos e 
no atendimento. 

Explosão de Alegria no Bar Colúmbia,
na Haddock Lobo com Afonso Pena
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Victor Lopez festeja 1 Ano de Sucesso do Fado Vadio
Uma sexta-feira especial no 

Restaurante Costa Verde, na 
Casa do Minho, com o músico Vic-
tor Lopez comemorando, ao lado 

dos amigos, 1 ano de sucesso 
da Noite do Fado Vadio. Com os 
amantes do Fado marca, sema-
nalmente, presença para degustar 

Fadista Maria Alcina em uma participação maravilhosa, na noite do Fado Vadio, na querida Casa 
do Minho, já se tornando tradicional

Toninho, da Ótica Primor em mais uma brilhante apresentação, no Restaurante Costa Verde, da 
Casa do Minho. O momento faz pulsar o sentimento fadista e, vão nascendo as estrofes a música 
que embala nossa saudade  

A fadista Antonia de Fátima marca presença 
com seu Fado Vadio e já faz parte desta festa

O “fadista do mar”, Ramiro da Maia é presença 
certa na Noite do Fado Vadio, sempre com ca-
tegoria e bela voz

Guitarrista Victor Lopez ao lado dos seus músicos e amigos, Angelo Santana e Juan Santana 
fazem um som de grande qualidade musical,participação na gaita-de-foles-galega Paola Braga

o “vinho na pipa a correr”, a gastro-
nomia portuguesa em sua essên-
cia, em uma noite divertidíssima de 
Fado Vadio, cantado pelas vozes 
de quem se habilita a cantar. Todos 

fadistas por uma noite.  Parabéns, 
Victor Lopes, pela iniciativa e pelo 
grande sucesso, com o apoio cer-
teiro do presidente da Casa,  Agos-
tinho dos Santos.
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Está cada vez 
mais prestigiado o 
sábado na famosa 
“aldeia portuguesa”, 
pela comunidade 
luso-brasileira se di-
vertindo com a mú-
sica e com o conví-
vio, e saboreando a 
deliciosa gastrono-
mia portuguesa, fei-
ta com esmero pela 
equipe de D. Ilda e 
Carlinhos Cadavez. 
Parabéns à equi-
pe do Cantinho das 
Concertinas. Atendi-
mento Nota 10, mar-
ca registrada da fa-
mília Ilda, Carlinhos, 
Natalia e João, to-
dos focados em bem 
servir com simpatia 
peculiar. Enfim, o 
sábado no Cadeg é 
uma grande Festa 
Portuguesa.

Cantinho das ConCeRtinas
Ponto de enContRo

Cada vez melhor e empolgante com a participação do 
conjunto Cláudio Santos & Amigos, a Aldeia Portuguesa 
vai continuando seu caminho de sucesso

Gente boa e festeira, todos os sábados, no Cantinho das Concertinas. Nesta foto 
um grupo de amigos das nossas Casas Regionais que lá vão prestigiar  o Carlinhos, 
entre eles, Sérgio e amigos

A dinâmica equipe de colaboradores do Bar Cantinho das Concertinas, sempre aten-
ciosa com a clientela servindo, com categoria, seus petiscos

Um belo 
registro no 

Cantinho 
das Concer-
tinas, dos jo-
vens Natália, 
seu esposo, 
João dando 
aquela força 

ao nosso 
Carlinhos

Festa junina no Clube Recreativo Português de JPa
Explosão de ale-

gria semana pas-
sada nas festas de 
São Pedro nas de-
pendencias do clu-
be totalmente lotado 
com o público ex-
plodindo de alegria 
e satisfação com 
as tradições juni-
nas sendo revividas 
com todo mundo a 
carater. Parabéns 
presidente Olivério 
Carvalho.



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
S. PEDRO MEU GRANDE AMIGO.

OFEREÇO-TE UM TROFÉU
SE TU ME DERES  DE PRESENTE,

UM LUGARZINHO NO CÉU.

