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CADERNO DE SÃO PAULO

Aqui vemos o ilustre visi-
tante Dr. Rui Rio, Presiden-
te do PSD em Portugal, e 
o Dr. Manuel Magno, Pre-
sidente da Secção do PSD 
em São Paulo e ainda Pre-
sidente do Conselho da 

Comunidade Luso Brasilei-
ra no Estado de São Paulo. 
Confira essa reportagem e 
ainda a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, e demais assuntos 
de interesse.

Dr. Rui Rio
Em Visita a São Paulo 

Foi um diagnóstico muito 
pessimista, mas realista, o 
que Ramalho Eanes deixou 
numa conferência organiza-
da pela SEDES - Associa-
ção para o Desenvolvimento 
Econômico, em Lisboa. Para 
o antigo Presidente da Repú-
blica, Portugal enfrenta uma 
crise que atravessa as prin-
cipais dimensões sociais do 
país, da política à Administra-
ção, passando pelas Forças 
Armadas e pela própria so-
ciedade civil. Não uma crise 
de regime, como defendeu 
há semanas Marcelo Rebelo 
de Sousa, mas sobretudo de 
uma crise de representação 
que coloca em causa a pró-
pria democracia. “Quando a 
moral pública se fragiliza 
abre-se porta à demagogia, 
corrupção e justicialismo”, 
argumentou Eanes. “E é 

Ramalho Eanes denuncia  epidemia de 
corrupção e encastelamento partidário

isso que ameaça acontecer, 
pela culpa das instituições 
políticas, mas também da 
sociedade civil. Não há uma 
crise da democracia, nem do 
regime, mas há uma crise 
de representação política. 
Muitos dos eleitores não se 
sentem representados pe-
los partidos políticos”. Para 

Eanes, há uma epidemia de 
corrupção que grassa pela 
sociedade e para a qual tam-
bém concorre uma cultura de 
complacência generalizada.                                                                                                                   
Sem nunca relativizar o pa-
pel que a sociedade civil 
deve ter na regeneração das 
instituições, o general não 
deixou de apontar o dedo 

aos partidos e aos eleitos. 
“Os partidos políticos são 
consabidamente imprescin-
díveis. No entanto, enquanto 
organização, pouco muda-
ram”, notou, falando num en-
castelamento que tem sido 
perversamente mantido por 
um sistema eleitoral fecha-
do, em que um eleito é mais 
um delegado dos partidos 
políticos do que um repre-
sentante do eleitor.”É esse 
encastelamento que tolda a 
forma como se organizam a 
Administração Pública, e as 
empresas públicas, que tem 
sido, colonizada partidaria-
mente, afastando os mais 
competentes e desmobili-
zando os melhores quadros. 
Os critérios do saber, da 
competência e do mérito fo-
ram, por vezes, substituídos 
pela fidelidade partidária”.

“BAPTISMO DE TERRA”
PREMIADO EM HOLLYWOOD

O bastonário da Ordem 
dos Médicos disse que a si-
tuação das maternidades é 
muito mais grave e comple-
xa do que tem vindo a ser 
falado e defendeu uma po-
lítica de contratação pública 
para reter os especialistas.

“A situação é muito mais 
grave e mais complexa do 
que aquilo que tem vindo a 
ser falado. Todas as mater-
nidades têm dificuldades, 
quase todas dependem da 
contratação externa para 

poderem assegurar os tur-
nos de serviço de urgên-
cia, o apoio ao bloco de 
partos, etc”, disse Miguel 
Guimarães no final de uma 
reunião com os diretores 
clínicos e de serviço de 
Ginecologia/Obstetrícia e 
de Neonatologia de toda a 
zona Sul do país.

Segundo o bastonário da 
OM, todas as maternidades 
estão com “imensas dificul-
dades” e com “uma falta de 
especialistas grande”.

Esta semana no segundo 
dia das jornadas parlamen-
tares do PS, Carlos César 
afirmou “ o partido conta com 
a ajuda dos outros partidos, 
mas o PS precisa de contar 
mais. O com o que quer o 
PS contar menos? Com os 
bloqueios e as constantes di-
ficuldades e inércias, isto é, 
com parceiros nem sempre 
alinhados com o rumo socia-
lista. O PS quer libertar-se”.

Carlos César fica pelo pe-
dido de mais força para pros-
seguir este caminho. Mas na 
intervenção que fez à sala 
meia cheia de deputados 
que participam em Viseu, o 
líder parlamentar afirmou “o 
crescimento da economia e a 
criação de emprego são um 

PS quer libertar-se de  dificuldades
de parceiros parlamentares

na próxima legislatura

Ordem dos Médicos diz que situação 
das maternidades “é muto mais 

grave” do que tem sido falado

mérito das políticas no centro 
das quais esteve o PS. Não 
foi por os empresários ou 
investidores se encantarem  
com o Governo anterior ou 
enamorado pelos comunis-
tas ou a esquerda do Bloco”.

Contamos com a ajuda 
dos outros partidos, mas o 
PS precisa de contar mais, 
precisa de ter mais força 
para prosseguir este cami-
nho sem bloqueios, sem 
constantes dificuldades, 
sem inércias. E, para isso, 
precisamos de uma gran-
de votação, grande ma-
nifestação de confiança”.                                                                               
A olhar para o futuro e para 
os deputados que vierem,  
avisou que alguns dos que 
aqui estão não estarão na 
próxima legislatura, porque 
o PS quer renovação, acon-
selhou humildade e assumiu 
que houve erros no caminho 
que agora acaba. “Detectá-
mos objetivos incumpridos, 
que existiram, acidentes de 
percurso, que existiram”,  
admitindo que houve erros 
e omissões. O objetivo era 
aconselhar a que não se re-
pitam, mas o líder parlamen-
tar não deu um único exem-
plo do que falhou.

O Programa Regressar, 
que é um pacote de incenti-
vos aos emigrantes ou luso-
descendentes que queiram 
voltar a Portugal, começa 
já em julho e o Instituto do 
Emprego e Formação Pro-
fissional tem já reservados 
10 milhões de euros para 
os apoios dados em 2019. 
De acordo com o Público 
o valor entregue pelo IEFP 
pode mesmo chegar aos 
6536,4 euros por família.                                                                                                                   
A medida inclui um conjunto 
de apoios pagos diretamen-
te aos emigrantes que ini-
ciem a atividade laboral em 
Portugal continental, assim 
como a comparticipação das 
despesas da viagem e do 
transporte dos seus bens. 
Em declarações, o secretário 
de Estado do Emprego, Mi-

guel Cabrita explicou: “Não 
temos propriamente uma 
meta. De qualquer maneira, 
o IEFP tem acomodado, no 
orçamento deste ano, um va-
lor de 10 milhões de euros, o 
que significa que, tendo em 
conta os pagamentos que 
ainda serão feitos em 2019, 
estamos a falar de aproxima-
damente 1.500 pessoas”.

O Programa Regressar 
é para os emigrantes que 
saíram de Portugal até 31 
de dezembro de 2015, que 
viveram fora pelo menos 12 
meses e que iniciem a ativi-
dade em Portugal continental 
entre 1 de janeiro de 2019 e 
31 de dezembro de 2020, 
mediante a celebração de 
um contrato de trabalho por 
conta de outrem. Isso inclui 
os luso-descendentes.

Estado paga até 6.500 
euros aos emigrantes que 

regressem a Portugal

O documentário de Vanessa Ribeiro Rodrigues, “Baptismo de Ter-
ra”, sobre  emigração portuguesa para o Rio de Janeiro, com de-

poimentos da vereadora Teresa Bergher, deputada Martha Rocha, 
da fadista Maria Alcina, de Fernando Horta, e demais segmentos 
da Comunidade Portuguesa, recebeu a Distinção do Hollywood Wo-
men’s Film Institute pela sua fotografia, premiação realizada em Los 
Angeles. Na foto, a produtora Sabrina Percari, o argumentarista Luís 
Beires, a documentarista Vanessa Ribeiro Rodrigues.

ORFEÃO PORTUGUÊS DO RJ

Foi realizada no último domingo, na Casa das Beiras, almoço festi-
vo em comemoração ao aniversário de fundação do Orfeão Por-

tuguês do Rio de Janeiro. Na foto, o Angelo Horto, ex-presidente da 
Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a diretora de Folclore da 
Casa das Beiras, Rosângela, quando homenageava com uma placa 
o presidente do Orfeão Português, Adão Lourenço. Detalhes nas 
págs 8, 14 e 15.

E SUA ALEGRIA PORTUGUESA
Sábado de muita alegria no Cantinho das Concertinas, com tudo 

pensado para propiciar o conforto e alegria aos frequentadores. 
Os amigos lotaram a famosa Aldeia Portuguesa para saborear a 
deliciosa gastronomia e extravasar a alegria ao som do conjunto 
Claudio Santos & Amigos. Detalhes na pás. 18

104º ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

CANTINHO DAS CONCERTINAS
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Governo culpa usuários pelos 
atrasos no Cartão de Cidadão

A secretária de Estado 
da Justiça diz que os atra-
sos no atendimento dos 
registos para tratar do Car-
tão de Cidadão  acontece 
em grande parte porque 
os usuários vão para as 
portas dos serviços ainda 
antes da hora de abertura.                                                                                                                                        
Na resposta a uma per-
gunta do partido Os Ver-
des sobre os atrasos no 
pedido e renovação do 
CC, Anabela Pedroso 
lembrou que se registou 
um aumento de procura 
na sequência das novas 
regras da lei da nacionali-
dade e da saída do Reino 
Unido da União Europeia.                                                                                                                     

“Não se pode deixar de 
dar nota que os atrasos 
também são o resultado 
de um fenômeno próprio e 
específico da procura que 
tem a ver com o fato da ge-
neralidade dos cidadãos 
optar, sistematicamente, 

por se dirigir aos mesmos 
serviços, à mesma hora,  
antes da abertura do aten-
dimento ao público”.

Anabela Pedroso re-
lembra que os serviços 
onde se nota uma maior 
afluência ainda antes da 
abertura dos serviços é 
no Campus da Justiça 
no Parque das Nações, 

Conservatória do Registo 
Civil de Lisboa e lojas do 
cidadão das Laranjeiras e 
Marvila, em Lisboa.                                                                                                                                  

De acordo com a se-
cretária de Estado, no 
Campus da Justiça têm-se 
registado diariamente cer-
ca de 200 cidadãos muito 
antes do início do horário 
de atendimento ao públi-

co, o que encerra imedia-
tamente a entrega de se-
nhas aquando da abertura 
de portas” e ainda que só 
nos primeiros quatro me-
ses deste ano a procura 
geral pelos serviços de 
CC aumentou 24%.                                                                                                                                 

A secretaria de Estado 
informa ainda que estão 
a ser estudadas soluções 
para minimizar os impac-
tos que passam, essencial-
mente, por disponibilizar 
serviços online, propondo 
aos cidadãos datas para 
agendamento 2 meses 
antes de o cartão cadu-
car, alargando horários de 
funcionamento em meia 
hora por dia e abrindo al-
guns serviços ao sábado, 
de acordo com o diário.                                                                                                                                          
  A secretaria de Estado diz 
ainda que seria desejável 
que se contratassem mais 
50 funcionários para a nor-
malização dos serviços.

CGD baixa juros nos depósitos 
em 70% a partir de agosto

A Caixa Geral de Depó-
sitos prepara-se para 
cortar os juros que paga 
nos depósitos poupan-
ça. É uma queda de 
70% em comparação 
com a que está agora 
em vigor. Além disso, 
quando os juros calcu-
lados nos depósitos a 
prazo e poupança fo-
ram inferiores a 1 euro, 
o banco público diz que 
não vai pagar. 
A informação está a 
chegar por email aos 
clientes do banco, com 
a indicação de que esta 
alteração vai entrar em 
vigor a partir de 1 de 
agosto. “A Caixa vai atu-
alizar em baixa, a partir 
de 01/08/2019, as taxas 
de juro dos Depósitos 
Poupança. Esta altera-
ção produzirá efeitos na 
data de renovação”, diz 
a instituição financeira. 
Além disso, a partir da 
mesma data será altera-
da a regra de pagamen-
to de juros nos Depósi-
tos a Prazo e Depósitos 
Poupança, pelo que não 

serão pagos juros sem-
pre que o valor ilíquido 
dos juros calculados 
seja inferior a 1 euro”. 
Em causa estão os 
depósitos a taxa fixa 
Caixapoupança Refor-
mado, Caixapoupança 
Emigrante e Caixapou-
pança Superior. Nestes 
casos, os juros semes-
trais passam de 0,05% 
para 0,015%.                                                                                                                       
Este corte de 70% tam-
bém se vai registar nos 
depósitos que estão 
suspensos, mas que 
ainda se encontram em 
contas ativas, como é o 
caso da conta Caixapou-
pança Mais Reformado, 
Poupança Caixa Em-
preender e Caixapou-
pança Condomínio.                                                                                                                    
Na mesma comunica-
ção, o banco alerta que 
os clientes que não de-
nunciarem o contrato 
antes da data da entrada 
em vigor, algo que pode 
ser feito de imediato e 
sem custos, será con-
siderado que aceitou as 
alterações indicadas.

Acidentes rodoviários crescem 
há três anos consecutivos

De 1 de janeiro a 15 de 
junho de 2019, morreram 
nas estradas portuguesas 
212 pessoas, o número 
mais elevado dos últimos 
quatro anos para o mes-
mo período.

Na verdade, a quanti-
dade de acidentes, de ví-
timas mortais e ainda de 
feridos graves não para 
de aumentar desde 2016. 
A cifra mais negra vai 
para Porto, onde se mor-
reu mais do que em todos 
os outros 17 distritos. De 
acordo com a informação 
periódica da Autoridade 
Nacional de Segurança 
Rodoviária , publicada 
na última semana, com 
dados até 15 de junho, a 
mortalidade rodoviária não 
descola dos números ne-
gros a que o país parece 
ter-se acostumado. Morre-
ram 212 pessoas ,  sendo 
que este dado correspon-
de aos óbitos no local do 
acidente ou no transporte 
até à unidade de saúde e 
não aos que que falece-
ram dias depois. O Porto 

segue na frente com 23 
mortes. Seguido de Braga 
e Aveiro, ambos com 19. 
Viana do Castelo teve o 
menor número de mortes 
rodoviárias  três. Em 2016, 
no mesmo período, mor-
reram 174. Em 2017, 211. 
E, em 2018, 196. Nestes 
quatro anos, o Porto vol-
ta a sair mal na fotografia, 
devido ao número mais 
elevado: em 2017, nos pri-
meiros seis meses do ano 
tinham já perdido a vida 
32 pessoas. Quanto aos 
feridos graves, há um au-
mento de 14% em relação 
ao ano passado. Em 2019, 
houve 907 pessoas com 
ferimentos de alto grau. 
Em 2018, foram 800. É 
de há dois anos o número 
mais elevado: 930. E em 
2016 foram 832. É no Sul 
que se encontram os da-
dos mais elevados sobre 
feridos graves - classifica-
ção atribuída a quem so-
freu danos corporais que 
obrigaram a um período 
de hospitalização superior 
a 24 horas.

Os distritos de Leiria, 
Santarém, Lisboa, Setúbal 
e Faro têm muitos mais fe-
ridos daquele grau. O ce-
nário não se tem alterado 
de forma substancial des-
de 2016, ainda segundo 
os mesmos dados. O dis-
trito da capital lidera com 
136 pessoas feridas gra-
vemente. Logo depois sur-
ge o Porto, com 95, Faro, 
com 86, e Santarém, 80.                                                                                                                                              
No período em questão, 
houve 58 092 acidentes, 

dos quais a fatia de leão 
corresponde a Lisboa (11 
789) e ao Porto (10 857). 
Em comparação, todos os 
outros distritos apresen-
taram valores abaixo da 
metade. Braga, com 4899 
acidentes, Setúbal, 4816, 
e Aveiro, 4780, completam 
os cinco primeiros. Porta-
legre, um dos distritos me-
nos povoados e por onde 
passa a ligação a Espa-
nha, teve o menor número 
de acidentes: 503.

