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CADERNO DE SÃO PAULO

SAMPAPÃO entidade 
que congrega o SINDIPAN 
(Sindicato da Indústria de 
Panificação e Confeitaria 
de São Paulo), a AIPAN 
(Associação da Indústria 
de Panificação e Confeita-
ria de São Paulo), a FUN-
DIPAN (Fundação do De-
senvolvimento da Indústria 
de Panificação e Confeita-
ria), e ainda o IDPC (Institu-
to do Desenvolvimento de 
Panificação e Confeitaria), 
comemorou a data máxi-
ma da classe da panifica-
ção o “Dia do Panificador”. 

Aqui vemos o presidente 
Sr. Antero Pereira que nes-
te dia tomou posse como 
coordenador do Núcleo do 
CDS-PP em São Paulo, 
com o vice Sr. Rui Gonçal-
ves e o Prefeito da Cidade 
Sr. Bruno Covas. Confira 
essa reportagem e ainda 
a apresentação de novos 
associados do Conselho 
da Comunidade, a colu-
na Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, a 
Coluna Portugal Desportivo 
de Martins Araujo e demais 
assuntos de interesse.

SAMPAPÃO 
Comemorou o “Dia do Panificador”

O primeiro-ministro 
admitiu discutir se deve 
haver uma maior ou 
menor participação do 
setor social e privado na 
nova Lei de Bases da 
Saúde, que deverá ser 
votada esta semana.

“Pode ser que ain-
da se discuta se deve 
haver uma maior ou 
menor participação do 
setor social e do priva-
do”, afirmou António 
Costa, ao discursar na 
inauguração da Uni-
dade de Saúde Fami-
liar do Bombarral, no distrito 
de Leiria.

O secretário-geral do PCP 
pediu uma clarificação sobre o 

Costa admite discutir participação 
dos privados na Lei de Bases da Saúde

recurso aos privados previsto 
na Lei de Bases da Saúde, que 
prevê o recurso sempre que o 
Estado não consiga responder.

“Há um problema para re-

solver na sociedade portugue-
sa, o de saber se o Governo 
vai cumprir o que a Constitui-
ção diz ou vai transformar o 
direito à saúde num negócio 

para os privados, para 
os grandes grupos eco-
nômicos”, disse Jeró-
nimo de Sousa e conti-
nuou, “Não estamos a 
falar da contratualização 
de uma clínica, de um 
laboratório para fazer 
uns exames para acudir 
a necessidades que o 
Estado não é capaz de 
responder, mas de gran-
des grupos econômicos, 
é fundamental essa cla-
rificação”.

PCP e Bloco de Es-
querda vão votar ao lado 

do PS na Lei de Bases da 
Saúde, cuja votação final glo-
bal decorrerá sexta-feira no 
parlamento.

CASA DOS POVEIROS

“A questão é bastante 
complexa. Continuamos a 
ter um desequilíbrio muito 
grande na distribuição de 
médicos no país. A Unidade 
Local de saúde de Castelo 
Branco e a do Baixo Alentejo 
são dois casos que perde-
ram médicos desde o iní-
cio da legislatura”, afirmou.                                                                     
Marta Temido falava na 
sessão de inauguração das 
obras de requalificação do 
Centro de Saúde da Sertã, 
onde funcionam a Unidade 
de Cuidados de Saúde Per-
sonalizados  e o Serviço de 
Atendimento Permanente, 
integrados no Agrupamen-
to de Centros de Saúde Pi-
nhal Interior Sul da Unidade 
Local de Saúde de Castelo 
Branco. “Isto só poderá ser 
resolvido quando conseguir-
mos agregar várias políticas 
de natureza diferente. Por 
um lado, continuar o esforço 
de abrir vagas nestas áreas 
e atribuir incentivos às vagas 
destas áreas. E, por outro 
lado, equacionar novos re-

Ministra admite  
desequilíbrio 

muito grande na 
distribuição de 

médicos no país

VILA DA FEIRA

Em fim de semana de gala, a Casa da Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria  comemorou 66 anos de sua fundação. Na sexta-

feira foi realizada a Sessão Solene e, no domingo, a Missa em Ação 
de Graças, o almoço comemorativo e o parabéns. Na foto, vemos o 
pres. Ernesto Boaventura com sua neta Camila, a filha e primeira-
dama Rose Boaventura, e componentes dos ranchos folclóricos da 
Casa. Detalhes nas págs. 2 e 8

CASA DE ESPINHO

CASA DO MINHO

Foi um sucesso o almoço da Casa de Espinho, com show do 
G.F. Luís de Camões, do Clube Português de Niterói.  Deta-

lhes na pág. 14

CASA DE TRÁS-OS-MONTES

gimes de trabalho no SNS 
e isso tem-se falado muito 
nos tempos mais recentes”. 
A ministra sublinhou ainda 
que não podemos haver no 
país portugueses de primei-
ra e de segunda e referiu 
que a sua presença na Sertã 
“é uma afirmação política”.                                                                                                              
“Estar aqui é uma afirmação 
política. O interior e o litoral 
merecem igual respeito. O 
SNS tem que ter em conta 
as diferentes necessidades 
e fazer mais por estes territó-
rios”, defendeu.

Momentos antes, o au-
tarca tinha sensibilizado a 
governante para a falta de 
profissionais de saúde, so-
bretudo médicos e enfermei-
ros, no seu concelho. José 
Farinha Nunes considerou 
mesmo a situação como 
sendo de emergência e ape-
lou à ministra para tentar re-
solver este problema crónico 
e  afirmou que a deslocação 
de Marta Temido à região, 
denota vontade política em 
resolver estas situações.

Belíssimo domingo na Casa dos Poveiros, com a Festa de São 
Pedro.  Detalhes na pág. 18

A família Serões das Aldeias comemorou no domingo os seus 15 
anos de fundação.  Detalhes na pág. 15

Um estudo sobre a atra-
tividade do Porto e do Norte 
de Portugal mostra que o in-
vestimento direto estrangeiro 
criou mais de 2700 postos 
de trabalho naquela zona de 
Portugal. O documento, de-
nominado Porto and Northern 
Portugal: A Magnet for Invest-
ment - Portugal Regional At-
tractiveness Survey 2019, foi 
realizado pela InvestPorto e 
pela consultora EY.

“No período analisado de 
2013 a 2018, o IDE no Porto 
Norte de Portugal apresentou 
uma taxa de crescimento mé-
dia anual de 11,4%, colocando 
esta região em clara ascensão 
no país. Especificamente, em 
2018, foi possível observar a 
criação de cerca de 2.754 no-
vos postos de trabalho no Porto 
e Norte de Portugal resultantes 
de projetos de IDE, represen-
tativos de 45% do total regista-
do a nível nacional ”, diz a EY.                                                                                                                                           
Segundo a nota de imprensa, 
França (46%) e Alemanha 
(13%) representam as princi-
pais origens geográficas do 

Investimento direto estrangeiro
criou mais de 2.700 postos de
trabalho no norte de Portugal

IDE naquela zona do país.
“Os setores-chave que 

apresentam um maior número 
de projetos são a Indústria , o 
Digital, o Agroalimentar e os 
Serviços às Empresas”.

“Esta atratividade dife-
renciada do Porto e Norte 
de Portugal tem por base fa-
tores como a qualidade de 
vida (91%), a estabilidade do 
clima social (79%), a infraes-
trutura de telecomunicações 
(77%), os custos de mão de 
obra (75%) e o potencial para 
o aumento de produtividade 
(72%)”, diz Florbela Lima, Part-
ner EY e Strategy Leader da 
EY-Parthenon.

Chegadas a Portugal em 
2014, as operadoras de trans-
porte individual de passagei-
ros  ganharam enquadramen-
to legal. Desde aí, empresas 
e motoristas acorreram em 
massa à certificação oficial, e 
hoje representam já cerca de 
um terço das empresas e mo-
toristas do setor dos táxis em 
Portugal.

Os dados são do Instituto 
da Mobilidade e dos Transpor-
tes: a 30 de junho, existiam já 
em Portugal 4.686 empresas 
registadas e 13.015 motoris-
tas certificados para a prática 
de transporte individual e re-
munerado de passageiros em 
veículos descaracterizados a 
partir de plataforma eletrônica”, 
ou TVDE. Já no setor dos táxis, 
registavam-se 9884 empresas 
e 25.808 taxistas certificados.

Nas principais cidades do 
país poderão existir já mais veí-
culos associados a estas plata-
formas a trabalhar do que táxis 
tradicionais. A estimativa é fei-
ta pela Federação Portuguesa 
dos Táxis, para cidades como 
Lisboa, Porto e possivelmente 
até Faro.

O presidente da Associação 
Nacional dos Transportadores 
Rodoviários em Automóveis 
Ligeiros, Florêncio Almeida, 
queixa-se que poderá não ha-
ver mercado para tanta gente e 
questiona o processo de certi-
ficação de motoristas e empre-
sas destas novas operadoras 
pelo IMT. Carla Silva, assesso-
ra da Federação Portuguesa de 
Táxis, alerta por sua vez que a 
explosão de oferta poderá fazer 
com que se pratiquem preços 
abaixo do seu custo.

Em maio, Coimbra foi a 19ª 
cidade em que a Uber ope-
ra, em novembro, a empresa 
anunciou ter investido 2 mi-
lhões  para cursos de formação 
de motoristas, “numa parceria 
com a ACP, a Segurança Má-
xima e a Prevenção Rodoviária 
Portuguesa”. Neste momento 
estão licenciadas quatro pla-
taformas eletrônicas: a Bolt, a 
Kapten , a Cabify e a Uber. A 
última plataforma a ser licen-
ciada foi a Uber, a primeira a 
operar no país antes da regu-
lação de enquadramento legal 
aprovada pelo Governo no ve-
rão passado.                               

Uber, Bolt e outras operadoras já são 
um terço das empresas em Portugal

Esteve bem movimentado o domingo na Casa do Minho, com sua 
Costelada Gaúcha.  Detalhes na última pág. do tabloide

FESTEJOU SEU 66º ANIVERSÁRIO 
DE FUNDAÇÃO

O TRADICIONAL TRONO DE SÃO PEDRO

15º ANIVERSÁRIO DO G.F.
SERÕES DAS ALDEIAS

ALMOÇO DANÇANTE

TRADICIONAL FESTA GAÚCHA



Missa e almoço em comemoração ao 66º aniversário de 
Fundação da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria

Cônego Abílio Vasconcelos celebrando a Missa Solene de Funda-
ção da Casa da Vila da Feira

Realizada no último 
14 de julho a Missa em 
Ação de Graças ao 66º 
Aniversário de Fundação 
da Casa da Vila da Feira, 
com início às 11:30hs, na 
Capela de sua Sede So-
cial, celebrada pelo cône-
go Abílio Vasconcelos.

Um Ato de Fé com a 
presença de muitos ami-
gos, e um lindo momento 
com a entrada das bandei-
ras de Portugal, do Brasil, 
e  de Santa Maria da Fei-
ra. Também  fizeram parte 
o estandarte da Casa da 
Vila da Feira e as ban-
deiras representantes do  
G.F. Almeida Garrett e do 
R.F. Infanto Juvenil Dan-
ças e Cantares das Terras 
da Feira.

O almoço em comemo-
ração à linda data foi ser-
vido no lindo Salão Social, 
com música ao vivo a car-
go do animado conjunto 
Tipicos da Beira Show.  E 
as meninas dos olhos, G.F. 
Almeida Garrett e R.F. I.J.  
Danças e Cantares das 

Terras da Feira estavam lá 
presentes confirmando o 
sucesso da tarde.

A Casa da Vila da Feira  
e Terras de Santa Maria-
contou com a presença de  
diretores associados mui-
tos amigos, colaborado-
res e, sem dúvida, a mais 
expressiva foi a presença 
do casal representante de 
Santa Maria da Feira, o 
casal D. Marcia Cardoso e 
Dr. Gil Ferreira, vereador 
da Culltura, Turismo, Bi-
blioteca e Museus.

Durante o Ato Religioso vemos a primeira-dama Rose Boaventura, 
o vereador da Cultura e Turismo de Santa Maria da Feira, Dr. Gil 
Ferreira  e sua esposa Marcia Morgado, diretores

Linda imagem dos componentes do G.F. Almeida Garrett com 
as bandeiras

Presidente feirense Ernesto Boaventura durante a celebração com o 
cônego Abílio Vasconcelos

Tradicional registro dos diretores, vereador da Cultura e Turismo 
de Santa Maria da Feira, Dr. Gil Ferreira, esposa Marcia Cardoso 
componentes dos ranchos da Casa da Vila da Feira, associados e 
convidados

Panorâmica do almoço com a presença musical do Típicos da 
Beira Show

Os casais 
Fernanda, 

Tuninho 
Serapi-

co, Rosa 
e João 
Martins 

estavam lá 
presentes à 
comemora-

ção

Outras 
presenças 

no domingo 
feirense:  

os casais 
Glorinha e 

Luís Augus-
to, Fátima 

e Pacheco, 
e Felipe 
Mendes

A primei-
ra-dama 

Rose 
Boaventu-
ra quando 

saudava 
os amigos 

e con-
vidados 

presentes 
à festa, no 
Castelo da 

Feira

Muito simpá-
tico, o Dr. Gil 
Ferreira mos-
trou seus do-
tes musicais 
e deu uma 
palinha no 
violão

Mesa do presidente do Conselho Adão Ribeiro, cônego Abílio Vas-
concelos, Antonio Simões e Antonio Silva

Um close 
especial 
do casal 
Antonia e 
Antonio 
Ribeiro

É  realmente foi maravilhosa a atuação do G.F. Almeida Garrett Mais uma apresentação marcante do G.F. Almeida Garrett
É lindo demais assistir a leveza e o encanto do G.F. Almeida Garrett 
se apresentando

No almoço fes-
tivo, o vereador 
da Cultura e Tu-
rismo de Santa 
Maria da Feira, 
Dr. Gil Ferreira 
e sua esposa 
Marcia Cardo-
so, pres. Ernes-
to Boaventura, 
Adão Ribeiro,-
diretores Anton 
io Silva,Antonio 
Simoês

Registro fo-
tográfico dos 
componentes 
dos do Ran-
cho Folclórico 
Infanto Juve-
nil Danças e 
Cantares das 
terras da Fei-
ra 

A Tocata 
é sempre 
um show à 
parte,com 
Camilo 
Leitão e 
amigos arre-
bentando
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Notas.. ...e mais

Porto ganha uma nova estação 
com comida e eventos todo o ano
A cidade do Porto vai 

ganhar uma nova esta-
ção onde valerá a pena 
parar: o Porto Station 
Market. Este projeto am-
bicioso,  da autoria do 
empresário Francisco 
Freixinho, de 52 anos, 
conhecido pela organiza-
ção dos festivais de fran-

cesinhas e de hambúr-
gueres, tem data prevista 
de abertura até ao final do 
mês de julho.

O Porto Station Market 
vai centralizar «o que de 
melhor se faz no país». 
Numa primeira vertente, 
terá uma praça de alimen-
tação com 6 restaurantes 

em contentores pintados 
pelo jovem portuense Pe-
dro Areal. Haverá «uma 
instalação compartilhada 
de produção de refeições 
em pequena escala», 
como francesinhas, gre-
lhados, peixe, marisco, 
leitão e frango churras-
co», diz a organização.

Farão também parte 
do conceito «doçarias 
como cascatas de cho-
colate, crepes e doces 
tradicionais, e, de forma 
a não deixar mesmo nin-
guém de parte, um espa-
ço 100% dedicado à gas-
tronomia vegan», com 
barbecue e sushi vega-
nos. A oferta de bebidas 
surgirá em formato de 
bar com sucos, cocktails 
e 75 marcas de cerveja 
aderentes.

Um «ônibus restau-
rado», todo em verde e 
com garrafas dispostas 
em prateleiras, será ain-
da palco de atuações de 

fado e provas de vinho 
verde e do Douro, «lem-
brando que a estação de 
São Bento foi construída 
para ligar as linhas do Mi-
nho e do Douro», refere 
a empresa de Francisco 
Freixinho que organiza o 
Porto Station Market.

A ideia do projeto é, 
aliás, valorizar a «cultura 
nacional através da arte, 
do dinamismo e da his-
tória da cidade», recupe-
rando também uma zona 
que esteve abandonada 
durante anos – entre a la-
teral norte da estação e a 
rua da Madeira -, e onde 
tinha lugar a Feira dos 
Passarinhos, surgida em 
meados do século XX.

Outra das grandes 
cartas do Porto Station 
Market será por isso a 
agenda cultural, que se 
pretende ser dinâmica e 
eclética, com «festivais, 
mercados de artesana-
to, arte pública, música e 

atividades para todas as 
idades». Estão previstos 
espetáculos de Fado to-
dos os finais de tarde en-
tre quarta-feira e domin-
go, atuações de stand-up 
comedy e a presença de 
artistas a pintar um mural 
gigante.

O Porto Station Market, 
com uma área 1.350 me-

tros quadrados, vai ter 
300 lugares sentados, 
uma sala para jantares de 
grupo e uma zona de jar-
dim com 200 metros qua-
drados, funcionando das 
11h00 às 00h00 nos três 
primeiros meses. Francis-
co Freixinho espera com 
isso atrair 400 mil visitan-
tes.