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

um GraNde amor em terraS além-mar

Nossa querida Fadista, Maria Alcina, com 
alguns familiares que eu não conhecia, mas 
no primeiro contato, deu para sentir o esti-
lo tremendamente familiar, que transmitem 
a palavra do bem, Como vemos neste belo 
cenário fotográfico, à esquerda a amiga An-
gela, filha de Maria Alcina, a seu lado, tio 
Fernando, a seguir, nossa fadista, com seu 
irmão, Antônio, muito conhecido em Cabo 
Frio, Toninho Roqueiro, que tem um belo 
conjunto, a seu lado, a querida sobrinha,  
amiga Alcinéle, com tia, D.  Nina. Para to-
dos muita saúde e o desejo de vê-los um 
dia numa Casa Regional, para convivermos 
bons momentos da Pátria Mãe ou de seus 
descendentes.

doIS amaNteS da cultura

caSal famoSo

lINda famílIa, GoSteI muIto de coNhecer

feSta de aNIverSárIo do r.f. de veteraNoS da caSa do mINho

3 lINdaS e eleGaNteS SeNhoraS

ParabéNS àS 
duaS PrINceSaS

“Navegar é Preciso” 
sempre emociona

Nosso amigo Antônio Marques de Almeida, um vi-
siense do Arouca Barra Clube, o homem de gran-
des paixões, Alice, três filhas e três netos,  e sempre 
muito simpático, está muitíssimo feliz esta semana, 
especificamente dia 1 de junho, pelos aniversários 
de sua amada Alice e de sua linda neta Alexia, 
que embora distantes fisicamente, são unidos pelo 
imenso amor. Parabéns, amigo, pela família linda 
que você fez. 

Noite do fado vadio comemorou 1 ano de Sucesso

maISoN meIer. turma 
PerfeIta da beleZa

NA FOTO: D. OLINDA ALBUQUERQUE, A MINHA AMI-
GA IRMÃ, LÚCIA GRANITO, E ENEIDA TORRÃO, (BIS-
COITOS GLOBO). ABRAÇOS FADISTAS.

mamÃe lINda e coruJa

A querida 
Cristiane 
Cardão 
festejando 
seu aniver-
sário com 
suas lindas 
filhinhas 
CLARA E 
LAURA 
MUITAS 
BENÇÃOS.

Foi realizado no último dia 27 a apresentação 
da peça “Navegar é Preciso” com Tony Correia e 
maravilhoso elenco. Mais um grande sucesso de 
público que contou com as presenças ilustres da 
nossa Colônia Portuguesa, que apreciamos nes-
se close para o Jornal Portugal em Foco: O presi-
dente do Real Gabinete Português de Leitura, do 
Liceu Literário Português e da Caixa de Socor-
ros D. Pedro V, Dr. Francisco Gomes da Costa, 
acompanhado da Embaixadora Teresa Macedo, 
Diretora Institucional ALC da Associação Luís de 
Camões.

maravIlhoSo e aleGre almoÇo 
Na caSa do bacalhau do meIer

NaveGar é PrecISo

Semana passada os amigos 
estiveram reunidos para fes-
tejar o 1º ano de sucesso da 
Noite do Fado Vadio, no Res-
taurante Costa Verde, na Casa 
do Minho, no Cosme Velho. O 
ponto de encontro mensal da-
queles que amam o Fado Va-
dio; e, minha querida irmãzinha 
Maria Alcina esteve presente 
com sua simpatia e talento 
costumeiros. Na foto com o es-
critor Igor Lopes, com o casal 
Andréa e André Ciciliano

A  nossa Rita Lee do Fado, radialista, folclorista e 
agora fadista Neumara Coelho,  junto com o Conego 
Abilio de Vasconcelos, em seus momentos culturais 
dos quais fazem parte. ABRAÇOS FADISTAS. 

O grande ator português, Toni Correia, (MACHA-
DINHO), atuando no  Clube Naval, com sua peça 
cultural NAVEGAR É PRECISO. SEMPRE SUCES-
SO MUITAS BENÇÃOS.