Portugueses não confiam 
nas notícias das redes

A Reuters lançou um re-
latório onde faz uma aná-
lise à forma como as no-
tícias são consumidas em 
várias partes do Mundo. 
O estudo também con-

templa Portugal e dá con-
ta da falta de confiança 
dos portugueses nas no-
tícias nas redes sociais. 
Em Portugal, a taxa de 
penetração de Internet é 

de 78% e o país assume-
se como um caso particu-
lar entre os vários países 
analisados neste estudo. 
É, por exemplo, o se-
gundo país, dos 38 ana-
lisados, em que mais as 
pessoas confiam nas no-
tícias, atrás da Finlândia. 
58% dos portugueses di-
zem confiar no que sai nos 
jornais, ao passo que, por 
exemplo, em França, mui-
to por causa da crise dos 
coletes amarelos, apenas 
24% da amostra confia no 
trabalho dos jornalistas.                                                                                                                                     
Entre as plataformas de 
média social mais usadas 
para o consumo de notí-
cias destaca-se o Face-
book. É usada por 53% 
da amostra em Portugal, 

deixando o YouTube em 
segundo lugar. É, curio-
samente, nestas plata-
formas que as pessoas 
menos confiam. Apenas 
27% das pessoas dizem 
confiar nas notícias que 
são publicadas nas re-
des sociais. No estudo 
há ainda outro elemento 
curioso. O WhatsApp e 
Messenger têm crescido 
no número de utilizado-
res, 15% e 20%, respeti-
vamente, usam estas pla-
taformas para ler notícias. 
Um número que deve ser 
encarado com apreensão 
porque são aplicações 
em que a mediação é limi-
tada, aumentando o risco 
de partilhas de notícias 
falsas.

Poupança das famílias 
portuguesas cai no 

primeiro trimestre do ano

A taxa de poupança 
das famílias portugue-
sas caiu ligeiramente nos 
primeiros 3 meses deste 
ano, período em que o 
aumento dos gastos su-
perou a subida do rendi-
mento disponível.                                                                                                

De acordo com os da-
dos revelados pelo Institu-
to Nacional de Estatística, 
a taxa de poupança das 
famílias, a parte do rendi-
mento disponível que não 
é utilizada em consumo 
final, caiu de 4,6% no últi-
mo trimestre de 2018 para 
4,5% nos primeiros 3 me-
ses deste ano.

A justificar esta varia-
ção está o fato de a des-
pesa das famílias ter cres-

cido ligeiramente acima 
(0,9%) da subida do rendi-
mento disponível (0,8%).

“Esta variação resul-
tou do aumento de 0,9% 
da despesa de consumo 
final superior em 0,1% ao 
crescimento do rendimen-
to disponível”, justifica o 
INE, acrescentando que a 
maior parte da subida dos 
rendimentos se deveu ao 
crescimento de 1,1% das 
remunerações.                                                                                                   

O rendimento dispo-
nível bruto das famílias 
ajustado per capita fixou-
se em 15,4 mil euros no 
primeiro trimestre deste 
ano, o que correspondeu 
a um crescimento de 0,7% 
face ao trimestre anterior.
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Notas.. ...e mais

Bom Jesus já é monumento nacional

sindicatos recusam aumentos 
salariais de 0,6% no BCP e 

apresentam propostas
O Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e o Sindi-
cato dos Bancários do Centro recusaram a proposta 
de aumentos salariais apresentada pelo banco, que 
passava por uma atualização de 0,6% e apresenta-
ram duas propostas. A primeira contempla um acor-
do para 2 anos com aumentos salariais para 2019 e 
2020, em linha com a proposta do Acordo Coletivo 
de Trabalho do setor bancário, além de um aumen-
to do subsídio de refeição para 10 euros. A segun-
da passa por um valor mínimo fixo de aumento de 
salários, cujo montante não foi revelado. Segundo 
os sindicatos, a administração do BCP mostrou dis-
ponibilidade para analisar as propostas, ficando de 
calcular o impacto e  a viabilidade destas propostas. 
Nessa reunião a administração do banco liderado 
por Miguel Maya adiantou que o pagamento de par-
te dos salários cortados em anos anteriores iria ser 
pago este mês.

em Lisboa ganha-se mais 448 
euros do que a média nacional 

A média salarial na cidade de Lisboa é 39% maior do 
que a média nacional, de acordo com os dados da Se-
gurança Social, a remuneração média de um trabalha-
dor privado em Lisboa é de 1.294 euros, um valor 354 

O Bom Jesus do Mon-
te, principal ex-líbris da ci-
dade de Braga, foi elevado 
a monumento nacional, 
isto a poucos dias de ser 
já conhecida a decisão da 
candidatura à classifica-
ção de Património Mundial 
da UNESCO, tal como o 
Palácio Nacional de Mafra. 
O Santuário do Bom Jesus 
do Monte, integrado por 
uma igreja e um escadório, 
onde se desenvolve a Via 
Sacra do Bom Jesus, com 
uma área de mata e um 
funicular, estava classifica-
do desde 1970 como Imó-
vel de Interesse Público e 
na semana foi publicada 
em Diário da República a 
proposta de ampliação da 
classificação do Santuário, 

de forma a integrar os ter-
renos da Confraria do Bom 
Jesus do Monte e o Eleva-
dor do Bom Jesus, assim 
como a reclassificação 
como conjunto de interes-
se nacional e monumento 
nacional. O documento da 
Direção-Geral do Patrimó-
nio Cultural, sujeito a au-
dição prévia, foi publicado 
em Diário da República, 
distinguindo deste modo 
o conjunto arquitetônico 
paisagístico e religioso do 
espaço, situado na União 
de Freguesias de Nogueiró 
e Tenões, na zona Este do 
concelho de Braga, integra-
do na área do Bom Jesus, 
Sameiro e Falperra. A par 
do Palácio Nacional de Ma-
fra, o Bom Jesus do Monte 

é um dos 36 locais candi-
datos a Património Mundial 
da UNESCO, que o comité 
da organização irá analisar 
a partir do dia 5 de julho, 
no âmbito da 43.ª sessão 
do comité do patrimônio, a 
decorrer em Baku, no Azer-
baijão.    

O Palácio Nacional de 
Mafra, que foi mandado 
construir por D. João V, cons-
tituindo um conjunto arquite-
tônico barroco formado por 
um Paço Real, uma Basílica 
e um Convento, possuin-
do importantes coleções de 
escultura italiana, de pintura 
italiana e portuguesa, uma 
biblioteca única, bem como 
dois carrilhões, seis órgãos 
históricos e um hospital do 
século XVIII.

GAIA: A AFURADA É 
LINDA E ESTÁ EM FESTA

Empresa Menino do Douro, que faz tra-
vessias fluviais nos barcos Flor do Gás e 
Flor do Bom Jesus já é monumento nacio-
nal

«Afurada é linda», lê-se à entrada do 
Mercado Municipal, e comprova-se num 
passeio pela Rua da Praia, junto ao Douro. 
Nem só de restaurantes com peixe fres-
co se faz esta terra rica em história e em 
tradições. Aqui se encontra também um 
centro interpretativo que preserva as me-
mórias do lugar, muito ligado à pesca; e 
um lavadouro público utilizado por mulhe-
res que depois põem a roupa a secar em 
cordas, lá fora.

Quando Antonieta Rodrigues abriu o 
restaurante A Margem, há mais de 20 

anos, a marginal estava cheia de redes 
e de barcos do povo, lembra ela, que en-
contra justificação para o nome da rua lá 
atrás: «Aqui era a praia do peixe. Era o 
que se chamava à lota. Dizia-se: vamos 
lá abaixo, à praia». A mesma hipótese é 
avançada por Rosa Oliveira, que mora ali 
há quase 50 anos e nunca conheceu ou-
tra designação para a via. A Rua da Praia 
prolonga-se até São Paio, Canidelo, mas 
fixamo-nos essencialmente na Afurada, 
que vive agora a sua festa principal: o São 
Pedro. No dia 29, dia daquele santo, pa-
droeiro dos pescadores, há fogo-de-artifí-
cio à meia-noite e, no dia seguinte, pro-
cissão. Não que faltassem motivos, claro 
está, para uma visita.

Belcanto, de José Avillez, está entre os 
50 melhores restaurantes do mundo

O Belcanto, do chef 
José Avillez, acaba de en-
trar no top 50 da lista do 
The World’s 50 Best Res-
taurants, ocupando a 42º 
posição, ocupava na lista 
do ano passado o  75.º lu-
gar. O primeiro restaurante 
português a entrar nesta 
lista foi o Vila Joya, em Al-
bufeira, que no ano de 2012 
conquistou a 45.ª posição. 
O espaço que até hoje 
continua aos comandos do 
austríaco Dieter Koschina 
manteve-se na listagem no 
ano seguinte, subindo, in-
clusive, algumas posições, 
ocupava o 37.º lugar em 
2013. O ritmo de cresci-
mento manteve-se em um 
ano depois, em 2014, o 
Vila Joya foi o 22.º melhor 
restaurante do mundo. Em 
2015, pela primeira vez, 
coexistiram dois espaços 
portugueses na listagem 
do 50 Best: o Belcanto, que 
estreou na listagem ocu-
pando o lugar 91, e o Vila 
Joya, que caiu na classifi-
cação de forma acentuada, 
de tal forma que ficou atrás 
do restaurante lisboeta, 

ocupando o lugar número 
98. Desde então o espa-
ço do chef Koschina nunca 
mais voltou à listagem mas 
o Belcanto manteve-se, ocu-
pando mais tarde, em 2016, 
a 78.ª posição, lugar que em 
2017 trocou pelo 85.º. O ano 
de 2018 foi o da recupera-
ção e a casa do chef Avillez 
ficou em 75.º. O Belcanto foi 
totalmente remodelado há 
poucos meses, mudando-
se para a porta ao lado da 
morada original, no Largo 
de São Carlos, no Chiado. 
Também a listagem do The 
World’s 50 Best Restaurants 
foi remodelada este ano, 
passando a ter uma pro-

porção igual de votantes do 
sexo masculino e feminino, 
no total são 1040, espalha-
dos por todo o mundo, por 
exemplo, mas também ins-
taurando a categoria “Best 
of the Best”, uma espécie 
de patamar superior, com-
posto por todos os espa-
ços que já conquistaram a 
primeira posição do ilustre 
ranking,  e que a partir de 
agora, por entrarem nesta 
categoria, não voltarão a 
poder ficar no número um 
da lista. Esta medida foi im-
plementada para evitar que 
sejam sempre os mesmos a 
conquistarem os primeiros 
lugares. 

euros superior à média nacional de 940 euros. Mas 
se a essa remuneração se somarem outros ganhos, 
como prêmios, subsídios e pagamento de horas ex-
tras, a diferença aumenta ainda mais: se no resto do 
país, na média nacional fica nos 1.131 euros, em Lis-
boa o valor vai aos 1.579 euros,  mais 448 euros. No 
outro lado estão maioritariamente concelhos do norte, 
Celorico de Basto (640), Penedono (645), Resende 
(646), Vinhais (657 ), Lousada (658)  e  Sernancelhe 
(664)  têm remunerações mensais quase 30% mais 
baixas do que a média nacional. Portugal é dos paí-
ses com maior atraso na implementação de medidas 
anticorrupção  Portugal foi o país com a maior propor-
ção (73%) de recomendações não implementadas do 
Grupo de Estados Contra a Corrupção, seguido da 
Turquia (70%), indica o relatório de 2018 deste órgão 
do Conselho da Europa. Nesta lista, divulgada pelo 
GRECO, segue-se a Sérvia (59%), Romênia (44%), 
Bélgica (42%), Grécia (40%) e Croácia (39%).

TAP confirma indisposições 
pontuais em aviões A330neo, 
mas afasta risco para saúde

“Relativamente ao fato de, em algumas unidades do 
A330neo, poderem ter sido detectados alguns odores 
provenientes do equipamento de ar condicionado, é 
um fato considerado normal em aeronaves novas e 
que desaparece logo após as primeiras utilizações”, 

garantindo que nunca colocaria os seus clientes e tra-
balhadores numa situação de risco para a sua saúde. 
A TAP confirma relatos de casos de má disposição e 
vómitos em tripulantes e passageiros em vários voos 
da TAP no novo avião. Contudo, garante, os testes já 
realizados tanto pela TAP, como pela Airbus não permi-
tem estabelecer qualquer correlação entre estes epi-
sódios e uma hipotética, mas não demonstrada, defici-
ência na circulação e renovação de ar”. “A experiência 
e conforto relativamente à circulação do ar no A330neo 
é igual à da anterior geração A330”, garante a TAP.

Portugal aumenta este ano 
para 1,41% do PiB as 

despesas com a Defesa 
Portugal consagra este ano 1,41% do PIB a despe-
sas em Defesa, um aumento face aos 1,35% de 2018, 
mas ainda longe do objetivo de 2% até 2024, segundo 
estimativas para 2019 publicadas  pela NATO. Numa 
conferência de imprensa a anteceder uma reunião de 
ministros da Defesa da Aliança Atlântica, que decor-
reu ontem e continua hoje em Bruxelas, o secretário-
geral da organização, Jens Stoltenberg, anunciou os 
novos dados, que revelam que, em termos proporcio-
nais, Portugal continua a ser o 16º membro que mais 
investe em Defesa, imediatamente à frente da Alema-
nha (1,36%), e destacadamente à frente de Bélgica 
(0,93%), Espanha (0,92%) e Luxemburgo (0,55%), os 
aliados na cauda da lista.
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O município de Freixo Es-
pada à Cinta aprovou hoje 
em reunião Câmara um em-
préstimo de cerca de 172 mil 
euros destinados à comparti-
cipação nacional de um pro-
jeto que visa a recuperação 
da área envolvente ao antigo 
castelo medieval.

“Destes cerca de 172 mil 
euros aprovados hoje [por 
unanimidade], 153,8 euros 
são destinados à envolvente 
do castelo medieval e 18,120 
para centro o interpretativo que 
ficará instalado no antigo quar-
tel do GNR, em pelo histórico”, 
explicou a presidente da Câ-
mara, Maria do Céu Quintas. 
Trata-se de uma candidatura 
efetuada a fundos comuni-
tários, através do Programa 
Operacional Regional do Norte 
“Norte2020”, no montante glo-

Freixo de espada à Cinta

Castelo branCo

ourém

O presidente da Câmara 
de Castelo Branco afirmou 
hoje que continuará, “com to-
tal empenho” e legalmente, a 
exercer o cargo para o qual 
foi eleito e adiantou acreditar 
que se fará justiça.

 O socialista Luís Correia 
falou hoje, pela primeira vez, 
na sessão pública do execu-
tivo, sobre a decisão do Tri-
bunal Administrativo e Fiscal 
que o notificou de que a ação 
instaurada pelo Ministério 
Público tinha sido julgada 
procedente e que, em conse-
quência, tinha sido declarada 
a perda de mandato do cargo 

Autarquia apoia financeiramente os 
Bombeiros Voluntários de Serpins

O Executivo Municipal 
aprovou, no dia 3 de junho, 
por unanimidade, a atribui-
ção de um apoio financeiro 
no valor de 25.000€ à As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Serpins.

O valor agora aprovado 
– que será transferido para 
a Associação em duas pres-
tações no valor de 12.500€ 
cada – destina-se a apoiar o 
importante trabalho desen-
volvido pelos Bombeiros Vo-
luntários de Serpins.

Para o Presidente da 
Câmara, Luís Antunes, “o 

Aprova empréstimo de 172 mil
euros para obras no centro histórico

Presidente da Câmara
de Castelo Branco vai

continuar a exercer o cargo

bal de cerca de 1,9 milhões de 
euros que é financiado em 85 
% do seu montante.

As notí¬cias não es-
colhem hora, mas o seu 
tempo é precioso. O SAPO 
24 leva ao seu email a in-
formação que realmente 
importa comentada pelos 

nossos cronistas.
Subscrever Já subscrevi
“A obra foi quatro vezes 

alvo de concursos, que fica-
vam desertos. Neste último 
foi selecionada uma empre-
sa que irá dar início às obras 
logo que seja obtido o visto 
do tribunal de contas, que 

para o qual foi eleito.
O autarca esclareceu que 

o tribunal não colocou em 
causa que tivesse agido na 
“melhor prossecução do inte-
resse público e muito menos 
que de qualquer forma tives-
se obtido qualquer interesse 
pessoal” nos três contratos 
celebrados com a empresa 
Strualbi em que o seu pai 
tem uma quota de 17%, fato 
que impedia a empresa de 
contratar com a Câmara.

Correia reafirmou desco-
nhecer o fato, para o qual 
não tinha sido alertado pelos 
serviços do município.As novas instalações 

do centro de dia e de apoio 
domiciliário de Porto Sal-
vo, que dispõem de cerca 
de 1190 m2 de área útil, 
serão inauguradas no pró-
ximo dia 23 de junho, pelo 
Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isal-
tino Morais, na presença 
do Cardeal Patriarca, D. 
Manuel Clemente. A obra 
e o apetrechamento do 
espaço, orçados em mais 
de 670 mil euros, foram 
comparticipados pelo Mu-
nicípio de Oeiras em 600 
mil euros.

 “Este investimento vai 
permitir o aumento da ca-
pacidade de resposta na 
área do apoio à população 
mais idosa, com a abertu-
ra de 40 novas vagas no 
centro de dia e de 75 no-
vas vagas no serviço de 
apoio domiciliário. Será 
ainda possível criar outras 
respostas para o envelhe-
cimento ativo, igualmente, 
identificadas como prio-
ritárias para o concelho 
e para esta freguesia em 
particular”, explica o Pre-
sidente do Município, Isal-
tino Morais.