Conselho de estado reúne-se hoje
O Conselho de Estado reunir-se hoje, no Palácio de 
Belém, para analisar as perspetivas econômicas e 
financeiras num novo contexto europeu e mundial. A 
convocação desta reunião do órgão político de con-
sulta presidencial, a décima terceira desde que Mar-
celo Rebelo de Sousa assumiu a chefia do Estado, em 
março de 2016, foi divulgada através de uma nota no 
portal da Presidência da República na Internet. A ante-
rior reunião do Conselho de Estado realizou-se no dia 
01 de março, para debater as repercussões mundiais 
do ‘Brexit’ e a situação financeira internacional, ten-
do como convidada a diretora-geral do FMI, Christine 
Lagarde. Desde que assumiu funções, Marcelo Re-
belo de Sousa aumentou a frequência das reuniões 
do Conselho de Estado, convocando-as aproximada-
mente de três em três meses, e inovou ao convidar 
personalidades estrangeiras e portuguesas para as 
reuniões deste órgão.

acordo Ue-mercosul abre 
mercados a exportações 
agrícolas portuguesas

Em declarações aos jornalistas, na reunião dos mi-
nistros da Agricultura da União Europeia, o ministro 
salientou que o acordo permitirá exportar mais e 
com mais vantagens para os produtores e exporta-
dores portugueses. “Globalmente, para a agricultura, 
o acordo é positivo, uma vez que são mais os seto-
res que tiram vantagens do que aqueles que podem 
sofrer algumas consequências e mesmo nesses há 
períodos de salvaguarda que dão alguma tranquilida-
de”, disse o ministro Luis Capoulas Santos, e adian-
tou que Portugal está crescentemente a exportar 
para um mercado tão amplo como o do Brasil e ou-

tros países que constituem o Mercosul.  O comissá-
rio para a Agricultura, Phil Hogan, acrescentou  que 
as negociações foram muito duras, mas Bruxelas 
conseguiu estabelecer mecanismos de salvaguarda, 
que obrigarão a que os produtos importados de  car-
ne de vaca e aves cumpram todos os padrões de 
segurança europeus. 

Ps propõe multas leves para 
cigarros atirados ao chão

Atirar filtros de produtos do tabaco para a via pública 
deverá passar a ser considerado uma “contraorde-
nação leve” e punida em termos ainda a regulamen-
tar. Da mesma forma, a não disponibilização de cin-
zeiros pelos estabelecimentos onde é comum haver 
o consumo de produtos do tabaco, bem como a res-
petiva manutenção e limpeza, deverá ser conside-
rado contraordenação grave, também a regulamen-
tar. É esta a proposta dos socialistas de alterações 
à lei que regulamenta o fim que deve ser atribuído 
às pontas de cigarros, um projeto apresentado pelo 
PAN e que entra na fase final do processo legislativo. 
A proposta  do PS deu entrada e deixa a porta aberta 
a uma redução das multas a aplicar. A proposta do 
PAN fala em “contraordenações ambientais”, caindo 
na lei ambiental já em vigor, onde as multas são ele-
vadas, entre os 500 e os 5.000 euros. E no comercial 
não disponibilizar cinzeiros, poderia variar entre os 
60 mil e os 2,5 milhões de euros. Além de reduzir as 
penas, a proposta socialista prevê que a futura lei 
apenas produza efeitos 12 meses após a sua entra-
da em vigor. Fica previsto, ainda assim, que o Go-
verno deve promover campanhas de sensibilização 
dirigidas aos consumidores para o fim responsável 
dos filtros de produtos do tabaco e também dirigidas 
aos comerciantes .

Sindicato confirma ameaça 
e entrega pré-aviso de 

greve para 12 de agosto
O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias 
Perigosas, que em abril paralisou o país durante 
dias, entregou um pré-aviso de greve para 12 de 
agosto, disse a TVI. A informação foi entretan-
to confirmada por uma fonte ligada ao proces-
so negocial. A decisão foi tomada no decorrer 
de uma reunião entre a Associação Nacional de 
Transportadores Públicos Rodoviários de Mer-
cadorias e as estruturas sindicais, na sede da 
Direção Geral das Relações do Trabalho, do mi-
nistério do Trabalho e da Solidariedade Social, 
em Lisboa.

Cada português consumiu no 
ano passado 3,3Kg de açúcar 

em 60 litros de refrigerante
Cada português consumiu no ano passado 60 litros de 
refrigerantes, o que equivale a 3,3 Kg de açúcar, um 
valor menor do que no ano anterior, quando começou 
a ser aplicado o imposto sobre estas bebidas. Segun-
do o relatório de 2019 do Programa Nacional para a 
Promoção da Alimentação Saudável em 2017, primei-
ro ano de aplicação do imposto especial de consumo 
sobre as bebidas adicionadas de açúcar e outros edul-
corantes, o consumo per capita tinha sido de 75 litros 
(4,4 Kg de açúcar).Contudo, o documento revela que 
entre fevereiro e abril deste ano houve um aumento de 
4% nas vendas destes produtos. Os consumos obser-
vados correspondem a 53 mil toneladas de açúcar em 
2017 e 41 mil toneladas e 2018, uma redução de 12 
mil toneladas.

Maioria dos trabalhadores ganha menos de mil euros
A maioria dos trabalhadores recebe 

menos de mil euros de ordenado. Os 
números são do Ministério do Trabalho 
ao final de 2017, altura em que quase 
dois terços dos cerca de 2,1 milhões 
de trabalhadores naquela categoria, 
não chegavam aos mil euros, soma-
dos salário base, prêmios, subsídios 
e outros complementos. Os mesmos 
dados revelam que a grande maioria 
recebe salários entre os 600 e os 750 
euros mensais.

São mais de 678 mil pessoas as 
que recebem estes valores e repre-

sentam a maior fatia quando se ana-
lisa os vencimentos dos portugueses, 
entre 750 e mil euros mensais, estão 
pouco mais de 515 mil trabalhadores. 
Em terceiro lugar com os ordenados 
entre 1.000 e 1.500 euros, são um to-
tal de 390 mil.  

Continuando a subir na tabela, o es-
calão de salários entre os 1.500 e os 
2.500 com 235 mil. Com mais de 5 mil 
euros existem 18 mil trabalhadores.

O salário médio situava-se nos 
1.133 euros no final de 2017. Mas, 
na verdade, apenas 7 dos 18 distritos 

portugueses apresentavam valores 
médios acima dos mil euros: Lisboa, 
Aveiro, Beja, Coimbra, Leiria, Porto e 
Setúbal.

A análise aos quadros de pessoal 
permite concluir que a atualização do 
salário mínimo de 600 euros, empur-
rou os trabalhadores com vencimentos 
mais baixos para os patamares ime-
diatamente superiores. Enquanto que  
em 2007 havia 688 mil as pessoas a 
receber ordenados entre o salário mí-
nimo (403 euros) e os 600 euros, dez 
anos depois, são apenas 67 mil.

A inclusão se faz necessária porque semana passada houve um erro, e que não foi modificado durante as correções. Por isso estamos republicando o correto.
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14 famílias de Oeiras recebem 
as chaves das suas novas casas

Regiões & Províncias

O Município de Vale de 
Cambra destacou-se no Pro-
jeto de Educação Financeira 
promovido pela Fundação 
Cupertino de Miranda, com 
turmas a verem o seu tra-
balho distinguido nos con-
cursos em que participaram. 
Este destaque conta tam-
bém com um papel ativo da 
Autarquia que comparticipa 
a participação de escolas do 
Concelho neste projeto.

A turma do 9º A da Es-
cola das Dairas recebeu um 
prémio nas Olimpíadas de 
Educação Financeira 2019, 
no âmbito do Projeto “No 
Poupar Está o Ganho!”, con-
quistando o “3.º Prêmio” nas 
Olimpíadas de Educação Fi-
nanceira.

vale de cambra

quinta do castelo

castelo de paiva

estarreja

escolas de vale de 
cambra premiadas

Esta iniciativa promovida 
pela Fundação Cupertino de 
Miranda, visa – ao longo do 
ano letivo - transmitir aos alu-
nos do pré-escolar, ensino 
básico e secundário conhe-
cimentos de educação finan-
ceira, para que “se conscien-
cializem da importância do 
dinheiro e possam adquirir 
competências que lhes per-
mitam a tomada de decisões 
corretas e informadas no fu-
turo, contribuindo para que 
sejam consumidores mais 
responsáveis”.

Já a turma 9º E da Esco-
la do Búzio trouxe para Vale 
de Cambra o 2º lugar nacio-
nal (categoria 3º Ciclo) nesta 
que já é a 9.ª edição do Pro-
jeto de Educação Financeira 

14 famílias de Oeiras 
vão receberam a chave da 
sua nova casa, na sexta-
feira, dia 12 de julho, às 
11:00, no Gabinete do Pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Oeiras, Isaltino Mo-
rais, localizado nos Paços 
do Concelho.

Dos 14 fogos munici-
pais que serão atribuídos 
pelo Município de Oeiras, 
nove deles serão disponibi-
lizados a famílias com pe-
didos registados no âmbito 
do Programa Observatório 
e os restantes cinco serão 
para famílias residentes no 
Bairro dos Corações, em-

preendimento atualmente 
em fase de extinção.

Do universo das 9 fa-
mílias a realojar no âmbito 
do Observatório, verifica-se 
que o tipo de família com 
mais expressão é a tipolo-
gia denominada por Isola-
dos (4).

Relativamente aos fo-
gos disponíveis para atri-
buição, as tipologias a 
atribuir, distribuídas por di-
versos empreendimentos, 
com maior expressão são 
T1 (4), sendo que três des-
tas encontram-se inseridas 
na Unidade Residencial 
Madre Maria Clara. 

A reabertura ao públi-
co da Quinta do Castelo 
aconteceu no sábado, dia 
6 de julho. Ladeado por 
grande parte do Executi-
vo da Câmara (vereadores 

do PSD), e sob os olhares 
atentos de notáveis e anó-
nimos feirenses, o presi-
dente Emídio Sousa apre-
sentou a ‘nova cara’ da 
Quinta do Castelo.

quinta do castelo reaberta ao 
público durante todo o ano

“No Poupar está o Ganho” e 
cuja sessão solene decorreu 
no dia 11 de Junho na sede 
da Fundação, local onde os 
jovens alunos fizeram a apre-
sentação publica do projeto.

O Projeto de Educação 
Financeira “No Poupar está 
o Ganho” decorre de uma 
parceria entre a Fundação 
Cupertino de Miranda e o Mu-
nicípio de Vale de Cambra, 
tendo ainda como parceiros 

institucionais a Universidade 
do Porto, através da Facul-
dade de Economia, o Banco 
de Portugal e a DGEsTE – 
Direção-Geral dos Estabele-
cimentos Escolares.

A Câmara Municipal en-
dereça publicamente aos 
professores e alunos envol-
vidos nesta conquista, mui-
tos parabéns pela excelência 
do trabalho realizado, bem 
como pelos prémios obtidos!

Este ano o tempo ajudou 
à festa e foram quatro dias 
de intensa animação, com 
milhares de visitantes a pas-
sar por Castelo de Paiva, no 
âmbito da 22ª Feira do Vinho 
Verde, Gastronomia e Arte-
sanato, iniciativa que conti-
nua a ser uma aposta forte 
da Câmara Municipal, num 
certame de nível nacional 

cada vez mais reconhecido, 
este ano com um novo figu-
rino, mais atrativo e funcio-
nal e com mais um dia, mas 
mantendo sempre o objetivo 
inicial, relacionado com a va-
lorização da produção vitíco-
la do concelho, promovendo 
o produto agrícola mais co-
nhecido e premiado da Sub 
Região de Paiva.

A Câmara Municipal de 
Estarreja procedeu esta 
segunda-feira, 10 de ju-
lho, à entrega de subsí-
dios às coletividades e 

às associações das áreas 
cultural e recreativa, no 
âmbito do Regulamento 
Municipal de Apoio ao As-
sociativismo 2019.

22ª Feira do vinho verde, do
lavrador, Gastronomia e artesanato

coletividades da área cultural 
e recreativa de estarreja 

recebem apoio do municípioDurante o período de 
verão (julho e agosto), as 
Bibliotecas Municipais de 
Oeiras – Algés, Carnaxide e 
Oeiras - praticam o seu ho-
rário habitual de funciona-
mento, que é das 10:00 às 
20:00 aos dias de semana. 
Deste modo, as Bibliotecas 
Municipais de Oeiras ficam 
abertas ao público mais 332 
horas que no mesmo perío-
do do ano de 2018.

Recorde-se que em ja-

Bibliotecas de Oeiras mantêm 
horário de funcionamento de verão

neiro passado, as Bibliote-
cas Municipais de Oeiras 
alargaram o seu horário 
de funcionamento duran-
te a semana em mais 714 
horas. Houve também um 
alargamento de horário 
de funcionamento através 
do projeto “Queimar as 
Pestanas” (mais 372 ho-
ras). Isto traduziu-se num 
aumento de abertura de 
portas ao público de 1086 
horas por ano.

torre de moncorvo

De 19 a 21 de julho 
realiza-se em Torre 
de Moncorvo o 
Festival das Migas
e do Peixe do Rio.

está de regresso o Festival das migas e do peixe do rio

os visitantes podem apreciar 
este prato típico nos restau-
rantes as Piscinas, The Gar-
den House, Adega Regional 
o Caneco, o Pingo, o Artur, 

Lameirinho e Primavera. 
Uma vez que o Festival das 
Migas e do Peixe do Rio está 
inserido na II Exposição de 
Empresas, Emprego e Em-

preendedorismo estas es-
pecialidades serão servidas 
também no Pavilhão Muni-
cipal de Torre de Moncorvo 
pela Cozinha Regional de 
Carviçais, Tasquinha Félix e 
Sopas das Beira.

Segundo a organização, 
esta é uma “boa oportuni-
dade para visitar a única al-
deia piscatória de Trás-os-
Montes, a Foz do Sabor”, e 
“apreciar os barcos tradi-
cionais utilizados no dia-a-
dia para a pesca e usufruir 
da idílica praia fluvial” da 
Foz do Sabor.

A 10ª edição leva até à 
mesa de vários restaurantes 
da vila e também os tradicio-
nais restaurantes da Foz do 
Sabor e Cabanas de Baixo, 
esta iguaria que são os pei-
xes do rio fritos, em molho 
de escabeche ou assados e 
as migas de peixe. Este ano, 

O Jogo está associado 
ao homem desde a sua 
mais remota existência. 
Este evento destina-se a 
ATL com crianças dos 6 
aos 12 anos.

O Jogo está associa-
do ao homem desde a 
sua mais remota exis-
tência. Como meio de 
diversão ou de evasão, 
os jogos ao ar livre satis-
fazem também a neces-
sidade de atividade e de 
movimento, e cumpriram, 
noutras épocas, o papel 
de primeiros exercícios 
para a preparação às exi-
gências físicas como a da 
caça e da guerra. Outros, 

como a cabra-cega e as 
escondidas, iniciavam os 
jovens nos jogos de sedu-
ção e do amor. Há jogos 
para todas as fases da 
vida humana, da primeira 
infância à velhice, em to-
dos os países e culturas. 
Educam, divertem, exer-
citam, estimulam o cé-
rebro e promovem a ca-
maradagem. Nas quintas 
de recreio setecentistas 
eram muitos os jogos que 
se praticavam em locais 
definidos para o efeito; 
entre jardins perfumados 
e as sombras de árvores 
frondosas, em doces tar-
des de estio. 

jogos tradicionais 
do século Xviii
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São vários os doces da 
região de Trás-os-Montes e 
Alto Douro que se encontram 
em votação para a eleição 
das 7 Maravilhas Doces de 
Portugal. Das 907 candida-
turas iniciais apresentadas 
ao concurso, promovido pela 
RTP, foram selecionados 140 
doces para passar a esta 
fase, onde se encontram vá-
rias iguarias dos distritos de 
Vila Real e Bragança.

Nomeados para rumarem 
à final, no distrito vila-realen-
se, encontramos doces tra-
dicionais de Murça, Peso da 
Régua e Vila Real. O Touci-
nho do Céu e as Queijadas 
de Murça, os tradicionais Re-
buçados da Régua e, em Vila 
Real, o conhecido Cavacório, 

vila real

vila nova de cerveira

PonTe de liMa

laMeGo

A Câmara de Ponte de 
Lima emitiu parecer “desfavo-
rável” à prospeção e pesqui-
sa de lítio na Serra d’Arga, no 
âmbito de uma audição da Di-
reção-Geral de Energia e Ge-
ologia, informou hoje aquela 
autarquia do Alto Minho.

Em comunicado, a au-
tarquia liderada por Victor 

Mendes (CDS-PP) referiu 
que o parecer foi aprovado, 
por unanimidade, em reunião 
camarária, realizada na ter-
ça-feira, por considerar que 
o projeto “irá provocar um 
severo e irreversível impacto 
ambiental ao nível dos ecos-
sistemas e da biodiversidade 
existentes, da contaminação 

 “não baixa a guarda” 
contra o lítio

O presidente da Câma-
ra de Vila Nova de Cerveira 
disse hoje que o Alto Minho 
“não pode baixar a guarda” 
contra a prospecção de lítio, 
apesar do Governo ter retira-
do a Serra d’Arga do concur-
so nacional que vai lançar.

Numa audição parla-
mentar na Comissão de 
Economia, Inovação e 
Obras Públicas, o ministro 
do Ambiente e da Transi-
ção Energética disse ter 
sido decidido retirar do 
concurso para a prospec-
ção de lítio os sítios da 
Rede Natura 2000.

“Já é público o que vou 
dizer. Na análise e discus-
são que está a ser feita 
pelas autarquias vamos 
retirar também os Sítios da 

Rede Natura 2000, que é 
exatamente a Serra d’Ar-
ga”, afirmou João Pedro 
Matos Fernandes na res-
posta à interpelação da 
deputada do PSD Liliana 
Silva, eleita pelo distrito de 
Viana do Castelo.