Estamos com saudades da querida Flavia Mariath, 
vice-presidente da Casa das Beiras RJ e primeira-
dama da Casa das Beiras Lisboa. Ao lado de sua 
mãe Eliane Mariath, desde pequena Flavia conviveu 
com a Comunidade Portuguesa nas festas. Com cer-
teza deve estar feliz, assistindo de camarote a feli-
cidade da sua filha que conheceu um ser humano 
maravilhoso, se encantou e casou com seu amado 
marido Bernardino Fonseca, presidente da Casa das 
Beiras e Lisboa, o qual vemos na foto com sua ama-
da e, agora, a primeira-dama, juntos ao pavilhão. 
Parabéns, querida! Forte abraço ao casal! Apareçam 
no Brasil!

A nossa querida amiga  Maria da Conceição Meireles, 
grande amante do FADO, e da Culinária Portuguesa, 
Compartilhando com amigas sinceras, momentos de ale-
gria e descontração. NA FOTO: A QUERIDA CANTORA 
ELLEN DE LIMA,  A FADISTA  MARIA  ALCINA,  DELFI-
NA HORTO,   SEU ESPOSO, JOAQUIM HORTO, SO-
RAIA SOARES, E D.MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRE-
LES, FELIZ RODEADA DE FADO, SAMBA E FADISTAS.
MUITAS BENÇÃOS

A minha grande amiga e excelente cantora, PAULA 
RIBAS, com seu simpático esposo, LUIS N´´GANBI, 
que foi componente do Trio Ouro Negro, Atualmente, 
Paula e Luis, apresentam-se em dupla, com retum-
bante sucesso. SAUDADES. MUITAS BENÇÃOS.

O meu querido amigo, Eduard Fernandes, com sua 
maravilhosa equipe. Que levantam o nosso ego, ele-
vando a nossa auto estima.

doIS amIGoS ImPortaNteS
O grande Visiense, 
Alcídio Morgado, 
Presidente da nos-
sa querida Casa de 
Viseu, no Rio de Ja-
neiro. Com o d Dr. 
Rui Rio, presidente 
do P.S.D. portu-
guês, no Jantar em 
sua homenagem na 
CASADA VILA DA 
FEIRA.
MUITAS BEN-
ÇÃOS.

Foi uma verdadeira reunião de 
amigos o domingo passado, 
na Casa do Minho, com a rea-
lização do Almoço Festivo que, 
com mais de um ano de sucesso 
desses baluartes do folclore, e 
o R.F. de Veteranos da Casa do 
Minho, teve a alegria como tôni-
ca da tarde tão especial. Na foto 
vemos Domingos Cunha (exce-
lente Bar e Restaurante Glória), 
com sua esposa Perci, Antonio 
Paiva e amigos, o casal Alice e 
Antonio Abreu (Nova Marataí-
zes, produtos selecionados das 
melhores procedências)
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TEATRO: “Navegar é Preciso” comemora 500 
Anos da primeira viagem ao redor do mundo

Foi finalizado, no 
dia 27 de junho, no au-
ditório da Escola Na-
val do Rio de Janeiro, 
o brilhante espetácu-
lo teatral  promovido 
pela Associação Luís 
de Camões e apoio da 
Marinha do Brasil, “Na-
vegar é Preciso”, peça 
em homenagem aos 
500 anos de viagem 
de circum-navegação, 
viagem marítima em 
volta da Terra, de Fer-
não de Magalhães e 
Sebastião d’Elcano. 

O ator Tony 
Correia em 
mais uma 
brilhante 
atuação, 
na Peça 
“Navegar é 
Preciso” Belíssimo registro: o Comandante da Escola Naval, Almte. Sertã, o ator Tony Correia, a 

cantora Júlia Russel, almirante Mathias, do Patrimônio Histórico da Marinha, o Professor 
Paulo Roberto Pereira, o Comandante Lopes, a cantora Victoria Russel e o pianista Wag-
ner Russel

Logo a seguir à apresentação vemos o presidente do Real Gabinete Português de Lei-
tura, Dr. Francisco Gomes da Costa, embaixadora Teresa Macedo,o ator Tony Correia, 
Celso Valadares, e cantora Julia Russel