Dentre os novos ser-
viços que serão criados, 
destaca-se o Espaço Sé-
nior, que disponibilizará 

Município investe 600 mil euros 
em centro de dia para seniores

atividades lúdicas, tais 
como informática, aulas 
de canto e música, artes 
decorativas e plásticas, 
entre outras.

As novas instalações 
vão ainda permitir o alar-
gamento do período de 
funcionamento do centro, 
que passará a estar aber-
to das 8:00 da manhã até 
às 20h00.

O Centro Social e Paro-
quial de Nossa Senhora de 
Porto Salvo (CSPNSPS) é 
uma instituição particular 
de solidariedade social 
fundada em Setembro de 
1992, cuja missão passa 
pela prestação, criação e 
desenvolvimento de ser-
viços sociais adequados 
às necessidades da co-
munidade, promovendo a 
solidariedade, a qualidade 
de vida e a dignidade hu-
mana. Além das respostas 
sociais dirigidas a senio-
res, a CSPNSPS dispo-
nibiliza também creche, 
educação pré-escolar e 
atividades de tempos li-
vres para crianças do 1º e 
2º ciclos, entre outras.

Adjacente a este novo 
equipamento refira-se ain-
da a nova igreja, que foi 
comparticipada pelo Muni-
cípio com a verba de 500 
mil euros.

Executivo reconhece a im-
portância que os Bombei-
ros têm para a segurança e 
qualidade de vida de todos, 
sendo este apoio uma forma 
de auxiliar os Bombeiros de 
Serpins no desenvolvimento 

da sua nobre missão”.
O Autarca destacou ainda 

“a boa colaboração existente 
entre a Autarquia e a Asso-
ciação e Corpo de Bombei-
ros de Serpins, bem como o 
desempenho tido pela Cor-

já foi pedido há mais de um 
mês. Estas obras já estão 
prometidas anos”, enfatizou 
a autarca social-democrata. 
O espaço a valorizar insere-
se na zona histórica, onde há 
vários monumentos de ori-
gem medieval e manuelina-
Por seu lado, o vereador do 
PS, Nuno Ferreira, disse que 
o seu partido é a favor do 
empréstimo, desde que foi 
“completamente explicado”.

“Os vereadores do PS 
sempre foram a favor de toda 
e qualquer posição que seja 
para benefício do município 
e dos seus munícipes. Este 
empréstimo tem uma parte 
proveniente do Banco Euro-
peu de Investimentos (BEI) 
e não conta para o endivida-
mento da autarquia”, expli-
cou o vereador socialista.

“Estamos hoje aqui para 
celebrarmos e festejarmos 
Ourém e homenagearmos 
os homens e mulheres que 
muito fizeram por este terri-
tório e que são um verdadei-
ro exemplo. Há que felicitar 
todos os homenageados 
por todo o trabalho e de-
dicação e por tudo o que 
fizeram por Ourém e pelo 
País”. Foi desta forma que 
a secretária de Estado do 
Desenvolvimento Regional, 
Maria do Céu Albuquerque, 
iniciou a sua intervenção 
durante as cerimônias ofi-

ciais do Dia do Município de 
Ourém.Perante um auditó-
rio dos Paços do Concelho 
repleto de oureenses, Maria 
do Céu Albuquerque des-
tacou o papel das comuni-
dades locais na construção 
de um município, de uma 
região e de um País. “São 
as pessoas que movem 
e constroem um território. 
Mas, para que tal aconteça, 
também são necessárias 
instituições preparadas”, 
afirmou a secretária de Es-
tado, referindo-se ao traba-
lho dos municípios. 

“O povo de Ourém é um
exemplo em dedicação e trabalho”

lousã

poração ao longo do tempo”.
Para além deste apoio 

financeiro têm sido imple-
mentadas outras medidas 
que têm como objetivo a 
valorização da Corporação, 
nomeadamente o apoio à 
constituição da Equipe de 
Intervenção Permanente, em 
que Autarquia assegura 50% 
do custo do funcionamento 
da mesma e a Autoridade 
Nacional de Emergência e 
Proteção Civil os restantes 
50%, sendo que o mesmo 
significa um investimento por 
parte da Câmara Municipal 
de 30 mil euros por ano.

Há momentos que têm 
de ser devidamente apre-
ciados e que merecem um 
elogio inadiável, pelo que 
decidi fazer um agradeci-
mento público a todos os 
que participaram nas Fes-
tas de Oeiras, que termina-
ram no domingo.

Um exemplo de civis-
mo, de organização e de 
fraternidade são as consi-
derações que retenho sobre 
tudo o que se passou nos 
últimos 17 dias. Estamos to-
dos de parabéns!

Refiro-me aos funcioná-
rios da Câmara Municipal 
de Oeiras, que se empe-
nharam na organização 

das Festas de forma exem-
plar e com total dedicação, 
para que tudo corresse na 
perfeição.

Agradeço a todas as 
forças de segurança – 
PSP, Polícia Municipal e 
Bombeiros - que estive-
ram sempre presentes, de 
prevenção e dispostos a 
apoiar a população.

Elogio e saúdo a popu-
lação, que deu provas de 
um civismo exemplar. Pelas 
Festas de Oeiras passaram 
mais de 200 mil pessoas e 
tudo correu ordeiramente e 
em segurança.
Bem-haja a todos!
Isaltino Morais
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A sexta edição dos “San-
tos do Bairro” termina este fim 
de semana na Guarda com 
marchas populares, a eleição 
da “Boneca de Cristal” e a fei-
ra anual de São João.

A festa de encerramento 
do evento começa no sába-
do com artesanato e gas-
tronomia na envolvente aos 
Paços do Concelho. À noite 
(21h30) vão desfilar no Largo 
do Município cinco marchas 
populares (Alfarazes, Bairro 
da Luz, Póvoa do Mileu, Se-
queira e Bairro do Pinheiro) 
num espetáculo que terá o 
Alto do Pina (Lisboa) como 
marcha convidada. A melhor 
marcha será avaliada por um 

guarda

viseu

pinhal do rei

vizela

espinho

Ricardo Vicente, enge-
nheiro agrónomo e membro 
especialista do Observatório 
do Pinhal do Rei, apresentou 
hoje a demissão daquele ór-
gão, criticando a falta de coor-
denação e a ausência de von-
tade política para assegurar o 
seu funcionamento. “Há meio 
ano que não reunimos e já es-
tamos em período de risco de 
incêndio”, alerta.

A demissão foi hoje apre-
sentada, por escrito, à res-
ponsável pela coordenação 
do Observatório do Pinhal 
do Rei, Cidália Ferreira, pre-
sidente da Câmara da Ma-
rinha Grande. Na carta de 
demissão, a que o REGIÃO 
DE LEIRIA teve acesso, o 
engenheiro agrônomo criti-
ca que o Observatório não 
reúna desde dezembro do 
ano passado, ainda que o 
despacho que o criou apon-
te para a realização de reu-
niões mensais.

Este especialista, que en-
tretanto partilhou nas redes 
sociais a mensagem de de-

presidente da Câmara de
Viseu diz que requalificação

do IP3 “é um logro”
Infraestruturas de Portu-

gal informou que o projeto 
da reabilitação integral da 
via que liga Viseu a Coim-
bra só deverá estar concluí-
do em 2021 

O Presidente da Câ-
mara Municipal, Almeida 
Henriques, mostrou-se esta 
quinta-feira “preocupado 
e desiludido” com as infor-
mações sobre a requalifica-
ção do Itinerário Principal 3 
(IP3), pois segundo a Infra-
estruturas de Portugal, a re-
abilitação integral desta via 
entre Viseu e Coimbra só 
deverá ter o projeto concluí-
do em 2021.

Em declarações aos jor-
nalistas no final da reunião 
do Executivo Municipal, o 
autarca disse que “os vise-
enses estão a ser vítimas 
de um logro” e, por isso, “o 
primeiro-ministro terá que 
lhes pedir desculpas”.

A informação sobre os 
timings da intervenção no 
IP3 foi prestada pelo vi-
ce-presidente da Infraes-
truturas de Portugal, numa 
reunião realizada na sede 
da Comunidade Intermuni-
cipal Viseu Dão Lafões, na 
qual o Município de Viseu 
se fez representar pelo seu 
Vice-Presidente, Joaquim 
Seixas.

“Na melhor das hipóte-
ses teremos o projeto con-
cluído em 2021, o que quer 
dizer que pelo menos nos 

próximos quatro anos não 
teremos a via requalificada. 
Vamos ter mais estes anos 
de sacrifício naquela que 
apelidei da estrada da mor-
te?”, questionou, exortan-
do o Governo a adotar um 
“procedimento de emergên-
cia”, que encurte os prazos 
da empreitada.

Almeida Henriques re-
corda que a obra que o 
Governo adjudicou recen-
temente, que prevê a re-
abilitação do troço entre a 
Lagoa Azul e Penacova, “é 
apenas um paliativo”, que 
não vem resolver o proble-
ma estrutural do IP3.

“Isto é um logro que é 
preciso denunciar. Sinto-me 
zangado e ludibriado, por-
que foi criada nas pessoas 
a ilusão que o IP3 seria re-
abilitado de imediato”, refor-
çou, lembrando que esta é 
“uma obra de emergência 
nacional”.

Almeida Henriques ape-
la à intervenção do primei-
ro-ministro, António Costa, 
no sentido de colocar esta 
empreitada no topo das 
prioridades. Se não o fizer, 
“terá que pedir desculpas 
aos viseenses”, mas “se 
vier dizer que eu é que es-
tou enganado e que o pro-
jeto da reabilitação integral 
do IP3 estará pronto em 5/6 
meses, então darei a mão 
à palmatória e direi que me 
enganei”.

São João marca fim dos
“Santos do Bairro” na Guarda

Especialista demite-se do Observatório
“há meio ano que não reunimos”

missão, lembra que o Obser-
vatório elaborou um parecer 
“muito relevante sobre o Re-
latório da Comissão Científi-
ca” que, todavia, não foi tor-
nado público.

Ricardo Vicente lembra 
que propôs nova reunião do 
Observatório em abril, sem 
sucesso. Pretendia discutir 
o facto de não ter sido dado 
qualquer feedback sobre o pa-
recer. Mas não só: “manifestei 
ainda a minha indignação pelo 

não cumprimento da deci-
são tomada por unanimidade 
em reunião do Observatório, 
para envio do nosso parecer 
a todos aos executivos das 
Câmaras Municipais e Assem-
bleias Municipais das áreas 
abrangidas pelas Matas Lito-
rais ardidas”, aponta.

Até hoje, acrescenta Ri-
cardo Vicente dirigindo-se a 
Cidália Ferreira, “apesar da 
solicitação dos deputados 
da Assembleia Municipal do 

júri e arrecadará 1.500 euros. 
Segue-se um baile popular. A 
festa continua no domingo, 
que ficará marcado por uma 

exibição equestre no Largo 
da Misericórdia (21 horas) 
organizada pela Associação 
Equestre da Guarda e que 

Sessão comemorativa 
do 46º aniversário de ele-
vação de Espinho a cida-
de homenageou persona-
lidades espinhenses

Rui Lacerda é Cidadão 
de Espinho e recebeu Me-
dalha de Honra da Cidade, 
a título póstumo (filhos)

 Ana Pires é Cidadã de 
Espinho e recebeu a Me-
dalha de Honra da Cidade

Vítor Pereira é Cidadão 
de Espinho e recebeu Me-
dalha de Honra da Cidade 
(esposa e filhos)

Rui Lacerda é Cidadão 
de Espinho e recebeu Me-
dalha de Honra da Cidade, 
a título póstumo (filhos)

No passado domingo, 
dia 16 de junho, Espinho 
comemorou o seu 46º ani-
versário de elevação a ci-
dade.

Após o hastear da 
bandeira, a habitual ses-
são solene decorreu no 
auditório do Centro Mul-
timeios de Espinho e fo-
ram homenageadas per-
sonalidades e instituições 
espinhenses, pelo seu 
mérito e contributo para a 
sociedade. Além desses, 
foram premiados Jovens 

No seguimento da nova 
estratégia de consolidação 
da imagem e identidade do 
Concelho de Vizela como 
destino turístico privilegiado, 
a Câmara Municipal vai par-
ticipar na feira Turexpo – 9º 
Salão Turístico da Galiza, em 
Silleda, Espanha.

Vizela vai participar a con-
vite da Entidade Regional 
de Turismo Porto e Norte de 
Portugal, em espaço cedido 
por aquela entidade, nos dias 
8 e 9 de Junho.

Em 2018, a Turexpo regis-
tou uma participação de mais 
de 100.000 visitantes.

É objetivo desta participa-
ção a promoção do Concelho 
enquanto destino turístico, 
em especial a promoção e 
divulgação junto na Galiza, 
mercado de proximidade.

Turexpo – 9º Salão Turístico da Galiza

Dia da Cidade 2019

seu próprio concelho, a Mari-
nha Grande, o Parecer nunca 
lhes foi enviado”.

Entre outros motivos para 
apresentar a demissão, este 
especialista critica que só 
após o BE ter questionado o 
Governo, é que o INCF divul-
gou o parecer. Apesar de se 
ter demitido do Observatório, 
o engenheiro agrónomo asse-
gura: “continuarei a lutar pela 
reconstrução integral da maior 
e mais prestigiada Mata Nacio-
nal do País e estou disponível 
para participar em todas as 
iniciativas que que contribuam 
para este objetivo”.

O Observatório do Pinhal 
do Rei foi criado na sequência 
de um despacho governamen-
tal, em abril do ano passado, 
e tem por missão “interpretar, 
acompanhar e monitorizar o 
Plano de Recuperação do Pi-
nhal do Rei”. Recorde-se que 
em outubro de 2017, quase 
90 por cento do Pinhal de Lei-
ria, também conhecido como 
Pinhal do Rei, foi consumido 
pelas chamas.

De destacar que no âm-
bito da feira decorrerá o 3º 
Encontro de Bloggers de Tu-
rismo, onde Vizela irá apro-
veitar para dar a conhecer o 
Concelho como destino tu-
rístico privilegiado, experien-
ciando os segredos de um 
vale recheado de saberes, 
sabores, prazeres e tradições 
caraterísticas.

Assim, depois da partici-
pação na Xantar, destinada 
à divulgação da gastrono-
mia e onde Vizela participou 
com o Bolinhol, os vinhos 
verdes e o bacalhau à Zé do 
Pipo, na FIT e na Expocida-
des, segue-se agora a par-
ticipação na Turexpo. Em 
setembro, a Câmara Mu-
nicipal vai ainda participar 
na Termatalia, em Ourense, 
destinada ao termalismo e 

onde irá ser dado destaque 
às Termas de Vizela.

Assim, e dando cumpri-
mento ao previsto no Plano 
Municipal de Turismo, que 
considera de enorme impor-
tância a promoção de Vizela 

através da participação em 
feiras de âmbito turístico para 
potenciar a captação de pú-
blico, a Câmara Municipal de 
Vizela mantém a aposta na 
consolidação da imagem e 
identidade de Vizela.

de Mérito do concelho e 
ainda os funcionários da 
autarquia, com 25 anos 
de serviço.

Prémio Literário “Ma-
nuel Laranjeira” - “Refú-
gio” de Renata Flaiban 
Zanete (escritora)

Distinção de Mérito Jo-
vem Espinhense:

Rodrigo Valente (fute-
bolista)  |  Fábio Fonseca 
(futebolista)  |  Diogo Ro-
cha (Rochinha, futebolis-
ta)  |  Luís Mota (músico/
violinista)  |  Hugo Sousa 
(ator e cineasta)  |  Fábio 
Vitó Ribeiro (NTS)

contará com a participação 
dos cavaleiros Miguel da 
Fonseca e Mário Lopes. O 
bairro vencedor do concurso 
da “Boneca de Cristal”, que 
conta com sete participações, 
será conhecido às 22h30. Al-
farazes, Bairro do Pinheiro, 
Bairro da Luz, Sequeira, Bon-
fim, Lameirinhas e Guarda-
Gare estão na corrida a um 
prémio de 1.000 euros, sen-
do que as respetivas coleti-
vidades beneficiaram de um 
apoio de 3.000 euros para a 
conceção de figurinos e ou-
tros adereços. Na segunda-
feira realiza-se a centenária 
feira anual de São João nas 
ruas do centro da cidade.
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Economia

O ministro das Finan-
ças, Mário Centeno, dis-
se que o Governo estima 
processar 156 mil novas 
pensões este ano, mais 
50% do que em 2014. Os 
dados foram informados 
por Mário Centeno na 
Comissão do Trabalho e 
da Segurança Social, em 
resposta a críticas dos de-
putados sobre atrasos na 
atribuição de pensões.                