Para o autarca indepen-
dente de Vila Nova de Cer-
veira, Fernando Nogueira, 
“as declarações e o com-
promisso do ministro re-
presentam um passo muito 
importante, no sentido de ir 
ao encontro dos anseios e 
vontade da população de 
Vila Nova de Cerveira e 
da Serra d’Arga”, mas con-
siderou que a região “não 
pode baixar a guarda, nem 
ficar descansada com esta 
informação”.

14 doces tradicionais querem 
conquistar os portugueses

dá parecer “desfavorável” à
prospeção de lítio na Serra d’arga

a Crista de Galo, o Pito de 
Santa Luzia e a Gancha de 
São Brás, doces tradicionais 
com vários contos e lendas 

populares associadas.
Já no Nordeste Trans-

montano, a concurso estão 
várias iguarias de Torre de 

O município de Lamego 
elegeu a melhoria do for-
necimento de água e sane-
amento básico como uma 
prioridade de investimento 
para as freguesias rurais do 
concelho.

Neste sentido, a autar-
quia começou a concretizar, 
esta segunda-feira, um dos 
maiores investimentos pú-
blicos de sempre, na área 
da recolha, transporte e tra-
tamento de águas residuais, 
numa empreitada que vai 
solucionar este problema 
na freguesia da Penajóia. 
Os trabalhos começaram na 
Avenida da Mó, Lugar de S. 
Geão, junto à Adega Coope-
rativa, e vão continuar, ao 
longo dos próximos 18 me-
ses, nas povoações ribeiri-
nhas da Penajóia e ainda no 
Lugar de Pousada, fregue-

Mais de um milhão de euros
para saneamento na Penajóia

dos aquíferos, sendo ainda 
extremamente prejudicial 
para as populações locais, 
não estando em consonân-
cia com os padrões e valores 
naturais” que a autarquia su-
blinhou “defender”.

Na nota, a Câmara de 
Ponte de Lima adiantou que 
a deliberação será enviada 
ao ministro do Ambiente e 
da Transição Energética, 
secretário de Estado do 
Ambiente, secretário de 
Estado da Energia, APA 
- Agência Portuguesa do 
Ambiente e Direção Geral 
de Energia e Geologia.

Segundo aquele muni-
cípio do distrito de Viana do 
Castelo, “dadas as caracte-
rísticas de grande dispersão 
dos aglomerados populacio-
nais no concelho de Ponte 
de Lima com expressão na 
zona referenciada, este tipo 

de exploração mineral irá 
também afetar fortemente as 
populações residentes nes-
tas zonas, nomeadamente 
com o aumento do trânsito 
de pesados, consequente 
degradação das vias, agra-
vamento do ruído, degra-
dação da qualidade do ar, o 
enorme impacto visual, bem 
como todos os impactos tec-
nicamente conhecidos”.

“A zona de prospeção 
prevista abrange 19 fregue-
sias, afetando uma área 
considerável do concelho. 
Acresce a esta questão, só 
por si determinante da degra-
dação ambiental irreversível 
em toda a área do concelho 
onde se prevê a exploração 
do Lítio, nomeadamente na 
Serra d’Arga, zona de exce-
lência ambiental e paisagísti-
ca de grande relevância para 
a região”, sustentou.

Moncorvo, Vimioso, Miranda 
do Douro, Mirandela e Bra-
gança. A Amêndoa Coberta 
de Moncorvo, a Bola Doce 
Mirandesa, os Econômicos, 
o Mel Biológico do Parque de 
Montesinho, o Pudim Azeita-
do, os Pastéis de Amêndoa 
de Vimioso e o Pudim de 
Castanha de Bragança são 
os doces mais conceituados 
da região que estão nomea-
dos para Maravilhas de Por-
tugal.

As eleições já estão em 
contagem decrescente. Para 
votar nos doces típicos do 
distrito de Vila Real pode fazê
-lo ainda até amanhã, já para 
as perdições gastronômicas 
de Bragança pode votar até 
ao dia 19 de julho.

viSeU

alcoBaÇa

O presidente da Câma-
ra de Viseu, Almeida Hen-
riques, aproveitou ontem 
a realização do 5.º Fórum 
Viseu Educa para elogiar o 
trabalho desenvolvido por 
todos nos mais de 30 pro-

jetos daquele programa mu-
nicipal, sublinhando que, 
atualmente, as iniciativas 
realizadas por agrupamen-
tos escolares e associações 
já são exportadas para ou-
tras regiões do país.

exporta educação para
outras regiões do país

O Mosteiro de Alcobaça 
vai ter um investimen¬to de 
cerca de um milhão de eu¬ros 
em obras de conservação e 
de melhoria da “visitação” e 
da fachada do monumento. 
Paula Silva, diretora-geral do 
Património Cultural, revelou 
ontem, em Alcobaça, que a 
Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC) tem conclu-
ído o projeto de conservação 

da fachada principal do mo-
numento e vai lançar este 
ano o concurso público, no 
valor de 700 mil euros, para 
a realização daquelas obras. 
“São obras de conservação e 
de resolução de patologias, 
tendo em conta que são edi-
fícios muito antigos e que é 
necessário conservar”, expli-
cou, adiantando aqueles tra-
balhos vão durar um ano.

Mosteiro recebe investimento
de cerca de um milhão de euros

sia de Cambres. O presi-
dente Ângelo Moura deslo-
cou-se ao início da tarde ao 
terreno para verificar o an-
damento das obras que vão 
permitir drenar diretamente 
as águas residuais produ-

zidas aqui para a ETAR de 
Cambres.

A proteção do meio 
ambiente e a melhoria da 
higiene pública é um ob-
jetivo prioritário para o 
município de Lamego. A 

dispersão geográfica dos 
lugares e das próprias ha-
bitações obrigará à insta-
lação de uma rede muito 
extensa de condutas, cer-
ca de 8,5 quilómetros, e 
de várias estações eleva-
tórias, de modo a eliminar 
as situações de insalubri-
dade que ainda subsistem. 

Com financiamento co-
munitário, em 82%, aprova-
do no PO SEUR - Programa 
Operacional Sustentabilida-
de e Eficiência no Uso de 
Recursos, financiado pelo 
Fundo de Coesão, esta 
obra exigirá à autarquia um 
esforço financeiro aproxi-
mado de 350 mil euros. O 
município adjudicou a cons-
trução deste novo sistema 
à firma “Francisco Perei-
ra Marinho”, pelo valor de 
1.074.147,49€, mais IVA.
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Mais de 120 mil clien-
tes mudaram de comer-
cializador de eletricidade 
no mercado liberalizado 
nos primeiros 3 meses , de 
acordo com a Entidade Re-
guladora.

No gás natural, o cená-
rio é idêntico: em março, 
1,3% do total de clientes 
em mercado livre (quase 
16 mil de um total de 1,2 
milhões) optaram por outro 
fornecedor.

A ERSE admite uma 
tendência crescente de 
mudanças de comerciali-
zador no quadro do mer-
cado livre. A explicar este 
fenômeno está uma guer-
ra de preços, com tarifas 
cada vez mais competi-
tivas, que oferecem aos 
consumidores descontos 
que vão dos  2% aos 20%, 
junto das principais comer-
cializadoras.

A aposta da EDP, o prin-
cipal operador em número 
de clientes (80%), está na 
venda de serviços adicio-
nais, por isso os maiores 
descontos são de 6% na 
luz e 6% no gás (válidos 
até agosto de 2020), com 

Guerra de preços na luz e no
gás com descontos de  até 20%

a contratação do serviço 
“Funciona” (por um ano), 
que soma uma redução de 
50% no preço das 3 pri-
meiras mensalidades. Sem 
este serviço adicional, terá 
um desconto de 2% na ele-
tricidade e 5% no gás, so-
bre o valor total da fatura, 
excluindo taxas e impostos.

A Galp aposta em des-
contos cruzados entre luz, 
gás, combustíveis e com-
pras no supermercado, 
para adesões até 15 de 
agosto de 2019 e válidos 
por um ano. Os maiores 
descontos no total da fa-
tura surgem com o plano 

Galp Continente, e podem 
variar entre 7% e 10% na 
luz e gás. Acrescenta-se 
mais 2% de desconto com 
a adesão a um serviço de 
assistência. Nos combus-
tíveis, o desconto é de 14 
cêntimos/l, através de um 
cupão emitido em com-
pras superiores a 30 eu-
ros no Continente e reba-
tível em abastecimentos 
até 60 litros.

A Endesa oferece 12% 
de desconto para sempre 
com a tarifa e-Luz&Gás, 
desde que a contratação 
seja feita online. Já a tari-
fa Quero+Luz promete um 

desconto até 14%. A lógica 
é quantos mais produtos, 
mais descontos: 3% ao 
contratar a tarifa, 6% no 
primeiro ano de contrato, 
1% por aderir ao débito di-
reto, 1% por aderir à fatu-
ra digital, 1% por contratar 
gás e 2% com serviços. A 
guerra de preços parece 
estar para durar e o consu-
midor agradece.

A Goldenergy anunciou 
uma redução de 10% nas 
tarifas de gás com mais 
20% de desconto no ter-
mo fixo. Na eletricidade, 
os descontos são na po-
tência contratada e válidos 
para adesões online: me-
nos 20% na tarifa simples 
e menos 10% na bi-horária.

Os pacotes de luz e gás 
pré-pagos da Endesa ofe-
recem uma mensalidade 
grátis a cada renovação e 
um euro de desconto todos 
os meses. A Iberdrola ofe-
rece 11% de desconto no 
Plano Casa, com energia 
100% verde. A redução so-
bre para 13% com serviços 
adicionais. A disputa de 
mercado ajuda na econo-
mia o povo português.

As trocas comerciais en-
tre a China e os países de 
língua portuguesa atingiram, 
entre janeiro e abril, 46,26 
bilhões de dólares. De acor-
do com as estatísticas dos 
serviços da Alfândega chi-
neses, publicadas, este valor 
representou um aumento de 
11,99% em relação a igual 
período do ano anterior.

Entre janeiro e abril, as 
importações da China de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Prín-
cipe e Timor-Leste chegaram 
a  33,73 bilhões de dólares, 
mais 15,89%.

Já as exportações chine-
sas para o bloco lusófono fo-
ram de 12,53 bilhões de dó-
lares, um aumento de 2,68% 
no periodo.

Nos primeiros quatro me-
ses do ano, o Brasil manteve-
se como o principal parceiro 
da China, com trocas comer-
ciais no valor de 34,38 bi-
lhões de dólares, a segunda 
maior economia do mundo 

comprou ao Brasil produtos 
avaliados em 24,44 bilhões 
de dólares, mais 23,97%, 
enquanto os brasileiros com-
praram à China bens no 
valor de 993,48 milhões de 
dólares, o que corresponde 
a aumento anual de 1,04%.

Já entre Lisboa e Pequim, 
nos 4 primeiros meses de 
2018, as trocas comercias ci-
fraram-se em 211,78 milhões 
de dólares. A balança comer-
cial é favorável à China em 
cerca de 73,3 milhões.

Só em abril, o volume das 
trocas comerciais entre os 
países lusófonos e Pequim 
subiu 24,19%, face ao mês 
anterior, para 12,56 bilhões 
de dólares.

Neste mês de referência, 
a China importou dos países 
de língua portuguesa bens 
avaliados em 9,24 bilhões 
de dólares, um aumento de 
32,28%  e exportou para o 
bloco lusófono mercadorias 
no valor de 3,32 bilhões de 
dólares, mais 6,15% do que 
em abril de 2018.

Comércio entre China 
e países lusófonos 
sobe 11,9% até abril

A produção de automó-
veis em Portugal aumen-
tou 4,4% em Junho face 

a 2018, para um total de 
28.688 veículos, os dados 
são Associação Automóvel 

Produção automóvel cresce
19,5% nos primeiros seis meses

de Portugal. Em termos 
acumulados, no primeiro 
semestre de 2019, saíram 
das fábricas em Portugal 
184.072 veículos, um cres-
cimento de 19,5% em rela-
ção a igual período do ano 
anterior.

Segundo a ACAP, 97,3% 
dos veículos fabricados em 
Portugal têm como destino 
o mercado externo, sendo 
a Europa o mercado líder 
nas exportações – com 
98,0% – com a Alemanha 
(24,8%), Itália (15,0%), 
França (14,2%) e Espanha 
(10,9%) no top do ranking.

No mês de Junho, a 

produção de automóveis 
de passageiros aumentou 
12,2% para 23.610 unida-
des, enquanto a de comer-
ciais caiu 19% para 4.804 
viaturas e de pesados re-
cuou 43,3% para 274 uni-
dades.

No primeiro semestre, 
aumentaram a produção 
em todas as categorias, 
sendo liderada pelos ligei-
ros de passageiros, com 
um acréscimo de 22,3% 
para 152.116 unidade, se-
guida da de veículos pesa-
dos – 9,7% para 2.885 – e 
a de comerciais ligeiros – 
7,6% para 29.071.

Os aeroportos portugue-
ses registraram um aumen-
to de 7,2% no número de 
passageiros no primeiro se-
mestre deste ano, atingindo 
um total de 27,4 milhões, de 
acordo com a Vinci, dona da 
Aeroportos de Portugal.

No segundo trimestre, o 
número de passageiros foi de 
16,4 milhões, um aumento de 
7,8%. Nos 12 meses até ao 
final do semestre o aumen-
to homólogo foi de 6%, para 
57,1 milhões de passageiros.                                                                                                                           
O aeroporto de Lisboa registou 
14,6 milhões de passageiros 
no semestre, uma subida de 
6,6%, sendo que no segundo 
trimestre  atingiu os 8,3 milhões 
de passageiros, mais 8,5%.

No caso do Porto, a subi-
da foi de 9,9%, registando os 
6,1 milhões de passageiros 
no semestre, enquanto no 
trimestre o aumento foi de 
10,3%, para 3,5 milhões de 
passageiros.

Já o aeroporto do Faro 
contabilizou um crescimento 
de 6,8%, para 3,9 milhões de 

passageiros, nos primeiros 6 
meses  e de 5% para 2,9 mi-
lhões de pessoas no segun-
do trimestre.

Pela Madeira passaram 
no semestre 1,6 milhões de 
passageiros, mais 2,1% do 
que no período homólogo e 
899 mil passageiros no se-
gundo trimestre, uma subida 
de 0,3%.

O movimento nos Açores 
também cresceu, em 8,3% 
nos primeiros seis meses do 
ano, mais de um milhão de 
passageiros, e 9,2% no se-
gundo trimestre, 684 mil.

Globalmente, o grupo 
salientou que durante o se-
gundo trimestre de 2019, o 
número de passageiros na 
rede Vinci Airports, em vários 
países, aumentou 7,3% em 
comparação com o segundo 
trimestre de 2018, com um 
total de 66,2 milhões de pas-
sageiros movimentados em 
46 aeroportos da rede. No 
primeiro semestre de 2019, 
o tráfego cresceu 6,7%, de 
acordo com a empresa.

Aeroportos portugueses
tiveram 27,4 milhões de

passageiros no semestre

A Câmara Municipal de 
Lisboa anunciou  que a 
Empresa Municipal de Mo-
bilidade e Estacionamento 
de Lisboa, EMEL vai criar 
duas novas zonas tarifá-
rias, mais caras do que as 
que existem atualmente.

Segundo dados apre-
sentados pelo vereador da 
Mobilidade, Miguel Gaspar 
(PS), no âmbito do novo 
Regulamento Geral de Es-
tacionamento e Paragem 
na Via Pública, a EMEL 
vai criar as zonas casta-
nha e preta, que custarão 
dois euros e três euros por 
hora, respetivamente, até 
um máximo de duas horas. 
Este novo tarifário será 
aplicado nas zonas de Lis-
boa onde há “maior pres-

Estacionamento em Lisboa
terá duas zonas mais caras

são de estacionamento”.
As áreas onde os no-

vos tarifários são aplicados 
ainda não estão definidas, 
mas Miguel Gaspar avan-
çou que serão implemen-
tadas no eixo central, no-
meadamente na Avenida 
Fontes Pereira de Melo e 
na Avenida da Liberdade.

Outra alteração imple-
mentada pela EMEL é que 
o primeiro dístico de cada 
agregado passará a ser 
gratuito. Para os cidadãos 
que só pedem um dístico, 
este também “vai deixar de 
ser pago”. Esta medida irá 
abranger cerca de 50% das 
famílias, diz a autarquia.

Além disso, as famílias 
numerosas, com três ou 
mais filhos, em que o mais 

novo tenha até 2 anos de 
idade, vão poder pedir lu-
gar à porta de casa para 
estacionamento.

Recorde-se que a EMEL 
aplica atualmente três ta-

rifários: a zona verde, que 
custa 80 cêntimos por 
hora, a amarela, que tem 
um custo de 1,20 euros, e 
a vermelha, que custa 1,60 
euros por hora.
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O Presidente da Repúbli-
ca apontou como grande de-
safio do país colocar a diás-
pora como prioridade global 
dos residentes em território 
nacional, porque a presença 
dos portugueses no mundo é 
uma das razões pelas quais 
eles são muito bons.

“Há aqui uma luta cultu-
ral que é um desafio para a 
diáspora também: explicar 
aos portugueses que so-
mos muito bons e que uma 
das razões para isso tem a 

Marcelo quer colocar diáspora como 
prioridade global dos portugueses

O primeiro-ministro elo-
giou os resultados para o sis-
tema de saúde na sequência 
do casamento entre Câmara 
de Lisboa e Santa Casa da 
Misericórdia no tempo em 
que Santana Lopes assumiu 
as funções de provedor. 