Panorâmica da platéia na Escola Naval do Rio de Janeiro
Num bate-papo 
informal, vemos: 
Antonio Abraços, 
Dr. Francisco 
Gomes da Costa, 
ator Tony Correia, 
Antonio Jorge, da 
Câmara Portu-
guesa do Rio de 
Janeiro, com Carla 
Pedroza, gerente 
executiva da Câ-
mara Portuguesa 
do Rio de Janeiro

O ator Tony 
Correia era só 
felicidade com 
os amigos, Dr. 
Francisco Go-
mes da Costa, 
Presidente do 
Real Gabinete 
de Leitura e 
Celso Vala-
dares

Sucesso de público 
produzido e dirigido 
por Tony Correia, a 
atuada por Tony, pelas 

as cantoras Júlia Rus-
sell e Victória Russell 
e pelo pianista Wagner 
Russell. 
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CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

JULHO – 6 – Sábado – 19hs – Quinta de Santoi-
nho. Tradicional festa típica portuguesa, regada à sar-
dinha portuguesa, febras, drumet de frango e linguiça 
assadas na brasa. Delicie-se também com batatas e ce-
bolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais, 
caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompanhados 
de 3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos. Para ani-
mar a festa os conjuntos “Amigos do Alto Minho’, 
e “Trio Josévaldo”, e principalmente nosso tradicional 
folclore minhoto ao som dos Bumbos e Gigantones e 
as “Marchas de Lisboa”. Rancho convidado: Serões das 
Aldeias.
JULHO – 14 – Domingo – 12hs – Festa Gaúcha - Cos-
telada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com o 
Rancho da Casa do Minho e música ao vivo para dançar 
animando a festa. Cardápio: Costela na brasa, drumet de 
frango, linguiça, arroz branco, arroz carreteiro e acompa-
nhamentos. Pula-pula grátis para às crianças.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –

 Tels.: 3391-6730
JULHO – 7 – Domingo – Sede Social – 12hs – Almoço 
Churrasco em homenagem ao Aniversário do Clube, 
com carnes nobres, sardinha portuguesa na brasa, fe-
bras, uma maravilhosa mesa de frutas e outros pratos 
variados da culinária Viseense tipo self-service e o deli-
cioso caldo verde. Música ao Vivo com  Josevaldo e seu 
conjunto. Apresentação do Rancho Folclórico da Casa 
de Viseu. Teremos a presença do Presidente da Câma-
ra Municipal de Sernancelhe, Sr. Carlos Silva Santiago.  
Ambiente com ar-refrigerado  e estacionamento dentro 
do clube. Aceitamos cartões de crédito e débito.

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
JULHO – 7 – Domingo – 11hs – Festa Portuguesa. 
Cardápio variado. Atrações: Claudio Santos & Amigos. 
Grupo Folclórico Fausto Neves da Casa de Espinho

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel: 2293-1542
JULHO – 6 – Sábado – 13hs – Tarde de Fados - 
Com Ana Paula & Camilo Leitão e o Cláudio San-
tos & Amigos.
JULHO – 7 – DOMINGO – 12hs. Almoço Social. 
Cardápio Variado. Atração Música por conta do 
Conjunto Som e Vozes.
JULHO – 14 – DOMINGO – 12hs. Almoço Social 
Especial de Aniversário da Casa Cardápio Varia-
do. Atração Música por conta do Conjunto Típicos 
da Beira Show, apresentação especial do Grupo 
Folclórico Almeida Garrett.

