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O Governo, para freiar 
os efeitos mais nefastos 
da greve de motoristas de 
matérias perigosas e de 
mercadorias, António Cos-
ta, decidiu usar o trunfo 
da requisição civil parcial, 
apenas para casos espe-
cíficos e problemáticos, 
como o abastecimento a 
aeroportos, em especial o 
de Lisboa, e para os pos-
tos de abastecimento de 
emergência do sul do país, 
fornecidos por Sines. Como 
possibilidade fica ainda a 
requisição civil geral, que o 
primeiro-ministro não des-
carta, dependendo da evo-
lução da paralisação. Com 
esta decisão o Governo faz 
algo raro em democracia: 
pôr militares, com forma-
ção, a conduzir caminhões 
para, assim, assegurar os 
mínimos no transporte de 
combustíveis.

A requisição civil era o ins-
trumento jurídico que faltava 
para permitir a mobilização 
de condutores das Forças 
Armadas. O primeiro-ministro 
disse que estes estavam pré
-localizados, prontos a serem 
mobilizados. São 60 equipes 
de 2 militares, um condutor e 
um ajudante.

Governo recorre às Forças Armadas 
para repor mínimos no transporte         

Na portaria, publicada 
em Diário da República e 
que está escrita desde abril, 
altura em que só não foi 
usada porque a situação se 
resolveu, percebe-se que o 
executivo quer reduzir o im-
pacto da medida, uma vez 
que os militares serão cha-
mados de forma supletiva e 
gradual e não serão todos, 
nem para outras funções 
que não seja o transporte. 
Assim, são requeridos os 
elementos das Forças Ar-
madas que têm formação 
específica para poderem 
substituir, parcial ou total-
mente, os trabalhadores, 
em situação de greve e em 
incumprimento dos serviços 

mínimos decretados.
Para que a cumpram 

esta tarefa, na estrita me-
dida do necessário, as em-
presas têm de ceder os 
materiais e, caso seja ne-
cessário, podem ser utiliza-
dos veículos militares. Além 
destes militares, foram mo-
bilizados , para fazer face a 
alguns incidentes, agentes 
da PSP e militares da GNR 
para o transporte.

António Costa não apro-
vou a requisição civil, em 
Conselho de Ministros ele-
trônico, sem antes ir a Be-
lém falar com o Presidente, 
que também é Comandante 
Supremo das Forças Ar-
madas. Durante a tarde,  e 

depois de ter informado de 
manhã que a greve estava 
a decorrer com civismo e 
normalidade, tudo mudou. 
Costa garantiu que estava 
a haver incumprimentos de 
serviços mínimos, o que 
deu base jurídica ao execu-
tivo para seguir com a medi-
da mais drástica.

À saída da conversa com 
Marcelo, Costa anunciou 
que a requisição civil esta-
va a ser avaliada, mas que 
seria, num primeiro momen-
to, apenas pontual, gradual 
e progressiva, não atingin-
do todos os grevistas, mas 
respondendo apenas a situ-
ações específicas, durante 
o tempo em que a falha se 
verificasse. No caso, afeta-
rá empresas que fazem o 
transporte a partir de Sines 
para os postos do sul do 
país e para o Aeroporto de 
Lisboa, bem como o trans-
porte de gás.

Contudo, tudo depende 
do tempo da paralisação, 
que foi anunciada por tem-
po indeterminado. Avançar 
com a requisição civil parcial 
não prejudica, disse Costa, 
a possibilidade de poder ha-
ver ou não uma declaração 
geral de requisição civil.

CASA DA VILA DA FEIRA

CASA DO MINHO

CASA DE TRÁS-OS-MONTES

MOMENTOS DE EMOÇÃO DOS PAIS

DIA DOS PAIS NA FESTA GAÚCHA

Inauguração da Taberna 
Olegário, na Barra da Tijuca

UM DIA INESQUECÍVEL

Foi um domingo mágico na Casa da Vila da Feira. Esta foto 
mostra a essência do dia: o Pai do Ano – Camilo Leitão, com 
as filhas Ana Paula, Adriana, Camila, sua esposa e primeira-
dama Rose Boaventura e o presidente Ernesto Boaventura. 
Detalhes na pág. 15.

É sempre uma grande festa o Dia dos Pais na Casa do Minho; 
e, mais uma vez, foi na Festa Gaúcha. Na foto o vice-pre-
sidente Casimiro Ferreira com os pais homenageados e os 
componentes do Rancho Gaúcho da Casa do Minho. Deta-
lhes na pág. 2.

O Jardim Oceânico está em festa com a inauguração da Ta-
berna Olegário, o mais novo ponto de encontro de amigos, 
dos clientes,  dos moradores da Barra da Tijuca, e da Comu-
nidade Portuguesa. Detalhes na pág. 2.

Bela imagem do diretor Ângelo Horto com o Pai do Ano de 
2019 eleito pela Casa, Sr. Afonso Costa e seus familiares. 
Detalhes na pág. 18.

Renovação do Cartão 
de Cidadão disponível 
em 70 espaços no país

A líder do CDS convidou 
para sua mandatária em Lis-
boa uma militante do PSD 
com história no partido e teve 
sorte: Clara Carneiro, farma-
cêutica e ex-deputada que 
foi ministra-sombra de Durão 
Barroso para a Saúde e as-
sessora de Cavaco Silva para 
a mesma área, aceitou. Pediu 
a desfiliação do PSD e passou 
para o outro lado.  “Quis dar o 
meu apoio à Assunção Cris-
tas, por lhe reconhecer o tra-
balho desenvolvido”, diz Clara 
Carneiro. E explica: “Não mu-
dei de partido. Ser mandatária 
não quer dizer que vá mudar 
de partido. Embora confesse 

Cristas provoca 
dissidência no PSD

que estava há muito tempo 
para me desfiliar por se ter 
desgostado um bocadinho da 
liderança de Rui Rio, ainda 
pondera voltar ao PSD se as 
coisas se alterarem”.

CADERNO DE SÃO PAULO

A Associação dos Povei-
ros de São Paulo, venerou 
a Padroeira de Laundos, a 
Sra. da Saúde, com missa e 
almoço. Confira essa repor-
tagem e ainda Antero Pereira 
assume a secção do CDS-PP 

em São Paulo, o tradicional 
Almoço das Quintas, a coluna 
Mundos ao Mundo do jorna-
lista Albino Castro, a coluna 
Portugal Desportivo do jorna-
lista Martins Araujo, e demais 
assuntos de interesse.

Senhora da Saúde                   
Venerada pelos Poveiros

O serviço de renova-
ção do Cartão de Cida-
dão está disponível  em 
70 Espaços Cidadão, 
espalhados por 21 mu-
nicípios do país, des-
tinado a pessoas com 
idade  superior a 25 
anos. De acordo com 
uma nota divulgada 
pelo gabinete da minis-
tra da Presidência e da 
Reforma Administrativa, 
o serviço começou em 
20 de maio, na Área Metro-
politana de Lisboa, estenden-
do-se depois ao Algarve e à 
Área Metropolitana do Porto 
e, agora, ao resto do país. Se-
gundo a secretária de Estado 
da Justiça, Anabela Pedroso, 
trata-se de uma medida que 
vem aproximar os serviços 
da justiça, evitando que estes 
tenham de se deslocar aos 
grandes centros urbanos para 
tratar da documentação.

A medida irá ajudar tam-
bém os cidadãos portugue-
ses que residem fora de Por-
tugal e estão no país nesta 
altura, sendo este um dos 12 
serviços que integram o Kit 

Emigrante disponibilizado no 
portal www.eportugal.gov.pt, 
nos 594 Espaços Cidadão, 
nos 157 Gabinetes de Apoio 
ao Emigrante, nas Juntas 
de Freguesia e municípios.                                                                                                                                     
O Kit Emigrante contará tam-
bém com outros serviços, 
como o pedido de certificado 
de registo criminal, a altera-
ção de endereço no Cartão 
de Cidadão, serviços rela-
cionados com bens imóveis 
como o acesso à Caderneta 
e ao Registo Predial, a solici-
tação ou a simulação de pen-
sões, a revalidação da Carta 
de Condução e o acesso à 
certidão permanente do re-
gisto automóvel.

Greve causa prejuízos de 
milhares de euros por dia às 

empresas, diz sindicato
O presidente do Sindicato 

Nacional de Motoristas de Ma-
térias Perigosas , Francisco São 
Bento, disse “Acredito que seja 
algumas dezenas de milhares 
de euros diários que as empre-
sas estão a abdicar, uma vez 
que só estão a fazer oito horas, 
com certeza que estão a ter al-
gum impacto financeiro nas em-
presas”, adiantou o presidente,  
indicando que não serão cum-
pridas as outras seis ou sete ho-
ras que costumavam fazer. Por 
seu lado,  explicou que o impac-
to financeiro para os trabalhado-
res é praticamente nulo, porque 
estão a trabalhar na totalidade.                                                                                                                                     
“Eles estão a trabalhar na mes-
ma. Simplesmente não estão a 
continuar, digamos, durante o 
período da greve com esta atro-
cidade que lhes é aplicada diaria-
mente, que é trabalhar 13, 14 ou 
15 horas” . O sindicato diz que o 
número de grevistas atinge os 80 
a 90% dentro do setor das maté-
rias perigosas, o mesmo número 
do inicio da greve.

O advogado do sindicato, 
Pardal Henriques, disse que, 
apesar de conseguirem aguen-
tar a greve por tempo indeter-
minado, uma vez que os mo-
toristas estão a cumprir as oito 
horas de serviço e, por isso, 
vão ser remunerados, conti-
nua a acreditar que a qualquer 
momento a ANTRAM tenha a 

decência de os chamar para 
conversar e chegarem a acor-
do para acabar com a greve.                                                                                                                                           
O secretário de Estado da 
Presidência do Conselho de 
Ministros, Tiago Antunes, após 
uma reunião do executivo por 
via eletrônica, justificou a me-
dida depois de o Governo ter 
constatado que os sindicatos 
que convocaram a greve dos 
motoristas de mercadorias e de 
matérias perigosas não assegu-
raram os serviços mínimos, par-
ticularmente no turno da tarde.                                                                                                                                           
A greve que começou na 
segunda-feira, por tempo inde-
terminado, foi convocada pelo 
SNMMP e pelo Sindicato In-
dependente dos Motoristas de 
Mercadorias, com o objetivo de 
reivindicar junto da Associação 
Nacional de Transportadores 
Públicos Rodoviários de Merca-
dorias o cumprimento do acordo 
assinado em maio, que prevê 
uma progressão salarial.

CASA DO PORTO

FESTEJA PAIS E FUNDAÇÃO
Domingo fantástico na Casa do Porto, com a comemoração 
de seus 74 anos de fundação e homenagem ao  pais.  Na 
foto, o presidente Manuel Branco e a primeira-dama Berta 
Branco. Detalhes na pág. 8. 
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Petiscos, Vinhos e Queijos Novo Ponto
de Encontro no Jardim Oceânico

Uma  excelente opção 
em vinhos, gastronomia e 
quitutes portugueses, com 
atendimento no local e ex-
press delivery, no Jardim 
Oceânico, na Barra da Tiju-
ca, na rua Olegário Maciel, 
319 (posto Shell), foi inaugu-
rada no dia 8, na quinta-feira. 

 rece excelência em 
vinhos, petiscos e queijos.  

Exibe um cardápio com 
petiscos bastante portu-
gueses e iguarias como 
o bacalhau com nata, do-
ces conventuais, grande 
variedade em rótulos de 
vinho, além de gostosa pi-
zza e cerveja gelada.  Os 
funcionários são sempre 
atentos, simpáticos e pron-
tos a atender o cliente, em 

um ambiente interno mui-
tíssimo agradável e área 
externa para o convívio e 
bate-papo.

A Taberna Olegá-
rio,  empreendimento 
dos amigos Luís, Jorge 

Panorama 
da Taberna 
Olegário, 
novo ponto 
de encontro 
de vinhos 
e iguarias 
portuguesas, 
no Jardim 
Oceânico

Uma excelente dica do seu Jornal Portugal em Foco, o jornal da Comunidade Portuguesa

Um espaço agradável, e arquitetura com design elegante e moderno

Luís, um dos três sócios, tirando 
um chopp geladinho, na pressão

Gente boa não faltou para prestigiar, O Alex Gentile, presidente do 
Rotary Pilares com sua esposa Renata posando com Jorge Abdala

Os amigos do Frigorifico  Frigocopa foram prestigiar a inauguração 
da Taberna Olegário,João Lucas, João Couto, Anderson com Jorge 
Abidala 

Animadíssima a inauguração da Taberna Olegário, no Jardim Oceâ-
nico, com a presença de muitos amigos

Foi, com certeza, uma noite especial de quinta-feira, com a inaugu-
ração da Taberna Olegário

Mais um dia de sucesso desse grande empreendedor Luís, com a 
inauguração de sua loja de petiscos, vinhos e queijos, na rua Olegá-
rio Maciel, 319

A equipe de colaboradores muito bem preparados para servir o cliente 
pelo sócio Francisco neste momento servindo uma cliente

Av. Olegário Maciel, 319 - Posto Shell (ao lado da loja de conveniência)
Barra da Tijuca - RJ Tel.: 3040-0303 / Cel.:97230-0303

Dia dos Pais na Festa Gaúcha na Casa do Minho
Passamos por lá bem cedo e a casa 

já estava lotada, no domingo do Dia dos 
Pais. A  Costelada Gaúcha comandada 
pelo casal Mariza e J. Maciel  estava real-
mente uma maravilha. Chegamos a sabo-
rear umas belas fatias .... 

Como sempre, como já dissemos, na 

casa estava lotada, assistimos a mais uma 
belíssima apresentação do Rancho Gaúcho,  
cujas apresentações ficam na memória  das 
pessoas.  Como pode ser tão bonito? tão gra-
cioso?  É tão gratificante ver uma garotada 
dançar tão bem, e representar tão bem o Rio 
Grande do Sul...   A menina boleadeira, Elai-
ne Barreto,  é fantástica, deixa o público ma-
ravilhado com sua apresentação.  

Neste dia tivemos a escolha do Pai  mais 
Idoso e do Pai mais Jovem para completar a 
festa.

Nossos parabéns ao Maciel e a Mariza 
pela bela festa que promoveram.

Bela imagem da senhora Mariza Canaparro com Eleine 
Barreto e a componente do Rancho Gaúcho Minhoto Mais um show da cultura e tradição gaúcha na festa em ho-

menagem ao Dia dos Pais na Casa do Minho

Momento 
da tradicio-
nal home-
nagem aos 
Pais que 
recebe-
ram uma 
lembrança 
da organi-
zadora da 
festa gaú-
cho Mariza 
Canaparro

O diretor da Casa do Minho e idealizador da Festa Gaúcha J. Maciel envovido pelo 
carinho das duas paixões da sua vida suas lindas filhas Natália e Juliana

e Francisco  é, sem dúvi-
da alguma, a mais nova 
e grande boa escolha  
para a Comunidade Por-
tuguesa e Luso-brasileira 
comer o melhor, beber o 
melhor e passar excelen-

tes momentos.
Se você estiver na 

Barra da Tijuca, pode 
chegar e será muito bem 
recebido; ou,  solicite as 
delícias pelo “Express 
Delivery”: 3040-0303 ou 

97230-0303, de terça-fei-
ra a domingo, das 17 ho-
ras a 1hora da manhã.

Uma excelente dica 
do seu Jornal Portugal 
em Foco, o jornal da Co-
munidade Portuguesa.
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Notas.. ...e mais

O Algarve Nature Fest, 
dedicado ao turismo de 
natureza, vai levar ao Pas-
seio Ribeirinho de Olhão 
uma série de atividades 
de natureza, como cami-
nhadas, passeios de bar-
co, observação de aves, 
batismos de mergulho e 
muito mais, para todos os 
públicos e de forma com-
pletamente gratuita. O 
evento acontece dias 21 e 
22 de setembro.

Outras, porém, estão 
sujeitas a reserva prévia 
obrigatória. É o caso das 
atividades para obser-
vação de golfinhos e ba-
leias, passeios de barco, 
remo e similares, mergu-
lho e caminhadas. A lista 
completa, com respetivos 
horários, está disponível 
para consulta online aqui.