António Costa assumiu 
esta posição na cerimónia 
de inauguração da unidade 
de cuidados continuados in-
tegrados de São Roque, no 
Hospital Pulido Valente, em 
Lisboa que terá capacidade 
para 44 camas. Segundo da-
dos da construtora Teixeira 
Pinto e Duarte, empresa de 
Amarante, a obra custou cer-
ca de 3 milhões de euros e 
prolongou-se por 8 meses e 
meio.

“Este é um momento im-
portante, porque se avança 
com um dos pilares funda-
mentais daquilo que é pre-
ciso fazer-se no SNS.” Claro 
que é preciso suprirem-se 
as falhas do SNS, reforçá-lo, 
mas também é preciso fazer 
diferente em duas linhas: 
Desenvolver uma rede de 
cuidados de saúde primários 
com novas valências e uma 
rede de cuidados continua-
dos integrados”, declarou.

Nesta estratégia de diver-
sificação da oferta do SNS, 
António Costa considerou 
essencial a existência de um 
grande esforço de trabalho 
em rede e em parceria para 
que existam novas respos-
tas. “Esta parceria com a 
Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa é particularmente 
relevante, porque nesta re-
gião do país] as carências 
são paradoxalmente acen-
tuadas. Mas é também parti-
cularmente relevante porque 
representa um sinal do fim de 
um divórcio de muitas déca-
das entre a Santa Casa e o 
município de Lisboa”, disse.

António Costa elogiou en-
tão o papel desempenhado 
pelo antigo primeiro-ministro 
e atual líder da Aliança, Pe-
dro Santana Lopes, falando 
do “casamento que se esta-
beleceu, ainda na presente 
legislatura, no tempo em que 
um ex-presidente da Câma-
ra de Lisboa foi provedor da 
Santa Casa da Misericórdia”.

O primeiro-ministro ca-
racterizou mesmo esse ca-
samento como muito promis-
sor, porque ainda há muito 
para se fazer em conjunto e 
o desafio que está pela fren-
te é imenso e será crescente.

Na cerimônia, os primei-
ros discursos pertenceram 
ao presidente da Câmara de 
Lisboa, Fernando Medina, e 
ao provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Lisboa, 
Edmundo Martinho. Fernan-
do Medina destacou a imple-
mentação de mais unidades 
de cuidados continuados in-
tegrados em 8 espaços da 
cidade, enquanto Edmundo 
Martinho, salientou a forma 
virtuosa de partilha de res-
ponsabilidades para aumen-
tar a capacidade de resposta 
instalada.

O presidente do PSD, Rui 
Rio, considera que o anún-
cio do PS, PCP e Bloco de 
que haverá um acordo à es-
querda para uma nova lei de 

bases da saúde mostra que 
o partido de António Costa 
está completamente encos-
tado ao Bloco de Esquerda e 
ao Partido Comunista”. Para 

Rui Rio acusa PS de fazer encenação
ao tentar negociar com o PSD

 “Nestas eleições vão estar 
em disputa duas visões para o 
país. Uma é a do centro e da 
direita, que acha normal um 
país pequenino, sempre a di-
zer que sim a tudo o que for 
ortodoxia de Bruxelas e onde 
é normal um administrador 
ganhar num mês o que um 
trabalhar precisa de dez ou 
mais anos para ganhar”, dis-
se Catarina Martins, durante 
a apresentação do programa 
eleitoral para as áreas do Tra-
balho e da Segurança Social, 
e da lista de deputados pelo 
distrito que encabeça.

A outra visão, explicou, “é 
a que o BE propõe, que se 
centra na dignidade de quem 
trabalha, de uma economia 
para toda a gente, capaz de 
responder às alterações cli-

máticas, de ir onde é preciso 
ir sem deixar ninguém para 
trás”. “Este programa assegu-
ra a continuidade do combate 
à austeridade, empenha-se no 
combate às desigualdades e 
põe no centro a dignidade de 
quem trabalha”.

Entre as prioridades do 
BE para estas áreas estão o 
combate a recentes formas 
de precariedade, através de 
uma nova lei de combate ao 
trabalho temporário e ao falso 
outsourcing, e levar as plata-
formas digitais a assumir en-
cargos laborais ou de proteção 
social. Na próxima legislatura, 
o BE pretende insistir nas 35 
horas de trabalho semanais 
para todos e em colocar, na 
lei, o dever de desconexão da 
empresa para impedir prolon-

“Centro direita acha normal um país pequenino”.
BE  quer lutar pela dignidade de quem trabalha   

Rio, o PS ainda ensaiou ne-
gociar com o PSD, mas na 
prática aquilo foi um teatro. 
“Não sei se era uma peça 
completamente pensada ou 
só parcialmente pensada. A 
verdade é que tudo isto foi 
uma encenação“, defendeu.

Na festa dos 45 anos da 
Juventude Social Democra-
ta, Rui Rio afirmou que o 
PS queria era fazer o acor-
do com a esquerda e fechar 
completamente o Serviço 
Nacional de Saúde. “O SNS 
tem funcionado muito mal”, 
disse, acrescentando que a 
nova lei não vai mudar essa 

situação, mas dá pistas im-
portantes. “Quando fecham 
ou querem fechar completa-
mente o SNS  à participação 
e à complementaridade dos 
privados e da área social, 
acho isso muito mal.”

A reação surge um dia de-
pois de PS, PCP e BE terem 
anunciado um acordo para 
a viabilização da nova lei de 
bases da saúde, a uma se-
mana das últimas votações 
em plenário. A regulamenta-
ção sobre parcerias público
-privadas foi adiada por seis 
meses, segundo anunciou 
João Oliveira do PCP.

ver com a nossa presença 
no mundo”, disse Marcelo 
Rebelo de Sousa no Porto, 
na abertura do I Congresso 
Mundial de Redes da Diás-
pora Portuguesa.

O chefe de Estado expli-
cou que este é o desafio que 
o preocupa mais e para o qual 
não tem encontrado solução, 
porque para os portugue-
ses residentes em Portugal 
a emigração é um problema 
e vivência pessoal, mas não 
uma prioridade global.

gamento informal dos horários.
Para o BE, a redução do 

horário de trabalho permitiria 
criar mais de 200 mil postos de 
trabalho. Relativamente à Se-
gurança Social, Catarina Mar-
tins quer uma rede pública de 
residências para idosos e uma 
rede de cuidados continuados 
que respeitem a autonomia 
das pessoas. Quanto ao fal-
so outsourcing, o BE defende 

Costa elogia 
casamento 

entre Câmara 
de Lisboa e 
Santa Casa 

no tempo de 
Santana

Para Jerónimo de Sousa, 
é legítimo que o PS tente che-
gar a uma maioria absoluta 
nas legislativas de outubro, 
libertando-se, assim, da cha-
mada geringonça. “É legítimo 
que o Partido Socialista tente 
o melhor resultado possível, 
designadamente a maioria 
absoluta. O que nós dize-
mos é que esse objetivo que 
o Partido Socialista tem visa 
fundamentalmente libertar-se 
das circunstâncias que leva-
ram à solução política“, disse 
o líder comunista. Frisando 
que “o PS no essencial não 
mudou o que mudou foram as 
circunstâncias”. Jerónimo de 
Sousa considera que há, no 
dentro do partido, vozes des-

garradas que defendem uma 
libertação dos bloqueias e da 
inércia.” Mas bloqueios em 
que sentido? Porque insisti-
mos em matérias em que o 
Partido Socialista não estava, 
ao princípio, disponível para 
considerar?”

Além das críticas ao PS 
que, diz, bloqueou avanços 
mais significativos, o líder 
dos comunistas lança algu-
mas farpas ao BE, tentando 
distanciar-se do seu parceiro 
na geringonça. “Temos dife-
renças. Pessoalmente tenho 
sempre uma dúvida, não é 
uma dúvida mal intencionada, 
mas qual é o projeto, qual a 
ideologia do Bloco de Esquer-
da? É uma interrogação.” Ain-

da sobre a convivência entre 
os três partidos nos últimos 
4 anos, Jerónimo de Sousa 
lembrou que os encontros, as 
reuniões, as conversas, eram 
sempre bilaterais. Não eram 
multilaterais.

Mário Centeno, também 
não ficou de fora. Sobre a 
falta de investimento público 
a responsabilidade principal 
é do primeiro-ministro. “Mas, 
de qualquer forma, Centeno 
tem tido este papel contradi-
tório e que acaba por levar 
a que não se resolvam tanto 
os problemas.” 

Jerónimo de Sousa não 
responde diretamente se um 
dos objetivos do PCP para as 
eleições de outubro é impedir 

Jerónimo: “Tenho sempre uma dúvida:
qual é a ideologia do Bloco de Esquerda?”   

uma maioria absoluta do PS, 
embora refira que “sempre que 
existiram maiorias absolutas 
houve sistematicamente uma 
desvalorização da própria As-
sembleia da República”.

Questionado sobre se o 
PCP estaria disponível para 
fazer parte de um governo 
do PS, refere: “Seremos go-
verno quando o povo portu-
guês quiser.”

uma limitação dos fundamen-
tos e da duração do trabalho 
temporário, para um máximo 
de 6 meses e a aplicação das 
regras e das convenções co-
letivas dos trabalhadores aos 
trabalhadores em outsourcing.

A coordenadora notou tam-
bém que está tudo por fazer 
para aumentar o salário míni-
mo, defendendo os 650 euros 
em janeiro de 2020, nos seto-
res público e privado, e aler-
tando para a legislação labo-
ral que o PS se prepara para 
aprovar, com o PSD. “Puxar 
pela igualdade de gênero, dar 
resposta aos novos desafios 
no combate à precariedade e 
o direito à família são algumas 
das bases do programa labo-
ral do BE para as legislativas 
de outubro”.

Mudou muito pouco a in-
tenção de voto dos portugue-
ses no último mês. A avaliar 
pelo Barómetro da Euroson-
dagem-Associação Mutualis-
ta Montepio, o PS continua 
a ter a clara preferência do 
eleitorado, mas não com 
uma maioria tão inequívoca 
que permita a António Costa 
governar sem qualquer acor-
do com incidência parlamen-
tar na próxima legislatura.

Ainda assim, com o PS_a 
passar dos 37% e o BE perto 
dos 10%, o PCP de Jerónimo 
de Sousa  já não é absolu-
tamente necessário. Even-
tualmente, porém, também 
o BE pode ser prescindível 
para a maioria de que os so-
cialistas precisam, já que os 
quase 7 pontos percentuais 
da CDU, somados aos mais 
de 37% do PS, também de-
verão ser suficientes.

E pode inclusivamente 
dar-se o caso de o PS_até ter 
a possibilidade de prescindir 
mesmo dos seus dois par-
ceiros de ‘geringonça’, uma 
vez que o PAN_parece con-
firmar a tendência de subida 
que lhe valeu a conquista de 
um mandato no Parlamento 
Europeu nas europeias de 
maio passado.

E isto porque, embora o 
PS continue sem ultrapassar 
a barreira dos 40%, a verda-
de é que o PSD de Rui Rio 

Pesquisa mostra PS
longe da maioria absoluta

continua a não convencer 
o eleitorado, ficando-se por 
baixíssimos 23,6% das inten-
ções de voto. E, apesar de o 
líder social-democrata fazer 
outras contas, a verdade é 
que, a confirmarem-se estes 
números, o PSD_sofreria a 
sua maioria derrota de sem-
pre em eleições legislativas.                                                                                                                           
Por outro lado, em matéria 
de popularidade, o Presi-
dente Marcelo continua lí-
der destacado e ainda sobe 
mais na consideração dos 
portugueses.

Como votaria se as elei-
ções legislativas fossem hoje?

PS - 37,3% (+ 0,2%), 
PSD - 23,6% (- 0,4%),BE 
- 9,0% (-0,1%),CDU - 
6,8% (-0,5%),CDS - 6,4% 
(+0,4%),PAN - 4,3% 
(-0,5%),Aliança - 1,5% (-0,4%)

Outros partidos/Brancos/
Nulos - 11,1% (+0,3%)



A mesa de honra estava assim constituída: Ernesto Pires de Boaventura, presidente da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria; Dr. Francisco Gomes da Costa, presidente da Associação Luís de Camões com-
posta pelo Real Gabinete Português de Leitura, pelo Liceu Literário Português, pela Real e Benemérita Caixa de Socorros D. Pedro V e pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua, Dr. Gil Ferreira, vereador da 
cultura, turismo, bibliotecas e museus de Santa Maria da Feira, representante da Câmara; Dr. Luiz Carlos Martins Esperon, vice-presidente do Conselho Deliberativo desta Casa; Sr. Adão Ribeiro dos Santos, presidente 
da Assembléia Geral;  Antonio Simões da Conceição, vice-presidente da Assembléia Geral;  Renato Figueiredo, presidente da Casa dos Poveiros, Dr. Flávio Alves Martins, presidente do Conselho Permanente das 
Comunidades Portuguesas; Dr. Francisco Vila Nova, diretor do Club de Regatas Vasco da Gama; Felipe Marques Mendes, diretor do Jornal Portugal em Foco; e, Jason de Mello, vice-presidente desta Casa.

A Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria come-
mora 66 anos de fundação e é 
tradição evocar a sua trajetória 
neste dia.

Nos dias atuais, a grande 
questão que temos pela frente 
está ligada a darmos continui-
dade ao espírito idealizador do 
velho português e manter vivas 
as chamas das suas tradições 
através dos seus filhos e netos.

Assim foi criada há sessen-
ta e seis anos esta Associação, 
surgida de um sonho de um por-
tuguês, o Comendador Manuel 
Lopes Valente, filho da Fregue-
sia de Sanfins, do Concelho da 
Vila da Feira.

Hoje passados todos es-
ses anos, a nossa Casa se 
mantém firme com seus ide-
ais, mantendo a cultura e o 
amor à Pátria Mãe.

Os dias de hoje não são fá-
ceis. As dificuldades que uma 
Associação como esta enfren-
ta são um grande desafio para 
seus dirigentes.

Mas a nossa Casa tem fei-
to milagres, promovendo ativi-
dades para manter vivas essas 
tradições.

Seja com seus Grupos 
Folclóricos Almeida Garrett e 
Danças e Cantares das Terras 
da Feira, com o folclore, ou re-
alizando almoços de convívio, 
Arraiais da Quinta do Castelo 
e Tardes de Fados, levando as 
nossas tradições portuguesas e 
unindo as famílias em um agra-
dável convívio.

O Portugal que sentimos 
sempre palpitar em nossos co-
rações ficará para a eternidade 
como a pátria de um povo que 
soube construir, ao correr dos 
séculos, a própria grandeza.

Os portugueses tiveram uma 
visão futurística. Daí surgiram 
os patrimônios associativos que 
os imigrantes foram construindo 
e mantendo ao correr das gera-
ções, representados por Hos-
pitais, Liceus, Escolas, Biblio-
tecas, Clubes e Associações, 
como a Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria.

Foi através dessa visão, 

DISCURSO DO PRESIDENTE
ERNESTO BOAVENTURA

que se abriu espaço para a 
portugalidade.

Quero dizer do orgulho que 
temos desta Casa, cada vez 
que cresce a sua importância e 
dinamismo, pois foi com sangue 
suor e lágrimas, desde cedo, 
que a semente da integração 
fraterna entre povos irmãos foi 
germinada.

A Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria completa 
sessenta e seis anos, com a luta 
de portugueses e brasileiros, 
que juntos constroem todos os 
dias um destino comum, através 
da cultura, da história guardada, 
do culto a nossa Biblioteca, e de 
sermos um marco Turístico San-
tamariano em terras brasileiras.

Agradeço a presença Dr. Gil 
Ferreira, Vereador da cultura, 
turismo, bibliotecas e Museus 
do Município de Santa Maria 
da Feira, representando nesta 
oportunidade o Presidente, Dr. 
Emídio Sousa.

Agradeço a Deus, aos meus 
companheiros de diretoria, aos 
membros do Conselho Celibe-
rativo, da Assembléia Geral, do 
Conselho Fiscal, ao Departa-
mento Feminino, aos componen-
tes do Grupo Folclórico Almeida 
Garrett e do Rancho Folclórico 
Infanto-Juvenil Danças e Can-
tares das Terras da Feira, aos 
funcionários, aos associados, 
aos amigos, à imprensa escrita 
e falada.  

Finalizando, quero fazer um 
agradecimento especial a minha 
filha e a minha neta, pelo apoio 
que me dão.

Muito Obrigado.

66º ANIVERSÁRIO DA CASA DA VILA DA FEIRA

Vereador da Cultura, Turismo, 
Biblioteca e Museus de Santa 
Maria da Feira, Dr. Gil Ferreira, 
foi o orador da Sessão Solene

Presidente do Real Gabinete 
Português de Leitura, Dr. Fran-
cisco Gomes da Costa proferiu 
um belo discurso

O Solar Feirense engala-
nou-se em noite de júbilo para 
comemorar a passagem do 
66º Aniversário de Fundação 
da Casa da Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria 

A diretora do cerimonial, 
Margarete Correia, agradeceu 
e anunciou diversas mensa-
gens recebidas.

O presidente da mesa de 
honra, Dr. Francisco Gomes 
da Costa, presidente da Asso-
ciação Luís de Camões com-
posta pelo Real Gabinete Por-
tuguês de Leitura, pelo Liceu 
Literário Português, pela Real 
e Benemérita Caixa de Socor-
ros D. Pedro V e pelo Camões 
Instituto da Cooperação e da 
Língua, fez a apresentação do 
vereador da Cultura, Turismo, 
Biblioteca e Museus do muni-
cípio de Santa Maria da Feira, 

Dr. Gil Ferreira, que realizou 
uma belissima orátoria, logo a 
seguir, o vereador, Dr. Gil Fer-
reira, entregou ao presidente 

da Casa, Ernesto Boaventura, 
algumas lembranças de Santa 
Maria da Feira.