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

JULHO – 7 – DOMINGO – 12:30hs. Almoço de ani-
versariantes do mês e comemoração do 37º campe-
onato do Benfica.  Cardápio: Caldo Verde, salsichão, 

churrasco completo, saladas, sardinha portuguesa, em-
padão e acompanhamentos. Sobremesa: banana com 
açúcar e canela e bolo de aniversário. Atração, Banda 
T.B. Show 

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre - Tel: 3253-1244
JULHO – 14 – Domingo – 12:30hs –  Almoço Dançan-
te. Cardápio: Churrasco com diversos acompanhamen-
tos e sardinha na brasa. Para dançar Cláudio Santos 
e Amigos. Apresentação: Rancho Folclórico Luís de 
Camões do Clube Português de Niterói. Desconto 
para maiores de 60 anos e folclorista apresentando car-
teirinha com foto paga meia entrada. Bebidas e doces 
cobrados a parte.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena,   39 -   Tijuca - Tel: 2568-2018
JULHO – 21 – Domingo – 11hs. – Almoço Social Inaugu-
ração do Novo Ginásio. Atração musical: Trio Josevaldo. 
Cardápio: entrada Bolinhos de bacalhau e batidas tropi-
cais. Pratos principais: Churrasco completo c/ acompa-
nhamentos, linguiça, frango, batata fritas, lombinho suino 
na brasa, tripas à moda do Porto, sardinhas portuguesas 
na brasa, saladas diversas, mesa de frutas e doces portu-
gueses. Apresentação do Grupo Folclórico Armando Leça.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - Tel: 2284-9190
JULHO – 14 – Domingo – 12:30hs. –  São Pedro Po-
veiro Cardápio: Escalopinho ao molho madeira, arroz 
à piamontese, peito de frango, tradicional sardinha as-
sada na brasa, saladas e acompanhamentos variados. 
Sbremesa e bebidas `a parte. Conjunto Trio Josevaldo. 
Atração: Rancho Folcloórico Eça de Queirós

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca Tel.: 2568-9535
JULHO – 21 – Domingo – 13hs –  67º Aniversário de 
Fundação da Casa dos Açores. Novidade: O melhor 
Churrasco na brasaa! com frango, lombinho & linguiça, 
arroz de bacalhau & Frutas, com saladas e acompanha-
mentos variados. Para comer à vontade servido no es-
tilo Self-service no Salão Nobre. Apresentação especial 
do cantor Mário Simões, acompanhado da Banda Típi-
cos da Beira Show, com dançarinos para as senhoras.
JULHO – 27 – Sábado – 15hs – Tertúlia Açoriana. Con-
vívio e roda de conversa cultural. Título do Encontro: 
Educação nos Açores: Perspectivas atuais para crian-
ças e jovens. Presença da convidada especial prof.ª Drª 
Monica Figueiredo da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Pesquisadora de produtividade em pesquisa do 
CNPq. Entrada franca.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
JULHO – 14 – Domingo – 12h – 15º Aniversário do Gru-
po Folclórico Serões das Aldeis. Cardápio: Churrasco, sar-
dinhas na brasa, saladas e acompanhamentos diversos.
Apresentação e música: Amigos do Alto Minho.
JULHO – 21 – Domingo – 12h – Grande Domingueira de 
Conservatória na Tijuca. Festa com os Seresteiro de Con-
servatória. Cardápio: churrasco completo, bebidas à parte.

Leila Monassa 

AÇORDA DE CAMARÕES

Cozinhe os camarões em água temperada 
com sal.

Descasque os camarões e reserve-os.
Reserve também, separadas, a água do cozi-

mento e as cascas.
Frite, no azeite, as cascas, por 2 minutos; jun-

te a água do cozimento e deixe cozinhar por 10 
minutos.

Parta o pão em cubos e coloque-o para de-
molhar na água do cozimento, mas tempere an-
tes com piripiri.

Parta os camarões em pedaços. Deixe 1 in-
teiro.

Frite 6 dentes de alho no azeite e adicione o 
pão, provando o tempero.

Deixe cozinhar controlando a consistência da 
açorda.

Bata os 3 ovos e adicione-os à açorda. Mis-
ture bem.

Adicione os camarões, o coentro e misture 
um pouco mais.

Decore com 1 camarão inteiro.