Além do programa 
principal, o Algarve Natu-
re Fest terá um conjunto 

OLHÃO VAI TER ATIVIDADES DE NATUREZA GRATUITAS DURANTE DOIS DIAS
Andar de segway, pra-

ticar tiro com arco, esca-
lar, deslizar num slide, fa-
zer mini-passeios de BTT 
e em bicicletas elétricas e 
até surf mecânico serão 
outras das atividades di-
namizadas por este even-
to. «A grande novidade 
deste ano é que todas 
estas atividades são gra-
tuitas», funcionando das 
09h00 às 19h00 no recin-
to do festival.

Ruínas romanas à beira do 
rio, praias e dunas a beijar o 
mar e uma movida cosmopo-
lita e gastronómica voltam a 
agitar a península este verão 
e a afirmá-la como destino de 
férias por excelência no con-
celho de Grândola.

O líquido escuro deitado 
em pequenas gotas na palma 
da mão é provado a medo, 
causando um esgar de des-
confiança e uma troca de olha-
res aflitos entre os visitantes do 
museu das Ruínas Romanas 
de Troia que tiveram coragem 
de o provar. Na verdade, o que 
a arqueóloga Patrícia Brum dá 
a provar é o molho vietnamita 
nuoc mam, muito próximo da-
quilo que foi o condimento pre-
ferido dos romanos: o garum. 
«Ou se adora ou se odeia». E 
os romanos não só gostavam 
de o colocar na carne, peixe 
e até no vinho, como o produ-
ziam em larga escala, expor-
tando-o de Troia para todo o 
império. Em Roma era vendido 
como produto de luxo.

«Distinguia-os como roma-
nos», enfatiza a guia no início 
da visita às ruínas que são o 
maior centro de salga de pei-
xe do Império Romano, com 
2 Km de extensão e 192 tan-

‘escavação’, explica Patrícia 
Brum, aconteceu no século 
XVIII quando a rainha D. Maria 
I, ainda princesa, mandou de-
senterrar objetos para oferecer 
a vários nobres. Um deles, o 
Duque de Palmela, criou em 
1849 a Sociedade Arqueológi-
ca Lusitana, pioneira no país, 
e a partir daí Troia começou a 
ser escavada. Durante anos 
o local arqueológico esteve 
abandonado e a saque até 
que, em 2005, a Sonae Turis-
mo assumiu um protocolo com 
o Estado para a sua gestão. 
As ruínas são monumento 
nacional desde 1910 e estão 
na lista de locais da UNESCO 
candidatos a patrimônio da 
Humanidade.

Uma importância que se 
avalia igualmente pelos vestí-
gios de habitações nobres en-
contrados na margem do rio, 
alguns dentro de água, e que 
Hans Christian Andersen des-
creveu elogiosamente como 
a «Pompeia de Setúbal» na 
obra «Uma Visita a Portugal 
em 1866». E também nas ru-
ínas das termas, da basílica e 

do mausoléu que os romanos 
deixaram depois de terem ocu-
pado o território do século I ao 
século VI. C.                                                                                           
Passear a cavalo nas dunas

Graças a Nuno Oliveira, da 
empresa de turismo equestre 
Quinta da Boa Vista, em Vila 
Franca de Xira, tal como os ro-
manos, passeia-se hoje a ca-
valo na Caldeira. «O licencia-
mento é extremamente difícil 
porque estamos em plena Re-
serva Natural do Estuário do 
Sado. Aqui só se pode andar 
a pé ou nestes cinco cavalos», 
diz, enquanto vai aparelhando 
os elegantes e dóceis animais 

ques identificados. «O conjun-
to de tanques é que fez com 
que a UNESCO considerasse 
que não havia nada compará-
vel a este sítio». Uma monu-
mentalidade que cresce quase 
todos os anos à medida que 
são descobertos novos tan-
ques por via de escavações ou 
da erosão natural da penínsu-
la, formada há mil anos.

Há 500 anos que se sabe 
que as ruínas existem. O local 
arqueológico tem 29 oficinas 
de salga de peixe estudadas, 
mas o percurso museológico 

sobre passadiços ao ar livre 
só permite admirar um par de-
las, nomeadamente «uma das 
maiores do mundo romano», 
com tanques que davam para 
encher 13.500 ânforas com 
molho de peixe. Cobrindo-os 
com brita calcária imperme-
ável, era neles que os roma-
nos confeccionavam o garum 
com camadas de sal, sangue, 
sardinhas, vísceras de atum, 
cavala e outros pequenos pei-
xes, crustáceos e moluscos 
esmagados, deixando tudo 
em salmoura, tapado, durante 
três meses. A produção seguia 
depois em ânforas embarca-
das a partir do Sado, e deixou 
vestígios que levaram os ar-
queólogos a classificar Troia 
como um centro industrial e 
não uma cidade. Acreditam-se 
que ali tenham vivido e traba-
lhado 1500 pessoas.

No entanto, como só se 
conhecem ainda 10% das ru-
ínas, qualquer remoção de 
areia pode trazer ao mundo 
novas revelações. A primeira 

Mulheres ficaram com 
quase 90% dos empregos 

criados no último ano
Número de pessoas empregadas em Portugal aumentou 
em 42,6 mil entre o segundo trimestre de 2018. Deste to-
tal, 37,4 mil são mulheres. Taxa de desemprego nacional 
recuou para 6,3%, o valor mais baixo dos últimos 15 anos. 
É caso para dizer que o ano está a ser delas no mercado 
de trabalho. Os dados do INE publicados revelam que a 
criação líquida de emprego em Portugal no último ano be-
neficiou sobretudo as mulheres. Os números não deixam 
margem para dúvidas. Entre o segundo trimestre de 2018 
e o mesmo período de 2019, a população empregada em 
Portugal aumentou em 42,6 mil pessoas. Deste total, 37,4 
mil eram mulheres e apenas 5,2 mil eram homens. Ou 
seja, as mulheres representam 87,8% do total.

Restaurantes, hotéis e saldos 
explicam primeira queda da taxa 

de inflação desde 2015
A taxa de inflação foi de -0,32% em julho quando com-
parado com o mesmo período do ano passado. Tendo 
em conta um arredondamento de uma casa decimal, a 
taxa de inflação em julho coincide com a leitura rápida 
revelada a 31 de julho.Esta descida deve-se sobretudo à 
queda dos preços praticados pela classe de restaurantes 
e hotéis, que em julho recuou 1,47% face ao mesmo mês 
de 2018. Este é assim o quinto mês consecutivo em que 
a taxa de inflação diminui, já que após 4 meses seguidos 
a abrandarem, a variação dos preços no consumidor é 
agora negativa. Desde fevereiro de 2015 que a taxa de 
inflação não registava uma evolução negativa. De acordo 
com o INE, também a redução de preços na classe do 

vestuário, nomeadamente numa época de promoções 
de fim de época, bem como a descida dos preços da 
eletricidade e gás natural na sequência da alteração à 
taxa de IVA aplicada ao setor são fatores que ajudam a 
explicar este comportamento. No caso do vestuário, a 
quebra homóloga registada em julho fixou-se nos 5,83%.

Mais de 100 mil carros chamados 
às oficinas em Portugal em 2019
Desde o início do ano, já foram chamados às oficinas 
quase 107 mil automóveis em Portugal, o que corres-
ponde ao dobro do verificado no acumulado de 2018,diz 
o Ministério da Economia. Os carros em questão foram 
chamados para corrigir equipamentos de apoio à nave-
gação e de controle, de segurança passiva, motor e ór-
gãos de direção ou de suspensão, entre outros, adianta 
a mesma publicação. Foram 10 as marcas que chama-
ram carros às oficinas, com a Toyota/Lexus a liderar com 
mais de 47 mil veículos.

Brexit leva TAP a suspender 
voos para London City

A TAP vai suspender a operação no aeroporto de London 
City devido às incertezas de procura por parte dos clien-
tes, associada ao Brexit, e pelos resultados abaixo do 
esperado nesse mesmo mercado. A TAP assume para 
2020 uma estratégia que passa pelo reforço do foco nos 
EUA e Brasil, assim como na criação de novas pontes 
aéreas para Madrid a partir do Porto e de Lisboa e  vai 
manter a sua aposta nos EUA, com 4 voos diários para 
Nova Iorque, além do voo Lisboa-Newark e do Porto
-Newark, que passa a ser diário. Miami receberá 10 voos 
por semana. E as novas rotas de Washington e Chicago 
passarão a contar com voos diários. No Brasil vai refor-

çar as frequências para  Natal e Belém, crescendo de 3 
para 5 voos por semana.

Novo crédito para compra de 
casa atinge máximo de 2010 no 

primeiro semestre
Os bancos emprestaram mais de 4,9 bilhões de euros às 
famílias para a compra de casa no primeiro semestre, va-
lor que representa uma subida de 3% em relação ao ano 
passado. Este é também o valor mais elevado desde o pri-
meiro semestre de 2010, altura em que a nova concessão 
de crédito à habitação ultrapassava os 5 bilhões. Os dados 
foram divulgados pelo Banco de Portugal, que dá conta 
de que os bancos nacionais emprestaram 849 milhões de 
euros para a compra de casa no mês de junho. Conside-
rando o acumulado dos seis primeiros meses do ano, a 
nova concessão de crédito para esta finalidade totalizou 
4.931 milhões de euros. Este aumento da concessão de 
crédito para a compra de habitação acontece numa altura 
em que os bancos procuram alternativas para compensar 
o ambiente de taxas de juro em valores historicamente 
baixos. Perante esta evolução, o Banco de Portugal anun-
ciou, no ano passado, uma medida macroprudencial para 
evitar excessos na concessão de novos créditos, impondo 
contratos com prazos mais curtos, taxas de esforço mais 
restritivas e um limite de financiamento até 90% do valor 
do imóvel. Apesar das medidas impostas pelo regulador, 
os bancos continuam a acelerar a concessão de crédito às 
famílias. No primeiro semestre deste ano, só a concessão 
de crédito ao consumo diminuiu, ao registar uma quebra 
de 2,6% em relação ao ano passado, para 2.279 milhões 
de euros. Por outro lado, para além do crédito à habitação, 
também a concessão de financiamento para outros fins au-
mentou em mais de 8%, totalizando 981 milhões de euros.
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de atividades para todos 
os que passarem pela 
área de animação e ex-
posição montada no Pas-
seio Ribeirinho de Olhão. 
O objetivo é, através do 
lazer, «sensibilizar os par-
ticipantes para a impor-
tância da proteção e con-
servação da diversidade 
biológica e paisagística 
da região algarvia», expli-
ca a organização.

– Zeus, Voughan da Boa Vista, 
Xairel, Wanesco e Zidan. Fran-
cisco, o seu melhor aprendiz, 
ajuda-o como gente grande. 
Dali a minutos começa o pas-
seio, de uma hora, pela mata 
e dunas de areia branca e a 
chegada à língua de areia que 
separa a Caldeira da Caldeira 
Velha, com as ruínas romanas 
na outra margem, tem tudo de 
cénico e permite saborear a 
quietude da natureza. Nada se 
ouve a não ser o vento e um 
enérgico «bom dia» de Nuno 
ao casal de pescadores que 
vive ali numa cabana.

 Das dunas da Caldeira à 
marina de Troia vai um passo 
curto, prova de como o Troia 
Resort conseguiu unir a na-
tureza e o espaço urbano de 
uma forma harmoniosa. Na 
marina, além do casino, sala 
de espetáculos, lojas, cafeta-
rias e restaurantes encontra-
se este ano o novo Monte Mar 
Troia, chefiado por João Oli-
veira, de 32 anos, e cuja «úni-
ca relação que tinha com Troia 
era a praia». Mas fala com en-
tusiasmo deste «grande desa-
fio profissional»: manter, longe 
da casa-mãe no Guincho, a 
qualidade a que os clientes se 
habituaram desde 1973. 

Troia: roteiro com tudo o que há de novo para fazer 
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Elaboração de quatro 
Planos de Pormenor

Regiões & Províncias

vila dE cErva

A Câmara Municipal de Oeiras comunica que deu iní-
cio à elaboração de quatro Planos de Pormenor, desig-
nadamente: Plano de Pormenor Empresarial de Paço de 
Arcos, Plano de Pormenor Empresarial de Porto Salvo, 
Plano de Pormenor Norte de Caxias e Plano de Porme-
nor Norte de Paço de Arcos,  tendo sido aprovados os 
respetivos Termos de Referência, na reunião de câmara 
de 26 de Junho de 2019, ao abrigo dos artº 76º, nº1 e artº 
88º, nº2 do Decreto-Lei nº 80/2015 de 14 de maio.

O período de participação preventiva decorre 
entre 5 de agosto e 16 de setembro.

Toda a documentação disponível poderá ser consul-
tada na Divisão de Instrumentos de Gestão Territorial, 
entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 16h00, 
mediante marcação prévia (tel. 21 440 48 28), no edifício 
do Palácio, Largo Marquês de Pombal.

Plano de Pormenor
Empresarial de Porto Salvo
Documentos para consulta:

Todos os interessados deverão enviar os seus contri-
butos para:

1. elaboracaoppeps@cm-oeiras.pt
ou
2. Via postal ou por entrega presencial (nos balcões 

de atendimento da CMO, sita no Largo do Marquês de 
Pombal, Oeiras), dirigidos ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 
Oeiras (sob a referência: “Elaboração do Plano de Por-
menor Empresarial de Porto Salvo – Participação Pre-
ventiva”).

 
Plano de Pormenor

Empresarial de Paço de arcos 
Documentos para consulta:

Todos os interessados deverão enviar os seus contri-
butos para:

1. elaboracaoppepa@cm-oeiras.pt
ou 
2. Via postal ou por entrega presencial (nos balcões 

de atendimento da CMO, sita no Largo do Marquês de 
Pombal, Oeiras), dirigidos ao Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-
501 Oeiras (sob a referência: “Elaboração do Plano de 
Pormenor Empresarial de Paço de Arcos – Participação 
Preventiva”).

 
Plano de Pormenor Norte de caxias 

Documentos para consulta:
 
Todos os interessados deverão enviar os seus contri-

butos para:
1. elaboracaoppnc@cm-oeiras.pt
ou
2. Via postal ou por entrega presencial (nos balcões 

de atendimento da CMO, sita no Largo do Marquês de 
Pombal, Oeiras), dirigidos ao Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 
Oeiras (sob a referência: “Elaboração do Plano de Por-
menor Norte de Caxias – Participação Preventiva”).

Plano de Pormenor Norte de Paço de arcos
Documentos para consulta:

Todos os interessados deverão enviar os seus contri-
butos para:

1. elaboracaoppnpa@cm-oeiras.pt
ou
2. Via postal ou por entrega presencial (nos balcões de 

atendimento da CMO, sita no Largo do Marquês de Pom-
bal, Oeiras), dirigidos ao Presidente da Câmara Municipal 
de Oeiras, Largo Marquês de Pombal, 2784-501 Oeiras 
(sob a referência: “Elaboração do Plano de Pormenor Nor-
te de Paço de Arcos – Participação Preventiva”).

No final  de julho, reali-
zou-se a Gala Honoris Cer-
va, na Zona de Lazer das 
MeadasEsta iniciativa da 
Junta de Freguesia de Cer-
va e Limões visa reconhecer 
o mérito e o percurso dos 
Cervenses e Limonenses 
que prestigiaram o nome 
da freguesia e do concelho, 
nas mais variadas áreas, e 
que constituem motivo de 
orgulho e de inspiração para 

os demais. Na edição deste 
ano foram homenageados 
os artesãos da freguesia, os 
melhores alunos, as antigas 
funcionárias das escolas de 
Cerva e Limões, o campeão 
da perícia automóvel, o gru-
po de Zé Pereiras e as equi-
pes júnior e sénior dos Ami-
gos de CervaA Gala Honoris 
Cerva marcou o início do 
programa “Noites de Verão” 
da vila de Cerva.