Cumprindo a tradição, 
como reconhecimento e grati-
dão, houve a entrega de Títu-
los Honoríficos àqueles que se 
distinguiram pelo seu trabalho 
e sua colaboração ao longo do 
ano, à Casa da Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria.

A primeira-dama da Casa, 
Rose Boaventura, homena-
geou a esposa do vereador Dr. 
Gil Ferreira, D. Márcia Cardo-
so, oferecendo-lhe flores.

Uma noite de elegância em 
que a Família Feirense esteve 
reunida para comemorar os 66 
Anos de Fundação da, queri-
da por todos, Casa da Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria.  

Parabéns presidente Er-
nesto Boaventura e seus fiéis 

colaboradores, pelo trabalho 
que vêm desenvolvendo atra-
vés dos anos, legado que será 
deixado para as futuras gera-
ções de luso-brasileiros.

A troca de 
lembran-
ças entre 
o pres. 
Ernesto Bo-
aventura e  
o Vereador 
da Cultura, 
Turismo, 
Biblioteca e 
Museus de 
Santa Maria 
da Feira,, 
Dr. Gil Fer-
reira

Dr. Francisco 
Gomes da 
Costa receben-
do a lembrança 
de Santa Maria 
da Feira, das 
mãos Dr. Gil 
Ferreira Verea-
dor da Cultura, 
Turismo, Biblio-
teca e Museus 
de Santa Maria 
da Feira,

Pres. Ernesto Boaventura entregando o título 
de Sócio Honorário ao Dr. Gil Ferreira, verea-
dor de Santa Maria da Feira

Dr. Francisco Gomes da Costa entregando o  
Livro do Real Gabinete Português de Leitu-
ras ao vereador Dr. Gil Ferreira

A primeira-dama da Casa, Rose Boaventura, 
homenageou a esposa do vereador Dr. Gil Fer-
reira, D. Marcia Cardoso, oferecendo-lhe flores

A elegância em noite de gala: Tatiana, Beth Correia, Rose Boaven-
tura, Margareth Milhazes, Fatima Lopes, Ana Paula Cabral e Marga-
rete Correia

Belo registro onde vemos Camilo Leitão, primeira-dama Rose Boa-
ventura, pres. Sr. Ernesto Boaventura, o casal D. Marcia Cardoso e 
Dr. Gil Ferreira, vereador de Santa Maria da Feira

Amigos presentes à comemoração: Dario Santos, pres. Ernesto Bo-
aventura, Dr. Paulo Sena, diretor social da Casa de Viseu, o casal 
Marcia e Alcídio Morgado, presidente e primeira-dama da Casa de 
Viseu, diretor da Casa, Antonio Silva

Presenças ilustres: presidente do Conselho Adão Ribeiro, diretor Anto-
nio Silva, Antonio Simões, Luís Augusto, Pacheco e Dr. Flávio Martins

Mais amigos prestigiando a linda solenidade: o cantor Mario Simões, 
Fernando Pacheco, da Palmeiras Tintas, Antonio Martins e Rogério

Mesa do presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. 
Francisco Gomes da Costa, Orlando Inácio e Celso Valadares

Amigos das casas coirmãs presentes: o casal Patrícia e Leonardo 
Soares, primeira-dama e presidente da Casa dos Açores, Renato 
Figueiredo, presidente da Casa dos Poveiros e diretores

Os presidentes das Associações:  Casa das Beiras - José Henrique, 
Casa do Minho – Agostinho dos Santos, Paulo Morgado, e o diretor 
da Casa do Minho, Joaquim Fernandes e sra. Alzira

Um quinteto de peso: Ernesto Boaventura, Dr. Francisco Gomes da 
Costa, Luís Augusto, Pacheco e Dr. Francisco Vila Nova
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Portugal é campeão 
do mundo de hóquei em patins 

O Conselho da Comunidade Lu-
so-Brasileiro no Estado de São 
Paulo, presidido pelo Dr. Manuel 
Magno, realizou no ultimo dia 19 
de junho de 2019 uma Reunião 
Extraordinária da Assembleia 
Geral do Conselho. A ordem do 
dia foi: Conhecimento e Votação 
do novo estatuto do CCLB. Ti-
vemos a leitura e apreciação da 
ata anterior, assuntos diversos,a 
comemoração do Dia de Portu-
gal na Assembleia Legislativa, 
festividades de associações e 
assuntos de interesse. Nesta 
noite foi aprovado por unanimi-
dade o novo estatuto da enti-
dade, que fazia parte do novo 
planejamento estratégico pro-
posto pelo Dr. Magno, que como 
disse muito mais ágil e moderno 
e mais adequado aos dias atu-
ais. Ainda nesta noite tivemos a 
outorga de certificados de pre-
sença aos novos associados 
do CCLB, pelo diretor Dr. André 
Pinto de Sousa. Receberam 
o certificado: Rosimeire Apa-
recida Marques Estanqueiro; 
RosaMaria do Carmo Marques 
de Oliveira; Osvaldo Pereira 
Coelho Junior; Ricardo Gomes; 
José Roberto Saraiva; João Al-
berto Rodrigues; Maria Luisa 
Fernandes Domingos; Vilma Ve-
rônica Dias Nogueira; Yara Ma-
ria Chagas de Carvalho; Sandra 
ReginaTabossi Freire; Noemí da 
Silva Tabossi; Jeferson Carlos 
Machado Lanfredi; Antonio Mar-
ques Baptista; Adriano de Qua-
dros Pinto; Fábio Vianna Peres; 
Antonio Manuel da Costa Melo 

Conselho da Comunidade
Realizou Reunião, Assembleia e entregou Certificados

Composição da Mesa de Honra.

Aqui os novos associados presentes nesta noite e que receberam seu certi-
ficado das mãos do diretor Dr. André Pinto de Sousa.

Junior, agora todos integrados 
aum novo conceito de associa-
tivismo, especialmente ideali-
zado e destinado à integração 
dos luso-brasileiros, ao nosso 
convívio.

Depois de uma igualdade a zero no 
final do tempo regulamentar e no 
prolongamento, Portugal foi mais 
forte no desempate por grandes pe-
nalidades. Durante a final no Palau 
Blaugrana, na Catalunha, o guarda
-redes Ângelo Girão defendeu tudo 
o que havia para defender. Este é 
o 16.º título mundial da formação 
das “quinas”. O título fugia aos 
portugueses desde 2003, quando 
ganharam em Oliveira de Azeméis. 
Fora de Portugal, não ganhavam 
desde 1993 e em Espanha só triun-
faram uma vez, em 1960. “Podem 
começar a fabricar” uma estátua 
para Girão. No final do jogo,  o ca-
pitão João Rodrigues não colocou 
de fora a hipótese de construírem 
uma estátua para o guarda-redes 
Ângelo Girão, que teve uma exibi-
ção irrepreensível. “Podem come-
çar a fabricá-la”, brincou o jogador 
português. “Quando a gente chegar 
fazemos uma estátua para o meni-
no”. O guarda-redes afirmou ter ido 
buscar força à equipa para vencer 
este jogo. “Somos uma verdadeira 
equipa. Apesar de jogarmos uns 
contra os outros durante o ano, 
somos amigos. E isso nota-se cá 
dentro. Fizemos das nossas fraque-
zas, do cansaço, força. Eles corre-
ram imenso, meteram-se à frente 
de todas as bolas, as que sobra-
ram tentei parar. Fomos enormes, 

acho que fomos melhores que a 
Argentina”, disse Girão à RTP. Hél-
der Nunes, que na nova época vai 
atuar em Espanha, ao serviço do 
Barcelona, disse esperar que “Por-
tugal esteja orgulhoso” da equipa. 
“Um jogo que fica 0-0, pode pare-
cer contraditório mas foi 
um grande espetáculo”. 
“Tínhamos feito história, 
agora estamos na his-
tória”, diz o jogador. “O 
hóquei em patins está 
vivo. Portugal é isto, 
são estas pessoas”. Já 
Miguel Vieira lembra 
que este “foi um jogo 
muito complicado. Ganhar em Es-
panha um campeonato do mundo, 
nem nos meus sonhos era possível 
acontecer. É um sonho de menino. 
Somos os campeões do mundo, é 
o que interessa”, diz. O guarda-re-
des Ângelo Girão deixou ainda um 
apelo aos portugueses: “adorava 
que nos viessem receber ao aero-
porto. Nós merecemos e os portu-
gueses merecem festejar com esta 
taça”, disse, em entrevista à RTP. 

Os campeões mundiais regressa-
ram a Portugal na ultima segun-
da-feira. Girão apelou também a 
Marcelo Rebelo de Sousa que re-
ceba a equipa de novo em Belém. 
Um pedido a que o Presidente da 
República já tinha acedido, ainda 

antes de formulado pelo guarda-re-
des. Marcelo felicitou os campeões 
mundiais pela vitória e adiantou 
que “irá recebê-los em Belém logo 
que possam, depois da chegada a 
Lisboa”. Também o primeiro-minis-
tro e vários responsáveis políticos, 
como Rui Rio e Catarina Martins, 
deixaram mensagens no Twitter. Os 
três grandes, FC Porto, Sporting e 
Benfica também felicitaram os cam-
peões.

Caros Amigos acompanhem o 
nosso programa “PORTUGAL 

DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as 
feiras das 22,30 às 24 horas 

pela Rádio Trianon AM 740, e aos 
domingos das 11 às 12,30 horas 
também pela Trianon AM 740, o 

Programa “Heróis do Mar”, ambos 
com a apresentação de Martins 

Araujo e Adriana Cambaúva.



Portugal em FocoEdição de 18 a 24 de Julho de 2019

Fantástico Realismo de Euclides da Cunha
Grande homenageado da 17ª 

Festa Literária Internacional 
de Paraty, a FLIP 2019,  realizada 
de 10 a 14 de julho, na preciosa ci-
dade colonial portuguesa do litoral 
fluminense, foi, com toda justiça, o 
escritor Euclides da Cunha (1866 
– 1909), nascido em Cantagalo, 
no antigo Estado do Rio de Janei-
ro, autor do maior dos marcos do 
Modernismo nas letras brasileiras, 
Os Sertões, publicado em 1902, 
ao enfocar a Guerra de Canudos 
(1893 – 1897) - a luta de sertanejos 
baianos, liderados pelo sebastianis-
ta cearense António Conselheiro 
(1830 – 1897), contra os desígnios 
da República proclamada em 1889 
por um golpe militar que destronou 
o Imperador Dom Pedro II (1825 – 
1891). Foto de Euclides da Cunha 
ilustra a coluna. Ele era jornalista 
e, como enviado especial do diário 
paulistano O Estado de S. Paulo, 
acompanhou o conflito de quatro 
anos entre as tropas do Exército e 
os homens de António Conselhei-
ro, entrincheirados a cerca de 400 
quilômetros ao Norte de Salvador, 
próximos à divisa com Pernambu-
co. A magnífica obra de Euclides 
da Cunha, para além da moderni-
dade, evidenciada na linguagem e 
na própria trama, se transformaria, 
na segunda metade do século pas-
sado, num dos pontos de referência 
do Realismo Fantástico das letras 
latino-americanas, vencedor de cin-
co prêmios Nobel de Literatura no 
período de 1967 a 2010. O primeiro 
laureado foi o guatemalteco Miguel 
Ángel Asturias (1899 – 1974), com 
o romance O Senhor Presidente, 
em 1967, vindo em seguida, o chile-
no Pablo Neruda (1904 – 1973), em 
1971, o colombiano Gabriel García 
Márquez (1927 – 2014), em 1982, do 
consagrado Cem Anos de Solidão 
(1967) emblematicamente, símbolo 
do realismo continental, o mexica-
no Octavio Paz (1914 – 1998), em 
1990, e, por último, o peruano Mario 
Vargas Llosa, em 2010 – de 83 anos 
e o único vivo daquela fabulosa ge-
ração de romancistas hispano-a-

mericanos, sendo, inclusive, como 
Euclides da Cunha, colaborador, 
aos domingos, de O Estado de S. 
Paulo- chamado hoje, informalmen-
te, de Estadão.  

O escritor peruano nasceu nos 
altos da Cordilheira dos An-

des, em Arequipa, a 2.300 metros 
de altitude, ao Sul do país, bem pró-

xima à fronteira com o Chile – cidade 
fundada em 1540 pelo conquistador 
espanhol Francisco Pizarro (1476 – 
1541), que, como muitos dos desbra-
vadores despachados à época pe-
los Reis Católicos de Sevilha, era 
natural da Região de Extremadura, 
parte da outrora Lusitânia. Vargas 
Llosa vive desde a juventude entre 
Madri e Paris. Surgiu nas letras no 
início dos anos 1960, no começo 
do ‘boom’ da literatura latino-ame-
ricana, com “La Ciudad y los Per-
ros”, de 1963, traduzido, aqui, para 
Batismo de Fogo. Ele acabaria por 
reescrever, em 1981, a obra de Eu-
clides da Cunha, sob o nome de A 
Guerra do Fim do Mundo, com o 
seu distanciamento andino sobre o 
confronto de Canudos. Percorreu e 
pesquisou, durante meses, o cená-
rio dos sertões baianos de António 
Conselheiro, que alardeava aos 
seus insurgentes o retorno de O 
Adormecido Rei Dom Sebastião 

(1554 – 1578), dono de outro epíteto, 
O Desejado, último dos soberanos 
da iluminada Casa de Avis, desapa-
recido na Batalha dos Três Reis, na 
localidade marroquina de Alcácer-
Quibir. Outro peruano, Manuel Scor-
za (1928 – 1983), autor de Bom Dia 
para os Defuntos, de 1970, é, igual-
mente, um dos ícones do Realismo 
Fantástico. Mas o maior destaque 
em todo o mundo foi, inegavelmente, 
Garcia Marques, também jornalista, 
tendo passado pelas redações dos 
diários El Universal, de Cartagena 
de Índias, e El Heraldo, de Barran-
quilla. Sobressaem ainda o paname-
nho Carlos Fuentes (1928 – 2012), 
radicado na Cidade do México, o pa-
raguaio Augusto Roa Bastos (1917 – 
2005), os cubanos Alejo Carpentier 
(1904 - 1980) e Guillermo Cabrera 
Infante (1929 – 2005), o equatoriano 
de família libanesa, Jorge Enrique 
Adoum (1926 – 2009), o boliviano 
Augusto Céspedes (1904 – 1997), 
o venezuelano Arturo Uslar Pietri 
(1906 – 2001) e o chileno José Do-
noso (1925 – 1996)  - assim como 
os magistrais uruguaios Juan Carlos 
Onetti (1909 – 1994), Eduardo Gale-
ano (1940 – 2015) e Mario Benedetti 
(1920 – 2009). E a notável plêiade 
dos argentinos, considerados um 
‘boom’ dentro do próprio ‘boom’ da 
América Hispânica, destacando-se, 
na vanguarda portenha, o extraor-
dinário Jorge Luis Borges (1899 – 
1986), Julio Cortázar (1914 – 1984), 
nascido na Bélgica, Ernesto Sabato 
(1911 – 2011), Adolfo Bioy Casa-
res (1914 – 1999), Rodolfo Walsh 
(1927 – 1977) e Manuel Puig (1932 
– 1990). Merece referência especial 
o modernista Roberto Arlt (1900 – 
1942), nascido e criado no bairro de 
Flores, no centro de Buenos Aires, 
como o Papa Francisco, e jornalista 
da Última Hora argentina.

A FLIP 2019, ao homenagear 
o arrojado enviado especial 

do Estadão a Canudos, acabou por 
festejar, intrinsecamente, todo o má-
gico Realismo Fantástico das letras 
na América Espanhola. Enhora-
buena... Parabéns!  

DIA 18.07.2019
Manuel José Pereira Simão (Rancho Aldeias da 
Nossa Terra); Antonio Carlos Vale Fernandes 
(Rancho Aldeias da Nossa Terra); Daniele Gra-
ça Moreira (filha Antonio Moreira); Victor dos 
Santos Mendes; Mariana Nunes (filha do casal 
amigo Manuel das Águas e a Esperança).
DIA 19.07.2019 
Olga (Colaboradora da Numatur Turismo).
DIA 20.07.2019
Ferdinando Rosa Pereira (nosso amigo e assinante); 
Catarina (filha do casal Isabel e Celso do grupo Al-
deias da Nossa Terra); Graça Frazão (nossa amiga 
de longa data); 56 anos de Brasil em 2019 do amigo 
Antonio Loureiro (diretor da Comunidade Gebelinen-
se); Dr. José Cesário ex-secretario de Estado das 

Comunidades Portuguesas, e atual deputado. 
DIA 21.07.2019
José Manuel Dias Bettencourt (atual presidente da 
Casa Ilha da Madeira); Aniversário de Casamento 
dos amigos Sr. Amílcar Ferreira e Sra. Lourdes 
Ferreira (nosso chefinho da Trevo Estacionamen-
tos); Nuno Miguel (filho de Ana e Marcelo ambos 
da Casa de Brunhosinho); Nossa amiga de longa 
data Sra. Elzita  Ramos; José Firmino Moreno (ex-
sanfoneiro do Rancho Pedro Homem de Melo).
DIA 22.07.2019
Aniversário do amigo Toninho da Lanchonete da 
Portuguesa de Desportos; Aline Rachel da Ana 
(filha do amigo Sr. João da Ana); Aniversário de 
Casamento do Com. Abel da Câmara Martins e 
Sra. Maria Rosa; Eduardo M. Torres (filho do casal 
amigo Sr. Manuel e Sra. Tereza Torres); Sra. San-
dra Lossurdo (esposa Sr. João Aurélio de Abreu 

da Zarco Turismo); Renata Afonso Chokr (esposa 
do amigo Dr. Jamil Chokr); Walmir Barros da Silva 
(Colaborador do Sindicato de Panificação).
DIA 23.07.2019
Maria Aurora Fernandes (Mãe do amigo sanfonei-
ro Chiquinho do programa a Praça é Nossa, da 
banda Alma Lusíada e da banda do Roberto Leal).
DIA 24.07.2019
Sra. Maria Filomena Teixeira (esposa do falecido 
amigo Dr. José Rufino Teixeira ex- presidente do 
Conselho Deliberativo da Casa Ilha da Madeira e do 
Elos Sul); Sra. Nívia da Silva Marta (esposa do em-
presário Sr. Belarmino da A . Marta); o amigo Mar-
cel Lemos Mizukawa; Comemora neste dia seus 73 
anos de idade o amigo Manuel Leal (sempre ligado 
aos amigos da panificação) esposo da Sra. Isaura 
das Neves Duarte Leal; Lucas Tavares Sanchez (in-
tegrante do Rancho Pedro Homem de Mello).