Nos  números das Fi-
nanças, em 2014 foram 
atribuídas 109 mil  pen-
sões, em 2018 foram 125 
mil e em 2019 a taxa de 
crescimento até maio é de 
25%. “Por extrapolação, 
estimamos que este ano 
serão processadas 156 
mil pensões, mais 50% do 
que as de 2014”, disse o 
governante, avisando que 
a capacidade de serviços 
de reagirem de forma ime-
diata a este aumento é 
“muito limitada”.

Na semana passada, 

Governo estima atribuir 156 mil 
novas pensões este ano

foi publicado em Diário 
da República um diploma 
que alarga a mais pesso-
as as pensões provisórias 
de velhice, invalidez e so-
brevivência. O documen-
to, promulgado no início 
do mês pelo Presidente 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
desburocratiza os proce-
dimentos administrativos 

e agiliza a atribuição das 
prestações para dar res-
posta aos atrasos nas 
atribuição de pensões. O 
decreto-lei altera também 
o regime jurídico de pro-
teção na eventualidade de 
morte, alargando as situ-
ações em que é possível 
atribuir pensões provisó-
rias de sobrevivência, que 

Os cidadãos brasileiros 
a requerer estatuto de re-
sidente não habitual tive-
ram um aumento de 52%, 
passando de 1912 pesso-
as em setembro de 2018, 
para 2898 residentes em 
março deste ano. O Brasil 
subiu uma posição na lista 
dos países de origem, ul-
trapassando a Suécia. Glo-
balmente, em apenas meio 
ano, 6134 cidadãos aderi-
ram ao regime e RNH, be-
neficiando de uma taxa de 
IRS de 20% ou isenção to-
tal. Um crescimento de 26% 
naquele período. Em IRS, 
os residentes não habituais 
são os maiores beneficiá-
rios de descontos do fisco, 
com mais de 590 milhões 
de euros em benefícios fis-
cais atribuídos no ano pas-
sado. Apesar de o número 
de novos aderentes não 
parar de subir, cresceu 5% 
nos primeiros 3 meses em 
2019, o Governo acredita 
que vai reduzir a despesa 
fiscal com estes indivíduos 
para 526 milhões, segundo 
as contas do Orçamento do 
Estado. De acordo com os 

Residentes não habituais do 
Brasil disparam 52%

cálculos, o rendimento mé-
dio dos RNH ativos no mer-
cado de trabalho português 
superava os 525 mil euros 
anuais. Os cálculos têm por 
base os dados da cobrança 
de IRS citados no relatório 
sobre os benefícios fiscais 
já divulgado. Se um dos 
objetivos era atrair cére-
bros, ou seja, trabalhado-
res altamente qualificados, 
a verdade é que eles repre-
sentam uma pequena parte 
dos RNH, tendo encolhi-
do de 8% para 7,3% entre 
janeiro e junho. Por grupo 
profissional, são os quadros 
superiores das empresas 
os campeões, com 1049 
adesões. Em 2017, o Esta-
do “deixou de cobrar” 592 
milhões de euros aos resi-
dentes não habituais. O re-
gime criado em 2009 tinha 
em meados de março deste 
ano 29.901 beneficiários.                                                                                                                                   
  No início deste ano, os 
profissionais com atividade 
de elevado valor acrescen-
tado tinham um peso de 
8%, descendo para 7,3% 
em março. Os restantes ul-
trapassam os 92%.

atualmente se restringem 
a situações de carência 
econômica. “Esta altera-
ção permite a atribuição 
mais célere destas pen-
sões desde que cumpridos 
os requisitos de acesso à 
prestação, acorrendo mais 
rapidamente a uma situ-
ação de vulnerabilidade 
em que os requerentes se 
encontram perante a per-
da de um familiar”, indica 
o Governo no documento.                                                                                                                                       
   Prevê-se ainda a possi-
bilidade de os descenden-
tes com direito a pensão 
de sobrevivência poderem 
efetuar a prova escolar 
através da segurança so-
cial direta, deixando de 
ser necessária a entrega 
de declaração do estabe-
lecimento de ensino em 
papel.São também efe-
tuadas outras alterações 
no sentido de atualizar ou 
clarificar diversas normas, 
bem como de agilizar pro-
cedimentos, acrescenta.

O preço das casas 
em Portugal subiu quase 

40%, entre 2013 e 2018, 
segundo dados do Euros-

Preço das casas em Portugal 
subiu quase 40% em 5 anos

A Fabamaq nasceu no 
Porto em 2010 com 9 tra-
balhadores. Hoje tem 160, 
vários mercados, um seg-
mento dirigido aos jogos 
online e projetos novos na 
gaveta. O bingo eletrônico é 
uma das especialidades. Na 
empresa os jogos não são 
mera diversão ou um esca-
pe à concentração, mas sim 
o centro de tudo o que se 
faz dentro de portas. Desen-
volver softwares de jogos 
para cassinos é a principal 
área de negócio desta star-
tup com nove anos de vida. 
Entre os três pisos do edifí-
cio encontramos Sebastião 
Oliveira, responsável pelo 
departamento criativo e co-
laborador da empresa des-
de o primeiro dia. “Estudei 
cinema na Covilhã, onde 
desenvolvi muito a parte de 
motion graphic, animação 
2D e efeitos especiais. Jun-
tei-me à equipe para fazer a 
ponte entre aquilo que era a 
programação e a parte mais 
artística e visual”, explica.

Fabamaq, criam-se jogos 
tradicionais em máquinas e 
jogos online para casinos, 
sendo o bingo eletrônico 

Os portugueses que fazem jogos 
para cassinos no mundo todo

Os receios de que a 
precipitação de final de 
abril início de maio viesse 
a causar fortes prejuízos 
nas variedades precoces 
de cerejas não se concre-
tizaram e, segundo o INE, 
prevê-se um aumento mé-
dio da produtividade de 
10%, situando esta cam-
panha como uma das me-
lhores das últimas duas 
décadas.

Em contrapartida, nos 
chamados cereais de in-
verno, o tempo quente e 
seco em março foi deter-
minante para a redução 
das produtividades face 
às da última campanha, 
variando entre os -10% no 
trigo mole e cevada e os 
-15% no trigo duro e aveia.

Já quanto às culturas 
de primavera/verão, o INE 

destaca a diminuição em 
5% da superfície de arroz, 
sobretudo devido à redu-
ção da área instalada nos 
campos da bacia hidrográ-
fica do Sado, consequên-
cia dos baixos níveis das 
reservas hídricas das al-
bufeiras da região.

Mas não é tudo. O ano 
agrícola também está a 
correr mal para o milho, 
com uma redução de 5% 
da área cultivada, assim 
como na de girassol de 
-15%.

Pelo contrário, prevê-
se um aumento de 4% 
na área plantada de bata-
ta, essencialmente como 
resposta ao aumento do 
preço pago ao produtor, e 
de 2% na área de tomate 
para a indústria, pratica-
mente já toda instalada.

ou o vídeo bingo a principal 
especialidade. O processo 
começa numa equipe res-
ponsável pela análise de 
produto, que visita feiras 
em Las Vegas, Inglaterra ou 
Macau e pesquisa o mer-
cado, identificando as prin-
cipais necessidades e ten-
dências. Depois de planejar 
o jogo que vão fazer, segue-
se o desenvolvimento da 
parte técnica, com direito a 
vários protótipos e maque-
tes. Entra depois em cena o 
departamento artístico, que 
compõe a imagem e o som, 
e passa tudo finalmente à 
fase de testes e controle.

A Fabamaq desenvolve 
o software do jogo, mas as 
máquinas são produzidas 
na Filipinas, por isso é ne-
cessário acompanhar todo o 
processo para tentar visua-
lizar a forma como as cria-
ções são adaptados a cada 
máquina. “O objetivo é que 
o cliente tenha a experiên-
cia mais imersiva possível. A 
máquina e o jogo fazem par-
te do mesmo conjunto, a in-
teração que existe entre os 
dois é essencial”, sublinha 
Sebastião Oliveira, acres-

careceram 38,6%, na UE 
o aumento foi de 18,6%, 
quase metade do registra-
do em Portugal. À frente 
de Portugal estão países 
como a Irlanda, onde os 
preços aumentaram 70% 
em cinco anos, a Hungria 
com um aumento de 55%, 
ou a Estônia, onde os pre-
ços cresceram pouco mais 
de 40% desde 2013. Só 
Itália quebra a tendência: 
por lá, os preços das ca-
sas desceram quase 10% 
entre 2013 e 2018.

Ano bom para as cerejas  
mas mau para os cereais

tat, citados pelo Jornal de 
Notícias. Na União Euro-
peia, o aumento médio 
rondou os 20%. Na se-
mana passada, o gabine-
te de estatística da União 
Europeia revelou que Por-
tugal foi o país da União 
Europeia onde os preços 
das casas mais subiram 
em 2018, com um aumen-
to de 10,3% face ao ano 
anterior, mais do dobro da 
média comunitária (4,4%).

Entre 2013 e 2018, os 
imóveis em Portugal en-

centando que a máquina 
condiciona e potencia cada 
jogo criado.

Filipinas, México, Espa-
nha e, mais recentemente, 
Irlanda são os principais 
mercados da Fabamaq, 
sendo o Grupo Solverde 
o único destinatário portu-
guês dos jogos online de-
senvolvidos pela empresa. 
Para cada destino são feitas 
adaptações aos jogos cria-
dos, pois cada cultura exige 
uma atenção e uma sensibi-
lidade diferente. “Já fizemos 
vídeo bingo em chinês, em 
feiras, para aliciar outros 
mercados e não é o tipo de 
jogo que seja interessante 

a não ser para culturas ca-
tólicas. As Filipinas, nesse 
ponto de vista, encaixam 
muito bem porque têm essa 
ligação católica e são um 
país asiático. Normalmente, 
as culturas asiáticas estão 
abertas a este tipo de jogos 
e tecnologia”, explica Se-
bastião Oliveira.

Em maio deste ano, a 
empresa trocou de  escritó-
rio, para novas instalações. 
O investimento no novo es-
paço, de 3.600 metros qua-
drados, foi de 4,3 milhões 
de euros. Sem revelar valo-
res, a empresa diz apenas 
que o faturamento cresceu 
43% entre 2017 e 2018.
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Política

Na sessão de abertura 
da Conferência Mundial 
de Ministros Responsá-
veis pela Juventude 2019 

Marcelo quer reflexão sobre o que está
errado no sistema político que afasta jovens

e do Fórum da Juventude 
“Lisboa+21”, que regres-
sa a Lisboa 21 anos de-
pois de Portugal ter orga-
nizado a primeira edição 
do evento, Marcelo Re-
belo de Sousa elencou 
aqueles que para si são 
os seis principais desa-
fios da juventude de hoje, 
sendo um deles o fato de 
os sistemas políticos es-
tarem fechados à partici-
pação dos jovens.

“Não há dúvida que os 
jovens participam muito 
online, através dos novos 
meios de comunicação, 
através da internet, mas 
não participam tanto offli-
ne, ou seja, pelos meios 

de participação clássica”, 
explicou depois. Na pers-
pectiva do chefe de Es-
tado, é um problema que 
é universal e, por isso, é 
bom que seja debatido.

“Os responsáveis po-
líticos têm de pensar o 
que é que está errado na 
forma de funcionamento 
dos partidos, na forma 
de funcionamento dos 
parceiros econômicos 
e sociais, na forma de 
funcionamento dos siste-
mas, para os jovens não 
perceberem, não se sen-
tirem motivados, não se 
sentirem empenhados”.

A ideia do eles e nós, 
é o contrário da demo-

O líder parlamentar do 
PS considera que o fase-
amento do fim das taxas 
moderadoras é ter sentido 
de responsabilidade e acu-
sa o BE de ter um estilo de 
aventura e de que tudo é 
fácil. Carlos César começou 
as Jornadas Parlamentares 
do PS, as últimas da legis-
latura, no distrito de Viseu e 
com um ataque ao parceiro 
de governação nestes três 
anos e meio que, durante 
o fim-de-semana, acusou o 
PS de recuar na questão do 
fim das taxas moderadora, 
ao vir agora dizer que vai 
propor que seja feito de for-
ma gradual e não imediata.                                                                                              
“O PS é um partido que atua 
com sentido de responsa-
bilidade e com conta peso 
e medida nas opções que 
vai tomando. Se fossemos 
sempre atrás do estilo de 
aventura e de que tudo é fá-
cil, de que tudo é barato e 
que tudo pode ser feito, que 
o BE em especial, mas que 
alguns dos nossos parceiros 
alimentam frequentemente, 
tínhamos um país com uma 
mão à frente e outra atrás de 
novo e voltávamos ao tem-
po da bancarrota”. Carlos 
César avisou mesmo, em 

Carlos César: 
“O Bloco não 

manda no 
país”

“O Partido Socialista apa-
rece surpreendentemente 
porque recua em relação ao 
que já tinha sido acertado, 
dando agora outro argumen-
to, de que as taxas modera-
doras são muito necessárias 
para financiar o SNS”, disse 
Catarina Martins em  Setúbal.

O fim das taxas modera-
doras nos centros de saúde 
vai ser faseado, não entran-
do em vigor já em 2020 como 
previa um projeto de lei do 
BE aprovado no dia 14 no 
parlamento, diz  o  “Expres-
so”. De acordo com o jornal, 
o executivo deu indicações 
ao PS para alterar o diploma 
do BE que previa a elimina-
ção já em 2020 do pagamen-
to das taxas moderadoras 
nos centros de saúde e em 
consultas no SNS.

A coordenadora do 
BE recordou que o PS 
mudou de argumentos 
para justificar a decisão.                                                                                                                                         
     “O mesmo PS que dizia 
há seis meses que o peso 
das taxas moderadoras era 
irrelevante para financiar o 
SNS porque corresponde a 
cerca de 1% do orçamento, 
quando na verdade o gran-
de custo são os dois milhões 
de tratamentos, consultas e 
meios de diagnóstico que fi-
caram por fazer por as pes-

Catarina Martins considera 
surpreendente recuo do PS

nas taxas moderadoras

O ex-vice-presidente 
do PSD Marco António 
Costa considera que teria 
sido útil um refrescamen-
to no PSD após as euro-
peias, numa entrevista em 
que anuncia que não será 
deputado na próxima le-
gislatura, e quando ques-
tionado sobre se o líder do 
PSD, Rui Rio, deveria ter 
colocado o lugar à dispo-
sição após o mau resulta-
do nas europeias, Marco 
António Costa evita res-
ponder: “Não queria dizer 
muito mais do que isto.”

O presidente da comis-
são parlamentar de Defesa 
considera um bocado re-
dutor dizer que Rio falhou” 
nas europeias, argumen-
tando que houve vários 
fatores que se associaram 
para que isso sucedesse e 
insistindo na necessidade 
de um programa reformista 
que permita ultrapassar as 
dificuldades.

Marco António considera que PSD deveria ter sido 
refrescado após europeias e anuncia saída da AR

“O líder do partido pre-
cisa de dar sinais de uni-
dade interna e isso cons-
trói-se”.

À pergunta se isso vai 
acontecer, Marco Antó-
nio responde: “Tem de 
perguntar ao dr. Rui Rio. 
O Dr. Passos Coelho foi 
eleito líder, tinha uma ban-
cada escolhida pela dra. 
Ferreira Leite e chegou a 
primeiro-ministro. É tudo 

Reunido na Figueira 
da Foz, o senado do par-
tido deu parecer favorá-
vel para que a direção, 
liderada pelo antigo pri-
meiro-ministro Santana 
Lopes, inicie o processo 
de negociação de uma 
coligação pré-eleitoral 
com o partido Nós, Cida-
dãos! e com outras for-
ças políticas convidadas, 
disse o vice-presidente 
, Bruno Ferreira Cos-
ta, que falava à agência 
Lusa no final da reunião.                                                                                                                               
O partido Nós, Cidadãos! 
lançou o desafio ao Alian-
ça para uma coligação pré
-eleitoral .

Segundo Bruno Ferrei-
ra Costa, há abertura por 
parte do partido “para uma 
coligação pré-eleitoral 

Direção do partido Aliança com mandato
para negociar coligação com Nós, Cidadãos

para as legislativas com 
as forças democráticas 
do centro e centro-direita, 
para fazer face à frente de 
esquerda”.

O vice-presidente sa-
lientou que há  partidos 
com os quais  não estará 
disponível para formalizar 
uma coligação, como é o 
caso do partido Chega, 
liderado por André Ven-
tura. Na reunião foi dado 
parecer positivo a alguns 
dos cabeças de lista às le-
gislativas, informou Bruno 
Ferreira Costa.