Gala HONOriS cErva 2019

A iluminação cênica do 
Aqueduto da Água da Pra-
ta entrou em funcionamento 
no dia 6 de agosto, no troço 
compreendido entre a Rua 
do Muro e a Rua do Salva-
dor. Na sessão de inaugura-
ção estiveram presentes o 
Presidente da Câmara, Car-
los Pinto de Sá, o Presiden-
te da Assembleia Municipal, 
Carlos Reforço, o Vereador 
da Cultura e Patrimônio, 
Eduardo Luciano, e ainda 
representantes de várias 
entidades, entre as quais a 
Direção Regional de Cul-
tura do Alentejo e a União 
de Freguesias de Évora, 
APPACDM, e ainda o repre-
sentante da empresa res-
ponsável pela obra.

ÉvOra

maNGualdE

vila POuca dE aGuiar

A Associação dos Indus-
triais do Granito (AIGRA), 
sediada em Vila Pouca de 
Aguiar, está a apostar na pro-
moção e divulgação nacional 
e internacional deste setor 
que representa 731 empre-
gos no distrito de Vila Real.

Em Vila Pouca de Aguiar 
decorre até segunda-feira a 
Expogranito e, em setembro, 
os empresários do granito 
desta região viajam até Ve-
rona, Itália, para participar na 
Marmomac, uma das maio-
res feiras mundiais do setor 
da pedra natural.

Depois de uns anos ne-
gros, verificados principal-
mente entre 2009 e 2012, as 
exportações de granito têm 

Já é
parceiro
da WaZE
Os munícipes de Man-

gualde e todos aqueles que 
visitam o concelho podem 
agora contar com a ajuda 
da Waze, uma plataforma 
online de trânsito, pelo que 
todos os condicionamentos 
de vias passarão a estar 
disponíveis nesta aplicação 
móvel. O município de Man-
gualde terá ainda no seu 
website um “botão” para o 
mapa do município na pla-

aqueduto da Água da
Prata em Évora iluminado

apostam na internacionalização do granito

O numeroso público que 
também fez questão de estar 
presente teve oportunidade 
de assistir, antecedendo a 
inauguração, ao lançamento 
oficial do Catálogo da Expo-
sição “O Aqueduto da Água 
da Prata e o Patrimônio Hi-
dráulico de Évora” que este-
ve patente no Convento dos 
Remédios, onde recebeu 
mais de 5000 visitantes.

Na intervenção que pro-
feriu, Carlos Pinto de Sá sa-
lientou que a iluminação do 
Aqueduto da Água da Pra-
ta se enquadra num plano 
mais vasto que prevê a revi-
talização do Centro Históri-
co, um dos mais importantes 
objetivos da Câmara Munici-
pal de Évora. Agradeceu a 

registrado crescimentos.
Mauro Gonçalves, pre-

sidente da AIGRA, afirmou 
hoje à agência Lusa que, no 
primeiro trimestre deste ano, 
as exportações “do setor da 
rocha ornamental registra-
ram um crescimento de 16% 
relativamente ao período ho-
môlogo de 2018”.

Os principais compra-
dores são a França, onde 
decorrem atualmente mui-
tas obras de regeneração 
urbana, ainda a China, Es-
panha, Alemanha, Reino 
Unido e Estados Unidos da 
América (EUA).

Segundo Mauro Gonçal-
ves, o volume de negócios 

decorrente da exportação de 
rochas ornamentais ronda 
“os 500 milhões de euros a 
nível nacional”, enquanto no 
distrito de Vila Real é de “cer-
ca de 15 milhões de euros”.

De acordo com o respon-
sável, a nível distrital há 731 
pessoas a trabalhar no setor, 
dispersas por 61 pedreiras 
“devidamente licenciadas”, 
as quais estão “enquadradas 
numa área cativa de cerca de 
26 quilómetros quadrados”.

“Vila Pouca de Aguiar é 
um fornecedor de granito a 
nível mundial, sendo que a 
matéria-prima mais expor-
tada é o granito de Pedras 
Salgadas e o amarelo real”, 
referiu Mauro Gonçalves.

taforma. Dessa forma, todos 
os dados podem também 
ser consultados no site da 
câmara que, em tempo real, 
dará informações aos muní-
cipes e a quem visita a cida-
de e o concelho.

Esta plataforma, além de 
partilhar informação sobre 

todos os intervenientes que 
tornaram possível a realiza-
ção da obra, destacando a 
importante colaboração dos 
moradores da zona. Refe-

riu ainda que a iniciativa foi 
maioritariamente financiada 
com verbas da União Euro-
peia através do Programa 
Alentejo 2020.

condicionamentos nas vias 
do município, dará ainda in-
formações sobre possíveis 
desvios, cortes de trânsito e 
até mesmo sobre a realiza-
ção de eventos.

Para além da Câmara 
Municipal de Mangualde, 
o Waze conta com vários 
parceiros oficiais, entre os 
quais: as Câmaras Muni-
cipais de Cascais, Oeiras, 
Sintra e Lisboa e a Brisa. 
Em todo o mundo, são vá-
rias as grandes metrópoles 
que também aderiram à 
plataforma, tais como: Rio 
de Janeiro, Nova Iorque, 
New Jersey, Boston, Buda-
peste, Jerusalém, Sidney, 
entre outras grandes cida-

des no mundo.
O WAZE tem evoluído de 

uma mera aplicação móvel 
que permite escolher o per-
curso mais rápido durante a 
condução, para um agente 
modificador do trânsito e da 
mobilidade, graças a uma 
base de conhecimento sem 
precedentes, que pretende 
melhorar a mobilidade urba-
na. Atualmente, a platafor-
ma conta com milhares de 
parceiros a nível mundial, 
incluindo entidades muni-
cipais e nacionais, ONG’s 
e serviços de emergência. 
Em Portugal, a APP conta 
com cerca de milhares de 
utilizadores e milhões em 
todo Mundo.
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CeloriCo de basto

viana do Castelo

Câmara homenageou 65 anos de história do rancho 
Maria da Fonte da Casa do Minho do rio de Janeiro
A Câmara Municipal de 

Viana do Castelo homena-
geou, o Rancho Folclórico 
Maria da Fonte da Casa do 
Minho, do Rio de Janeiro, 
grupo que está a assinalar 
os 65 anos de existência. O 
programa de homenagem 
incluiu a apresentação do 
livro “A Jornada do Grupo 
Português que Valoriza a 
Cultura Minhota no Brasil 
desde 1954”, de Igor Lo-
pes, e contou com a pre-
sença do Rancho Folclóri-
co Maria da Fonte, o mais 
antigo dos quatro grupos 
da Casa do Minho.

O Presidente da Casa 
do Minho do Rio de Janei-
ro, Agostinho Ferreira, que 
é, desde 2017, Cidadão de 
Honra de Viana do Cas-
telo, indicou que este é o 
primeiro livro escrito sobre 
o Rancho Folclórico Maria 
da Fonte. Esta obra com-
pila histórias, viagens e 

experiências do grupo que 
integra a Casa do Minho, 
instituição com 95 anos de 
existência.

Igor Lopes, autor da pu-
blicação, indicou ser um 
“privilégio poder escrever a 
história do Rancho, no con-
texto da Casa do Minho”, 
instituição que é conside-
rada uma verdadeira “em-
baixada minhota” no Brasil. 
O livro-reportagem exigiu 
meses de investigação em 
Portugal e no Brasil.

Já o Presidente da Câ-
mara Municipal de Viana do 
Castelo, José Maria Costa, 
destacou a relação “mui-
to forte” entre a Casa do 
Minho e a capital do Alto 
Minho, assegurando que a 
importância deste projeto 
cultural tem a ver com a 
vivência da diáspora. “Ape-
sar da distância, a nossa 
diáspora partilha a nossa 
cultura e a nossa identida-

Em Celorico de Basto, 
em  agosto decorreram 
dois festivais de folclore 
promovidos por dois ran-
chos do concelho, o XVII 
Festival de Folclore do 
Rancho Folclórico Cultural 
e Recreativo de Sta. Maria 
de Canedo e o XXX Festi-
val de Folclore do Centro 
Cultural e Folclórico de 
Gandarela de Basto.

Presente no Festival de 
Folclore do Centro Cultural 
e Folclórico de Gandarela 
de Basto, no dia 03, sába-
do, o Presidente da Câma-
ra Municipal de Celorico de 
Basto, Joaquim Mota e Sil-
va, felicitou os presentes por 
“manterem bem enraizada a 
tradição do folclore só pos-
sível com a disponibilidade 
dos elementos que integram 
os ranchos folclóricos desde 
os dançarinos aos tocado-
res e aos cantadores, mas 

tradições do folclore
vividas em Celorico de basto

também pela presença, 
sempre bem demonstrativa 
do gosto por esta arte, de 
centenas de pessoas a as-
sistir a estes festivais. De 
facto, estas tradições vivem 
do impulso de todos os que 
vibram com as demonstra-
ções do folclore”.

Neste festival promo-
vido pelo anfitrião, o Cen-
tro Cultural e Folclórico 

de Gandarela de Basto, 
marcou também, presença 
o Grupo Folclórico de Es-
gueira, Aveiro, o Rancho 
Folclórico de Ordins de La-
gares, Penafiel e o Rancho 
Folclórico – As lavradeiras 
da Vila de Cavez, Cabecei-
ras de Basto.

No dia anterior, 02 de 
Agosto decorreu, em Cane-
do de Basto, o XVII Festival 

Município assinala dia do 
emigrante na quinta-feira

de Folclore promovido pelo 
Rancho Folclórico Cultural 
e Recreativo de Sta. Maria 
de Canedo de Basto e com 
a presença de mais dois 
grupos de ranchos convi-
dados, o Rancho Folclórico 
de S. Martinho de Courel, 
Barcelos, e o Rancho de 
Sta. Eulália de Beiriz, Pó-
voa de Varzim. Um festival 
de proporcionou uma noite 
agradável a todos os pre-
sentes. Em representação 
do Município de Celorico 
de Basto esteve o Chefe 
de Gabinete, Paulo Mota, 
que agradeceu o empenho 
deste rancho em manter 
as tradições do folclore. 
“São mais de 20 anos de 
existência de um rancho 
que mantém bem acesa a 
chama do folclore, onde a 
juventude e a experiência 
coexistem de forma coor-
denada e jovial”.

A Câmara de Murça 
anunciou hoje que vai as-
sinalar o Dia do Emigran-
te na quinta-feira com uma 
sessão de esclarecimentos 
e um arraial animado pela 
Banda Europa.

Com muitos emigrantes 
a regressar nesta altura à 
terra natal, o município de 
Murça dedica-lhes um dia 
que inclui uma sessão de 
esclarecimento com a pre-
sença de Ana Lúcia Brigei-
ro, da Direção-Geral dos 
Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas 
(DGACCP).

O objetivo é esclarecer 
os que vivem fora do país 
ou que regressaram à sua 
terra sobre questões relacio-
nadas com pedidos de pen-
sões de velhice, invalidez e 
sobrevivência e também so-
bre prestações de acidentes 
de trabalho, abono de famí-
lia ou desemprego.

À noite, a festa começa 

com uma arruada do grupo 
de bombos Amigos de Mur-
ça, seguindo-se depois o ar-
raial com a Banda Europa e 
o DJ Cherby.

A Câmara de Murça 
anunciou hoje que vai as-
sinalar o Dia do Emigran-
te na quinta-feira com uma 
sessão de esclarecimentos 
e um arraial animado pela 
Banda Europa.

Com muitos emigrantes 
a regressar nesta altura à 
terra natal, o município de 
Murça dedica-lhes um dia 
que inclui uma sessão de 
esclarecimento com a pre-
sença de Ana Lúcia Brigei-
ro, da Direção-Geral dos 
Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas 
(DGACCP).

À noite, a festa começa 
com uma arruada do grupo 
de bombos Amigos de Mur-
ça, seguindo-se depois o ar-
raial com a Banda Europa e 
o DJ Cherby.

O presidente da Câma-
ra de Vila Real, Rui Santos, 
defendeu que o referendo 
sobre as regiões adminis-
trativas “é o caminho” e que 
este é um processo que “há 
muito” se devia ter iniciado.

No relatório entregue na 
Assembleia da República, 
a Comissão Independente 
para a Descentralização de-
fendeu a criação de regiões 
administrativas em Portugal, 
para o que prevê a realiza-
ção de um novo referendo.

“Esta conclusão vem dar 
razão, vem constatar o ob-
vío, vem reforçar a necessi-
dade dos partidos políticos 
inscreverem nos seus pro-
gramas eleitorais, colocarem 
na agenda política este tema 
para que não se inventem 
desculpas e para que, na 
próxima legislatura, o pro-
cesso se vá consolidando 
e vá avançando”, afirmou o 
autarca socialista à agência 
Lusa.

Rui Santos ressalvou que 
se “trata de um processo e 
não de um ato instantâneo”.

“Depois de ter havido um 
referendo só podemos avan-
çar com outro referendo, não 
é possível avançar com este 
processo sem um novo refe-
rendo”, salientou.

Para o presidente da Câ-
mara de Vila Real, “só não 
defende o novo referendo 
e só não defendem as regi-
ões aqueles que, à pala do 
Estado central, vivem bem”, 
ou seja, “os territórios que 
vivem bem, os autarcas que 

rui santos 
defende novo 
referendo à 

regionalização

oliveira de azeMéis

A gastronomia de Oli-
veira de Azeméis vai estar 
em destaque nos dias 6 e 7 
de setembro no âmbito do 
projeto “Sabores da Nossa 
Terra”, uma parceria entre 
a Associação Comercial e a 
Câmara Municipal.

Trata-se de uma iniciati-
va onde os sabores olivei-
renses vão estar na boca 
de todos os que visitarem o 
Largo da República e a Rua 
Bento Carqueja.

O evento decorre entre 
as 19h00 e as 24h00 (dia 
6) e entre as 10h00 e as 
24h00 (dia 7) sendo uma 
excelente oportunidade dos 
visitantes ficarem a conhe-
cer os paladares mais ca-
racterísticos e a genuinida-

“sabores da nossa terra”

de de produtos locais que 
caraterizam a gastronomia 
oliveirense.

Segundo o presiden-
te da autarquia, Joaquim 
Jorge, trata-se de um fim-

de-semana gastronômico 
que “procura promover os 
sabores da nossa terra” 
proporcionando o que de 
melhor tem a gastronomia 
oliveirense e levando vida 

e dinâmica ao centro histó-
rico da cidade.

O autarca convida todos 
a deslocarem-se até ao local 
do evento para degustarem 
o que os restaurantes ade-
rentes têm para oferecer.

Para Manuel Tavares, 
presidente da Associação 
Comercial dos Concelhos 
de Oliveira de Azeméis e 
Vale de Cambra, a inten-
ção “é promover o comércio 
local mostrando o que de 
bom se faz na nossa terra a 
nível gastronômico”.

O evento tem a adesão 
de restaurantes do conce-
lho, contando com anima-
ção de grupos locais e a 
distinção da melhor doçaria 
a concurso.

vivem bem, os empresários 
que vivem bem, e que bene-
ficiam deste centralismo”.

“Porque aqueles que 
conhecem o território, per-
cebem que o referendo é o 
caminho e este é um proces-
so que há muito se devia ter 
iniciado”, sustentou.

A Comissão Independen-
te para a Descentralização 
considerou que o processo 
de criação e instituição de 
regiões administrativas deve 
iniciar-se com o referendo 
previsto na Constituição, 
mas defende “o seu aper-
feiçoamento”, suprimindo a 
necessidade da “segunda 
pergunta, de alcance regio-
nal, no sentido de eliminar 
a possibilidade de flagrante 
enviesamento antidemocrá-
tico”.

Esta Comissão foi cria-
da em 2018 para “promo-
ver um estudo aprofundado 
sobre a organização e fun-
ções do Estado aos níveis 
regional, metropolitano e 
intermunicipal” em Portugal 
continental e centrou a sua 
análise “nos níveis compre-
endidos entre a administra-
ção central e os municípios 
e freguesias.

de. A nossa diáspora esti-
ma e preserva as tradições 
portugueses geração após 
geração, fazendo questão 
de representar os nossos 
usos e costumes da forma 
mais digna”, garantiu o au-
tarca. Por isso, assumiu o 
edil, “este livro é o livro da 
vossa e da nossa história”.