A data máxima da classe da panifica-
ção o “Dia do Panificador”, foi comemo-
rada pelo SAMPÃO no ultimo dia 05 de 
Julho de 2.019, cuja data do Dia do Pa-
nificador é dia 08 de julho, data em que 
se venera também Santa Isabel padro-
eira dos Panificadores. O SAMPAPÃO 
é a entidade que congrega o SINDIPAN 
(Sindicato da Indústria de Panificação e 
Confeitaria de São Paulo), a AIPAN (As-
sociação da Indústria de Panificação e 
Confeitaria de São Paulo), a FUNDI-
PAN (Fundação do Desenvolvimento da 
Indústria de Panificação e Confeitaria), 
e ainda o IDPC (Instituto do Desenvol-
vimento de Panificação e Confeitaria). 
Um dia comemorado em alto estilo e 
com muita gala, tudo em homenagem 
àquele que trabalha desde que o sol 
nasce até o sol de por no horizonte. Esta 
grande festa foi realizada nos elegantes 
salões de festas do Buffet Torres, que 
ali recebeu em suas dependências, 
centenas e centenas de empresários 
da classe, autoridades, amigos e con-
vidados. A comemoração do Dia do Pa-
nificador contou, com o apoio e patro-
cínio das empresas: Moinho Anaconda, 
Aurora, Moinho Pacifico, Moinho Santa 
Clara, FEMSA, Bunge Alimentos, Sea-
ra e Kibom. O cerimonial deste grande 
evento esteve a cargo do Sr. Luis Hen-
rique, que agradeceu a presença de 
todos, aos patrocinadores e convidou 
à frente o Presidente do SAMPAPÃO 
Sr. Antero Pereira, o 1.o vice presidente 
e Presidente da AIPESP Sr. Rui Gon-
çalves e o Prefeito de São Paulo Bruno 
Covas. O Sr. Antero Pereira depois de 
saudar a todos disse ao prefeito: “Siga 
os passos de seu avô que dizia que 
ia todos os dias à padaria tomar seu 
café, e certamente logo estará aqui não 
como prefeito, mas sim, como Gover-
nador”. O Prefeito Bruno Covas no uso 
da palavra saudou a todos, agradeceu 
o convite e disse: “O Sr. Antero em re-
cente visita me disse que eu já tinha ido 
a esse evento como deputado estadu-
al e agora tinha de ir como prefeito”. E 
continuou: “A Cidade de São Paulo hoje 
é uma cidade vocacionada à economia 
criativa, na qual a gastronomia é um 
dos principais geradores de emprego e 
renda na cidade. Hoje gera diretamente 
cerca de 400.000 empregos. Estou aqui 
para reconhecer o trabalho de vocês, 
agradecer por acreditarem na Cidade 
de São Paulo, e que cada vez mais a 
gente possa ter uma economia mais 
forte, graças ao trabalho, dedicação e 
esforço de vocês”. Na seqüencia tive-
mos a execução do Hino das Padarias 
de autoria de Roberto Leal e a palavra 
do Sr. Antero Pereira que saudou o 
amigo Prefeito de Mairiporã Sr. Antonio 
Aiacyda e saudou a todos os órgão da 
classe presentes e disse: “Saúdo aqui 
o Rui Gonçalves meu vice presidente e 
presidente da AIPESP e em seu nome 
cumprimento todas as entidades de 
panificação de São Paulo e do Brasil e 
todos os membros de minha diretoria, 
os panificadores presentes, empresas 
patrocinadoras, e em nome da Sra. Re-
gina de Sá esposa do deputado Arnaldo 
Faria de Sá cumprimento todas as se-
nhoras presentes.  As nossas entidades 
continuam trabalhando firme e forte, 
para que a panificação de São Paulo, 
seja a melhor panificação do Brasil e 
até a nível mundial”. Convidou a todos 
para estarem presentes a FIPAN 2019, 
que se inicia dia 23 de julho no Center 
Norte, a maior feira de Panificação da 
América Latina, 100% vendida, e para-
lelamente a FESTPAN neste ano com 
o tema “A industria 4.0 a quarta onda”, 
e ainda disse sobre a campanha do 
SAMPAPÃO na TV para aumento do 
consumo do pão, a partir do dia 14.07. 
Encerrou dizendo uma frase do seu 
guru de Gebelim João Borralho, “Não 
espere que os outros façam...faça você 
mesmo”. O 1.o vice presidente Sr. Gon-
çalves no uso da palavra parabenizou a 
todos pelo Dia do Panificador, saudou 

todos os panificadores presentes, sua 
diretoria da AIPESP e em nome do Sr. 
Antero toda a diretoria do SAMPAPÃO, 
parabenizou o Sr. Delcino Pedro dos 
Santos e sem eu nome o João, o Mar-
celo e outros que fizeram aquela boni-
ta festa e ainda os colaboradores e o 
Arnaldo Faria de Sá que acompanha a 
entidade há mais de 30 anos e sem eu 
nome cumprimentou todos os políticos 
presentes. O Sr. Antero procedeu a en-
trega de uma homenagem ao Deputado 
Arnaldo Faria de Sá, atual prefeito do 
Bairro do Jabaquara. O Presidente do 
Sindicato de Panificação de Franca Sr. 
Augustinho Juliatti, prestou uma singe-
la homenagem ao Sr. Rui Gonçalves 
que não pode estar presente na festa 
daquela entidade. O Sr. Rui Gonçal-
ves agradeceu e falou do orgulho de a 
frente da AIPESP suceder nomes como 
Frederico Maia, Rubens Casselhas, Al-
fredo Carreira, Castro e Manuel Alves e 
salientou que sua filosofia é ver a pani-
ficação de São Paulo, responsável por 
cerca de 20% do PIB da cidade, cada 
dia melhor. Depois de um concorrido 
coquetel e um maravilhoso jantar ser-
vido pelo Buffet Torres, tivemos um dos 
momentos mais esperados da noite, 
a entrega do prêmio “Panificador do 
Ano”, que em todos os anos, destaca o 
trabalho de empresários do setor e de 
suas equipes, sempre empenhados em 
aperfeiçoar constantemente, sua oferta 
de produtos e serviços, bem como seus 
modelos de gestão comercial. E assim 
a melhor forma de premiar essa classe 
de empreendedores, é premiá-los no 
seu dia, “O Dia do Panificador”. Neste 
ano foram homenageadas com o refe-
rido premio as empresas: Panificadora 
Canaã, que recentemente comemorou 
30 anos, lá estiveram os irmãos Marce-
lo e Mauricio e a esposa Sra. Patrícia; 
Nova Guarulhos Padaria Sr. João Ba-
tista Pires e a Sra. Maria de Lourdes;  
Panificadora Estrela do Lageado Sr. Sr. 
José e Sra. Lucia; Freixiel Paes e Do-
ces Sr. José do Nascimento pereira e 
a Sra. Maria Filomena Pereira; Paes e 
Doces Jardim Europa Sr. Julio e Sra. 
Maria Lucia e a neta Maria Julia. O 
Presidente Sr. Antero Pereira após as 
homenagens disse: “Muito obrigado 
pelo que tem feito pela panificação, são 
casas iguais as vossas, que foram es-
colhidas entre milhares, que fazem a di-
ferença, e certamente os vossos filhos 
continuarão tendo orgulho de dizer que 
são panificadores”. Ainda nesta noite, 
o Dr. José Lourenço Presidente do Nú-
cleo do CDS-PP no Brasil, representan-
do a presidente do partido Professora 
Assunção Cristas e o secretario Pedro 
Morais, deu posse ao Sr. Antero Pe-
reira, como coordenador do núcleo do 
partido em São Paulo. O CDS-PP é um 
partido em Portugal do centro direita, 
cristão liberal, defensor da família, da 
moral e dos bons costumes, de tradi-
ção e cultura portuguesa, um partido 
moderno. O Sr. Antero Pereira chamou 
para junto de si, todos os amigos que 
aderiram ao CDS-PP e disse: “Faremos 
um grande núcleo, assumimos o com-
promisso, agradeço a todos que ade-
riram, estamos cansados de sermos 
portugueses de 2.a classe, agradeço a 
Renata e ao Bettencourt que indicaram 
meu nome”. Foi apresentado um vídeo 
da Dra. Cristas enaltecendo a pessoa 
de Antero Pereira e que contava com 
ele. Foram ainda homenageados os pa-
trocinadores daquele evento. Os direto-
res João Lucas e Delcino Pedro proce-
deram ao sorteio de vários pacotes de 
viagens entre os presentes, cortesia do 
SAMPAPÃO e da Numatur Turismo. A 
festa continuou noite/madrugada aden-
tro, com um grande show da banda 
Gostoso Veneno Parabéns ao SAMPA-
PÃO por mais este sucesso. Parabéns 
Panificador pelo seu dia. Confira mais 
detalhes no site www.portugalemfoco.
com.br ou pelo facebook/Portugal em 
Foco

Panificadora Estrela do Lageado sendo homenageada, Sr. José W. Alves 
Gonçalves a esposa Sra. Lucia Gonçalves e ainda temos como sócios o Sr. 
Luis A. Neto e o Sr. Antonio D. Fernandes.

Presentes vemos a Sra. Marlene Abreu, a 1.a dama da AIPESP Sra. Magna 
Gonçalves, a 1.a dama da Roca Contabilidade Ângela Scardine e o esposo 
Dr. Paulo Scardine.

Dia 20.07.2019
Festa de Santoinho no Centro 
Cultural Português de Santos
O Centro Cultural Português de 
Santos estará realizando nesta noi-
te a partir das 20 horas no salão de 
festas do Centro Espanhol, mais 
uma grande festa de Santoinho, 
onde teremos a exibição do Rancho 
Folclórico Verde Gaio. Convites e in-
formações Rua Amador Bueno, 188 
Santos/SP Fones: (013) 3219-3079 
(013) 3234-6503 - Fax: (013) 3234-
9395  
Dia 03.08.2019
Festival da sardinha portuguesa 
na Casa de Portugal do Grande 
ABC
A diretoria da Casa de Portugal do 
Grande ABC convida a todos para 
mais um almoço em sua sede a 
partir das 12,30 horas com muitas 
Sardinhas na Brasa com Batatas 
ao Murro e Febras de Porco Assada 
com muita sardinha portuguesa as-
sada e febras. Criança até 10 anos 
grátis. Convites e informações com 
Cristiane R. Nossa Senhora de Fáti-
ma 55 - Santo André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188
Dia 11.08.2019
Almoço do Dia dos Pais no Arouca
Você não pode perder a comemo-
ração do Dia dos Pais no Arouca, 
vá e leve seu pai para um almoço 
diferente.  Teremos a partir das 12 
horas aquela maravilhosa Baca-
lhoada Arouquense além ainda de 
outros pratos e acompanhamentos.  
A animação desta tarde estará a 
cargo do conjunto Família Masan. 
Informações convites e reservas a 
Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia 
Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pe-
los fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 
- 2455.1988 WhatsApp 97133.9196 
Dia 17.08.2019
Canta e Dança Portugal Benefi-
cente na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo 
estará nesta noite realizando uma 
grande festa beneficente em prol do 
Lar da Provedoria. Teremos muita 
usica para os presentes dançarem 
com a tocata do Grupo Folclórico 
da Casa de Portugal e como con-
vidado o Grupo Folclórico da Casa 
de Portugal de Campinas. Valor do 
convite R$ 20,00 ou 3 kg de manti-
mentos não perecíveis menos açú-
car. Convites e Informações: Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 – 
3273.5551  
Dia 18.08.2019
Almoço dos Veteranos com Ban-
da Alma Lusíada
Não perca mais um almoço dançan-
te do Grupo Folclórico dos Vetera-
nos de São Paulo do Rotary Clube. 
Teremos o sensacional bacalhau 
preparado de varias formas como 
o escondidinho de bacalhau, além 
ainda de outros pratos e acompa-
nhamentos. A animação estará a 
cargo da maravilhosa Banda Alma 
Lusíada. Informações e convites 
pelos fones 5589.3309 – 2641.8117 
ou pelo WhatsApp 99902.4295 Rua 
Senador Godoi 777 Bairro da Penha 
Email amotorrao@gmail.com

Sua Excelencia o Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou 
para 6 de outubro de 2019 a realização 
das próximas Eleições Legislativas.
Nestas eleições são escolhidos os re-
presentantes dos portugueses para a 
Assembleia da República, cabendo aos 
nacionais residentes no estrangeiro ele-
ger 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, devido 
ao recenseamento automático, o número 
de eleitores portugueses no estrangeiro 
subiu substancialmente, existindo atual-
mente 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 Orgâ-
nica n.º3/2018, de 17 de agosto) torna-
se necessário  relembrar os cidadãos 
portugueses inscritos no estrangeiro 
que passam 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://
consuladoportugalsp.org.br/eleicoes-le-
gislativas-06-de-outubro-de-2019/).
Todos os cidadão que se tenham recen-
seado anteriormente estão automática-
mente inscritos como votantes por via 
postal. Caso queiram alterar esta situ-
ação e votar presencialmente no Posto 
consular deverão manifestar a sua pre-
ferência, pessoalmente, junto do posto 
consular ou da seção consular da respe-
tiva comissão recenseadora até à data 
de marcação de cada ato eleitoral (publi-
cação 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 manifes-
tada nenhuma preferência, até a data 
de convocação do ato eleitoral, os cida-
dãos portugueses inscritos no estran-
geiro exercerão o seu direito de voto por 
via postal. O referido direito de opção 
de voto dos eleitores residentes no es-
trangeiro termina no dia em que ocorre 
a publicação em Diário da República da 
decisão do Presidente da República so-
bre a data da realização das Eleições Le-
gislativas. 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 rece-
berão em suas moradas um boletim de 
voto e restante material necessário para 
exercerem 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.

Eleições 

Legislativas
Outubro 2019
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O Presidente da Casa de Portugal do Grande ABC Sr. Carlos Rodrigues a 
esposa Sra. Marcia Rodrigues, a irmã e diretora Dra. Marcia Rodrigues o 
esposo Dr. Geraldo F. Rodrigues Junior e a matriarca Sra. Maria do Céu.

O Dr. José Lourenço Presidente do Núcleo do CDS-PP no Brasil, deu posse 
ao Sr. Antero Pereira como presidente do Núcleo de São Paulo, aqui com 
amigos que já aderiram ao CDS-PP São Paulo.   

Sr. Antonio Portugal diretor do SAMPAPÃO e da Padaria A Praça, a esposa 
Sra. Marcia R. Portugal da Silva, a filha Suzana R. Portugal, o Sr. João 
Gomiero, o Sr. Luís Felipe S. Brandao, a Beatriz Portugal O. Silva, Regina e 
Henrique R. Portugal da Silva, Marco A. S. Colaço e Laiz Rossi.

Reunidos vemos o Sr. Manuel da 15, Carlos Perregil, Carlos Teixeira, Valdo-
miro G. da Rocha, Vagner Ferreira e João Lucas.

Sr. Antero Pereira na homenagem aos patrocinadores deste grande evento.

Sr. Adalberto Vieira Freire (UNEPA), Sr. Antero Pereira Presidente do (SAMPA-
PÃO), o vereador Toninho Paiva, Dr. Manuel Magno do Conselho da Comuni-
dade, Dr. Fernando R. Pereira Presidente da Casa da Madeira de Santos e do 
CDS-PP naquela cidade, e o Sr. Artur Martins um dos fundadores da UNEPA. 

Aqui a homenagem à Nova Guarulhos Padaria, Sr. João Batista Pires e a 
esposa Sra. Maria de Lurdes dos S. Pires.

Homenagem à Panificadora Canaã, os irmãos Marcelo e Mauricio da Costa 
Fernandes e a esposa Sra. Patrícia Fernandes.

Sr. Antonio Rodrigues diretor do Buffet Torres, o vice presidente do SAMPA-
PÃO Sr. Carlos Perregil e o Prefeito da Cidade de São Paulo Bruno Covas.

Sr. Carlos Gonçalves Teixeira da Paes e Doces Manhattan, sua esposa Sra. 
Marlene de M. Teixeira, Sr. Samuel Sampaio, a esposa Sra. Jessica Sam-
paio, o Sr. João de D. Sampaio, a esposa Sra. Roseli J. M. Sampaio, a 
cunhada Sueli de Jesus, o Sr. João e Cristiane C. Teixeira, a Luciana de M. 
Teixeira e o Leandro de M. Teixeira.