Pedro Santana Lopes, 
líder do partido, será o ca-
beça-de-lista por Lisboa, 
Bruno Ferreira Costa pelo 
círculo eleitoral do Porto e 
o antigo deputado do PSD 
Luís Cirilo por Braga.

Foram ainda aprova-
dos os nomes de Carlos 
Medeiros por Setúbal, Jo-
aquim Sousa pela Madei-
ra, Jorge Medeiros pelos 
Açores, Ana Camilo por 
Castelo Branco, Ana Ro-
sado Fonseca por Évora, 
Odília Lopes por Faro, 

Rui Sousa por Santarém, 
Maria João Gaspar por 
Vila Real e Pedro Escada 
por Viseu. Segundo o vi-
ce-presidente do Aliança, 
nesta fase, ainda não fo-
ram apresentados os ca-
beças-de-lista de todos os 
círculos eleitorais.

uma questão de arte e to-
lerância e bom senso”.

Os jornalistas pergun-
tam  se Rui Rio tem bom 
senso, ao que Marco An-
tónio responde: “Não sei.” 
As entrevistadoras insis-
tem e o deputado acres-
centa: “Espero que tenha. 
Julgo que é uma pessoa 
moderada, no essencial, 
às vezes sobressaem as-
petos da personalidade 

dele que nem sempre o 
retratam”.

Na entrevista, Marco 
António Costa afirma que, 
“sem dúvida”, o partido “foi 
inábil” a lidar com a ques-
tão da contagem do tem-
po de serviço congelado 
aos professores durante 
a crise, chegando mesmo 
a dizer “foi uma armadilha 
em que o PSD caiu”. Mar-
co António confirma a sua 
saída da Assembleia da 
República, depois de ter 
sido deputado eleito nas 
últimas três.

“Não saio por estar em 
conflito com ninguém nem 
por estar de mal com a 
vida política nem com a 
minha vida. Não desejo 
nem pretendo transmitir 
uma mensagem de que 
estou a fazer um afasta-
mento”, sublinha o antigo 
vice-presidente do PSD 
durante a liderança de Pe-
dro Passos Coelho.

cracia, porque em demo-
cracia todos são políticos 
e têm de ser políticos. 
advertiu Marcelo.

“Quais são os desa-
fios da juventude de hoje, 
aqueles que eu sinto nos 
meus alunos, nos meus 
filhos, nos meus netos? 
Primeiro, as desigualda-
des não desapareceram”.                                                                                            
As alterações climáti-
cas, a revolução digital, 
a demografia e o fato de 
o mundo, que devia an-
dar para a frente e an-
dou para trás quanto ao 
multilateralismo, são os 
restantes desafios apon-
tados pelo Presidente da 
República.

declarações aos jornalistas 
à margem de uma visita a 
uma empresa em São Pe-
dro do Sul, que “o Bloco de 
Esquerda não manda na As-
sembleia da República, nem 
manda no país. O que foi 
aprovado foi uma legislação 
tendente a acabar com as 
taxas moderadoras e aquilo 
que o PS disse no debate 
parlamentar é um princípio 
aceitável, mas que tem de 
ser feito com gradualidade”, 
garantiu. E atirou mesmo a 
Catarina Martins ao dizer 
não aceitar “acusações de 
o PS recuar em matérias 
como esta”.

Há uma semana, o Par-
lamento aprovou o fim da 
cobrança de taxas modera-
doras nos centros de saúde, 
com o projeto do BE a ser 
aprovado na generalidade, 
com os votos a favor de PS, 
PSD, BE, PCP, PEV e PAN 
e os votos contra do CDS. 
Mas entretanto o Governo 
veio travar que isso acon-
teça de imediato, ou seja, 
já em 2020. A ministra da 
Saúde fala em “faseamento” 
como “a única forma para 
fazer a redução daquilo que 
neste momento é o valor 
das taxas moderadoras”.

Carlos César, no inicio 
das jornadas parlamenta-
res, reforçou que a priorida-
de do PS é de recuperação 
social, do apoio às famílias, 
de ativação da economia, 
mas tudo suportado numa 
política de finanças saudá-
vel, e disse que depois da 
votação na generalidade, o 
projeto do BE “agora baixa 
à especialidade e nas co-
missões verificamos que 
intensidade no tempo deve 
ser dada a essa medida. O 
que vai resultar do debate 
é a maioria que for conse-
guida para esse efeito”. Cé-
sar considera que ainda há 
tempo para fazer tudo isto 
nesta legislatura que termi-
na no próximo mês.

soas não conseguirem pagar 
as taxas moderadoras”.

No entender de Catarina 
Martins, é preciso que seja 
feita justiça para cada pes-
soa que negou a si próprio o 
cuidado de saúde porque não 
era capaz de pagar a taxa 
moderadora, assim como ter 
acesso a todos os cuidados 
de saúde. “Fica muito mais 
caro ao país que as pesso-
as desistam dos tratamentos 
que lhes são receitados por 
um médico por não terem 
dinheiro para eles, porque 
depois a doença agrava-se, 
a prevenção não é feita e 
aí sim, temos problemas de 
saúde a aumentar no país”, 
acrescentou.
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OrfeãO POrtuguês cOmemOrOu
seu 104º AniversáriO de fundAçãO

Um dia marcado por 
muita alegria de luso-bra-
sileiros que estiveram 
presentes na Casa das 
Beiras, para comemo-
rar o 104º Aniversário de 
Fundação do Orfeão Por-
tuguês, a Casa Regional 
mais antiga do Rio de Ja-
neiro. O presidente Adão 
Lourenço recebeu o ca-
rinho dos amigos e agra-
deceu por poder compar-
tilhar esta data festiva do 
Orfeão Português. Foram 
momentos de alegria e sa-
tisfação de todos os que 
saborearam o delicioso 
churrasco, feito com capri-
cho pelo João e sua turma, 
sardinhas portuguesas na 
brasa. Animando a festa 
foi convidada a banda Tí-
picos da Beira Show, com 
o Rogerio e sua turma 
dando o ritmo musical. A 
tarde que reservou ainda 
uma atração especial: a 
atuação do R.F. Benvinda 
Maria, que brilhou no sa-
lão social beirão com seus 
lindos trajes, seus dan-
çares e cantares e, com 
certeza, deixou os dire-
tores beirões orgulhosos. 

Bela apresentação! Mais 
à tarde foi servido o bolo 
de aniversário e cantado 
o tradicional Parabéns ao 
Orfeão Português, pelos 

seus 104 anos de funda-
ção. Um dia importante 
para o imigrante portu-
guês, e para a família luso
-brasileira.

Exibição de 
gala dos com-

ponentes do 
R.F. Benvinda 
Maria, o ran-
cho da Casa 

das Beiras

Que show 
do R.F. 
Benvinda 
Maria!!

Cada 
apresen-

tação, 
um 

show de 
folclore

A garra e 
a vontade 
espetacula-
res desses 
jovens

A banda 
Típicos 
da Beira 
Show é 
um ritmo 
puro

No almoço festivo em comemoração ao aniversário do Orfeão Português temos, em destaque, o em-
presário Domingos Queiroga, da Nova Marataízes, e familiares, o vice-presidente Luís Ramalhoto, Julio 
Robalo, o presidente José Henrique, D. Lourdes Ramalhoro e Maria Helena Alencar

Momento quando o Rancho Folclórico Benvinda Maria, da Casa 
dasBeiras entrava no Salão, para dar início a mais uma brilhante 
apresentação

Foram prestigiar o aniversário do Orfeão Português, o presidente da Casa do Minho, Agostinho dos San-
tos e seus diretores Joaquim Fernandes (J. Fernandes Marcenaria), J. Maciel com sua esposa Mariza 
Canaparro

Mais amigos 
presentes 

na Casa das 
Beiras:  os 

casais Maria 
Emília e An-
gelo Horto, 
D. Sineide 

e Ismael 
Loureiro  

(presidente 
transmonta-

no), com a 
filha Sandy

Linda 
apresentação do 

R.F. Benvinda 
Maria na festa 
de aniversário 

do Orfeão 
Português

Um delicioso 
bolo 

comemorativo 
ao aniversário 

do Orfeão 
Português
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Dr. Rui Rio Presidente do PSD em São Paulo
A Secção do PSD em São Paulo orga-
nizou a visita a São Paulo, do Presi-
dente do Partido do PSD em Portugal 
Dr. Rui Rio. À frente da secção do PSD 
em São Paulo tivemos o Dr. Manuel 
Magno. O Dr. Rui Rio teve uma vas-

ta agenda de compromissos em São 
Paulo. Chegou no dia 12 de junho e já 
nesta tarde alguns encontros. No dia 
13.06 pela manhã teve uma reunião 
com o ex-presidente da republica do 
Brasil Dr. Fernando Henrique Cardoso 

em sua residência. Na seqüencia foi re-
cepcionado no tradicional “Almoço das 
Quintas da Casa de Portugal” inserido 
nas comemorações do Dia de Portugal, 
de Camões e das Comunidades Portu-
guesas, onde foi recebido pelo presi-

dente em exercício Dr. Paulo Machado, 
um almoço que conta com 70 anos de 
fundação. O Dr. Manuel Magno neste 
dia homenageou o ilustre visitante com 
uma placa alusiva a sua primeira visita 
a São Paulo, e a secção do PSD. O Dr. 

Instante da Homenagem da Secção do PSD de São Paulo na pessoa do Dr. 
Manuel Magno ao Dr. Rui Rio na Casa de Portugal. Dr. Rui Rio quando fazia uso da palavra.

Aqui o conhecido Vitão da Rota do 
Azeite e Vinhos, e o amigo José do 
Gesso

Rui Rio agradeceu o convite e felicitou 
a todos os que estavam ali presentes, 
bem como os fundadores daquele tra-
dicional almoço. Este disse: “Aqui estou 
pela primeira vez em São Paulo, como 
presidente do PSD, aqui onde temos a 
comunidade portuguesa mais forte só 
perdendo para Paris. Portugal deve fa-
zer um esforço cada vez maior, de se 
aproximar das comunidades”. Falou 
ainda sobre as comunidades portugue-
sas espalhadas pelo mundo, sobre o 
poder da língua portuguesa que depois 

do inglês, e do espanhol é a língua mais 
falada no mundo. Falou ainda sobre as 
eleições do dia 06 de outubro, e sobre 
a economia global. Encerrou dizendo: 
“Para Portugal é absolutamente es-
tratégico se aproximar de suas comu-
nidades espalhadas pelo mundo, pois 
são os melhores embaixadores que 
podemos ter”. Ainda nesta tarde seguiu 
para a Cidade de Santos, onde se reu-
niu com militantes, e durante um con-
corrido jantar, manteve contato com 
a comunidade luso-brasileira local. 
No dia 14.06 visitou as instalações do 
Consulado Geral de Portugal em São 
Paulo, e na seqüencia, foi homenage-
ado com uma feijoada no Restaurante 
Adega Cais do Porto, localizado dentro 
da Associação Portuguesa de Despor-
tos, onde pode ter contato com a co-
munidade e simpatizantes do PSD. O 
Presidente do clube Sr. Alexandre Bar-
ros o homenageou com uma camisa do 
time da Portuguesa. E da Portuguesa 
de Desportos saiu em direção ao aero-
porto de Viracopos em Campinas.

Dr. Rui Rio no uso da palavra no Cais do Porto.
Presentes vemos Dr. Horácio Baeta, Jose Manuel Bettencourt, 
Albino Vieira, Carlos Justino, Carlos Felgueiras e demais amigos.

Aqui vemos o Matheo, sua mãe Karina, a Sra. Odete Si-
mões, o Sr. Joaquim M. Alves, o Dr. Rui Rio, Dr. Miguel 
Coelho, Dr. David da Fonte, Sr. Antero Pereira e o Dr. 
Manuel Magno.

Na Casa de Portugal na recepção ao Dr. Rui Rio, vemos 
os amigos Sr. Ferdinando Rosa Pereira, o Comendador 
Fernando Dinis e o Dr. Fernando Ramalho.

No Cais do Porto vemos Sr. Albino Lopes, Sr. Avelino Ju-
nior, o Dr. Luiz Rogério Sawaya e o Sr. Eduardo Gomes.

Reunidos no Cais do Porto vemos o Sr. Avelino Junior e 
o Dr. Júlio Marques.

Dr. Carlos Guedes Presidente OAB da Freguesia do Ó, 
seus primos Raul Neves Pereira a esposa Sra. Marli Pe-
reira, o Sr. Lino Lage dos Poveiros, o Sr. Justino Barroso 
e a esposa Helena Fernandes.

FALECEU
Sr. José Eduardo P. de Viveiros 

Faleceu no ultimo dia 21 
de Junho de 2.019, o Sr. 
José Eduardo Pereira 
de Viveiros, deixando 
viúva a Sra. Maria José. 
Seu corpo foivelado na 
Sala Topázio da Ossel 

em São Caetano do Sul e sepultado no 
dia 22.06.2019 no Cemitério da Sauda-
des (Cerâmica). Deixou os filhos Maria 
de Lordes, Elisabeth Claudia, Eduardo 
Felipe, os genros Francisco e Tiago 
e ainda sete netos e cinco bisnetos. 
O Sr. Viveiros foi diretor e conselhei-
ro da Casa dos Açores de São Paulo 
por vários anos. O jornal PORTUGAL 
EM FOCO, e seu representante em 
São Paulo Armando Torrão, e direto-
ria e conselho da Casa dos Açores de 
São Paulo, se juntam aos muitos ami-
gos,para aqui deixarem seus votos de 
pesar à família enlutada. 

No último ano, a BP – A Beneficência 
Portuguesa de São Paulo consolidou 
importantes passos ao estabelecer 
um Estatuto Social atualizado e em 
linha com as melhores práticas de go-
vernança corporativa do mercado. No 
último dia 29/04/19, ocorreu a primeira 
reunião do Conselho de Administra-
ção da BP, já seguindo as diretrizes do 
novo estatuto. O Conselho de Admi-
nistração é o órgão colegiado respon-
sável pela orientação geral, definição 
das estratégias e supervisão dos pla-
nos de ação executados na instituição. 
Esta reunião reiterou Rubens Ermírio 
de Moraes, que desde 2009 lidera a 
BP - A Beneficência Portuguesa de 

São Paulo, como Presidente do Con-
selho de Administração e Josué Dimas 
de Melo Pimenta, como Vice-Presi-
dente - ratificando o corpo dirigente 
que vem conduzindo a renovação da 
instituição nestes últimos dez anos. 
Também foram constituídos o Con-
selho Fiscal, cuja responsabilidade é 
examinar os atos da administração e 
emitir pareceres a partir de documen-
tos apresentados pela administração e 
auditorias independentes e o Conselho 
Consultivo, que contribui com o Con-
selho de Administração apresentando 
sugestões para qualquer matéria de 
interesse da Associação. Essa com-
posição de Governança Corporativa 

assegura a perenidade e sustentabili-
dade da Associação que está prestes 
a completar 160 anos, estabelecendo 
as bases para que a BP continue pres-
tando serviços médico-hospitalares 
com excelência à sociedade por mais 
uma centena de anos.

Novidades na Governança Corporativa da BP

Foto : Divulgação BP

Dia 29.06.2019
Festa de São João com Sardinhada na Provedoria
A Provedoria da Comunidade Portuguesa de São 
Paulo, estará neste dia realizando a partir das 13 
horas, sua habitual festa de São João com sardi-
nhada churrasco, diversos acompanhamentos no 
Lar da Provedoria. Venha passar momentos espe-
ciais e descontraídos junto aos internos do lar. Mui-
to churrasco, sardinhas assadas, saladas e acom-
panhamentos. Av. Coronel Sezefredo Fagundes, 
6170 Bairro do Tremembé, São Paulo. Convites e 
Informações fone (11) 2995.3166 – 2995.5451
Festa de São Pedro nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo estará 
realizando nesta noite a partir das 19 horas, a sua 
concorrida Festa de São Pedro. Sardinhas assa-
das na brasa, e febras. Teremos uma breve sessão 
solene realizada pelo Vereador Toninho Paiva com 
algumas homenagens. A animação estará a cargo 
do Rancho Raízes de Portugal e a Dupla Paulo 
& Jonatan. Convites e informações 2503.2835 – 
2967.6766 WhatsApp  98594.5146, local Rua Dr. 

Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
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 so-
lene orquestrada pelo Vereador Toninho Paiva, 
algumas homenagens. Teremos grande arraial 
com exibição dos grupos adulto e infanto juvenil 
da casa, e show com o cantor da jovem guarda 
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 acompa-
nhamentos e como atração o Rancho Folcl. Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca. Informações convites e 
reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão 
Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 
2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196    

Dr. Rui Rio, e o Dr. Malo de Abreu coordenador do par-
tido, quando eram homenageados pela Portuguesa de 
Desportos com a camisa do time, pelo presidente Alexan-
dre Barros, e vemos ainda a Sra. Teresa Morgado e o Dr. 
Manuel Magno.
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Miami europeia à beira mar plantada
Portugal está se tornando a 

nova Miami dos brasileiros. 
Inúmeras são as pessoas que 
estão a deixar o Brasil e seguem 
para a antiga Metrópole, onde 
compram empresas, quintas, 
apartamentos e imóveis, ao longo 
de todo o País – das localidades 
frias banhadas pelo Rio Minho, na 
fronteira com a Galícia espanhola, 
ao ensolarado Algarve. Exaltam, 
felizes e orgulhosos, a confor-
tante segurança que encontram 
no dia-a-dia lusitano, contrastan-
do, de maneira dramática, com 
a insegurança presente na vida 
nacional. Seria essa a principal 
causa da fuga de tantos para as 
terras de seus ancestrais desco-
bridores. Afora, é claro, as facili-
dades do idioma comum, assim 
como os modos brandos da velha 
Corte, que quase sempre rece-
be bem os brasileiros, há, ainda, 
o fato de estarem, enfim, numa 
nação considerada modelo, por 
excelência, da União Europeia. 
Mudar-se para Portugal passou a 
ser o sonho de muitíssimos aqui 
nascidos. Dos ricos aos pobres. 
Sem distinção. Dos que almejam 
uma confortável aposentadoria 
nos contrafortes setentrionais, 
num morgado minhoto, beirão 
ou transmontano, ou numa casa 
de praia, nas regiões ao Sul de 
Lisboa – como vários nórdicos 
europeus. Ou os que, originários 
da classe média e das camadas 
mais baixas da população, bus-
cam, simplesmente, um empre-
go remunerado em euros – nas 
grandes cidades ou nas perdidas 
aldeias das freguesias do interior. 
É irônico pensar que são, possi-
velmente, os filhos e netos, cujos 
pais e avôs se deliciavam a con-
tar anedotas nas quais os lusos 
faziam, invariavelmente, o papel 
de parvos. E, talvez, os mesmos 
que torciam o nariz quando al-
guém enaltecia, muito além do 
esplendor dos Descobrimentos, 
o valor da civilização portuguesa 
em todos os continentes, como, 
por exemplo, um dos ícones da 
Sociologia, o pernambucano Gil-
berto Freyre (1900 – 1987), autor 
de, entre destacados trabalhos, o 
monumental Casa Grande & Sen-
zala (1933) e o instigante O Mun-
do que o Português Criou (1940)  .

Algo semelhante, no senti-
do inverso, deu-se, sem 

dúvida, a partir de Portugal, por 
mais de 100 anos, desde a In-
dependência do Brasil, em 1822, 
com a chegada de centenas de 
milhares de emigrantes à ex-colô-
nia, continuando até a década de 
1970, após o 25 de Abril de 1974, 
quando para cá vieram exilados 
outros milhares de portugueses, 
entre eles, os depostos Presi-
dente da República, Almirante 
Américo Thomaz (1894 – 1987), e 
o Primeiro Ministro Marcello Cae-
tano (1906 – 1980) – bem como, 
logo depois, o legendário herói 
das guerras coloniais nas Áfricas, 
o General António de Spínola 
(1910 – 1996), primeiro Presi-
dente guindado ao poder em se-
guida à Revolução dos Cravos. A 
maioria dos portugueses que se 
transferiu para o Brasil no exten-
so período da grande emigração, 
ao contrário de Thomaz, Caetano 
e Spínola, acalentava a ambição 
de fazer fortuna no País, pois, afi-
nal, quase todos os compatriotas, 

ao regressar a passeio ao torrão 
natal, gabavam-se de terem enri-
quecido. Como assinalou em di-
versos de seus preciosos ensaios 
um dos mais brilhantes intelectu-
ais lusitanos que aqui viveram, o 
poveiro António Gomes da Costa, 
inesquecível Presidente do pres-
tigioso Real Gabinete Português 
de Leitura do Rio de Janeiro, mor-
to, aos 83 anos, em 2017. Natural 
da Póvoa do Varzim, conterrâneo, 
portanto, do maior romancista de 
língua portuguesa, José Maria de 
Eça de Queiroz (1845 – 1900), 
Gomes da Costa sentia-se muito 
próximo, culturalmente, da invicta 
cidade do Porto. Tinha um cari-
nho especial pelos tripeiros e pela 
metrópole do Condado Portucale 

que deu nome a Portugal. Con-
fessou-me o seu amor ao Porto 
em entrevistas ou em conversas, 
à mesa na Confeitaria Colombo, 
no centro do Rio de Janeiro. Exis-
te neste momento, por coincidên-
cia, um notável renascimento do 
Porto – um dos epicentros dos 
brasileiros que elegeram agora 
sua nova Miami.

Seria, finalmente, a reali-
zação da utópica profecia 

do Quinto Império? Expressão 
cunhada no século XVII, de au-
toria do sábio jesuíta Padre An-
tónio Vieira (1608 – 1697), nos 
anos seguintes à Restauração 
de 1640 da Coroa de Lisboa, o 
Quinto Império seria formado 
pelo vasto universo da lusofonia, 
sucedendo as glórias das quatro 
civilizações que haviam predo-
minado na Antiguidade. De Ba-
bilônia, atual Iraque, cujo poder 
imperial teria sido revelado a Na-
bucodonosor pelo profeta judai-
co Daniel, à Pérsia, denominada 

hoje de Irã, Grécia, dos mestres 
de Atenas e dos valorosos es-
partanos, e a soberba Roma dos 
Césares. Retrato de Vieira, cé-
lebre por seus Sermões, ilustra 
a coluna. A aspiração do jesuí-
ta teve apóstolos, inclusive, no 
século XX, dentre eles, o poeta 
Fernando Pessoa (1888 – 1935), 
o africanista Henrique Galvão 
(1895 – 1970), o filósofo Agosti-
nho Silva (1906 – 1994) e o pró-
prio Gomes da Costa. O Porto e 
o restante do País ao qual deu 
nome são um grande polo de 
cultura, ciência e gastronomia, 
harmoniosamente integrado em 
um exuberante jardim europeu 
à beira mar plantado. Metrópole 
natural do Quinto Império.

Gonçalo Nuno do CDS-PP no 
“Almoço das Quintas”

Estivemos mais uma vez presentes, 
ao tradicional almoço da Comunida-
de Luso Paulista, no ultimo dia 06 
de junho de 2.019. O madeirense 
Gonçalo Nuno Santos, que foi um 
histórico social democrata que um 
tanto surpreendentemente surgiu 
como candidato do CDS-PP no cír-
culo fora da Europa, nas próximas 
eleições legislativas nacionais de 6 
de outubro, esteve no Almoço das 
Quintas em ação de pré campanha 
no Brasil, que neste enquadramento 
eleitoral, tem um peso quase decisi-
vo num processo eleitoral. Gonçalo 
Nuno liderou, durante largos anos, o 
setor ligado às comunidades madei-
renses, onde ganhou notoriedade 
junto de diversas representações lu-
sas em países como o Brasil, Vene-
zuela, África do Sul, Austrália, entre 
outros, registrando ao longo desse 
período contatos que o colocam, 
agora, numa posição de relevante 
importância que pode ser capitaliza-
da pelo partido pelo qual concorre. 
O presidente em exercício da casa 
Sr. Paulo Machado lá estava para 
recepcionar a todos os presentes. 
Um almoço com mais de 70 anos, 

Dr. Fernando R. Pereira Presidente da Casa da Madeira de Santos, o Sr. 
Adalberto Vieira Freire diretor social da UNEPA (União das Empresas de 
Panificação e Afins da Baixada Santista), o Sr. José Manuel Dias Betten-
court Presidente da Casa Ilha da Madeira de São Paulo e o Dr. Gonçalo 
Nuno Santos.

que reúne semanalmente amigos, 
empresários, dirigentes associati-
vos, e quem quiser apreciar o me-
lhor bacalhau acompanhado de um 
bom vinho, ou seja, para saborear 
as delícias da culinária portuguesa 
ali preparada e servida pelo Buffet 

“O Marquês” tem de ir conhecer. 
Apareça você também por lá, Ave-
nida da Liberdade, 602 bairro da 
Liberdade, sua participação é por 
adesão. Informações e reservas 
para grupos e empresas 3209.5554 
– 3342.2104.

Eleições Legislativas – Outubro 2019
Sua Excelencia o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou 
para 6 de outubro de 2019 a realização das próximas Eleições Legislativas.
Nestas eleições são escolhidos os representantes dos portugueses para a As-
sembleia da República, cabendo aos nacionais residentes no estrangeiro eleger 
4 deputados: 2 pelo círculo eleitoral da Europa e 2 pelo circulo fora da Europa 
(onde se enquadram os votos no Brasil). A este propósito vale lembrar que, de-
vido ao recenseamento automático, o número de eleitores portugueses no es-
trangeiro subiu substancialmente, existindo atualmente 218.000 eleitores só no 
Brasil (112 mil dos quais em São Paulo).
Voto nas Legislativas
Atendendo às alterações à Lei Eleitoral para a Assembleia da República (nome-
adamente ao artigo 79.º-F, da Lei Orgânica n.º3/2018, de 17 de agosto) torna-se 
necessário  relembrar os cidadãos portugueses inscritos no estrangeiro que pas-
sam a poder optar entre o voto presencial (na representação consular em cujos 
cadernos conste o seu nome) ou o voto por via postal (verifique https://consula-
doportugalsp.org.br/eleicoes-legislativas-06-de-outubro-de-2019/).
Todos os cidadão que se tenham recenseado anteriormente estão automática-
mente inscritos como votantes por via postal. Caso queiram alterar esta situação 
e votar presencialmente no Posto consular deverão manifestar a sua preferência, 
pessoalmente, junto do posto consular ou da seção consular da respetiva co-
missão recenseadora até à data de marcação de cada ato eleitoral (publicação 
em Diário da República). Tal pode ser feito através do envio de um email para 
eleicoes.saopaulo@mne.pt
Atenção: no caso de não ser manifestada nenhuma preferência, até a data de 
convocação do ato eleitoral, os cidadãos portugueses inscritos no estrangeiro 
exercerão o seu direito de voto por via postal. O referido direito de opção de 
voto dos eleitores residentes no estrangeiro termina no dia em que ocorre a pu-
blicação em Diário da República da decisão do Presidente da República sobre 
a data da realização das Eleições Legislativas. Os eleitores que não tenham 
manifestado previamente a sua intenção de votar presencialmente, não 
constarão dos cadernos eleitorais das mesas e, consequentemente, não 
poderão votar.
Optando por exercer o seu direito de voto por via postal, os cidadãos receberão 
em suas moradas um boletim de voto e restante material necessário para exer-
cerem o seu direito. O envelope que seguirá com o boletim já se encontra pago 
(e preenchido com destinatário), o eleitor necessitará apenas de o colocar em 
qualquer ponto do correio para que o mesmo chegue a Portugal.
Mais informações sobre cada uma das opções de voto podem ser consultadas no site 
do Consulado Geral de Portugal em São Paulo, nomeadamente através do link acima.

Dia 27.06.2019
Arsênio Augusto (do Arouca São Pau-
lo Clube); Ernestinho (ex-integrante do 
Grupo Folc. da Casa de Portugal); Ma-
ria Cecília Antunes Carrelhas; Ricardo 
Pisco (filho dos amigos José e Albertina 
Pisco da Casa do Minho de São Paulo).
Dia 28.06.2019
Aniversário de casamento Dr. Manuel 
Ferreira (Ex-Presidente da Associação 
Portuguesa de Desportos e a Sra. Maria 
de Fátima - ambos da Lupa); Dra. Patrí-
cia Moredo (Centro Trasmontano de São 
Paulo); Danilo Gomes de Oliveira (filho 
Adérito e Leda Gomes de Oliveira). 
Dia 29.06.2019
Faz aniversario neste dia a Sra. Patrícia 
D´Alessandro   (Responsável pelo Dpto de 
Marketing do Trasmontano e Hospital Igesp)
Dia 01.07.2019
Aniversario de Casamento Dr. Geraldo 
F. Rodrigues Junior e a Dra. Márcia Ro-
drigues ( Ambos diretores da casa de 
Portugal do Grande ABC, do Elos ABC e 
da Jada, em 2019 comemoram 26 anos).
Dia 02.07.2019
Sra. Maria Madalena Lopes (esposa 
Sr. Jorge da C. Lopes da Casa Santa 
Luzia); Tereza Gonçalves Matias Torres 
(esposa do amigo e assinante Manuel 
Torres); Sr. Américo Martins da Costa 
(Doceira Ofner); Leandro Antonio de 
Almeida (filho Palmira e Antônio de Al-
meida).
Dia 03.07.2019
Greyce de Nóbrega (Casa Ilha da Ma-
deira); Antonio Silvestre Gomes; João 
Vitor Martins (filho Luis Martins); Moza-
niê Ciriaco da Silva (Vendas Trasmon-
tano); Sandra(Colaboradora da Numa-
tur Turismo).
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Luís Filipe Vieira pediu informações
sobre Keylor Navas em Madrid

O Casa Pia conquistou 
o Campeonato de Portu-
gal da época 2018/19, ao 
vencer o Vilafranquense 
por 4x2 no desempate por 
grandes penalidades (2x2 
após prolongamento), na 
final da competição, equi-
valente ao terceiro esca-
lão do futebol nacional.

No Estádio Nacional, 
em Oeiras, o Vilafran-
quense inaugurou o mar-
cador aos 57 minutos, 
por Kelvin, mas o Casa 
Pia igualou aos 79, com 
um golo de João Coi-
to, levando o jogo para o 
prolongamento, no qual a 

Casa Pia vence Vilafranquense e 
conquista Campeonato de Portugal

equipa de Vila Franca de 
Xira voltou a adiantar-se, 
aos 92, por Gustavo To-
cantins, tendo João Coito 
bisado, aos 111, e adiado 
a decisão para as grandes 
penalidades.

Os dois clubes já ti-
nham assegurado no 
domingo passado a pro-
moção à II Liga, ao quali-
ficarem-se para a final do 
Campeonato de Portugal: 
o Casa Pia impôs-se ao 
Praiense, enquanto o Vila-
franquense superiorizou-
se à União de Leiria, em 
confrontos das meias-fi-
nais da prova.

A Federação Portugue-
sa de Futebol (FPF) é o 
parceiro principal da edi-
ção de 2019 da Soccerex 
Europe que se vai realizar 
em Oeiras, em 5 e 6 de 
setembro, anunciou hoje 
o organismo federativo no 
site oficial.

“ASoccerex irá cola-
borar com a Federação 
Portuguesa de Futebol 
na preparação e realiza-
ção do evento, recorren-
do à sua extensa rede e 
experiência para ajudar 
a definir o programa da 

FPF é o parceiro principal
da Soccerex em Oeiras

conferência e colocar a 
comunidade futebolística 
portuguesa em contacto 
com os seus pares inter-
nacionais”, indica a nota 
divulgada pela FPF.

Caberá ao organismo 
federativo “colaborar na 
elaboração da agenda e 
definir os procedimentos 
da conferência, usando 
o conhecimento e a”. ex-
periência obtidos com a 
organização do ‘Football 
Talks’

A Soccerex foi fundada 
em 1995, em Inglaterra, e 

O presidente do Ben-
fica, Luís Filipe Vieira, 
dirigiu-se na passada se-
gunda-feira a Madrid para 
ultimar os detalhes da 
transferência de Raúl de 
Tomás com o Real Madrid, 
tendo aproveitado também 
para se informar da situa-
ção de Keylor Navas

 O guardião dos «meren-
gues» já recebeu de Zinedi-
ne Zidane a informação de 
que Thibaut Courtouis será 
o titular na próxima tempo-

rada, o que deverá resultar 
na saída do internacional 
costa-riquenho.

Luís Filipe Vieira saiu da 
capital espanhola sabendo 
que o Real Madrid apenas 
aceitar transferir Navas no 
mês de agosto.

Com o falhanço da con-
tratação de Jasper Cilles-
sen, o Benfica vira agora 
atenções para o guarda-re-
des de 32 anos, que con-
quistou duas Ligas dos 
Campeões nos «blancos».

O médio do Rennes, 
James Léa-Siliki, foi 
alvo de uma proposta 
do FC Porto, mas os 
responsáveis do clube 
francês não ficaram to-
talmente convencidos 
com o valor apresen-
tado.

 De acordo com o 
jornal A BOLA, os «dra-
gões» terão oferecido 

FC Porto apresentou 
proposta por Siliki

seis milhões de euros, o 
que para o Rennes não 
é suficiente para consu-
mar a transferência.

Para o internacional 
sub-19 dos «bleus» ru-
mar à Invicta, a mesma 
publicação avança que 
o emblema portista terá 
de fazer uma proposta 
muito perto dos 10 mi-
lhões de euros.