A cerimônia contou ain-
da com a presença de Odir 
Pinto Ferreira, sócio-fun-
dador, que iniciou no gru-
po folclórico aos 12 anos 
de idade, contando assim 
com 65 anos de presença 
no rancho que celebra as 
tradições portuguesas e 
brasileiras.
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Economia
Importações de calçado da

China duplicam em cinco anos
As importações portu-

guesas de calçado chinês 
mais do que duplicaram 
nos últimos 5 anos, para 
um total de mais de 86 mi-
lhões de euros, em 2018, 
correspondentes a 23,6 
mil pares de sapatos. Os 
dados são do World Foo-
twear Yearbook 2018, a 
publicação anual da As-
sociação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado, 
Componentes, Artigos de 
Pele e seus Sucedâneos 
, que faz a radiografia do 
setor a nível mundial. Um 
negócio que movimentou, 
em 2018, cerca de 127 bi-
lhões em exportações, um 
novo recorde. A produção 
cresceu 2,7% para 24,2 
bilhões de pares, qualquer 
coisa como 3,1 pares por 
cada habitante da Terra.

Quase 9 em cada 10 

As organizações repre-
sentativas da pesca da sardi-
nha de Portugal e de Espanha 
defendem que as possibilida-
des de captura para estes  
países devem ser aumen-
tadas em 20 mil toneladas 
este ano, acompanhando os 
últimos resultados científicos.  
“O principal objetivo desta 
reunião é o de unir todos os 
esforços para garantir que as 
possibilidades de pesca de 
sardinha em 2019 sejam ur-
gentemente ajustadas, tendo 
em consideração a evolução 
muito positiva do ‘stock’ de 
sardinha em 2018 e 2019 e 
os compromissos assumidos 
pelos governos de Portugal 
e de Espanha para proce-
derem à revisão do limite ini-
cial de 10.799 toneladas em 
função dos dados científicos 
agora divulgados”, indicou, 
em comunicado, a Associa-
ção Nacional das Organiza-
ções de Produtores da Pes-
ca do Cerco.

De acordo com estes da-
dos científicos, e tendo em 
conta a regra de exploração 
que o Conselho Internacio-
nal para a Exploração do 
Mar, considera como a mais 

adequada para garantir a re-
cuperação e a sustentabili-
dade do recurso da sardinha, 
“a quantidade para o ano de 
2019 é de 20.438 toneladas”, 
correspondendo cerca de 
6.800 toneladas a Espanha e 
cerca de 13.600 a Portugal. 
No entanto, este valor fica 
a baixo do apontado pela 
ANOP Cerco no final de julho 
de 22.980 toneladas.

“A urgência desta decisão 
sobre as possibilidades de 
pesca em 2019 é reforçada 
pela interdição de captura de 
sardinha em todo o Cantábri-
co e Noroeste da Península, 
desde o passado dia 16 de 
julho e as graves consequ-
ências econômicas e sociais 
que resultaram daquela deci-
são, particularmente na Ga-
liza onde a dependência da 
frota de cerco face à sardi-
nha é mais significativa”.

Este mês o Governo au-
mentou a quota de pesca 
da sardinha em 25%, o que 
permitirá aos pescadores 
capturarem este ano mais 4 
mil toneladas e manterem a 
faina até outubro, conforme 
anunciou a ministra do Mar, 
Ana Paula Vitorino.                                                                                             

Pescadores querem 
aumentar quota em mais 

de 20 mil toneladas

A taxa de desemprego 
no segundo trimestre do ano 
recuou para 6,3%. Trata-se 
do valor mais baixo em 15 
anos, ou seja, é preciso re-
cuar até ao segundo semes-
tre de 2004 para encontrar o 
mesmo valor, revelou o INE.

Os dados indicam que a 
população desempregada, 
estimada em 328,5 mil pes-
soas, diminuiu 7,1% (25,1 
mil) em comparação com o 
trimestre anterior e recuou 
6,6% (23,3 mil) em relação 
ao segundo trimestre de 
2018. Já na população em-
pregada, 4.916,7 mil pesso-
as, foi observado um acrés-
cimo trimestral de 0,7% (36,5 
mil) e um acréscimo ho-
mólogo de 0,9% (42,6 mil).                                                                                                                                         
A taxa de desemprego de 
jovens (15 a 24 anos) si-
tuou-se em 18,1%, tendo 
aumentado 0,5 % em rela-
ção ao trimestre anterior e 

Taxa de desemprego cai para 6,3%
e atinge valor mais baixo em 15 anos

O Algarve continua a ser 
a região de eleição dos por-
tugueses no que diz respeito 
a férias. A garantia é dada 
pela OLX, plataforma online 
de classificados, que refe-
re que, de janeiro a julho, o 
distrito de Faro registou uma 
procura de casa para férias 
perto dos 57%. Ainda assim, 
o valor é menor do que o re-
gistado em igual período do 
ano passado: 61,2%.

No top dos distritos 
mais procurados, seguem-
se Leiria (8,9%), Setúbal 
(7,4%), Braga (4,4%) e Por-
to (2,7%). À exceção des-
tes dois últimos distritos, 
que registaram um ligeiro 
aumento, todos diminuíram 
na procura de casa em re-
lação ao período homólogo 
do ano anterior.

A OLX explica ainda que, 
no distrito de Faro, os locais 
mais procurados são Monte 
Gordo, Vila Nova de Cancela 
e Vila Real de Santo António. 
Logo a seguir estão posi-
cionados Alvor e Portimão. 
Com percentagem menor, 
seguem Albufeira, Armação 

Faro continua a ser o distrito mais 
procurado para passar férias

diminuído 1,3% face ao tri-
mestre homólogo. Os dados 
da entidade indicam tam-
bém que os desempregados 
à procura de emprego há 12 
e mais meses foi 53,1%, 
mais 6,3 % do que no tri-
mestre anterior e mais 0,8 
% do que mês  homólogo.                                                                                                                                    
O organismo lembra, no 
entanto, que estes decrés-
cimos têm vindo a ser cada 
vez menores ao longo do 
último ano, tal como os 
acréscimos homólogos ob-
servados na população em-
pregada.

Já os jovens não em-
pregados que não estudam 
nem trabalham  atingiram os 
190 mil. Segundo o INE, a 
taxa de desemprego foi su-
perior à média nacional em 
5 regiões: Açores (8,2%), 
Área Metropolitana de Lis-
boa (7,1%), Alentejo (6,9%),  
Madeira (6,9%) e Algarve 

Produtores estimam colheita de
200 mil toneladas de pera rocha

“A produção, em 2019, 
deverá andar em valores 
muito idênticos aos do ano 
passado, na ordem das 
200 mil toneladas”, disse o 
presidente da Associação 
Nacional de Produtores de 
Pera Rocha, Domingos dos 
Santos.

De acordo com o res-
ponsável, durante a colheita 
poderá ser registada alguma 

queda em relação ao poten-
cial de produção da região já 
que, nas zonas mais a sul, 
há produções afetadas com 
a estenfiliose da pereira, por 
serem zonas mais húmidas 
e, por outro, explicou Do-
mingos dos Santos, pelo ve-
rão atípico.

Ainda assim, a ANP pre-
vê que “as dinâmicas não 
fujam ao que foi a campa-

nha anterior”, quer em ter-
mos de colheita quer de 
comercialização, com 60% 
da produção a ser escoada 
para mais de uma dezena 
de mercados estrangeiros.                                                                                                                                   
As preocupações em termos 
de mercado prendem-se 
este ano com os mercados 
do Brasil (que assegura um 
quarto das aquisições) e do 
Reino Unido.

Os constrangimentos de-
correm, no primeiro caso, 
da situação econômica, 
que tem sido muito criti-
ca, reduzindo a capacida-
de de aquisição do fruto.                                                                                                               
Em relação ao Reino Unido, 
a ANP admite alguma apre-
ensão com um Brexit sem 
controle. O que poderá obri-
gar a aplicar a pauta adua-
neira da Organização Mun-
dial do Comércio, em que a 
fruta vai chegar lá mais cara, 

(6,7%). Já a taxa de desem-
prego no Norte e na região 
Centro (6,2% e 4,7%) fica-
ram abaixo daquele valor.

Também foi informado 
pelo Eurostat que cerca de 
88 mil desempregados em 
Portugal encontraram tra-
balho nos primeiros 3 me-
ses deste ano, contra 85 
mil pessoas que perderam 

o emprego neste período 
face ao último trimestre de 
2018. Em toda a União Eu-
ropeia, sem contar com a 
Alemanha, que não entrou 
para estas estatísticas, fo-
ram 2,6 milhões os desem-
pregados que encontraram 
emprego entre o final de 
2018 e o início deste ano, 
equivalente a 17,7%. 

pares de sapatos foram 
fabricados na Ásia. A Chi-
na continua a ser o líder 
incontestado da indús-
tria,  mas a sua quota de 
mercado caiu 2%, para 
55,8%. No top 10 dos 
maiores produtores só há 
um europeu: a Itália.

Portugal é o 21.º maior 
produtor de calçado do 
mundo, mas o 19.º maior 
exportador em volume (84 
milhões de pares). Em va-
lor, chega à 13.ª posição 

do ranking mundial. O cal-
çado de couro continua a 
ser a grande aposta dos in-
dustriais nacionais, valen-
do 69% das exportações, 
e, por isso, Portugal  esta 
no 8.º lugar no ranking dos 
maiores exportadores de 
calçado de couro. O plás-
tico e borracha e os ma-
teriais têxteis valem 13% 
e 9% das exportações.                                                                                                                                     
     E é provavelmente 
este tipo de produtos que 
as empresas portuguesas 

estarão a importar, de-
signadamente da China. 
Dos 66 milhões de pares 
de sapatos comprados ao 
exterior em 2018, pelos 
quais o país pagou 675 
milhões de euros, 40% foi 
calçado de tecido e 38% 
de plástico ou borracha.                                                                                                                                       

“A indústria portuguesa 
é muito forte no segmen-
to de calçado de couro e, 
em particular, no calçado 
de inverno, pelo que não 
será de admirar que algu-
mas empresas procurem 
complementar a sua ofer-
ta de verão, de sandálias 
e afins, com produtos im-
portados”, explica . Quanto 
às exportações, nada de 
novo na tabela dos princi-
pais parceiros comerciais, 
liderados por França, Ale-
manha, Holanda, Espanha 
e Reino Unido.

e menos acessível às pes-
soas com “menos poder de 
compra”, disse o presidente.                                                                                                                                    
Em alternativa, a associa-
ção começou já a preparar 
novos mercados, entre os 
quais a China, onde a pera 
poderá ser comercializada 
em 2020.

A pera rocha do Oeste 
possui desde 2003 Denomi-
nação de Origem Protegida , 
selo da União Europeia que 
certifica a qualidade e tradi-
ção de produtos alimenta-
res e agrícolas. É produzida 
entre Mafra e Leiria, sendo 
os concelhos de maior pro-
dução os do Cadaval e do 
Bombarral.

A ANP possui 5 mil pro-
dutores e cria 4.700 postos 
de trabalho anuais, chegan-
do, durante a campanha, 
a empregar mais de 15 mil 
pessoas por dia.

de Pera, Silves, Quarteira, 
Almancil e Boliqueime.

No que diz respeito à 
média de preços das casas 
por semana, Santarém foi o 
distrito a mostrar uma varia-
ção maior em relação a igual 
período do ano passado. 
Em 2019, o preço médio de 
uma casa por semana nes-
te distrito é de 764 euros, 
enquanto há um ano era de 
452 euros, uma variação de 
41 %. Segue-se Beja, com 
um crescimento de 8%, situ-
ando-se agora numa média 
de 459 euros por semana. 
Coimbra foi o distrito a regis-
tar uma menor diminuição de 
preço: - 16%. O preço médio 
fixa-se nos 285 euros. A OLX 
diz que ainda tem disponí-
veis 2536 anúncios para ca-
sas de férias. Já numa análi-
se realizada em junho deste 
ano, a OLX tinha avançado 
que o Algarve continuava 
a ser a zona preferida dos 
portugueses para passar as 
férias de verão, sendo igual-
mente, naquela altura, o dis-
trito de Faro o que mostrava 
maior procura: 64,5%.
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A lei que aperta as re-
gras de nomeações go-
vernamentais, conhecida 
por “lei dos primos”, foi 
promulgada pelo presi-
dente da República. “Ape-
sar do seu caráter cir-
cunscrito, atendendo ao 
significado ético e cívico 
do passo dado, que cor-
responde, aliás também, a 
iniciativa do presidente da 
República, que promulgou 
o decreto que estabelece 
regras transversais às no-
meações para os gabine-
tes de apoio aos titulares 
de cargos políticos, diri-
gentes da administração 
pública e gestores públi-
cos”, já esta no site da 

Marcelo promulga a “lei dos primos”

“Não daremos passos 
que agravem o conflito, 
mas não deixaremos de 
dar os passos neces-
sários para evitar que o 
conflito tenha consequ-
ências inaceitáveis”, ex-
plicou o primeiro ministro 
aos jornalistas.”Se hou-
ver greve, se não forem 
cumpridos os serviços 
mínimos, adotaremos as 
medidas necessárias”, 
garantiu. “Estamos em 
condições de dar a res-
posta possível” em qual-
quer cenário, repetiu.

“Só avançaremos 
para passos subsequen-
tes se, quando e na me-
dida em que seja estrita-
mente necessário, ainda 
seja possível ultrapassar 
o conflito”.

“Tudo temos feito 
para evitar que a gre-
ve se concretize. Se tal 
não acontecer, tudo está 
previsto, na hipótese de 
avançar a greve e não 
serem respeitados os 
serviços mínimos, o Es-
tado tenha condições 

para assegurar a auto-
ridade democrática e o 
cumprimento da lei”.

Admitindo as graves 
consequências que a 
greve dos motoristas 
terá para a população, 
o primeiro-ministro dis-
se esperar que os ser-
viços mínimos decreta-
dos pelo Governo sejam 
cumpridos caso a gre-
ve se venha a verificar, 
considerando que esses 
serviços mínimos foram 
definidos de forma equi-
librada e respeitando o 
direito à greve, mas com 
a consciência de que 
“não há direitos absolu-
tos” e de que ao Gover-
no cabe assegurar os di-
reitos dos portugueses.

António Costa apelou 
ainda ao “civismo” e à 
“maturidade” dos portu-
gueses. O Governo de-
cretou serviços mínimos 
para a greve, entre 50% 
e 100%, depois de os 
sindicatos e a associa-
ção patronal não terem 
chegado a acordo.

A líder do CDS convi-
dou para sua mandatária 
em Lisboa uma militante 
do PSD com história no 
partido e teve sorte: Clara 
Carneiro, farmacêutica e 
ex-deputada que foi mi-
nistra-sombra de Durão 
Barroso para a Saúde e 
assessora de Cavaco Sil-
va para a mesma área, 
aceitou. Pediu a desfi-
liação do PSD e passou 
para o outro lado.

“Quis dar o meu apoio 

Cristas provoca
dissidência no PSD

Presidência da República.
O diploma, apresenta-

do pelo PS, foi aprovado 
no parlamento em 19 de 
julho e teve os votos favo-
ráveis dos socialistas, do 

BE, do PAN e do deputa-
do não inscrito Paulo Trigo 
Pereira. O PSD votou con-
tra, enquanto as bancadas 
do CDS-PP, do PCP e do 
PEV abstiveram-se.

O número de mandatos 
de deputado a atribuir nos 
círculos eleitorais da Guar-
da e de Viseu diminuiu de 4 
para 3 e de 9 para 8, respe-
tivamente, enquanto Lisboa 
e Porto ganharam um lugar 
cada, revelam dados oficiais.                                                                                                                       
Segundo o mapa oficial do 
Diário da República, nas 
eleições de 06 de outubro o 
distrito da capital, vai ter em 
disputa 48 lugares em São 
Bento em vez dos anteriores 
47 e no Porto o total de man-
datos passou de 39 para 40.                                                                                                                                              
Comparando com o número 
de eleitores das últimas le-
gislativas, em 2015, Viseu 
perdeu perto de 24 mil elei-
tores e a Guarda quase 12 
mil, ao passo que em Lis-
boa se verificou um acrés-
cimo de cerca de 20 mil 
eleitores e no Porto esse 
aumento foi de 3.433 cida-
dãos aptos a votar.