20 camarões médios tipo cinza 
sal q.b.
azeite q.b.
1 pão alentejano ou semelhante
piri-piri ou semelhante
6 dentes de alho.
3 ovos
coentro



Segurança no trânsito 
também é Saúde

Quando falamos em segurança no trânsito, pode não pare-
cer um assunto para a coluna “nossa saúde”. No entanto, se 
acidentes de trânsito são uma das principais causas de mortes 
e internações no país, contribuem para a diminuição da ex-
pectativa de vida nacional e impactam diretamente nos custos 
com saúde, definitivamente, estamos falando de um problema 
de saúde pública.

Começando pelo óbvio, é importante destacar que álcool 
e direção não combinam. Apesar das elevadas multas, muitas 
pessoas ainda arriscam suas vidas e a de terceiros dirigindo 
com os reflexos debilitados. Outro grande vilão das ruas é o 
excesso de velocidade. Com motores cada vez mais tecnoló-
gicos, ultrapassar os limites de uma direção segura está cada 
vez mais fácil e, sem dúvida, o risco e a gravidade dos aci-
dentes são maiores. Também representa um fator de alto risco 
o uso de telefones celulares ao volante. Afinal, um motorista 
distraído é um motorista perigoso.

Além desses fatores comportamentais, alguns itens de se-
gurança também podem salvar vidas. Motociclistas com capa-
cetes reduzem o risco e a gravidade das lesões em cerca de 
72% e o risco de morte em até 39%, dependendo da veloci-
dade da moto. Nos carros, é fundamental o uso de cinto de 
segurança. Para aqueles que só têm o hábito de utilizar cinto 
no banco dianteiro, vale ressaltar que o cinto de segurança no 
banco de trás reduz em 75% o risco de morte. Por fim, mas 
não menos importante, temos as cadeirinhas dos pequenos. 
Até um ano de idade, temos que usar bebê-conforto, no banco 
de trás, voltado para o vidro traseiro (de costas para o mo-
vimento do carro). De 1 a 4 anos, o indicado é a cadeirinha, 
já voltada para frente e na posição vertical. Entre os 4 e os 
7 anos, é necessário um assento de elevação - ou “booster” 
- com o cinto de três pontos do carro. Dos 7 aos 10 anos, as 
crianças já podem ficar direto no banco traseiro, apenas com o 
cinto de segurança. A partir dos 10 anos de idade, nos filhos e 
netos podem migrar para o banco dianteiro, sempre utilizando 
cinto de segurança, é claro. 

Para quem não está acostumado, pode parecer trabalho-
so, mas após criarmos um hábito, paramos de estranhar. Dirija 
com segurança e viva mais.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

G.F. MiriM LiMA AbrEu
FEStEjOu ANiVErSáriO

Bonita 
imagem 
do G.F. 
Mirim Lima 
Abreu, na 
sua festa 
de aniver-
sário, na 
Casa de 
Trás-os-
Montes e 

A Tocata 
do Lima 

Abreu, seus 
cantadores, 
todos muito 
ritmados e 
com lindos 

cantares, 
vendo-se a 
cantadeira 
Mariângela

Diretor Social da Casa de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, 
o dinâmico Joaquim Bernar-
do, sua esposa Iolanda, os 

amigos da Superintendência 
Regional da Tijuca, que vem 
realizando um belo trabalho 
no bairro, Hugo Leal Figuei-

redo, o superintendente e os 
assessores Paulo Roberto, 

Renato, na festa do G.F. 
Mirim Lima Abreu

Linda imagem dos componentes, do G.F. Mirim Lima Abreu, várias idades, muito amor ao regionalismo 
transmontano que, estas crianças, ajudam a divulgar

Um domingo especial, no Solar 
Transmontano, com a comemoração 
de aniversário do seu Grupo Folclóri-
co Mirim Lima Abreu. Foi um dia fes-
tivo onde os componentes e diretores 
se muniram de emoção e brindaram o 
público presente com uma magnífica 
apresentação, mostrando muita garra 
e encanto juvenil. Para o Folclore Por-
tuguês e para a família transmontana, 
foi uma data muito importante que, 
juntos, viveram momentos de felicida-
de. Parabéns aos jovens componen-
tes do G.F. Mirim Lima Abreu pelo de-
sempenho e pelo aniversário.