O médio do Vélez Sar-
sfield, Lucas Robertone, 
que tem sido apontado ao 
Sporting, não participou 
novamente na sessão de 
treinos do clube argentino, 
o que fez com o que o téc-
nico Gabriel Heinze mani-
festasse o seu desagrado.

«Estou magoado com 
aquilo que se passou com 
Robertone, uma vez que 
vivemos muitas coisas 
juntos. Chateia-me que 
não se respeite a profis-
são e os valores», come-
çou por dizer Heinze.

Em declarações divul-

Heinze chateado por Robertone, alvo do
Sporting, ter faltado outra vez ao treino

gadas pelo IAM Noticias, 
o técnico dos argentinos, 
que atuou como jogador 
nos «leões», não confir-
mou se Robertone está de 
saída, mas garantiu que o 
clube está preparado para 
qualquer situação que ve-
nha a acontecer.

«A venda de jogadores 
complica porque não sa-
bes quando vão aconte-
cer. Mas já falamos sobre 
isso com a direção. Anali-
sámos e temos tudo pre-
parado para qualquer coi-
sa que possa acontecer», 
sublinhou.

dedica-se à indústria do 
futebol nas suas várias 
vertentes, promovendo 
eventos em todo o mundo 
e desenvolvendo platafor-
mas sobre várias temáti-

cas ligadas à modalidade.
Além de Portugal, a 

Soccerex vai passar este 
ano pela China, em maio, 
e pelos Estados Unidos, 
em novembro

O Sp. Braga anunciou, 
esta segunda-feira, que irá 
ter um novo parceiro despor-
tivo para as próximas quatro 
temporadas. Através de uma 
nota oficial, publicada na site 
do clube, o emblema arse-
nalista comunicou que che-
gou a acordo com a Hum-
mel para o fornecimento dos 
equipamentos para todas as 
modalidades durante esse 
período.

Um passo que, de acordo 
com o emblema bracarense, 
é sintoma “da projeção inter-

Sp. Braga anuncia nova
marca de equipamentos

nacional do SC Braga e do 
seu posicionamento enquan-
to grande embaixador de 
uma região altamente cotada 
no panorama europeu, tanto 
a nível desportivo como so-
cial”.

António Salvador, presi-
dente do Sp. Braga, desta-
cou precisamente esse reco-
nhecimento no momento de 
avaliar a nova parceria. “Para 
sermos cada vez melhores, 
precisamos dos melhores 
parceiros. A Hummel, sen-
do uma marca internacional, 

identificou no SC Braga um 
clube que não renega a sua 
base local, mas que é simul-
taneamente um dos maiores 
emblemas de Portugal e um 
dos seus principais competi-
dores na Europa e no Mundo, 
em várias modalidades. Com 
esta parceria, a Hummel as-
socia-se aos grandes objeti-
vos que temos pela frente e 
reconhece o SC Braga como 
um clube que é grande no seu 
passado e no seu presente, 
mas que quer ser ainda maior 
no futuro”, sublinhou.

A imprensa brasileira tem 
dado conta de declarações 
de responsáveis do Flamen-
go nas quais surge uma re-
ferência ao Gil Vicente como 
provável destino dos jovens 
Lucas Silva, avançado de 21 
anos, e Matheus Dantas, de-
fesa-central de 20.

Os galos já oficializaram 
sete reforços para a próxi-
ma época mas é certo que 
o plantel reclama mais gen-
te, dada a enorme revolução 
que o treinador Vítor Olivei-
ra foi obrigado a gerir após 
a passagem da equipa pelo 
Campeonato de Portugal.

Flamengo pode
ceder jogadores



Mourinho na linha da frente para
suceder a Benítez no Newcastle

Portugal conquistou 
uma medalha de ouro — 
a primeira em Minsk —, 
uma de prata e uma de 
bronze nos II Jogos Eu-
ropeus, aumentando 
para seis o seu pecúlio 
na capital bielorrussa, 
após o segundo dia de 
competição.

Num formato novo 
– e sem que os melho-
res atletas compitam 
diretamente ou sob as 
mesmas condições – 
o atletismo viu Carlos 
Nascimento garantir o 
ouro nos 100 metros, 
enquanto Ricardo dos 
Santos, Cátia Azevedo, 
João Coelho e Rivinilda 
Mentai foram bronze na 
estafeta 4x400 metros 
mista.

Fora dos favoritos 
às medalhas na comi-
tiva lusa de 98 despor-
tistas na Bielorrússia, 
as ginastas acrobatas 
Bárbara Sequeira, Fran-
cisca Maia e Francisca 
Sampaio Maia têm sido 
o expoente máximo do 
desempenho luso, já 
com três medalhas con-
quistadas, a de hoje de 
prata no combinado: já 
tinham o segundo lugar 
no exercício dinâmico e 
a de bronze na prova de 
equilíbrio.

Carlos Nascimento, 
que esta época já ti-
nha corrido em 10.26, 
ficou a saber que era 
ouro em Minsk com 

Jogos EuropEus:
Ouro, prata e bronze dão
brilho ao dia de Portugal

10.35. Num novo mo-
delo, com quatro gru-
pos de seis equipas a 
competir em horários 
e condições distintas, 
percebeu, por integrar 
a última ‘poule’ e saber 
a marca que precisaria 
de fazer, que tinha o 
melhor tempo.

Num formato que até 
os atletas confunde, as 
contas de Ricardo dos 
Santos, Cátia Azevedo, 
João Coelho e Rivinilda 
Mentai nos 4x400 me-
tros mistos eram mais 
complicadas: tiveram 
conhecimento do seu 
bronze pouco depois de 
correrem em 3.19,63, 
longe do ouro da Ucrâ-
nia, em 3.17,31, mas 
próximo da prata da 
República Checa, em 
3.19,05.

No judo, que con-
ta como Europeu, Anri 
Egutidze (-81 kg) e Bár-
bara Timo (-70 kg) caia-
ram na segunda ronda, 
enquanto Carlos Luz 
(-81 kg), Jorge Fernan-
des e Nuno Saraiva (-73 
kg) não passaram do 
primeiro combate.

No tênis de mesa, 
Marcos Freitas, Fu Yu e 
Jieni Shao passaram à 
quarta ronda, mas Tiago 
Apolónia foi afastado: a 
equipa masculina, que 
integra ainda João Mon-
teiro, defenderá o ouro 
coletivo conquistado em 
Baku2015

Judoca portuguesa 
bateu Sanne Verhagen no 
combate pela medalha 
de bronze na categoria 
de -57 kg.

Telma Monteiro arreca-
dou, este sábado, a medalha 
de bronze na categoria de 
-57kg dos II Jogos Europeus, 
que decorrem em Minsk, ao 
bater Sanne Verhagen.

A judoca portuguesa, 
que havia sido elimina-

Telma Monteiro dá terceira medalha
a Portugal nos Jogos Europeus

Imprensa inglesa 
avança em peso com a 
opção lusa para o coman-
do técnico dos magpies.

O Newcastle oficiali-
zou, nesta segunda-feira, 
a saída de Rafael Benítez 
do comando técnico dos 
magpies, após clube e 
treinador não terem che-
gado a acordo para a re-
novação de contrato.

A imprensa inglesa 
não demorou a apontar 
os nomes do sucessor ao 
treinador espanhol e José 
Mourinho é o que aparece 
na pole position.

Os diários The Sun e 
Mirror dão conta que os 
proprietários do Newcas-
tle entrarão em contacto 
com o técnico luso para 
conhecer o seu interesse 

neste projeto.
Recorde-se que José 

Mourinho encontra-se 
sem clube desde de de-
zembro de 2018, altu-
ra em que abandonou 
o comando técnico do 
Manchester United. Em 
terras de Sua Majestade, 
também orientou o Chel-
sea, por duas ocasiões 
distintas.

da pela campeã europeia 
Nora Gjakova nas meias-fi-
nais, derrotou a holandesa 
por wazari.

A atleta do Benfica re-
pete, assim, o resultado ob-
tido no Europeu de 2018, 
em Telavive, e faz subir 
para 13 o número de meda-
lhas na prova continental.

Confirma-se, assim, 
um primeiro dia de sonho 
(ou, pelo menos, bem per-

to disso) para Portugal no 
primeiro dia dos Jogos Eu-
ropeus.

Isto porque, horas an-
tes da medalha de Telma 
Monteiro, já o trio de ginás-
tica acrobática formado por 
Bárbara Sequeira, Francis-
ca Maia e Francisca Sam-
paio Maia havia conquis-
tado o bronze na prova de 
equilíbrio e a prata na de 
dinâmica.

Presidente do AC Milan 
confrimou a decisão, esta 
segunda-feira, na Suíça.

Adeus, San Siro. Há 
anos que se escuta em 
Itália, mas agora é a sério 
e dentro de pouco tempo 
será uma realidade.

O mítico Estádio de 
San Siro, no qual jogam 

Inter e AC Milan confirmam:
Estádio de San Siro vai ser demolido

O internacional portu-
guês sub-21 Pedro Del-
gado tornou-se no mais 
recente jogador de futebol 
a naturalizar-se cidadão 
chinês, informou o clube 
Shandong Lunenge, e o 
primeiro a fazê-lo sem as-
cendência chinesa, segun-
do alguns ‘media’.

Num comunicado di-
fundido pela agência no-
ticiosa oficial Xinhua, o 
Luneng indicou que Pedro 
Delgado, 22 anos, obteve 
nacionalidade chinesa.

Alguns jornais chine-
ses declararam Delgado 
como o “primeiro jogador 
naturalizado sem ascen-
dência chinesa”.

Segundo a Xinhua, o 
atleta nasceu em Portugal 
e ambos os pais são de 
nacionalidade portuguesa. 
O atleta tem ascendência 
cabo-verdiana, mas não 

Ex-leão torna-se “primeiro futebolista
chinês sem ascendência chinesa”

se descarta que tenha tido 
antepassados chineses.

O jornal desportivo Ti-
tan revelou, entretanto, na 
rede social Twitter, uma 
imagem do bilhete de iden-
tidade de Pedro Delgado, 
emitido pelo gabinete de 
Segurança Pública de Ji-
nan, a capital da província 
de Shandong.

O atleta aparece iden-
tificado pelo nome chinês 

De’erjiaduo e como per-
tencendo à etnia Han, que 
compõe mais de 90% da 
população chinesa.

País mais populoso 
do mundo, com cerca de 
1.400 milhões de habi-
tantes, a China define-se 
como “uma nação multi-
étnica”, formada por 56 
etnias.

Também o Beijing 
Guoan, clube que compe-

te na Superliga chinesa, 
naturalizou, no ano passa-
do, dois jogadores: Li Ke e 
Hou Yongyong.

Contudo, Pedro Delga-
do será o primeiro jogador 
naturalizado que não tem 
ascendência chinesa.

A cidadania da China 
é baseada no princípio ‘jus 
sanguinis’ (direito de san-
gue), podendo ser reco-
nhecida de acordo com a 
ascendência do indivíduo, 
o que torna o caso de Del-
gado uma raridade.

O país asiático não 
reconhece a dupla cida-
dania.

Pedro Delgado fez a 
formação no Portimonen-
se e Sporting. Em 2013, 
rumou ao conjunto ita-
liano Inter de Milão, mas 
regressou aos leões, em 
2016, sem ter passado 
da equipa B

AC Milan e Inter, vai ser 
demolido.

A confirmação ocorreu 
em Lausanne, na Suíça, 
onde o presidente rossone-
ro, em companhia do homó-
logo nerazurri, Alessandro 
Antonello, falaram sobre 
esta tomada de decisão.

“Tudo segue em fren-

te. Vamos fazer um novo 
San Siro juntos, perto do 
local onde está situado 
o estádio atualmente. O 
estádio será demolido e 
serão construídos pré-
dios nesse local”, referiu 
o presidente do AC Mi-
lan, que aproveitou para 
sublinhar a candidatura 
de Milão aos Jogos Olím-
picos de 2026.

Com capacidade para 
cerca de 80 mil espectado-
res, o estádio, inaugurado 
em 1926, recebeu quatro 
finais da Liga das Campe-
ões, a última em 2016, dis-
putada entre Real Madrid e 
Atlético de Madrid.
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CRIVELLA CONTINUA

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

No início de abril, quando a abertura do pro-
cesso de impeachment do Prefeito Crivella foi 
aprovada, a Câmara Municipal estava em fran-
ca rebelião contra o executivo. Uma situação 
jamais vista, em uma Casa com a característi-
ca de reunir sempre maioria governista. 

Confesso que cheguei a ficar animada. 
Cheguei a acreditar que, finalmente, o legis-
lativo municipal estava a serviço do cidadão, 
com nove cpis em andamento e um processo 
de impeachment. A imprensa voltou a cobrir o 
parlamento e o palácio Pedro Ernesto voltou 
a ter vida. Pelos corredores, antes desertos, 
passaram a circular dezenas de jornalistas e 
cinegrafistas. E o nosso trabalho foi ganhando 
destaque e transparência.

Mas, ao longo desses meses, os interesses 
estavam agindo nos bastidores. 

E o que vemos hoje são vereadores que 
viraram a casaca e apoiam a permanência 
do Prefeito. Não que tenham que partilhar da 
minha opinião. Mas o que o cidadão pode es-
perar de seus representantes é um mínimo 
de coerência nos seus atos. Negociações por 
cargos ou outros benefícios não são republi-
canas, não são lícitas, não são admissíveis. 
Posso não agradar a todos. Mas fico com a 
minha coerência e trabalho por um Rio melhor. 
Os contratos de publicidade assinados pelo 
Prefeito, objeto da comissão processante, que 
poderia levar ao seu impeachment, trouxeram 
sérios prejuízos ao município, e, numa Câma-
ra comprometida com o bem da sociedade e 
diante de tudo que foi apurado, levaria à perda 
de seu mandato. Continuarei dizendo não à 
gestão Crivella.

Dedicação e amor 
às tradições açorianas 

N    a semana passada, por um 
deslize de digitação, nosso 

amigo Antonio Andrade ganhou 
novo sobrenome. Sr. Antonio 
Andrade, um dos nossos Anjos 
da Guarda, diretor da Casa dos 
Açores, sempre tem nos cedi-
do algumas fotos dos eventos 
realizados naquela bela Casa. 
Repetimos a publicação desta 
foto, com enorme prazer, do Sr. 
Antonio com sua amada espo-
sa Sônia Andrade, diretora da 
Casa dos Açores, com os ami-
gos Maria Silva, Olinda, e Rosa, 
e o Rodolfo.  Forte abraço!.
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Flashes do almoço Festivo de 104 anos

Não importa a 
distância, o amor 
pelo Benfica é 
para a vida toda. 
Os amigos benfi-
quistas Eduardo 
Rocha, Vandinha, 
Rogério, e José 
Henrique vão 
comemorar o Tí-
tulo de Campeão, 
em um belíssimo 
almoço na Casa 
das Beiras, no 
próximo dia 7 de 
julho. Estão todos 
convidados!

O cantor Mario Simões, durante a festa em comemoração aos 104 Anos do Orfeão 
Português,com os amigos Neide,Mariza,J.Maciel

A Tocata do Rancho Folclórico Benvinda Maria, comandada pela primeira dama diretora 
de Folclore Vanessa Trindade, é sempre uma atração até o Rogério quis sair na foto

Exibição maravilhosa dos componentes do Rancho Folclórico Benvinda Maria, na festa 
do domingo passado na Festa do Orfeão Panorâmica do Salão Social beirão, no almoço festivo de 104 Anos do Orfeão Português

Entrada triunfal do R.F. Benvinda Maria na festa de 104º aniversário do 
Orfeão Português
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de existência do orfeão Português

Uma turma 
de respeito 
na Casa 
das Beiras: 
Antônio Sil-
va, Eduardo 
Rocha com 
sua querida 
esposa 
Vanda, e 
demais 
amigas

O simpático casal Ana Maria e José Matos dos Reis, ao lado do fotográfo José Maria-
demais amigos

Manuel da Mota com sua esposa, acompanhados de de amigos, no último domingo, na 
Casa das Beiras

Gente boa e amiga,curtindo o almoço festivo do Orfeão Português na Casa das Beiras, no 
domingo passado

É sempre bom ver as nossas 
Casas Regionais lotadas pela nos-
sa Comunidade.  Esta semana a 
Casa das Beiras foi o palco da co-
memoração dos 104 Anos de Fun-
dação do Orfeão Português, Casa 
Regional mais antiga do Rio de Ja-
neiro, testemunha da imigração dos 
portugueses a esta terra, tão bem 
acolhidos por  esta Cidade Mara-
vilhosa.  Para comemorar, a Casa 
das Beiras ofereceu o seu lindo Sa-
lão Social e um belo almoço festivo, 

com direito ao baile da banda Típi-
cos da Beira Show, de um suculento 
cardápio com churrasco completo e 
sardinhas portuguesas na brasa, a 
linda apresentação do R.F. Benvin-
da Maria e um delicioso bolo para 
fechar com chave de ouro. Diver-
sos segmentos da nossa sociedade 
portuguesa estiveram presentes e, 
o Jornal Portugal em Foco, na pre-
sença do nosso presidente Felipe 
Mendes, esteve lá para congratular 
e fazer o registro do evento:

Este é um 
dos casais 
mais queri-

dos do conví-
vio social 

das casas 
regionais 

portuguesas: 
D. Olinda 
e Sr. Luis 

Albuquerque, 
proprietário 

dinâmico da 
renomada 

Orla Cerais 
(Cadeg)



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

NÃO PERCASA FÉ EM DEUS.
JÁ DIZIA A SAUDOSA BENVINDA MARIA.