Com o recenseamento 
eleitoral suspenso desde 07 
de agosto e até à data do su-
frágio, como impõe a lei, no 
60.º dia que antecede cada 
eleição, o número total de ci-
dadãos recenseados e habili-
tados a votar é de 10.811.436, 
mais 50.280 do que nas re-
centes eleições europeias de 
26 de maio. Desde há quatro 
anos, regista-se uma subida 
de 1.128.613 cidadãos com 
capacidade eleitoral ativa, 
em virtude do recenseamen-
to automático no estrangei-
ro. Em relação a 2015, só 
nos círculos da Europa e de 
Fora da Europa, o número 
de eleitores aumentou de 
78.253 para 895.515 e de 
164.273 para 570.435, res-
petivamente.

Os residentes no estran-
geiro podem optar entre o 
voto por correspondência, 
ou presencialmente, nas 

Nos últimos dias vários 
militantes do PSD recebe-
ram ligações de uma empre-
sa  de Aveiro, a Multidados, 
com perguntas sobre o nível 
de notoriedade de poten-
ciais candidatos à sucessão 
de Rui Rio e sobre quem 
preferem para presidente, 
incluindo o atual líder, após 
as eleições legislativas de 6 
de outubro. O contato deixou 
dezenas de militantes indig-
nados, segundo relatos, por 
os seus dados de militância 
estarem na posse de uma 
empresa e alguns fizeram 
mesmo queixa ao secretá-
rio-geral do PSD. A direção 
de Rio demarca-se e José 
Silvano admite, em declara-

ções, apresentar queixa na 
Comissão de Proteção de 
Dados caso perceba que a 
empresa se apropriou inde-
vidamente de informações 
de militantes. As perguntas 
pediam uma avaliação so-
bre a liderança de Rui Rio 
e perguntavam depois aos 
militantes se conheciam os 
potenciais sucessores e que 
credibilidade lhes atribuíam. 
Da lista faziam parte Miguel 
Morgado, Luís Montene-
gro, Miguel Pinto Luz, Jorge 
Moreira da Silva e Pedro 
Duarte. Depois, chegava a 
questão: “Qual prefere para 
liderar o partido depois de 6 
outubro?”.

O secretário-geral José 

Lisboa e Porto ganham mandatos a Guarda
e Viseu. Há mais 1,2 milhões de eleitores

Militantes indignados com pesquisa  sobre liderança do
PSD. Direção se posiciona e admite apresentar queixa

António Costa:
“O interesse

nacional nunca
tira férias” 

A nova lei restringe as 
nomeações até paren-
tes em 4.º grau na linha 
colateral e foi anunciado 
depois de, em abril, te-
rem sido noticiadas no-
meações de familiares 
para cargos públicos e 
no Estado, durante a vi-
gência do atual executi-
vo, mas também de ou-
tros governos.

Foi o caso do secretá-
rio de Estado do Ambien-
te, Carlos Martins, que pe-
diu a demissão, em abril, 
depois de ter sido tornado 
público de que nomeara 
o próprio primo, Armindo 
Alves, para adjunto no seu 
gabinete.

à Assunção Cristas, por 
lhe reconhecer o trabalho 
desenvolvido”, diz Cla-
ra Carneiro. E explica: 
“Não mudei de partido. 
Ser mandatária não quer 
dizer que vá mudar de 
partido. Embora confesse 
que estava há muito tem-
po para me desfiliar por 
se ter desgostado um bo-
cadinho da liderança de 
Rui Rio, ainda pondera 
voltar ao PSD se as coi-
sas se alterarem”.

instalações consulares.
Outros círculos eleitorais 

onde houve um aumento 
dos inscritos foram Setúbal 
e Faro, com mais 11.502 
e mais 6.000, assim como 
Madeira (mais 2.149) e 
Açores (mais 1.489). Além 
de Viseu e Guarda, noutros 
12 distritos houve uma bai-
xa do número de eleitores 
recenseados, sendo em 
Santarém e em Viana do 
Castelo os recuos mais 

pronunciados, na casa dos 
12.000, além de Coimbra e 
Castelo Branco, a rondar 
menos 11.000 eleitores.

Em 2019, Lisboa conti-
nua a ser o círculo mais po-
puloso (1.921.189 eleitores) 
e Portalegre o distrito onde 
há menos inscritos (96.425 
eleitores), de acordo com o 
documento assinado pelo 
presidente da Comissão 
Nacional de Eleições, José 
Vítor Barros.

Silvano confessou que re-
cebeu queixas de  militan-
tes, que não só se queixa-
ram da questão dos dados, 
como denunciaram que a 
empresa estava a contactar 
os entrevistados como se 
estivesse mandatada pelo 
PSD. “Nós estamos a ave-
riguar duas questões: se o 
nome do PSD foi utilizado 
abusivamente, já que há 
pessoas que dizem que foi 
apresentado como uma en-
comenda da direção; e se 
foi violado o Regime Geral 
de Proteção de Dados. Se 
percebermos que esta se-
gunda se verifica, faremos 
queixa na Comissão Na-
cional de Proteção de Da-
dos“, explicou José Silvano. 
O secretário-geral diz que 
a direção de Rui Rio nada 
tem a ver com esta pesqui-
sa, já que o que “interessa 
agora à direção do partido 
é o que está antes de 6 de 
outubro, não o que está de-
pois de 6 de outubro”. Já 
sobre a forma como dados 
do partido possam ter che-
gado à Multidados, José 
Silvano diz que a atual di-
reção não cedeu dados a 
qualquer empresa. O se-

cretário-geral adverte que 
não é assim tão exclusivo o 
número de pessoas que, no 
passado, tiveram acesso a 
esse tipo de dados. Silvano 
lembra que “quando alguém 
se candidata à liderança do 
partido, pode pedir os ca-
dernos eleitorais e a cam-
panha fica com acesso aos 
contatos dos militantes de 
todo o território nacional”.

Já Florbela Borges, dire-
tora da Multidados, explica 
que o que a empresa está 
a fazer é um estudo sobre 
o PSD e não do PSD, e que 
o que o objetivo é avaliar 
a “notoriedade” de poten-
ciais líderes do partido no 
pós-legislativos. A direto-
ra da Multidados acredita 
que os militantes só estão 
melindrados devido à situ-
ação de divisão interna do 
partido e diz que apenas 
utilizou o painel que a em-
presa utiliza nos estudos e 
que está de acordo com a 
lei da proteção de dados.                                                                                                                             
A última pesquisa da Multi-
dados foi feita para a TVI e 
dava o PS sem maioria ab-
soluta, com 35,5% e o PSD 
com um mínimo histórico 
que rondava os 20%.
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CASA DO PORTO

Em 02 de agosto de 1945, foi fundada 
a Casa do Porto com sede própria Rua 
Afonso Pena, 39, o sonho de anos atrás 
foi realizado estamos  comemorando 74 
anos de fundação apresentando a sua 
cultura, costumes e todo o amor da cida-
de do Porto.

Neste período de 74 anos, muito dos 
abnegados imigrantes deram sua cola-
boração para chegarmos até aqui. Al-
guns já não contam mais nossa história, 
mas ficaram perpetuados por sua abne-
gação sem precedentes.

Com esforço de várias pessoas reali-
zamos uma reforma neste salão,  esta-
mos construindo em fase de acabamento 
outro salão para 400 pessoas , em  vinte 
e um de julho deste ano reinauguramos 
a nossa quadra de esporte com a pre-
sença do Bispo Auxiliar do Rio de Janei-
ro  Dom Paulo Celso e do Cônego Abílio 
Vasconcelos e  várias autoridades pre-
sentes que muito nos honrou.

Eu, presidente atual desta casa agra-
deço a colaboração de todos,ao Grupo 
Folclórico Armando Leça, que tem levado 
nossa bandeira, com respeito,  carinho a 
toda a Comunidade Luso-Brasileira.

Parabéns  a Casa do Porto, por mais 
esta vitória.

O presidente Manuel Branco durante seu discurso 
em comemoração ao aniversário da Casa

DISCURSO DO PRESIDENTE
MANUEL BRANCO

74º Aniversário de Fundação
e homenagem ao Dia dos Pais

A Casa do Porto festejou, com raro esplendor o carinhoso 
Dia dos Pais e seu 74º Aniversário de Fundação. A abrilhantar 
o laudo almoço variado onde foram servidos “pastéis” de ba-
calhau, batidas tropicais, churrasco completo, sardinhas portu-
guesas na brasa, tripas à moda do Porto, e muito mais.  Com 
o salão portuense recebendo muitos amigos. A atração musical 
foi o conjunto som e vozes, o Chiquinho e sua voz romântica, 
para a alegria dos dançarino, em ambiente da mais pura con-
fraternização. O presidente Manuel Branco entregou o titulo de 
Pai da Casa de 2019 ao sr. Fábio Castelo de Sousa; ao Pai 
mais Idoso para o Sr. Arnaldo Teixeira; o Pai mais Jovem, Cris-
tiano Faria. Juntos foram aplaudidos pelos amigos e familiares.

A festa do Dia dos Pais foi, mais uma afirmação do convívio 
social e fraterna amizade entre seus associados e do magnífico 
trabalho do casal Manuel Branco e da simpática primeira-dama 
D. Berta Isolina Branco, sempre nobres e fidalgos a recepcio-
nar a todos aqueles que frequentam a Casa do Porto.

O ponto alto do dia foi a comemoração dos 74 Anos de Fun-
dação da Casa do Porto. O presidente Manuel Branco realizou 
um breve discurso, que transmitiu um pouco de sua felicidade 
em conduzir o destino da Casa do Porto ao lado se sua esposa 
Berta. Aproveitou a oportunidade e gradeceu o carinho e a pre-
sença de todos os associados e amigos.

Mais uma bela data festiva da Casa do Porto, e o Jornal 
Portugal em Foco parabeniza o presidente Manuel Branco, sua 
esposa, a primeira-dama Berta Branco, e sua diretoria.

O radialista Maneca parabenizando o Sr. 
Manuel Branco pelo belo discurso

Momento especial da tarde, quando o presidente Manuel Branco e a primeira-dama Berta Branco 
homenageavam os pais eleitos como: o Pai do Ano de 2019 – Sr.  Fábio Castelo de Sousa, o Pai 
mais Idoso – Sr. Arnaldo Teixeira, e o Pai mais Jovem – Cristiano Faria

Close para o Portugal em Foco o presidente Manuel Branco, D. Berta 
Branco e suas sobrinhas, Fernanda Branco, Ângela Branco, sobrinha-neta 
Luisa Branco

Belo registro: Felipe Mendes, e o ensaiador e di-
retor artístico, Luis Cláudio e a primeira diretora 
artística, Sandra Castelo do Rancho Folclórico Ar-
mando Leça

Foto especial desta tarde: o casal anfitrião Manuel e Berta Branco, Felipe Mendes,  a família Branco 
Fernanda, Luisa, Lúcia, Ângela, Luca e Marina

Mesa em destaque no domingo de Aniversário e dos Pais, a Família Bran-
co: Lúcia, Ângela, Luca, Stefani (sobrinha-neta), Fernanda, Marina (sobri-
nha-neta), Amandio e amiga

Nossos queridos radialistas Maneca e Idália, sempre sorridentes, com os 
amigos  D. Berta e Sr. Manuel Branco, respectivamente primeira-dama e 
presidente da Casa do Porto  e a jovem Sara, dona Vandinha

O Conjunto Som e Vozes, e o cantor Chiquinho, 
deram o charme musical à tarde festiva

Gente animada e feliz no domingo portuense, 
Amândio, Ângela, Fernanda, Luisa (sobrinha-ne-
ta) Maria Lúcia

Presença marcante nas Casas Regionais Portu-
guesas, o casal Maria do Céu, Alberto e a fiel es-
cudeira e amiga, Maria Gertrudes, num close para 
o Jornal Portugal em Foco

D. Berta Branco durante as homenagens aos Pais, no domingo dedi-
cado a eles, ao lado do Pai mais Idoso do Ano sr, Arnaldo Teixeira, e o 
ensaidor Luis Cláudio

Presidente Manuel Branco saudando os amigos, o ensaiador do Rancho Folclòrico Armando Leça  Luis 
Cláudio com seus familiares 
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Estivemos mais uma vez presen-
tes, ao tradicional almoço da Co-
munidade Luso Paulista, no últi-
mo dia 08 de Agosto de 2.019, o 
conhecido e inigualável “Almoço 
das Quintas” na Casa de Por-
tugal. O presidente da Casa de 
Com. António dos Ramos lá es-
tava para recepcionar a todos os 
presentes. Um almoço com mais 
de 70 anos, que reúne semanal-
mente amigos, empresários, diri-
gentes associativos, e quem qui-
ser apreciar o melhor bacalhau 
acompanhado de um bom vinho, 
ou seja, para saborear as delí-
cias da culinária portuguesa ali 
preparada e servida pelo Buffet 
“O Marquês” tem de ir conhecer. 
Apareça você também por lá, 
Avenida da Liberdade, 602 bair-
ro da Liberdade, sua participa-
ção é por adesão. Informações 
e reservas para grupos e empre-
sas 3209.5554 – 3342.2104.

Reunidos aqui vemos a Sra. Sandra Lucia Garcia Massud, o Sr. Renato Afonso Gonçalves, o Presidente Com. An-
tónio dos Ramos, o Deputado do PSD Carlos Pascoa, Sr. Renato Almeida, José Manuel Dias Bittencourt presidente 
da Casa Ilha da Madeira.

O Requinte do Almoço das Quintas 
Na Casa de Portugal

O conhecido Antero Pereira, 
Presidente do SAMPAPÃO,sigla 
que agrega as Entidades de Pa-
nificação e Confeitaria de São 
Paulo, sendo atualmente a maior 
entidade patronal do mundo. Na-
tural de GebelimTrás-os-Montes, 
Portugal, foi o primeiro presiden-
te fundador da Comunidade Ge-
belinense, atua no SAMPAPÃO 
desde 1980, e ocupa também 
o cargo de diretor da AIPESP 
– Associação da Indústria de 
Panificação e Confeitaria do Es-
tado de SP, 1°vice-presidente 
ABIP – Associação Brasileira da 
Indústria de Panificação, presi-
dente da CIPAN – Confedera-
ção Interamericana da Indústria 
do Pão e 1° Vice Presidente da 
UIBC– UniónInternacionale de 
La Boulangerie ET de laPâtisse-
ri e ainda é Diretor e Delegado 
FIESP-Federação das Industrias 
do estado de São Paulo. O con-
vite para fundar a 1.a secção do 

CDS-PP em São Paulo, veio da 
deputada e cabeça de lista pelo 
CDS-PP Maria de Assunção Oli-
veira Cristas Machado da Graça, 
que esteve em São Paulo em ju-
nho passado. O Sr. Antero Perei-
ra foi empossado pelo  Dr. José 
Lourenço Presidente do Núcleo 
do CDS-PP no Brasil, no último 
dia 05 de julho no Jantar Anual 
dos Panificadores. Nesta noite 
Antero Pereira disse: “Faremos 
um grande núcleo, assumimos o 
compromisso, agradeço a todos 
que aderiram, estamos cansa-
dos de sermos portugueses de 
2.a classe, desejo que a comu-
nidade portuguesa radicada em 
são Paulo tenha o devido reco-
nhecimento em Portugal....e para 
isso iremos trabalhar com afinco  
para que os portugueses e luso-
descendentes sejam prestigia-
dos em Portugal. Iremos fazer 
em São Paulo o maior núcleo do 
CDS fora de Portugal, já esta-
mos com cerca de 200 filiados, e 
vamos trabalhar para eleger pelo 
menos um deputado”. O CDS – 
Partido Popular (CDS–PP) é um 
partido político português con-
servador inspirado pela demo-
cracia cristã, aberto também a li-
berais clássicos. Fundado em 19 
de Julho de 1974, com o nome 
Partido do Centro Democrático 
Social,  mais tarde, mudaria o 
nome apenas para Partido Po-
pular (mantendo a sigla CDS–
PP), e depois para a denomina-
ção utilizada presentemente. O 

Antero Pereira
Escolhido para Presidir Secção do CDS-PP em São Paulo

CDS integrou diversos gover-
nos, sempre em coligação:quan-
do dirigido por Diogo Freitas do 
Amaral coligou-se com o PS 
de Mário Soares; com o PSD, 
de Francisco Sá Carneiro, e o 
PPM, de Gonçalo Ribeiro Telles, 
constituindo a Aliança Democrá-
tica; sob a liderança de Paulo 
Portas, novamente com o PSD, 
após as eleições legislativas de 
2002 (com José Durão Barroso, 
e com Pedro Santana Lopes) e, 
mais recentemente, com o PSD 
de Pedro Passos Coelho, na 
sequência das eleições legislati-
vas de 2011 e 2015. O partido é 
membro da União Internacional 
Democrata e do Partido Popular 
Europeu. O CDS–PP tem algu-
mas organizações autónomas 
que perfilham os seus ideais po-
líticos. Entre elas, a Juventude 
Popular e a Federação dos Tra-
balhadores Democratas-Cris-
tãos (FTDC).Com as eleições 
legislativas de 2011, o CDS-PP 
conseguiu reforçar a sua força 
parlamentar, passando de 21 
para 24 deputados, resultado de 
aumento percentual dos votos de 
10,4% para 11,7%. Nas eleições 
de 2015 o CDS-PP concorreu 
coligado com o PSD (coligação 
Portugal à Frente), tendo elegido 
18 deputados.O Sr. Antero Perei-
ra complementa: “Por tudo isso 
faça como o escritor português 
João Borralho, venha fazer parte 
do NOVO NÚCLEO DO CDS EM 
SÃO PAULO”.