Vemos a 1.a dama do SAMPAPÃO Sra. Aurora Pereira, a Sra. Emilia Lourei-
ro, a Norma Fabiano assessora do Vereador Toninho Paiva, a Sra. Regina 
de Sá, e a 1.a dama da Comunidade Gebelinense Sra. Fernanda Rodrigues.

Homenagem do Sindicato de Franca na pessoa do presidente Sr. Augusti-
nho Juliatti e diretoria ao Presidente da AIPESP Sr. Rui Gonçalves.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira a esposa Sra. Maria Aurora Pereira e os panificadores homenage-
ados nesta noite: Panificadora Canaã; Nova Guarulhos Padaria; Panificadora Estrela do Lageado; Freixiel Paes e 
Doces; Paes e Doces Jardim Europa.

Homenagem do SAMPAPÃO na pessoa do presidente Sr. Antero Pereira, 
e o Sr. Rui Gonçalves, ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, e vemos ainda 
o Vereador Adilson Amadeu e o Prefeito de Mairiporã Sr. Antonio Aiacyda.

Da Freixiel Paes e Doces vemos os irmãos homenageados Jose do Nasci-
mento Pereira e Manuel Luiz Gonçalves que ainda contam com os sócios e 
filhos Hermínio e o Sérgio.

O Presidente Sr. Antero Pereira, seus vice-presidentes e todos os diretores do SAMPAPÃO, e ainda as integrantes 
do comitê feminino. 

SAMPAPÃO  COMEMOROU O
“DIA DO PANIFICADOR” NO BUFFET TORRES

Sr. José Manuel Bettencourt Presidente da Casa Ilha da Madeira de São 
Paulo, sua prima Sra. Maria Gilda Lourenço, o esposo Sr. Antonio Jose Lou-
renço e o Dr. Fernando R. Pereira Presidente da Casa da Madeira de Santos.
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Alex Telles, jogador do 
FC Porto, da I Liga portu-
guesa de futebol, prome-
teu no sábado aos adep-
tos do clube que a equipa 
vai “fazer de tudo para 
trazer o título para casa”.

 O defesa brasileiro 
deixou a promessa no 
final do espectaculo de 
apresentação dos novos 
equipamentos do emble-
ma ‘azul e branco’, que 
decorreu na baixa da ci-
dade do Porto, num even-
to que juntou alguns mi-
lhares de adeptos.

“É incrível estes mo-
mentos que passamos 
junto da família portista. 
Hoje completo três anos 
aqui, estou muito feliz. A 
mensagem é clara e sim-
ples, vamos fazer tudo 
para trazer o título para 
casa”, disse Alex Telles.

As palavras do lateral 
esquerdo foram um dos 
pontos alto de uma noite 
onde os ‘dragões’ apre-
sentaram os três equipa-
mentos de jogo que vão 
usar em 2019/20, assim 
como vestuário de treino 
e uma linha de roupa des-
tinada aos adeptos.

Além de alguns atores 
e modelos, participaram 
no desfile vários atletas 

Alex Telles
promete que FC 
Porto «vai fazer 
tudo para trazer o 
título para casa»

das modalidades do clu-
be, assim como jogado-
res do plantel principal 
de futebol.

As maiores ovações 
da noite foram para os re-
forços Nakajima, Zé Luís, 
Luís Diaz e Saravia, em-
bora tenham também sido 
muito saudados os joga-
dores Pepe, Vaná, Alex 
Teles, e os jovens Fábio 
Silva, Romário Baró e 
Diogo Costa.

Os atletas desfilaram 
com o terceiro equipa-
mento, este ano em tons 
de amarelo, com o secun-
dário, dominado pelo azul 
escuro, e o tradicional, que 
mantém as emblemáticas 
riscas azuis e brancas, e 
os números a vermelho 
nas costas, mas este ano 
com maiores apontamen-
tos de azul na zona dos 
ombros e mangas.

O espetáculo da apre-
sentação, que teve com 
pano de fundo o edifício 
da reitoria da Universida-
de do Porto, foi também 
animado por vários músi-
cos e bailarinos da cidade

O futebolista internacional 
argentino Salvio ficou hoje 
de fora dos 27 convocados 
do Benfica para a digressão 
aos Estados Unidos, onde 
competirá na International 
Champions Cup.

 O Benfica divulgou hoje 
os 27 jogadores escolhidos 
por Bruno Lage, numa lista 
em que não consta Salvio e 
num momento em que a im-
prensa tem adiantado a pos-
sibilidade de o extremo estar 
de saída, depois de oito épo-
cas consecutivas na Luz.

Salvio, de 29 anos, che-
gou inicialmente ao Benfica 
em 2010/11, por empréstimo 

Benfica viaja para os EUA com 27
jogadores, mas sem Salvio nas contas

do Atlético de Madrid, mas 
haveria de regressar e cum-
prir oito épocas, já a título 
definitivo.

Para a viagem aos Es-

tados Unidos, Bruno Lage 
fez entrar André Almeida e 
Ebuehi, que recuperam de 
lesões, e o médio sérvio Zi-
vkovic, que se apresentou 

mais tarde, por ter estado no 
Europeu de sub-21, e não 
jogou os dois primeiros par-
ticulares.

O treinador já tinha dei-
xado de fora, no jogo com a 
Académica, Pedro Álvaro e 
Nuno Santos, enquanto Da-
vid Tavares e Jhonder Cádiz 
lesionaram-se no jogo diante 
do Anderlecht.

De acordo com um bole-
tim clínico dos ‘encarnados’, 
o médio David Tavares con-
traiu uma “entorse no joelho 
direito” diante do Anderlecht, 
num encontro em que Cádiz 
sofreu uma “lesão na região 
posterior da coxa direita”.

O Sporting empatou este sábado 2x2 
no terreno do St. Gallen, no segundo e 
último encontro de preparação da equipe 
da I Liga portuguesa durante o estágio na 
Suíça.

Após a derrota com o FC Rapperswil-
Jona (3x1), do terceiro escalão da Suíça, 
os ‘leões’ chegaram a uma vantagem de 
2-0, com gols de Bruno Fernandes (02 
minutos) e Wendel (25), mas a equipa da 
principal liga helvética chegou ao empate 
por Dereck Kutesa (43) e Silvan Hefti (52).

O próximo encontro de preparação do 
Sporting é com os belgas do Club Brugge, 
a 19 de julho, cinco dias antes de defron-
tarem os ingleses do Liverpool, campe-
ões europeus, fechando a pré-temporada 
frente ao Valência, no Troféu Cinco Violi-
nos, a 28.

O Sporting de Braga somou hoje a ter-
ceira vitória em outros tantos encontros 
na pré-temporada, ao vencer em casa do 
Portimonense, por 1x0, em jogo de pre-
paração para as duas equipes da I Liga.

Um golo de João Novais, aos 87 mi-
nutos, deu o triunfo à equipa comandada 
por Ricardo Sá Pinto, que, pela primeira 
vez, não sofreu gols. A vitória sobre o 
Portimonense, no primeiro teste com uma 
equipe da I Liga, junta-se às conseguidas 
frente ao Varzim (5x1) e à Oliveirense 
(4x1), duas equipes do segundo escalão.

Já o Portimonense sofreu a primeira 
derrota da temporada, depois de ter ven-
cido os galeses do Wrexham, por 1x0, no 
primeiro encontro de preparação.

Os algarvios jogam com o Marítimo na 
terça-feira, no mesmo dia em que os bra-
carenses defrontam o Al-Duhail, do Qatar.

Sporting
termina

estágio na
Suíça

com empate 
frente

ao St. Gallen

Sp. Braga
vence em 

Portimão e 
mantém-se 100% 

vitorioso na
pré-temporada

Portugal sagrou-se, este 
domingo, campeão do mun-
do de hóquei em patins, de-
pois de ter vencido a Argen-
tina, nos pênaltis (2x1), na 
final disputada em Barcelona 
(Espanha).

No tempo regulamentar e 
no prolongamento não hou-
ve gols. A seleção nacional já 
não vencia o Mundial há 16 
anos (Oliveira de Azeméis, 
2003).

Hélder Nunes, que se 
transferiu do FC Porto para 
o Barcelona, Rafa (FC Por-
to) e Vieirinha (Benfica), são 
os três jogadores naturais 
de Barcelos que integram a 

PorTUGAl é CAmPEão do
mUndo dE hóqUEi Em PATinS

equipe portuguesa.
Este é o 16.º título de 

campeão do mundo conquis-
tado por Portugal.

Penáltis: Argentina mar-

cou, Portugal marcou, Ar-
gentina falhou (defendido), 
Portugal falhou (defendido), 
Argentina falhou (por cima), 
Portugal marcou (por Hél-

der Nunes, e colocou-se em 
vantagem), Argentina falhou 
(defendido), Portugal falhou 
(defendido), Argentina falhou 
e acabou: 2x1 para Portugal.



Rio de Janeiro, 18 a 24 de Julho de 2019PORTUGAL  EM FOCO

Saudades de Portugal

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

Impossível não continuar falando do nosso 
querido Portugal, após a minha tão recente 
visita à pátria mãe. Especialmente diante do 
entusiasmo do meu querido sobrinho Leonar-
do, que, pela primeira vez, visitou as terras lu-
sas, apesar de possuir a cidadania portuguesa 
há algum tempo. Chegamos no último final de 
semana e já me telefonou e mandou mensa-
gens pelo menos dez vezes, para falar de seu 
encantamento em tudo o que viu, em especial 
a sensação de liberdade, em virtude da segu-
rança que o país oferece a seus cidadãos e 
todos aqueles que o visitam. Além de Lisboa e 
arredores, com sua bela história e monumen-
tos, fomos ao norte, região fascinante, princi-
palmente pela beleza natural. Leonardo está 
deslumbrado e não se cansa de dizer: “em 
Portugal não existe lugar que não seja bonito”. 
Confesso que concordo. Me chamou atenção, 
positivamente, uma Lei aprovada pelo Parla-
mento Português que determina que o cidadão 
deve ter direito à moradia. No meu entendi-
mento, este é um princípio básico da cidada-
nia. E aí me lembrei que, por volta de 2003 ou 
2004, meu saudoso marido, Gerson Bergher, 
participou de um congresso em Miami, cujo 
tema era moradia popular. O congresso mos-
trou que, nos Estados Unidos, a moradia popu-
lar não era financiada pelo governo americano, 
mas sim pelo próprio trabalhador, que pagava 
as prestações de acordo com o valor da renda 
familiar. Parece que, em Portugal, o modelo 
será o mesmo. Acho bom e importante! Afinal, 
o ser humano tende a valorizar somente aquilo 
que constrói através de sua luta e trabalho.

Prá lá de especial o
Cantinho das Concertinas

Mais uma vez, 
a Comunidade lu-
so-brasileira lotou o 
restaurante Cantinho 
das Concertinas, no 
Cadeg. Com mais um 
sucesso absoluto da 
tradicional Aldeia Por-
tuguesa, com o con-
junto Cláudio Santos 
& Amigos, divulgando, 
mais e mais, a cultura 
das aldeias portugue-

sas. Esta semana, com 
trajes típicos, o Grupo 
agitou a tarde lusa, do 
Cadeg; e, com os olhos 
atentos e presentes 
de Carlinhos Cadavez 
e sua companheira 
de vida e labuta, Ilda, 
que estiveram lá na 
“terrinha”, carregando 
suas energias e o an-
fitrião recepcionou  os 
amigos e clientes com 
muita alegria e carisma 
costumeiros e acolhe-
dores.

Um sábado 
tipicamente 
português, 
com o con-
junto Claudio 
Santos & 
Amigos, em 
trajes por-
tugueses e 
como sempre 
agitando os 
presentes

Nosso Carlinhos Cadavez,  já de volta de Portugal,  com os amigos Alfredo, Ricar-
do Paladino, e -------
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R.F. LUÍS DE CAMÕES - Show de alegria no Espinho
Um dia marcado 

pela alegria e des-
contração no almoço 
dançante da Casa 
de Espinho que, nes-
se domingo, recebeu 
o Rancho Folclórico 
Luís de Camões, do 
Clube Português de 
Niterói, que realizou 
uma apresentação 

encantadora, com o 
charme e a beleza 
de seus trajes e seus 
cantares. Que show!!!

Mais uma vez o 
presidente da Casa 
de Espinho, Fábio 
Cruz e sua diretoria, 
deram um exemplo 
de organização de 
um belo evento.  Uma 

grande alegria com 
o conjunto Claudio 
Santos & Amigos, 
agitando o salão 
espinhense; enfim, 
mais um belo peda-
ço de tarde passado 
na Casa de Espinho. 
Prestigiem!! Vale a 
pena conferir.

R.F. Luís de Camões, do Clube Português de Niterói, abrilhantou o convívio social na Casa de Espinho, seus cantares 
e belissimos trajes mostram todo garra de seus componentes

Um show de alegria do time feminino da Casa de Espinho, 
orgulhando-se da sua Associação

Apresentação maravilhosa do R.F. Luís de Camões rece-
bendo carinho e aplauso de todos

Panorâmica do domingo social da Casa de Espinho onde 
a tarde foi pequena para tanta atração

R.F. Luís de Camões foi a atração do almoço dançante 
na Casa de Espinho e disse ao que veio, sucesso total

Claudio Santos 
& Amigos 
deram um o 
charme musical 
ao almoço 
dominical, na 
Casa de Es-
pinho. Música 
para dançar 
e rever sua 
saudade
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15º ANIVERSÁRIO DO G.F. SERÕES DAS  ALDEIAS
Como tradicional-

mente, todos os anos, 
é realizado o Almoço 
Festivo do Grupo Fol-
clórico Serões que, 
este  ano comemorou 
seu 15º Aniversário de 
Fundação. Uma festa 
muito esperada pelos 
seus componentes lu-
so-brasileiros que se  
entregam de corpo e 
alma às tradições por-
tuguesas. Dá gosto 
de ver esses jovens 
divulgando o Folclore 
Português. Festejam, 
realizando uma exibi-
ção com muito encanto 
e magia. Um verda-
deiro show que deixou 
orgulhoso o presidente 
Manuel Ramos, grande 
baluarte e incentivador 
desses jovens; enfim, 
uma tarde perfeita e 
de muita alegria. Um 
delicioso bolo comemo-
rativo  e todos cantan-
do juntos os parabéns 
pelos 15 anos de exis-
tência do G.F. Serões 
das Aldeias, divulgando 
Portugal, marcou o en-
cerramento desta gran-
de festa.

Belo registro dos os componentes do G.F. Serões das Aldeias: Rogério, Jane e Fer-
nando, presidente Manuel Ramos, sua irmã Maria Ramos, o vice-presidente Cilio e 
esposa Ângela, exibindo a caneca comemorativa de aniversário

O presidente 
transmontano, 
Ismael Lou-
reiro, espo-
sa Sineide, 
componentes 
do G.F. Serões 
das Aldeias, 
provedor José 
Queiroga, 
numa grande 
confraterniza-
ção

O presidente 
do G.F. Serões 

das Aldeias 
Manuel 

Ramos ao 
lado de sua 

querida irmã 
Maria Ramos, 
as folcloristas 
Jane,  Michel-
le, Cristiane e 

Millena num 
dia especial e 

a certeza do 
dever  cum-

prido

Manuel 
Ramos, 

Presiden-
te do G.F. 

Serões das 
Aldeias era 

só alegria 
com o casal 

de amigos

O dinâmico empresário Manuel Ramos, proprietário da 
conceituada Ferragens Pinho, com um grupo de amigos

Imagem mar-
cante na festa 
comemorativa 
do 15º aniver-

sário de fun-
dação do G.F. 

Serões das 
Aldeias. São 

fotos como 
esta, que 

devem marcar 
o coração de 
seus compo-

nentes

Num destaque, o vice-presidente transmontano, José 
Brites com sua esposa Irene, o casal Ana Maria e José 
Matos, o diretor social Joaquim Bernardo

Entrada do G.F. 
Serões das Al-
deias, na festa 
de seus 15º 
anos de funda-
ção. Vendo-se o 
futuro do folclo-
re através deste 
lindo casal



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

Alcina

DE RESTAURANTES

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

Maneca

ParabéNs a diretoria da casa Vila da feira e terras de saNta maria

Como sempre digo, um Clube Luso-Brasileiro é 
o local para reviver, lembrar e encontrar amigos, 
além da culinária e das tardes dançantes. Na fes-
ta de aniversário do Rancho Folclórico Serões 
das Aldeias, realizado no Solar Transmontano, foi 
uma maravilha. Podemos ver na foto, D. Idália e o 
Empresário Manuel Mota, grande amigo, que por 
sinal são da mesma aldeia em Portugal e relem-
braram muitas coisas de infância. Como isso é 
bom. Na sequência, vemos D. Emília, esposa do 
amigo Mota e a seguir, sua simpática secretária. 
Para o quarteto em pauta, o desejo de muita saú-
de e de nos encontrarmos mais vezes.