(MANDA LÁ PARA CIMA, QUE DEUS
MANDA CÁPRA BAIXO)

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

Pé de ValSa, em BreVe 
Na PiSta de daNça

Parabenizo a Diretoria da Casa das Bei-
ras, na pessoa do Sr. Presidente, José 
Henrique, pela feliz ideia  de  Homena-
gear em memoria a grande Guerreira, 
Saudosa Benvinda Maria, colocando seu 
nome, no Rancho folclórico da instituição. 
Como vemos neste lindo cenário fotográ-
fico, a comemoração dos quatro anos ( 
7 )  de sua fundação, onde vemos parte 
do Rancho e as três Bandeiras; que são, 
Portugal, Brasil e do Rancho folclórico 
Benvinda Maria, parabenizo todo o gru-
po, pois foi um dia de bastante emoção, 
onde fiz uma viagem ao passado, quando 
eu dizia, jamais teremos uma guerreira 
como esta, mas a vida continua e dou os 
parabéns a quem luta e frequenta a  vida 
Social Luso-Brasileira, digo tenho visto, 
nas Casas Regionais, Pais, Avós, Netos 
e até Bisnetos, numa Confraternização 
família e tranquila, tente fazer isso e com 
certeza vai gostar, muita saúde amigos 
Leitores. 

dia dePortuGal Na cÂmara 
doS VereadoreS.

10 de JuNHo, dia de PortuGal 
em Volta redoNda!

aNtoNio correia o Poeta 
do fado e do folclore

miNHa HomeNaGem e ParaBéNS a caSa daS BeiraS famÍlia liNda

cluBe orfeão PortuGuêS 
feSteJou 104 aNoS de fuNdação

Saudações vascaínas 
no cadeg

Domingo de festa na Casa 
das Beiras com a Comuni-
dade Luso-brasileira pres-
tigiando, o almoço festivo 
de 104 anos de Fundação 
do Clube Orfeão Português 
do Rio de Janeiro, a Casa 
Regional Portuguesa no 
Rio de Janeiro, infelizmen-
te não pode estar presente, 
mais fiquei sabendo que foi 
um dia maravilhoso, viemos 
desta foto  parabenizar, o 
Presidente Adão Lourenço, 
na foto sendo cumprimenta-
do pelo amigo o transmon-
tano Domingos Queiroga, 
da Nova Marataízes, “onde 
você sente em Portugal” 

Só fera na Sueca no almoço das Quartas nas Beiras

NoVa marataÍZeS, 
SuPer BomBaNdo

No dia de Portugal, o super carioca, deputado Carlos Pás-
coa estava muito feliz com seus filhos e a nossa querida 
vereadora Teresa Bergher, que homenageou, com justi-
ça, o nosso deputado tão amado. MUITAS BÊNÇÃOS!.

duaS meNiNaS liNdaS 
Que eu amo

A  famosa e grande poveira, Isaura  Milhazes,  com 
sua querida filha Patrícia, curtindo o exemplo  de 
muito amor  que as une, cada vez mais. MUITAS 
BÊNÇÃOS!

O dinâmico empresário Ceara diretor presidente do 
Grupo Arte dos Vinhos, com filiais no Cadeg, Tijuca 
e Recreio, apesar de muito trabalho, mas sempre 
arruma um tempo para saber notícias do seu queri-
do C. R. Vasco da Gama, na foto um amigo ouvindo 
as novidades do nosso Vasco da Gama que vem 
em plena recuperação, vem forte depois da Copa 
do Mundo no campeonato Brasileirão. “Pra cima 
deles Vascão”.

O meu grande amigo, Domingos Queiroga, na foto com 
o Abreu,  em sua loja de produtos portugueses  das me-
lhores procedências, onde eu abasteço a minha despensa 
com vinhos, azeites, alheiras, salpicões, bacalhau,  e pro-
dutos  saudosos da gastronomia portuguesa. VÁ À RUA 
D. LUIZA, NA PRAÇA NITERÓI, NO MARACANÃ, QUE 
VOCÊ ENCONTRARÁ LÁ OS MELHORES ARTIGOS. 
ABRAÇOS  FADISTAS!.

ZeNir melo,
 VÓVo 

coruJa

HomeNaGem ÁS SaudoSaS 
eStrelaS, BiBi ferreira 

e aNGela maria

Nada mal depois de sabo-
rearem a culinária Beirã, 
deliciosos vinhos portu-
guesas, vai muito bem 
uma partida de sueca 
entre amigos, que sem-
pre estão prestigiando o 
almoço das Quartas na 
Casa das Beiras, onde a 
diretoria recebe os amigos 
com muito carinho, qual-
quer dia vou jogar uma 
partida com os campeões 
de sueca. Presidente José 
Henrique, Toninho das Óti-
ca Primor, Alfredo, o radia-
lista José Chancha. Forte 
abraço amigos.

Gente linda iluminada, o dr. Flávio Martins, sua bela 
esposa drª Luciane Marquesan, chefe de Gabinete 
da Vereadora Teresa Berguer, e o maravilhoso can-
tor da Comunidade Judaica, Dani Flemim, voz mara-
vilhosa e espírito de luz. MUITAS BÊNÇÃOS!

No dia 25 de junho, 
no Plenário Ulisses 
Guimarães, Câmara 
dos Deputados de 
Brasília, o meu que-
rido amigo deputado 
Marcelo Caleiro fará 
uma Sessão Solene 
em homenagem ás 
duas iluminadas divas, 
BIBI FERREIRA  E 
ANGELA MARIA, e 
terá como CONVIDA-
DO ESPECIAL, o meu 
querido amigo Marcio 
Gomes, o novo Rei da 
Voz. MUITAS BÊN-
ÇÃOS!.

Graças a Deus Sr. Manuel Branco, Presidente da 
Casa do Porto, depois de um grande susto, voltou 
para sua residência, já visitou o seu segundo cora-
ção, que é a Casa do Porto, no sábado passado, 
fiquei muito feliz, com seu telefonema para nosso 
Programa, sua esposa Dona  Berta, dando aquela 
força dizendo, meu marido é muito forte, além dela, 
também precisar também,  mas esta aí, firme para 
recomeçar suas atividades, que tanto gostam, para-
béns e muita saúde amigos. 

Zenir de Mello, 
avó coruja,   e 
também a  vi-
ce-presidente 

social do CPN, de 
Niterói, muito or-

gulhosa como seu 
neto, o “galã”,  Igor 

Salles parecido 
com o avô. MUI-
TAS BÊNÇÃOS!

MENSAGEM
LEMBRANÇA DO DIA DE PORTUGAL PARA

 MINHA INESQUECÍVEL AMIGA FADISTA
MARIA ALCINA. 

POR NÃO SABER BEM CANTAR,
PARA ABRANDAR MINHA VÓZ

REZO PRA DEUS MINHA PRECE,
PRA TER COMPAIXÃO DE NÓS.

 
BEM HAJA QUERIDO AMIGO, EXEMPLO DE 

PORTUGALIDADE. MUITAS BÊNÇÃOS!

Por oNde aNdarÁ eSte 
caSal tão Querido

Saudades dori-
das, nas lembran-
ças dos meus 
queridos Luísa 
e Rui Proença.   
Perdemos  o 
contato, mas não 
perdemos o amor 
e a admiração, 
cada vez maior.  
A este casal, 
exemplo na cari-
dade  e amor ao 
próximo. MUITAS 
SAUDADES! 
MUITAS BÊN-
ÇÃOS!
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Cantinho das Concertinas, uma festa 
portuguesa no Cadeg em Benfica

É sempre muito bom, aos sábados, pres-
tigiar o restaurante Cantinho das Concerti-
nas onde a família luso-brasileira não deixa 
de prestigiar e reviver os bons momentos 
curtindo, e saboreando a culinária e as tra-
dições culturais de Portugal. Um espaço 
criado pelo empresário Carlinhos Cadavez 
que, ao lado da sua esposa Ilda, de sua fi-
lha e genro, e de um bom número de co-
laboradores prontos para servir os amigos 
que prestigiam a casa aos sábados de con-
fraternização maravilhosa e imperdível.

O Conjunto Claudio Santos & Amigos colocando os pés-de-valsa para dançar na Aldeia 
Portuguesa do Cadeg

Presidente da 
Casa Unidos 
de Portugal, 
em Alcântara, 
Humberto 
Mendonça, 
familiares, 
o empresá-
rio Nelson 
Correia, da 
Flaviense, To-
ninho Mendes 
e um amigo

Panorâmica da Aldeia Portuguesa do Cadeg, Cantinho das Concertinas,  numa grande 
confraternização da Comunidade-Luso Brasileira
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

Toucinho do Céu

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

Tel 2108-6455
Quando for ao  

Casashopping, Que 
tal um deliCioso 

almoço?!

Experimente! Você vai gostar!

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

JUNHO – 28 – Sexta-feira – 20hs – Fado Va-
dio com Victor Lopez - Restaurante Costa 
Verde. O guitarrista Victor Lopez apresentará 
no Restaurante Costa Verde grandes sucessos 
do Fado nas vozes de vários convidados!
JUNHO – 30 – Domingo – 20hs – Aniversá-
rio do Veteranos da Casa do Minho. Car-
dápio: Carne assada ao molho madeira, peito 
de frango à milanesa, batatas coradas, arroz 
de bacalhau, arroz branco e saladas variadas. 
Música ao vivo com Cláudio Santos e Amigos. 
Apresentação do Rancho Veteranos da Casa 
do Minho.
JULHO – 6 – Sábado – 19hs – Quinta de 
Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, 
regada à sardinha portuguesa, febras, drumet de 
frango e linguiça assadas na brasa. Delicie-se 
também com batatas e cebolas 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 
animar 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 
- Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem 
sair do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bo-
nitas, 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 acom-
panhamentos. 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 Ani-
versário do Clube, com carnes nobres, sardi-
nha portuguesa na brasa, febras, uma maravi-
lhosa mesa de frutas e outros pratos variados da 
culinária Viseense tipo self-service e o delicioso 
caldo verde. Música ao Vivo com  Josevaldo e 
seu conjunto. Apresentação do Rancho Folcló-
rico da Casa de Viseu. Teremos a presença do 
Presidente da Câmara Municipal de Sernance-
lhe, 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 Por-
tuguesa. 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 Fa-
dos - Com Ana Paula & Camilo Leitão e o 
Cláudio Santos& Amigos.
JULHO – 7 – DOMINGO – 12hs. Almoço So-
cial. Cardápio Variado. Atração Música por 
conta do Conjunto Som e Vozes.
JULHO – 14 – DOMINGO – 12hs. Almoço 
Social Especial de Aniversário da Casa Car-
dápio Variado. Atração Música por conta do 
Conjunto Típicos da Beira Show, apresen-
tação 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 aniversariantes do mês e comemora-
ção do 37º campeonato do Benfica.  Car-
dápio: Caldo Verde, salsichão, churrasco 
completo, saladas, sardinha portuguesa, 
empadão e acompanhamentos. Sobremesa: 
banana com açúcar e canela e bolo de ani-
versário. Atração, Banda T.B. Show 

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre 

Tel: 3253-1244
JULHO – 14 – Domingo – 12:30hs –  Almoço 
Dançante. Cardápio: Churrasco com diversos 
acompanhamentos e sardinha na brasa. Para 
dançar Cláudio Santos e Amigos. Apresenta-
ção: Rancho Folclórico Luís de Camões do 
Clube Português de Niterói. Desconto para 
maiores de 60 anos e folclorista apresentando 
carteirinha com foto paga meia entrada. Bebidas 
e doces cobrados a parte.

2 e 1/2 xícaras de açúcar;
3/4 de xícara de água;
1/4 de xícara de maisena;
1 e 1/4 de xícara de amêndoas 
sem pele, moídas*;
5 ovos grandes;
10 gemas de ovos grandes;

Açúcar de confeiteiro para polvilhar.

*Preparo da farinha de amêndoas: 
Bata as amêndoas aos poucos, no liquidi-

ficador, e vá peneirando até formar uma fari-
nha fina. Espalhe a farinha em uma assadeira 
e leve ao forno rapidinho, só para ficar bem 
seca. 

Unte uma assadeira de 20cm ou pequenas, 
e ligue o forno em tempertura baixa.  

Coloque o açúcar e a água em uma panela 
grande e leve ao fogo médio, mexendo com 
uma colher de pau, até dissolver e ferver. Dei-
xe esfriar um pouco.

Em uma tigela, penere os ovos e as gemas 
e misture. Acrescente a farinha de amêndoas 
e a maisena e mexa bem. Junte esse creme à 
calda, e leve ao fogo médio mexendo sempre 
até engrossar [uns 12 minutos - vai ficar como 
polenta cremosa].

Despeje a mistura na assadeira e leve ao 
forno baixo por uns 30 minutos, até que se en-
fiando um palito ele saia seco.

Deixe amornar, e polvilhe açúcar de confei-
teiro.



O frio e a caxumba
A caxumba é uma infecção viral muito comum, que 

se manifesta principalmente na infância. Com as tem-
peraturas no Rio de Janeiro chegando a ficar abaixo 
dos 20ºC nesse período do ano, o carioca tira o casaco 
do armário e passa a frequentar ambientes fechados. 
É justamente nesse quadro que a caxumba prolifera, já 
que é uma doença altamente infecciosa e transmitida 
por via aérea.

A infecção afeta as parótidas - maiores glândulas 
salivares do nosso corpo - e, embora normalmente 
apresente uma evolução benigna, alguns casos po-
dem ter complicações como inflamação dos testículos 
ou dos ovários. O principal sintoma da caxumba é o 
conhecido inchaço na região do pescoço. No entan-
to, os paciente também pode ter febre, dor de cabeça, 
fadiga e dor ao mastigar e engolir. O tratamento ge-
ralmente envolve repouso, acompanhamento e, quan-
do necessário, alguns analgésicos. Como na maioria 
das infecções virais, normalmente o próprio organismo  
trata da doença. Após curado, o paciente passa a ser 
considerado imune, pois a reinfecção é muito rara.

Seguindo o ditado, a prevenção é o melhor remédio 
contra a caxumba. Sua vacinação faz parte da tríplice 
viral - juntamente com sarampo e rubéola - e devem 
ser administradas numa primeira dosagem aos doze 
meses e, num segundo momento, entre os quatro e 
seis anos de idade. Quem não for vacinado na infân-
cia também pode procurar o tratamento na vida adulta, 
principalmente mulheres que pretendem engravidar. 
Contrair caxumba durante a gestação pode causar 
aborto. Como sempre, é muito importante evitar a au-
tomedicação e procurar um médico para o acompa-
nhamento adequado.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Depois de muitas fotos, era a 
festa do aniversário do Ran-
cho Benvinda Maria que teve, 
como convidados, alguns 
casais de componentes que 
atuaram no Rancho Folclóri-
co Português do Rio de Ja-
neiro, nas digressões a Por-
tugal. Infelizmente deixamos 
de publicar a foto do Nasser 
e da Estela, do Grupo Folcló-
rico Almeida Garrett, cujos 
componentes desse grupo 
sempre se destacaram, com 
louvor em cada ano, dos 25 
anos de caminhada. E Nas-
ser Youssef e Estela não 
foram diferentes pela ele-
gância dançando o folclore 
e pela elegância no conví-
vio com todos.  Mas, como 
o universo presenteia quem 
merece, aqui estão eles, 
Estela e Nasser, brilhando 
como únicos na publicação.   
Eles também ganharam, me-
recidamente, lembranças da 
Casa das Beiras e do Ran-
cho Folclórico  Benvinda Ma-
ria. Fica aqui nosso registro 
firmado.

Um abraço ao Nasser e à Estela, casal
do G.F. Almeida Garrett, na festa do
aniversário do R.F. Benvinda Maria

Belíssima participação do casal Estela e Nasser, do G.F. 
Almeida Garrett. Parabéns! que show!

Um dia especial para os amantes do folclore, na Casa das Beiras