A Associação dos Poveiros de 
São Paulo, presidida pelo Sr. 
Isaias dos Santos, neste dia por 
estar em viagem foi representa-
do pelos diretores Manuel M. da 
Costa, a Maria da Graça, Jorge 
Rosmaninho, louvou no ultimo 
dia 04 de agosto de 2.019, a Sra. 
da Saúde padroeira de Laundos 
(Povoa de Varzim). Tivemos 
como habitualmente aconte-
ce, a celebração de uma missa 
pelo padre Otaviano da Igreja 
de Nossa Sra. da Candelária, 
no  salão Dr. Manuel Giesteira, 
e contou também com a partici-
pação do coral da Candelaria. 
Esteve presente a celebração, 
o poveiro Sr. José Lourenço, 
integrante da confraria da Sra. 
Da Saúde. Ao final foram dis-
tribuídas lindas rosas, benzidas 
pelo Padre Otaviano. A seguir 
os presentes foram convidados 
a se dirigirem ao salão de festas 
superior da entidade, salão “Dr. 
José Macedo Vieira”, onde foi 
servido um delicioso bacalhau 
preparado de varias formas, 
além de outros pratos e saladas. 
A animação desta tarde esteve a 
cargo da tocata do Grupo Folc. 
Raízes de Portugal. Na continui-
dade desta tarde o Rancho Ra-
ízes de Portugal se apresentou 
em sua totalidade e mostrou o 
Vira dos Arcos, Vira de São Ma-
mede, Chula Vareira, Chula Pi-
cada, Cana Verde da Carrelhã e 
da Póvoa o tradicional Fandan-
go Poveiro e outras mais. 

Poveiros Louvaram a
Sra. da Saúde 

Os diretores dos Poveiros de São Paulo, a Maria da Graça, o Manezinho, a 
esposa Sra. Mara Rocha e a assessora do Vereador Toninho Paiva Norma 
Fabiano.

Cuidando da animação vemos a tocata do Rancho Raízes 
de Portugal. Instantes da celebração pelo Padre Otaviano.

Vindo de Portugal em férias vemos o Sr. António Soares, o Sr. Armando G. 
Alves, o Sr. Albino Vieira diretor do Grupo Folc. Dos Veteranos de São Paulo 
e o Sr. Raul Pereira Presidente da Tocata Musical Cá Te Quero.

Registro dos filiados e simpatizantes do CDS-PP presentes a 1.a reunião da secção de São Paulo
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Doutor Verger ‘baianólogo’ na Sorbonne Nasceu um craque “João Felix”
Um dos exemplos mais vivos 

do exuberante sincretismo 
lusitano construído em todo o pla-
neta, mas, sobretudo, no imenso 
Portugal das Américas, como era 
então denominado o Brasil, nos sé-
culos XVI ao XVIII, miscigenou, de 
forma inexorável, povos, árvores 
frutíferas e temperos – provenien-
tes das Áfricas e de países asiáti-
cos, entre os quais Índia, Birmânia 
(atual Myanmar), China, Japão e 
Indonésia. Desembarcavam, aqui, 
nas naus da Coroa de Lisboa que 
faziam a desafiadora Carreira da Ín-
dia, de seis em seis meses, a unir a 
indiana Goa, capital do Império Por-
tuguês do Oriente, à Metrópole eu-
ropéia, com escalas nos portos da 
moçambicana Lourenço Marques, 
no Índico, e na angolana Luanda, 
no Atlântico, seguindo, depois, para 
a baiana Salvador, à madeirense 
Funchal e, muitas vezes, à açoria-
na Ilha Terceira. A Bahia é, com 
efeito, o maior dos símbolos das 
mestiçagens introduzidas à épo-
ca, quando Salvador, fundada em 
1549, pelo poveiro Tomé de Sousa 
(1503 – 1579), passou a ser, a partir 
do mesmo ano, a capital da colô-
nia da Casa de Avis na América do 
Sul, permanecendo com o título até 
1763. Conseguiu misturar os povos 
que lá estiveram, culturas e religi-
ões. Santos católicos foram sincreti-
zados nos terreiros com divindades 
animistas, como São Jorge, chama-
do de Oxóssi. Essas crenças foram 
trazidas pelos escravos animistas 
vendidos nos portos negreiros afri-
canos por etnias convertidas ao 
Islã – sendo preservadas na Bahia 
mais do que nas nações da América 
espanhola. E, por isso, fixaria resi-
dência na Bahia até a morte, aos 94 
anos, o fotógrafo e etnólogo pari-
siense Pierre Verger (1902 – 1996), 
um dos olhares estrangeiros mais 
brilhantes sobre o Brasil, com suas 
preciosas fotos em preto e branco, 
nas décadas de 1940 a 1980 – do-
cumentos de raro valor histórico 
como o de mestres da pintura que, 
nos séculos anteriores, percorreram 
o País, entre outros, os holande-
ses Albert Eckhout (1610 – 1666) e 
Frans Post (1612 – 1680), o francês 
Jean-Baptiste Debret (1768 – 1848) 
e o alemão Johann Rugendas (1802 

– 1858). Verger deslumbrou-se com 
a magia do Candomblé dos bairros 
populares da capital baiana. Como 
o Alto do Corrupio, no Engenho Ve-
lho de Brotas, onde vivia sem con-
forto, rodeado por três mil livros e 
quase 200 mil negativos de fotos, 
numa casa simples – sede da Fun-
dação Pierre Verger, criada por ele 
em 1986.

Antes de descobrir sua adora-
da Salvador, em 1946, onde 

se tornaria um autêntico ‘baianó-
logo’, Verger, trabalhando para as 
prestigiosas re-
vistas Life, dos 
Estados Unidos, 
e Paris Match, 
da França, havia 
viajado desde os 
anos 1930 a inú-
meros territórios 
asiáticos, inclu-
sive às Filipinas, 
Índia, China e 
Japão. Visitou as 
Américas, com 
incursões a diver-
sos países, den-
tre eles, México, 
onde fotografou o 
líder soviético exi-
lado, Leon Trotsky 
(1879 – 1940), e Cuba, retratando 
o escritor americano Ernest He-
mingway (1899 – 1961), e várias 
nações africanas. Numa delas, 
o antigo Daomé, atual Benin, ini-
ciou-se no Candomblé, apesar de 
ateu, ganhando o nome de ‘Fatum-
bi’, ou seja, ‘Renascido pelo Ifa’, a 
memória coletiva da tribo Iorubá, 
natural da costa Atlântica da África 
negra. Solitário e, portanto, celiba-
tário, Verger resolveu vir ao Brasil 
fascinado pelo romance Jubiabá, 
do baiano Jorge Amado (1912 - 
2001), lançado em 1935, narrando 
a vida cotidiana nos bairros pobres 
de Salvador através de um meni-
no, um ‘capitão de areia’, que se 
transformaria num líder grevista. 
“Ninguém conseguiu como Verger 
compreender a alma e a cultura da 
Bahia”, afirmou Jorge Amado ao 
diário carioca O Globo, na edição 
de 12 de fevereiro de 1996, no dia 
seguinte ao falecimento do intelec-
tual francês. A tolerância de culto 
nos séculos coloniais na Bahia te-

ria permitido que fossem mantidas, 
sincreticamente, a fé e as tradições 
festivas dos animistas africanos, 
como a capoeira, e ritos pratica-
mente banidos hoje, na própria 
África, pelas maiorias muçulma-
nas e também por conversões ao 
Cristianismo – com raras exceções 
em regiões onde se encontram a 
Nigéria e o Benin. Contudo, na Ni-
géria, com a maior população do 
continente, algo como 175 milhões 
de habitantes, os animistas são 
considerados pagãos e amargam 

perseguições dos 
maometanos, no-
tadamente, devido 
ao recrudescimen-
to, nas últimas 
décadas, do extre-
mismo do ‘Estado 
Islâmico’. Verger 
seria consagrado 
‘Babalaô’, isto é, 
‘Pai de Santo’, em 
1953, sete anos 
após ter se muda-
do para Salvador, 
no terreiro de ‘Se-
nhora’, a legendá-
ria ‘Mãe de Santo’, 
fotografada por 
ele na ocasião. O 

retrato correu o mundo em exposi-
ções e em seus livros.

A mais celebrada de suas 
obras, Fluxo e Refluxo do 

Tráfico de Escravos entre o Golfo 
de Benin e a Bahia de Todos os 
Santos, publicada, inicialmente, na 
França, em 1968, lhe daria, com 
justiça, o título de Doutor da notável 
Universidade da Sorbonne, fincada 
há cerca de 800 anos no Quartier 
Latin, no centro de Paris – embora 
tivesse concluído, a rigor,  apenas o 
equivalente ao outrora curso gina-
sial. Ele abandonaria os bancos es-
colares no secundário, aos 17 anos, 
aventurando-se no universo mágico 
da fotografia, em parceria com outro 
gênio das lentes, o húngaro Robert 
Cappa (1913 – 1954), pseudônimo 
de Endre Ernö Friedmann, morto, 
precocemente, no Vietnã, durante 
os conflitos na ancient Indochina 
francesa. Salvador deu régua e 
compasso ao francês que trocou a 
soberba Paris das boas maneiras 
pelo sincretismo luso-afro-baiano.    

Nasceu um craque, “João Félix é 
uma bomba” ou “Um rapaz com di-
namite”. Foi assim que os sites dos 
jornais espanhóis reagiram aos dois 
golos do avançado português de 19 
anos na vitória por 2-1 do Atlético de 
Madrid frente à Juventus de Cristia-
no Ronaldo. Um jogo para a Interna-
tional Champions Cup, competição 
ganha pelo Benfica. A Marca escre-
ve que o dia vai ser recordado como 
“aquele em que João Félix deu o seu 
primeiro grande recital com a cami-
sola vermelha e branca”, debaixo do 
título “Nasceu um craque”. O jornal 
desportivo escreveu ainda que “até 
Simeone levou as mãos à cabeça 
depois do segundo golo. Dois rema-
tes de primeira ao alcance de muito 
poucos, de quase ninguém. Dois 
remates com muita classe. Dois 
golaços”. “João Maravilha”, escreve 
o As. “Era o minuto 24 quando che-
gou a João Félix a bola de Trippier e 
todo o futebol pôde comprová-lo: a 

pechincha do verão foi a do Atlético. 
Mesmo sem jogo oficial, mas 127 mi-
lhões são pouco, é baratíssimo. Tem 
tudo, técnica, definição e uma visão 
de jogo que desarma. Verticalidade, 
inteligência e caráter. Uma pinta tre-
menda. E ele não podia escolher um 
melhor jogo para o mostrar. Diante 
de Cristiano, no último jogo particu-
lar do verão vermelho e branco, a 
quem o futuro lhe passou frente aos 
olhos. Chama-se João Félix e é o 
seu herdeiro. Com 19 aninhos, já é 
um escândalo”, refere. O El País es-
creve: “João Félix, um rapaz com di-

namite”. O jornal espanhol diz que “o 
instinto de goleador está nos espa-
ços e na eficácia na precisão. João 
Félix não é um goleador puro, mas 
soma essas duas virtudes a um re-
pertório que lhe permite jogar como 
enganche “uma espécie de número 
10” ou segundo ponta de lança, tem 
passe e tem golo. Tem dinamite na 
cabeça e nos pés e mostrou-o esta 
noite à Juventus de Cristiano e do 
renovador Sarri”. “João Félix é uma 
bomba”, escreve o El Mundo. “Ainda 
com 19 anos, uma idade inadequa-
da para outra coisa que não sair à 
noite, venceu toda uma Juventus 
que apareceu em Estocolmo com 
o melhor que tem, incluindo Cristia-
no Ronaldo. Estava o ex-madrilista 
chamado a ser o protagonista do 
jogo, com um estádio que ia abaixo 
cada vez que a bola se aproximava 
dele, não era preciso que lhe tocas-
se, e o fez muito pouco. A estrela, 
também portuguesa, foi outra.

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

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

Dia 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 
musica 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
Festa de Nossa Sra. Do Monte na 
Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste 
dia a partir das 13 horas venerando 
sua padroeira Nossa Sra. Do Monte. 
Teremos missa seguida de procissão 
pelas dependências da entidade. E 
a seguir um grande arraial com as 
deliciosas espetadas, bolo do caco, 
caldo verde, bolinhos de bacalhau. A 
animação deste arraial estará a cargo 
dos grupos folclóricos da casa, e ain-
da a Banda Românticos & Modernos, 
o cantor Ary Sanches. Informações e 
convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 
214 Bairro Horto Florestal – São Pau-
lo (11) 2231.8818 - 2231.0922

Dia 24.08.2019
Festa da Pizza na Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho de São 
Paulo estará realizando nesta 
noite em sua sede, mais uma 
belíssima Festa da Pizza a par-
tir das 19 horas. O convite dará 
direito a vários sabores de pizza 
doce ou salgada e crianças até 
10 anos não pagam. Rua Geor-
gina Diniz Braghiroli, 30 na Vila 
Curuçá – São Miguel Paulista. 
Reservas de mesas até as 20,00 
horas pelos fones (11) 2401.6580 
com Juliana ou 4634.0804 com 
Fabiana

O jornal Portugal em Foco, 
publica aqui neste espaço gra-
ciosamente e também no seu 

Facebook semanalmente, todos 
os eventos da comunidade, 

desde que os mesmos sejam 
informados, via telefone, fax, 
email, WhatsApp, Messenger, 

convite ou por oficio. As corres-
pondências podem ser enviadas 
para a Rua Dr. Francisco Jose 
Longo, 135 Chácara Inglesa - 
Vila Mariana CEP 04140-060 

Telefones (11) 5589.3309 What-
sApp 99902.4295 ou email: 

amotorrao@gmail.com 

As próximas Eleições em Legislati-
vas em Portugal, transcorrerão a 6 
de outubro de 2019. Nestas eleições 
serão escolhidos os representantes 
dos portugueses para a Assem-
bléia da República, cabendo aos 
nacionais residentes no estrangeiro 
eleger 4 deputados: 2 pelo círculo 
eleitoral da Europa e 2 pelo circulo 
fora da Europa (onde se enquadram 
os votos do Brasil). A este propósito 
vale lembrar que, devido ao recen-
seamento automático, o número de 
eleitores portugueses no estrangei-
ro subiu substancialmente, existindo 
atualmente 218.000 eleitores só no 
Brasil (112 mil dos quais em São 
Paulo). Atendendo às alterações à 
Lei Eleitoral para a Assembléia da 
República (nomeadamente ao artigo 
79.º-F, da Lei Orgânica n.º3/2018, de 
17 de agosto) torna-se necessário  
relembrar os cidadãos portugueses 
inscritos no estrangeiro que passam 
a poder optar entre o voto presen-
cial (na representação consular em 
cujos cadernos conste o seu nome) 
ou o voto por via postal (verifique 

https://consuladoportugalsp.org.br/
eleicoes-legislativas-06-de-outu-
bro-de-2019/). Todos os cidadãos 
que se tenham recenseado anterior-
mente, estão automaticamente ins-
critos como votantes por via postal. 
Caso queiram alterar esta situação 
e votar presencialmente no Posto 
Consular deverão manifestar a sua 
preferência, pessoalmente, junto do 
posto consular ou da seção consu-
lar da respectiva comissão recen-
seadora, até à data de marcação de 
cada ato eleitoral (publicação em Di-
ário da República). Tal pode ser feito 
através do envio de um email para 
eleicoes.saopaulo@mne.pt
Atenção: no caso de não ser ma-
nifestada nenhuma preferência, 
até a data de convocação do ato 
eleitoral, os cidadãos portugueses 
inscritos no estrangeiro exercerão 
o seu direito de voto por via pos-
tal. Os eleitores que não se tenham 
manifestado previamente a sua in-
tenção de votar presencialmente, 
não constarão dos cadernos elei-
torais das mesas e, conseqüen-

temente, não poderão votar no 
consulado. Optando por exercer o 
seu direito de voto por via postal, 
os cidadãos receberão em suas 
moradias um boletim de voto e 
restante material necessário para 
exercerem o seu direito. O envelo-
pe 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 mes-
mo chegue a Portugal.
Mais informações sobre cada uma 
das opções de voto podem ser 
consultadas no site do Consulado 
Geral de Portugal em São Paulo, 
nomeadamente através do link 
acima.