HomeNs de Peso da 
Nossa comuNidade

GeNte das liNdas terras cHaVes, mais PrecisameNte, couto de erVededo

dr. carlos felix 
estreou NoVa idade

Viseu seNHora da beira!

depois de uma boa feijoada, 
um close, para relembrar

lindas duas Jovens, 
destaque de semana

destaque de quem  trabalha e Prestigia

Domingo passado, quem foi levar um abraço, aos jovens 
Folcloristas, do Rancho Serões das Aldeias, parabeni-
zando-os pelo seu Aniversário, como vemos na foto, as 
jovens Senhoras: D. Flávia Alves e D. Virginia Real.  Re-
almente D. Virginia, este registro é  para lhe agradecer o 
carinho que sempre nos proporciona, quando nos encon-
tramos e tenha a certeza que é mutuo e verdadeiro. Que 
deus  Abençoe esta linda dupla, com muita saúde.

liVro maria da foNte, 
casa do miNHo

famÍlia liNda

Na linda Sessão Solene da Casa Vila da Feira e 
Terras de Santa Maria, no lindo visual fotográfi-
co, pessoas admiráveis. Vamos descrever o por 
que: à esquerda, D. Maria Alzira e seu marido, Sr. 
Walter Rui Ferreira, ele Brasileiro, ela Portuguesa, 
mas trabalham e gostam, das tradições  Portugue-
sas, com certeza. A seguir, o amigo, Ilidio o simpá-
tico corretor de seguros, sempre atuante. Vemos 
também, a seguir, o casal: D. Maria Antónia, seu 
marido, Antônio Ribeiro, Diretores da Padaria  e 
Confeitaria, Santo Antônio, em Botafogo, no Lar-
go dos Leões, a quem desejo muita saúde e as 
melhores. Felicitações, parabéns para o quinteto.

A minha querida amiga, Neumara Coelho, é pura feli-
cidade. Com uma família tão linda que vemos na foto: 
Neumara, seu esposo Fernando Silva e seu filho, o galã 
André Luís. espírito de  luz. Muitas Bênçãos.

Mais um Aniversário desta instituição, uma bela Ses-
são Solene, que alegrou meu coração. Como vemos 
neste lindo cenário fotográfico, um registro único: a 
esquerda: a simpática, D. Katyucha Von Kossel  An-
drade, seu marido; kleber Monteiro Fins, Brasileiro, fi-
lho de Portugueses. Podemos ver a seu lado, Dr. Gil 
Ferreira vereador de cultura turismo de Santa Maria da 
Feira com sua esposa, D.Marcia Cardoso que vieram 
de Portugal, onde foi o orador oficial, gostamos muito. 
Na  ocasião forcei uma barra, para que o amigo Kleber 
mostrasse o seu braço, onde via-se a tatuagem com 
o escudo português com muito orgulho e nesta altura, 
ofereceu uma camisa ao  Dr. Gil Ferreira    com os 
belos sorrisos e visual. Para todos, muita saúde e viva 
Brasil e Portugal.

o  escritor , cHefe  
de GabiNete  de 

belmoNte, PortuGal, 
JoÃo morGado

Na Sessão Solene da Casa de Viseu, está mesa de 
gente  elegante. Na Foto: Dr. Francisco Gomes da Cos-
ta, Ernesto Boaventura, Dr. Felipe Mendes, Orador da 
Noite, Carlos Silva Santiago, o Presidente da Casa de 
Viseu, Sr. Alcídio Morgado, e o Nosso Embaixador, Dr. 
Jaime Leitão. Abraços Fadistas.

Na Sessão Solene da Casa de Viseu, o meu gran-
de amigo, Antônio Cardão, cantando junto  com o 
rancho da Casa de Viseu,  a bela canção de Viseu, 
(HINO DE VISEU). VISEU SENHORA DA BEIRA. 
QUANTA ELEGÂNCIA. ABRAÇOS FADISTAS.

feliz aNiVersário
d. ireNe de Jesus

Dr. João Morgado, quando visitava a casa dos livros 
na Ilha Lanzarote, do nosso imortal José Saramago. 
O escritor José Saramago, Prêmio Nobel de Litera-
tura e orgulho de Portugal e do mundo. José Sara-
mago, também é autor de fados lindos. Após ter re-
cebido o Prêmio Nobel, Saramago foi homenageado 
no Real Gabinete Português de Leitura, na gestão 
do meu amigo saudoso, Dr. Gomes da Costa. Nesse 
evento, cantei vários fados,  de sua autoria.

  Fiquei sabendo que. a  D Irene de Jesus, espo-
sa do nosso amigo Manuel Brites, que tem ajudado 
muito a Casa de Tras-os-Montes, nesta bonita foto, 
celebrou ao lado do seu amor, com muita alegria. A 
foto como podemos ver, mostra bem o carinho que 
tem um pelo outro. Nossos parabéns, D.Irene, e 
muitas felicidades .  

folclore
No 

saNGue e 
Na alma

Os meninos 
Miguel e Felipe,  
provando que o 
amor às nossas 
tradições não 
tem idade. O 
amor ao folclore 
já vem de 
berço. MUITAS 
BENÇÃOS.

carliNHos cadaVez Voltou 
da sua ViaGem a PortuGal

 Pé  de Valsa da semana

Domingo passado, na linda festa de  aniversário  do Ran-
cho Folclórico Serões das Aldeias, realizada na Casa 
Trás os Montes e Alto Douro. Foi uma tarde espetacular, 
com boa culinária, boa dança com o Conjunto Amigos do 
Alto Minho, a quem dou os parabéns. Faço um destaque 
para quem brilhou na pista de dança e registramos na 
foto, D. Ana, com seu marido, Sr. Francisco, que deram 
um show de dança e de simpatia. Parabéns amigos, e 
muita saúde.

Sexta-feira passada, como sempre, uma boa feijoada, 
mas desta vez como vemos na foto, o amigo Custódio Pai-
va apresentou o Sr. Dinis da Silva, pai de Fábio Dinis, que 
é casado com a jovem, Ana Lúcia, filha de D. Lurdes e 
de Custódio Paiva, Embaixador de Pindelo dos Milagres. 
O  Sr. Dinis é natural de Lamego, veio para o Brasil com 
apenas 10 anos, mas continua amando  Portugal e gosta 
muito do Brasil também. Que maravilha, soma de famílias 
e de valores, parabéns e muita saúde, foi um prazer co-
nhecer. 

fado rito
PÔE NA MESA A TOALHA ADAMASCADA
TRÁZ AS ROSAS MAIS FRESCAS DO JARDIM
DEITA O VINHO NO COPO, CORTA O PÃO
COM A FACA DE PRATA E DE MARFIM.
 
ALGUÉM VAI SENTAR-SE À TUA MESA
ALGUÉM A QUEM NÃO VÊS MAS QUE PRES-
SENTES
CRUZA AS MÃOS NO REGAÇO NÃO PERGUN-
TES
NAS PERGUNTAS QUE FAZES É QUE MENTES
 
PROVA DEPOIS O VINHO COME, O PÃO
RASGA A PALMA DA MÃO, NO CAULE AGUDO
LEVA AS ROSAS À FRONTE COBRE OS OLHOS
CUMPRISTE O RITUAL
E SABES TUDO.
 
DEDICATÓRIA DE SARAMAGO PARA A FADISTA:
 
PARA A MARIA ALCINA COM A SIMPATIA 

E ADMIRAÇÃO DE: JOSÉ SARAMAGO.
RIO 22 DE ABRIL,1999.

Reparem a felicidade nos semblantes do jornalista 
e escritor, Igor Lopes, Ângela Abreu e Maria Alcina. 
amizade sincera e  eterna. Muitas Bênçãos.

O nosso amigo 
Carlinhos, da Al-
deia Portugue-
sa, Cantinho das 
Concertinas, na 
Cadeg .Carlinhos 
voltou mais jovem 
20 anos. Na foto, 
a rainha  da sim-
patia dos conjuntos 
portugueses da co-
munidade, Fátima. 
Abraços fadistas.

Esta semana 
ficamos felizes 

por  nosso ami-
go Carlos Felix, 

que comemorou 
mais uma prima-

vera. Ao amigo 
e a D. Jamila, 

recebem nossos  
saudosos para-
béns pelo dia, e 

votos de muita 
saúde e sorte 
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Foi com muita alegria que no úl-
timo domingo, dia 14, a Casa 

dos Poveiros comemorou São Pe-
dro, o santo popular da cidade da 
Póvoa de Varzim. Não faltou nada 
na festa, a menção aos bairros po-
veiros e suas cores, rusga, trica-
nas, folclore e o famoso trono de 
São Pedro, que a cada ano se su-
pera pela criatividade e bom gosto.

Na festa  foram servidos deli-
ciosos salgadinhos de entrada, se-
guido do almoço onde a sardinha 

comandou o cardápio, além de um 
delicioso escalope à Piemontese, 
peito de frango, massas e saladas.

A animação ficou por conta do 
Trio Josevaldo e coube ao Ran-
cho Eça de Queirós abrilhantar 
a festa e emocionar a todos com 
a música o Barco Poveiro, uma 
apresentação digna da beleza da 
Póvoa de Varzim.

Parabéns a toda a diretoria 
da Casa por mais uma belíssi-
ma festa.

Poveiros comemoram São Pedro
“Com prazer e alegria, Façamos a nossa festa, Para festejar
São Pedro Para festejar São Pedro O nosso grande profeta”

Casa cheia para comemorar S.Pedro

Apresentação da rusga do R.F. Eça de Queirós com a Marcha para São Pedro

Um vira livre com os presentes

Trio Jo-
sevaldo 
alegran-

do a 
festa

A emo-
cionante 
música 
“O Barco 
Poveiro”

 “vede raparigas vede, como o santo lança a rede,
 festejamos neste dia, São Pedro com alegria”.
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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

JULHO – 26 – Sexta-Feira – 20hs – Fado Vadio 
com Victor Lopes  O guitarrista apresentará  no 
restaurante Costa Verde  grandes sucessos nas 
vozes  de vario convidados. Reservas antecipa-
das. Lotação  limitada.
AGOSTO – 3 – SÀBADO – 19hs.Arraila minho-
to Tradicional festa típica portuguesa, regada a 
sardinha portuguesa, febras, drumet de frango e 
linguiças assadas na brasa. Delicie-se também 
com batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga 
e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de 
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”, além do som dos Bumbos 
e Gigantones e as “Marchas luminosas”.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - 
Tel: 2293-1542

JULHO – 21 – DOMINGO – 12hs. Arraial 
Feirense - Quinta do Castelo Cardápio tí-
pico: Sardinha Portuguesa, Frango na Brasa, 
Batata Cozida e Frita, Caldo Verde. Doce e 
Bebidas (à parte). Música por conta do Con-
junto Cláudio Santos & Amigos. Apresentação 
Especial do Rancho Folclórico Fausto Neves 
da Casa de Espinho.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena,   39 -   Tijuca - Tel: 2568-2018
JULHO – 21 – Domingo – 11hs. – Almoço So-
cial Inauguração do Novo Ginásio. Atração mu-
sical: Trio Josevaldo. Cardápio: entrada Bolinhos 
de bacalhau e batidas tropicais. Pratos principais: 
Churrasco completo c/ acompanhamentos, lingui-
ça, frango, batata fritas, lombinho suino na brasa, 
tripas à moda do Porto, sardinhas portuguesas na 
brasa, saladas diversas, mesa de frutas e doces 
portugueses. Apresentação do Grupo Folclórico 
Armando Leça.

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

AGOSTO – 4 – DOMINGO – 12:30hs. Almo-
ço em homenagem ao Dia dos Pais e aniver-
sariante do mês de julho. Cardápio: churrasco 
guarnições, saladas, sardinha portuguesa, cos-
tela no bafo. Sobremesa: banana com sorvete 
e bolo de aniversário. Atração musical, Banda 

T.B. Show. Valor R$ 70,00. Bebidas não inclu-
sas. 

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca 

Tel.: 2568-9535
JULHO – 21 – Domingo – 13hs –  67º Aniver-
sário de Fundação da Casa dos Açores. Novida-
de: O melhor Churrasco na brasaa! com frango, 
lombinho & linguiça, arroz de bacalhau & Fru-
tas, com saladas e acompanhamentos variados. 
Para comer à vontade servido no estilo Self-ser-
vice no Salão Nobre. Apresentação especial do 
cantor Mário Simões, acompanhado da Banda 
Típicos da Beira Show, com dançarinos para as 
senhoras.
JULHO – 27 – Sábado – 15hs – Tertúlia Açoria-
na. Convívio e roda de conversa cultural. Títu-
lo do Encontro: “Sobre Nemésio”. Presença da 
convidada especial prof.ª Drª Monica Figueire-
do da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Pesquisadora de produtividade em pesquisa do 
CNP. Entrada franca.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
JULHO – 21 – Domingo – 12h – Grande Domin-
gueira de Conservatória na Tijuca. Festa com os 
Seresteiro de Conservatória. Cardápio: churrasco 
completo, bebidas à parte.
JULHO – 26 – Sexta-Feira – 20h – “Sessão Solene 
96 Anos Aniversário da Casa”.
JULHO – 28 – Domingo – 12h – Almoço 96 anos 
aniversário da Casa. Cardápio: Bacalhau à trans-
montana, opcional escalopinho ao molho madeira, 
arroz de amendoas. Bolo. Atração Conjunto Típicos 
da Beira Show.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –

 Tels.: 3391-6730
JULHO – 12 – Sexta-feira – Sede Social – 19hs 
– Venha dançar e se divertir no Baile da Casa de 
Viseu. O tema será Baile do Chapeu. Você pode-
rá vir caracterizado ou não, fica a seu critério. A  
Banda Para Todos estará conosco para animar o 
baile. Comemore seu aniversário conosco traga 
seu Bolo. Aniversariante não paga.
JULHO – 27 – Sábado – 17h – Tarde Dançante. 
Junior Moreno das 17 às 21h. 

Leila Monassa 

Bacalhau dos Segadores
1kg de batatas
3 cebolas médias
4 dentes de alho
300g de bacalhau demolhado e fino
1 cara de pau demolhado
1 col. sob. colorau doce
Sal q.b.
100ml de vinho branco
200ml de azeite
Salsa picada

Descasque as batatas, as cebolas e o 
alho e lave tudo. Corte as batatas e as ce-
bolas em rodelas e pique o alho. Corte o 
peixe em pedaços.

Dentro de um tacho largo, disponha ca-
madas alternadas de cebola, alho, batatas 
e bacalhau, e tempere com o colorau doce 
e com sal.

Regue depois de tudo com o vinho e o 
azeite, tape e deixe cozinhar em fogo muito 
brando durante aproximadamente 40 min.

Ao fim desse tempo, retire do fogo e sir-
va o bacalhau de imediato, polvilhado com 
salsa picada.



Manuel Branco, 
cidadão carioca

No próximo domingo, dia 21 
de julho, a partir das 11 horas, 
estaremos entregando as sr. 

Manoel Branco, presidente da 
Casa do Porto, o título honorá-
rio de cidadão carioca, aprova-
do na Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro a pedido do vereador 
Paulo Pinheiro. Esta justíssima 
homenagem é oferecida àque-
les que prestaram importantes 

serviços à cidade do Rio de 
Janeiro.

Manuel Ferreira Monteiro 
Branco é um português/cario-
ca que desde 1947 vive nessa 
cidade, trabalhando diuturna-
mente em defesa dos valores 
associativos da comunidade 

luso brasileira no Rio de Janei-
ro. Casado com a sra. Berta 

Isolina Martins Amado Branco, 
Manoel Branco trabalhou no 

ramo alimentício, dirigindo com 
grande sucesso bares e restau-
rantes na cidade maravilhosa.

Nascido na cidade portuguesa de Santo Tirso em 1927, o 
nosso homenageado sempre promoveu a cultura portuguesa no 
Brasil. Nos 3 períodos em que presidiu a Casa do Porto, foi um 
grande incentivador do grupo folclórico Armando Leça, difundin-
do entre os cariocas a importância do folclore português. Mem-
bro efetivo de várias casas portuguesas no Rio, Manuel tem um 
admirável trabalho na direção de um grande intercâmbio cultural 

em Brasil e Portugal.
Aos 92 anos, este português carioca recebe essa justíssima 

homenagem pelo seu desempenho muito importante na comu-
nidade portuguesa no Rio de Janeiro. Parabéns Manuel Branco, 

você merece essa homenagem.
Domingo, 21/07/2019, 11 horas, na Casa 
Do Porto - rua afonso Pena, 39 - tijuCa
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nossa saÚDe
por Paulo Pinheiro - médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Costelada gaúcha 
na Casa do minho

O comunicador Robson Castro durante a Festa 
Gaúcha, com o diretor J. Maciel.

Mas uma vez  as tradições gaúchas revivida na 
Costela Gaúcha

Belíssima apresentação do Grupo no encerra-
mento da Copa América, no Maracanã

Aconteceu neste último 
final de semana a já co-
nhecida Costelada Gaú-
cha, na Casa do Minho . 
Um evento que vem dan-
do certo há 15 anos e, à 
cada dia que passa, o su-
cesso é mais que garan-
tido. 

Este mês a euforia era 
dobrada no Rancho Gaú-
cho da Casa do Minho, 
porque seus integrantes 

Rancho Gaúcho, a novi-
dade foi  uma feliz integra-
ção com artistas chilenos 
e argentinos, abrilhantan-
do ainda mais a festança. 
Também esteve presente 
o VJ Robson Castro, que 
fará a estréia de seu show 
na Casa do Minho, no dia 
24 de agosto.

Anotem na agenda:  a 
próxima costelada será 
dia 11 de agosto, lá na 
Casa do Minho 

recém haviam participado 
da cerimônia  de encerra-
mento da Copa América, 
no Maracanã. Liderados 
por José Maciel, dire-
tor da Casa do Minho, a 
apresentação do folclo-
re gaúcho foi transmitida 
para 180 países, com su-
cesso absoluto. 

Na culinária, a costela-
da de fogo de chão sem-
pre é uma atração à par-
te; e além disso, com a 
apresentação artística do 