Eleições Legislativas em Portugal – Outubro 2019

Dia 15.08.2019
Aniversario do empresário Sr. Belarmino 
da A. Marta; Juliana Rosa Gonçalves (filha 
do Dr. Almir da Silva); Manuel Felix; Marco 
Antonio Lopes (filho do falecido Antonio 
Padeiro e Glória e ex-integrante do Grupo 
Folclórico dos Veteranos de São Paulo do 
Rotary Penha); Celso Braga (G. F. da Casa 
de Portugal); Alison Camilo; Leonardo Braz 

(neto Sr. Virgilio e Rosa Braz); Darci Germa-
no Correia (Casa de Portugal de Campinas); 
Fabiana Mendes M. Pito (esposa do Peu do 
Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo do 
Rotary Penha); Assunção Germânio (espo-
sa do Luis Germânio e fundadora com sua 
família do Rancho Pedro Homem de Mello).
Dia 16.08.2019 
Sra. Hildemar (esposa João Luis); Ani-

versario do amigo Fabio Gabriel dos San-
tos do Grupo Leograf; Lincoln Domingos 
Sasso; Berenice Souza (coreógrafa das 
bailarinas do Roberto Leal).
Dia 17.08.2019
Geraldo Schreiner; José Hermânio Figueire-
do (amigo e um dos assinantes mais antigos 
do Portugal em Foco); Antônio Esteves (o co-
nhecido Toninho das flores do Cais do Por-
to); Alcina Monteiro (esposa do amigo Sérgio 
Monteiro); a tenista Fátima Fernandes.
Dia 18.08.2019
Eliane Pereira de Oliveira; Francisco Faria 
Machado; Ana Flávia Lemos (filha do ca-
sal Sr. Ernesto e Sra. Conceição Lemos 
ambos da Casa de Portugal de São Pau-
lo); Toninho Branco; A belíssima Nazaré 
Pereira (filha do amigo José Afonso Can-
cela); Ana Ester Muralha (dançou no Gru-
po Folclórico da Casa de Portugal de São 
Paulo e filha do falecido poeta Muralha).
Dia 19.08.2019
Raimundo Pereira Guedes; José Augus-
to; Antonio Freixo (diretor da Casa Ilha da 
Madeira); Dr. Paulo Esteves (advogado do 
escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Al-
meida e Esteves); Dra. Márcia Rodrigues 
(Presidente do Elos Clube ABC e diretora 
da Casa de Portugal do Grande ABC e da 
Jada Condutores Elétricos); Sra. Adozin-
da A. Machado (esposa do amigo Dr. Pau-
lo Machado); Dia do Historiador. 
Dia 20.08.2019
João Manuel Veríssimo; Sra. Cleusa Tei-
xeira (esposa Carlos Teixeira); A amiga 
Bernadete Lima (integrante do fã clube 
do cantor Roberto Leal); Faria aniversario 
neste dia o falecido guitarrista Mario Rui.
Dia 21.08.2019
Fernando Amorim; Antonio Carlos Sá Lopes; 
Amanda Helena Meirinhos (integrante do 
Rancho da Casa do Minho de São Paulo); 
Alexandre Fernandes; Fátima Lopes Pires 
(esposa Orlando Pires saudoso ex-vice social 
da Associação Portuguesa de Desportos).
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O Benfica iniciou a defe-
sa do título de campeão por-
tuguês de futebol com uma 
goleada sobre o Paços de 
Ferreira, por 5x0, em jogo da 
primeira jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Nuno 
Tavares (26 minutos), Pizzi 
(32, de penálti, e 72), Sefero-
vic (70) e Carlos Vinicius (84) 

Campeão Benfica goleia 
Paços de Ferreira

marcaram os golos dos ‘en-
carnados’.

O Paços de Ferreira, cam-
peão da II Liga em 2018/19, 
terminou o encontro reduzi-
do a 10 unidades, depois de, 
aos 65 minutos, Bernardo se 
ter tornado no primeiro joga-
dor a ser expulso nesta edi-
ção da I Liga.

O FC Porto perdeu em 
casa do Gil Vicente, por 
2x1, em jogo da primeira 

rodada  da I Liga portugue-
sa de futebol, que marcou 
o regresso dos barcelen-

Porto derrotado por Gil Vicente
ses ao primeiro escalão.

Lourency (60 minutos) 
e Kraev (77) marcaram os 
gols dos gilistas, que fo-
ram esta temporada rein-
tegrados na I Liga, na se-
quência do ‘caso Mateus’, 
há 13 anos.

Alex Telles, aos 73 minu-
tos, na marcação de uma 
grande penalidade, fez o 
único gol dos ‘dragões’

O Sporting empatou a 
um gol em casa do Marí-
timo, em jogo da primeira 
jornada da I Liga portu-
guesa de futebol, soman-

do a quarto encontro con-
secutivo sem vencer no 
terreno dos insulares.

 
O brasileiro Getterson 

colocou o Marítimo em 
vantagem, aos 08 minu-
tos, e o uruguaio Coates, 
aos 29, empatou para os 
‘leões’.

O Sporting, que vi-
nha de uma goleada 
sofrida na Supertaça 
frente ao Benfica (5x0), 
não conseguiu triunfar 
pela quarta temporada 
seguida nos Barreiros 

O Sporting empatou a um 
gol em casa do Marítimo, em 
jogo da primeira jornada da I 
Liga portuguesa de futebol, 
somando a quarto encontro 
consecutivo sem vencer no 
terreno dos insulares.

O brasileiro Getterson colo-
cou o Marítimo em vantagem, 

aos 8 minutos, e o uruguaio 
Coates, aos 29, empatou para 
os ‘leões’.

O Sporting, que vinha de 
uma goleada sofrida na Su-
pertaça frente ao Benfica (5-
0), não conseguiu triunfar pela 
quarta temporada seguida 
nos Barreiros para a I Liga.

Sporting empata em
casa do Marítimo

O Boavista venceu 
o Desportivo das Aves, 
por 2x1, em jogo da 
primeira jornada da 
I Liga portuguesa de 
futebol, disputado no 
Estádio do Bessa, no 
Porto.

Yusupha (06 mi-
nutos) e Rafael Costa 
(76), de grande penali-
dade, marcaram os go-
los dos ‘axadrezados’, 
enquanto Mohammadi 
(41) ainda empatou 
para os avenses.

O Boavista somou 
a primeira vitória esta 
temporada em jogos 
oficiais, após ter sido 
eliminado pelo Casa 
Pia (2x0) da Taça da 
Liga, prova da qual o 
Desportivo das Aves 
também foi afastado, 
ao perder com o Gil Vi-
cente (3x2).

Boavista vence 
Desportivo
das Aves

O Sporting de Braga estreou-se 
com uma vitória em casa sobre o Mo-
reirense, por 3x1, na edição 2019/20 
de I Liga portuguesa de futebol.

 Os bracarenses, quartos classifi-
cados no último campeonato, marca-
ram por Fransérgio (45+3 minutos), 
Hassan (64) e Wilson Eduardo (77), 
enquanto Nenê (89) reduziu para o 
Moreirense.

Esta foi a segunda vitória em jogos 
oficiais dos bracarenses, que tinham 
vencido na quinta-feira fora o Bron-
dby, por 4x2, na primeira fase da ter-
ceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Sporting de Braga vence Moreirense

O encontro entre Santa Clara e 
Famalicão, em São Miguel, marcou o 
regresso da equipe minhota ao prin-
cipal escalão do futebol português, 
que teve um sabor muito doce após 
a vitória por 2x0.

A vitória do Famalicão iniciou logo 
aos 5 minutos com um gol de Toni Mar-
tínez. Anderson Silva, que entrou para o 
lugar do marcador do primeiro gol, apon-
tou o segundo, aos 75’.

Regresso vitorioso do Famalicão

Portimonense e Belenenses 
empataram sem gols, no Estádio 
Municipal de Portimão, partida 
que deu o pontapé de saída para 
a Liga 2019/20. Jogo muito dispu-
tado e com oportunidades de par-
te a parte, sem que nenhuma das 
equipes conseguisse marcar nesta 
primeira jornada.

Na próxima jornada, o Bele-
nenses recebe o Benfica, enquan-
to o Portimonense joga fora com 
o Tondela.

Portimonense e Belenense empatam

A primeira vez que Bruno 
Fernandes se aproximou da 
bancada sul, para marcar um 
pontapé de canto, foi brinda-
do com um coro de apupos 
e assobios que se manteve 
ao longo de toda a primeira 
parte e subiu de tom, quando 
se ‘pegou’ com Nuno Manta, 
após uma entrada mais dura 
sobre Rúben Ferreira. Não 
sendo conhecida qualquer 
animosidade entre os adep-
tos do Marítimo e o capitão 
da equipe do Sporting, tais 
manifestações devem ser en-
tendidas como uma forma de 

Nuno Santos renovou 
contrato com o Benfica até 
2024, anunciou esta segun-
da-feira o clube encarnado.

O habitual capitão da equi-
pa B dos encarnados, que in-
tegrou os trabalhos do plantel 
principal durante a pré-época, 
chegou ao clube da Luz em 
2013, ainda como iniciado, 
proveniente do Boavista.

“É um sentimento de mui-
ta felicidade, é sempre bom 
saber que o clube deposita 
confiança em nós. Não te-
nho palavras para descrever 
o que o clube fez por mim 
ao longo destes anos e com 

este passo importante na mi-
nha carreira sinto-me muito 
grato”, disse, citado pelo site 
do Benfica, não escondendo 
que vai continuar a trabalhar 
com o objetivo de voltar ao 
plantel principal:

“Não posso estar a pen-
sar no futuro sem fazer o 
meu trabalho no presente. 
Estou neste momento na 
equipe B, compete-me a mim 
fazer o meu trabalho, dar o 
máximo todos os dias para 
um dia voltar à equipe A. 
Quando o mister achar que 
devo ter essa oportunidade 
só tenho de estar preparado.’

Bruno Fernandes assobiado durante 
o jogo e a receber prêmio

desestabilização ao jogador 
mais influente do conjunto de 
Alvalade. O camisola 8 fez 
questão de ignorar as provo-
cações da bancada que aca-
baram por ter menor força no 

segundo tempo.
Já após o apito final de Tia-

go Martins, os adeptos volta-
ram a assobiar o capitão dos 
verdes e brancos. O camisa 8 
foi considerado o homem do 
jogo para a Liga, mas recu-
sou ser o homem designado a 
abordar o empate na Madeira. 
Agradeceu apenas a menção. 
“[O prêmio] tem pouca impor-
tância tendo em conta o resul-
tado, mas agradeço. Obriga-
do”, disse telegraficamente, 
sem abordar as incidências 
do jogo. Coates foi chamado 
a esse papel.

Nuno Santos renova contrato
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados todos os senhores associados do Orfeão Portugal do Rio 

de Janeiro, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 
sua sede social, a Rua Aguiar, nº 60, nesta Cidade, no dia 31 (trinta e um) de 
Agosto de 2019, sábado com início às 15 horas, para cumprimento do constante 
nos artigos 29º, 30º, 31º, 32º, 33º e 34º. Inclusive seu parágrafo único, com a 
seguinte Ordem do Dia:

A) Julgar o Parecer do Conselho Deliberativo sobre as Contas da Diretoria Ad-
ministrativa, que ora encerra seu mandato.

B) Eleger os membros do Conselho Deliberativo para o Triênio 2019/2022
C) Eleger o Presidente e o Vice Presidente da Diretoria Administrativa para o 

Triênio 2019/2022

Rio de Janeiro, 02 de Agosto de 2019
Sergio Vieira dos Santos

Presidente

O português Cristiano 
Ronaldo, da Juventus, é um 
dos três nomeados para me-
lhor avançado da Liga dos 
Campeões de futebol de 
2018/19, juntamente com 
Messi e Sadio Mané, anun-
ciou hoje a UEFA.

O internacional portu-
guês, que marcou seis gols 
em nove jogos na competi-
ção na época passada, foi 
distinguido três vezes com 
este troféu, em 2007/08, 
2016/17 e 2017/18, o rival 
do FC Barcelona já foi eleito 
uma vez, em 2008/09.

O atacante senegalês é 
um dos cinco nomeados por 
posição do Liverpool, que se 
sagrou campeão europeu, 
juntamente com o goleiro 
Alisson, o médio Jordan 
Henderson e os zagueiros 
Virgil van Dijk e Trent Ale-
xander-Arnold.

Cristiano Ronaldo 
nomeado para melhor atacante 

da Liga dos Campeões
No setor mais recuado, 

o holandês Matthijs de Ligt, 
que rumou à Juventus de-
pois de ter ‘brilhado’ no Ajax, 
concorre com a dupla de de-
fesas dos ‘reds’, enquanto o 
francês Hugo Lloris (Totte-
nham) e o alemão Ter Ste-
gen (FC Barcelona) são os 
outros candidatos a guardião 
do ano na ‘Champions’.

Para o melhor médio 
estão nomeados, além de 
Henderson, o dinamarquês 
Christian Eriksen (Totte-
nham) e o holandês Frenkie 
De Jong, que deixou o Ajax e 
assinou pelo FC Barcelona.

Os vencedores dos prê-
mios vão ser divulgados no 
próximo dia 29 de agosto, 
no Mónaco, por ocasião do 
sorteio da fase de grupos da 
edição de 2019/20 da princi-
pal competição continental 
de clubes.

O Vitória de Guima-
rães venceu por 3x0 em 
casa do Ventspils, da Le-
tônia, em encontro da pri-
meira rodada da terceira 
pré-eliminatória da Liga 
Europa de futebol, e ficou 
com presença quase ga-
rantida no ‘play-off’.

No Estádio Daugavas, 
em Riga, o atacante Da-
vidson, aos 30 minutos, e 
os médios Pepê e Amoah, 
aos 50 e 80, respetiva-
mente, construiram o triun-
fo que deixa a formação 

Liga Europa

Vitória de Guimarães vence Ventspils
por 3x0 e está quase no ‘play-off’

de Ivo Vieira confortável 
para a segunda rodada e 
bem encaminhada para o 
acesso à fase de grupos, 
em que já está inserido o 
Sporting, por ter terminado 
em terceiro lugar no ultimo 
campeonato português.

A passagem à fase 
decisiva poderá ficar con-
firmada no desafio agen-
dado para o Estádio D. 
Afonso Henriques, em 14 
de agosto, pelas 17:00, 
com o ‘play-off’ a realizar-
se em 22 e 29 de agosto.

O Sporting de Braga ficou 
mais próximo do ‘play-off’ de 
acesso à fase de grupos da 
Liga Europa de futebol, ao 
vencer por 4x2 na visita ao 
Brondby, com dois gols nos 
descontos.

Em jogo da primeira fase 
da terceira pré-eliminatória, 
na Dinamarca, o alemão Do-
minik Kaiser ‘bisou’ para a 
formação nórdica, aos 15 e 
49 minutos, sendo que, pelo 
meio, Paulinho e André Horta 
marcaram para os bracaren-

Sporting de Braga vence na
Dinamarca e aproxima-se do ‘play-off’

ses, aos 18 e 20.
Quando o empate parecia 

certo, Ricardo Horta colocou o 
Sporting de Braga novamente 
na frente, aos 90+1 minutos, 
antes de o islandês Hjortur 
Hermannsson, com um gol na 
própria baliza, dar maior con-
forto aos minhotos na elimina-
tória, aos 90+4.

A partida da segunda fase 
está agendada para a pró-
xima quinta-feira, dia 15 de 
agosto, às 19:45, no Estádio 
Municipal de Braga.

O presidente do FC Por-
to, Pinto da Costa, disse que 
está satisfeito com a vitória 
dos ‘dragões’ em casa do 
Krasnodar (1x0), na primeira 
fase da terceira pré-elimina-
tória da Liga dos Campeões 
de futebol.

“Gostei do jogo e gostei 
de ganhar”, atirou, em decla-
rações à margem da partida 
da sétima etapa da 81.ª Vol-
ta a Portugal em bicicleta, 
em Bragança, que pretende 
acompanhar no carro da equi-
pe ‘azul e branca’.

Depois de chegar “pelas 
6:00 da manhã ao Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro” e des-
locar-se até à cidade trans-
montana, para apoiar a W52-
FC Porto, o dirigente portista 
não quis comentar a atualida-
de do futebol, mas manifes-

Pinto da Costa satisfeito com vitória 
do FC Porto sobre o Krasnodar

tou-se “naturalmente” satisfei-
to pelo triunfo, assim como a 
liderança no ciclismo, com o 
espanhol Gustavo Veloso.

Os vice-campeões nacio-
nais de futebol venceram na 
quarta-feira o Krasnodar por 
1x0, graças a um livre direto 
de Sérgio Oliveira aos 89 mi-
nutos, e estão em vantagem 
na primeira de duas eliminató-
rias de acesso à fase de gru-
pos da Liga dos Campeões.

Atlético de Madrid vence a Juventus
com dois gols de João Félix 

O internacional portu-
guês João Félix marcou 
no sábado os dois gols 
do Atlético de Madrid no 
triunfo por 2x1 sobre a Ju-
ventus, em jogo particular 
inserido na International 
Champions Cup, em Esto-
colmo, na Suécia.

O jovem avançado, de 
19 anos, que já tinha ‘bri-
lhado’ frente ao Real Ma-
drid (7x3), formou dupla de 
ataque com Álvaro Morata 
e anotou um ‘bis’, aos 24 e 
33 minutos, no último en-
contro de preparação dos 
‘colchoneros’, antes de ini-
ciarem a Liga espanhola.

Pelo meio, a octocam-

peã italiana Juventus, que 
teve o internacional por-
tuguês Cristiano Ronaldo 
entre os titulares, tinha em-
patado, por intermédio do 
alemão Sami Khedira, aos 
29 minutos.

Félix, que foi contra-
tado ao Benfica por 120 
milhões de euros, foi subs-
tituído aos 56 minutos, 
dando lugar ao lateral co-
lombiano Santiago Arias, 
que passou pelo Sporting.

Já o ‘capitão’ da sele-
ção portuguesa foi rendido 
pelo croata Mario Man-
dzukic, aos 71.

O Atlético de Madrid 
estreia-se na Liga espa-

nhola em 18 de agosto, 
com a receção ao Geta-
fe, enquanto a Juventus 

inicia a ‘Serie A’ apenas 
em 24, no terreno do 
Parma.
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O que é um 
grande país

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

O território é pequeno, apenas 92 mil quilôme-
tros quadrados. A população é de pouco mais de 
11 milhões de habitantes. Mas nosso Portugal é 
um país grande, que só nos orgulha. 

Dados do governo português mostram que, 
apesar da crise de imigração da Europa, a taxa de 
desemprego recuou para 6,3%. É o menor índice 
em 15 anos. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil 
esta taxa é praticamente o dobro, 12,5%. 

Como bem disse o colunista Ancelmo Gois, 
isso talvez explique por que há tanto brasileiro 
querendo se mudar para Portugal. Mas não é 
apenas isso.

Enquanto aqui no Brasil, especialmente no Rio 
de Janeiro, as pessoas andam apavoradas com 
a violência urbana, em Portugal ainda é possí-
vel caminhar com tranquilidade pelas ruas, sem 
quaisquer sobressaltos. Estive no nosso amado 
Portugal no mês passado. Levei meu sobrinho 
para conhecer. A sensação de segurança, a lim-
peza das ruas, a beleza daquele país, o afeto dos 
nossos irmãos, a organização... tudo isso nos 
convida a ficar. É difícil não se deslumbrar com a 
nossa terra. Mas uma coisa em particular me cha-
ma atenção: a forma digna como Portugal trata 
os seus idosos, oferecendo-lhes lares onde são 
tratados com carinho e dignidade. O mesmo tra-
tamento é oferecido à população em situação de 
rua, embora não tenha encontrado ninguém nesta 
condição. Bem diferente do que vi nos desuma-
nos abrigos da Prefeitura do Rio, infestados de 
insetos, sujeira, imóveis sem qualquer manuten-
ção, justificando que as pessoas prefiram tentar 
sobreviver ao relento morando nas ruas. O que 
parece descabido, muitas vezes é a única opção.

Foi realizado, 
neste último do-
mingo, dia 11 de 
agosto, na Igreja 
Santo Antônio dos 
Pobres, na rua dos 
Inválidos, 42, uma 
belíssima progra-
mação musical 
em homenagem 
ao Dia dos Pais, 
com a apresen-
tação de música 
renascentista es-
panhola, compos-
ta por três coros: 

Coro Tu Voz, Mi Voz; 
Coro de Câmara; 
e, Camerata Vocal 
(coros da Associa-
ção de Canto Coral), 

sob as regências de 
Rafael Caldas e Jé-
sus Figueiredo.  Um 
presente para quem 
aprecia a boa música. 

Parabéns, provedor 
José Queiroga, por 
tal iniciativa, assim 
como tantas outras 
belíssimas.

CONCERTO SANTO ANTÔNIO DOS POBRES
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Pais vivem uma corrente
de alegria na casa de esPinho

Um dos calendá-
rios festivos do ano, 
que a Casa de Espi-
nho faz questão de 
transformar um dia 
ionteiro em emoção, 
é o Dia dos Pais; e, 
como sempre aconte-
ce, a família espinhen-
se e os amigos unem-
se, em peso, para 
festejar essa data 
tão querida em torno 
daquele “ser” tão im-
portante nas nossas 
vidas, tão importante 
nos nossos caminhos.

O Dia dos Pais da 
Casa dos Açores co-
meçou por volta das 
12hs, com o público 
sendo recebido pelos 

músicos do Conjun-
to Vilacondense. Aos 
poucos, o domingo 
foi ganhando vida na 
Sede Social, com as 
pessoas chegando, 
trocando cumprimen-
tos e se acomodando 
para passar mais uma 
tarde em convívio fe-
liz. A Casa ofereceu 
um delicioso churras-
co na brasa com va-
riedade de acompa-
nhamentos. 

Todos os anos a di-
retoria elege o Pai do 
Ano da Casa e, este 
ano foi eleito foi o Sr. 
Claudino Santos, que 
estava presente à 
festa com seus fami-

liares  Muitos papais 
estavam por todos os 
lados, ao lado de ami-
gos e familiares,  feli-
zes pelo Dia. 

Para fechar a tarde 
com chave de ouro, a 

apresentação especial 
do Grupo Folclórico 
Fausto Neves que, 
como sempre, recor-
dou as danças e can-
tares de Espinho, com 
alegria e brilhantismo.

Lindo show 
do G.F. Faus-
to Neves, 
no almoço 
em home-
nagem aos 
pais, essa 
moçada que 
se dedica 
em divulgar 
as tradições 
Portuguesa 
no Brasil

Um delicioso e caprichado churrasco, com tudo o que 
teve direito

Manjar dos deuses estavam as iguarias, no almoço fes-
tivo dos pais

Prestigiando o domingo dedicado aos pais, na Casa de 
Espinho, o casal de radialistas Sonia e Araújo Borges, e 
uma amiga

A diretoria 
espi-

nhense 
ofereceu 
aos seus 
associa-

dos e 
amigos, 

deliciosos 
doces 

portugue-
ses

Com muita satisfação, a diretoria da Casa de Espinho 
trabalha com dedicação para servir a todos, com muito 
carinho. Na foto, a Rosa,Maria,Bete

Neste belissimo dia festivo a diretoria da Casa de Espinho, 
na pessoa do seu presidente. Fábio da Cruz, escolheram o 
pai do ano da Casa de 2019, que foi o Sr. Claudino Santos 
Acordionista do Grupo Folclorico Fausto Neves
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Dia Dos Pais na Casa Da Vila Da Feira
O Dia dos Pais na 

Casa da Vila da Feira foi 
vivido com bastante ener-
gia e muitas emoções, no 
farto almoço sempre ofe-
recido a Casa promove e 
deixa os seus frequenta-
dores muito satisfeitos. No  
último domingo, repetiu-se 
o sucesso com a apresen-
tação do som fantástico 
do Conjunto Tìpicos da 
Beira.   O salão estava 
lotado. Uma beleza de se 
ver.   Iniciaram as home-

nagens aos pais e como 
o Pai mais Idoso, foi eleito 
o Sr. José Salles, de 97 
anos; foi eleito o Pai com 
o maior número de filhos, 
o Sr. Roberto, com 4 fi-
lhos; eleito o Pai do Ano 
de 2019, Camilo Leitão; 
e, eleitos os Pais mais Jo-
vens, André e Vitor.

Um domingo, sem dú-
vida, dedicado aos Pais 
que escolheram a Casa 
da Vila da Feira para co-
memorar o seu dia com 

seus filhos e familiares, 
onde a Comunidade Por-
tuguesa prestigiou e  o 

Jornal Portugal em Foco 
registrou aqui alguns mo-
mentos.

Camilo Leitão, o Pai do Ano de 2019, da Casa da Vila 
da Feira e Terras de Santa Maria, com suas filhas Ca-
mila, Adriana e Ana Paula, com sua mãe Marly e sua 
esposa, Rose Boaventura

Sr. José 
Salles, 
com 97 
anos de 
idade, foi 
home-
nageado 
como 
Pai mais 
Idoso

André e 
Vitor, am-
bos de 34 

anos, foram 
escolhidos 

como os 
Pais mais 

Jovens

Bela ima-
gem de 
Roberto 
com seus 
4 filhos, 
eleito o 
Pai com 
Mais 
Filhos

Presentes no Almoço Feirense, Domingos Cunha com 
sua esposa D. Perci (Restaurante Glória), Alice Abreu 
e uma amiga

Linda mesa: presidente Ernesto Boaventura e sua fi-
lha e primeira-dama, Rose com seu marido, o Pai do 
Ano, Camilo Leitão; Marly, Ana Paula, Camila, Adriana, 
Henrique Boaventura, D. Rosa Boaventura, Antônio 
Silva e Alfredo

Bela imagem da família Adão Ribeiro, Ana Lucia, Pau-
lo Vitor, Simone, Paulo, Juliana e Gabriel. Só faltou a 
neta e a bisneta que ainda está por vir...

Lembrança do Dia dos Pais com Bruna, David, Adria-
na, Elio Boaventura, Alzira e Andreia



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
O MEU SER ESTÁ RADIANTE

 DE ENTUSIASMO.
 

O INTUSIASMO É A INSPIRAÇÃO QUE VEM 
DE DEUS.

É A CERTEZA DE QUE JAMAIS 
ENCONTRAREMOS

ALGUEM QUE SEJA DESINTERESSANTE,
DE QUE NUNCA VIVEREMOS MOMENTOS DE 

TÉDIO.
QUANDO NOS PERMITIMOS REALMENTE 

VIVER  ESSA CERTEZA,
DESCOBRIMOS A TREMENDA  ENERGIA 

QUE ESTÁ
Á NOSSA DISPOSIÇÃO E QUE NOS APOIA
EM TODAS AS CIRCUNSTANCIAS DA VIDA.

 
SALVE OS ANJOS E ARCANJOS.

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

Domingo passado, um dia ines-
quecível, dia dos pais e 74 Anos 
de Fundação da Casa Do Porto, 
não podia ser diferente, Home-
nagens  numa tarde muito des-
contraída com belos sorrisos, 
como vemos neste cenário foto-
gráfico, a esquerda, Dona Idalia, 
depois muito emocionada, Sr. 
Manuel Branco ( Presidente ) , 
esposa Dana Berta, sempre atu-
ante, casal vinte, a seguir, a linda 
Sara, muito simpática , com seu 
papai, Sr. Cristiano, Enginheiro 
da Light, a seu lado, Dona Vandi-
nha, como e conhecida, esposa 
do Paulinho do conjunto Som e 
Vozes. Para todos, minhas sau-
dações e para o casal guerreiro 
Sr. Branco e Dona Berta,uma 
boa viagem e o desejo de umas 
Santas Férias, na Pátria  Mãe.

LiNda meSa Na caSa do Porto, 74 aNoS de 
fuNdação e dia doS PaiS No coração

Linda mesa de Pessoas, 
sempre atuantes ao bons 

acontecimento

aLice  BoaVeNtura, 
muito feLiZ em PortuGaL

doiS PaiS famoSoS 
e muito QueridoS

SaudadeS do eVeNto, 
aLmoçaNdo com a Saudade

Durante muitos anos, aconteceu na  Casa do Bacalhau  
da Dias da Cruz  no Meier, o evento  almoçando com a 
saudade, ás ultimas terças feiras do  mês. No almoço 
muita alegria, muita seresta e muito fado. A foto: Lúcia 
dos Santos, Elem de Lima, Marilia Bevilaqua, Eimar Fon-
seca, Mirene  Alves,  Maria Alcina, D. Maria da Concei-
ção Meireles, grande amiga dos artistas e apaixonada 
por fado, Cleid. Estefânia, a Rainha da Boemia, sempre 
prestigiando os eventos artísticos. Abraços Fadistas.

comemoraçÕeS do 
aNiVerSÁrio da miNHa 
fiLHota ÂNGeLa aBreu

O meu amigo Ronaldo Maneca, homenageando o seu  
querido Pai, Manuel Maneca, Radialista famoso e tio 
Carlos Maneca, a quem ama também como Pai. Para-
bens aos pais maravilhosos, que o Ronaldo tanto ama e 
homenageia através do nosso, Portugal em Foco. Mui-
tas Bênçãos

Família unida e feliz para sempre. No aniversário da 
Ângela festejado no  Bar do Elias no Catete, a  feli-
cidade imperava no ambiente. Na foto: Maria Alcina, 
Ângela Abreu, Alcineli Almeida, e Beatriz (Bia), minha 
bisneta adorada. Muitas Bênçãos.

iGor LoPeS maiS e maiS 
VitorioSo Na Literatura
No lançamento do livro “65 Anos do Rancho Maria da 
Fonte”, em Viana do Castelo, O sucesso foi imenso. Aca-
baram-se os livros , filas  enormes  para comprar, jamais 
imaginavam , sucesso, Igor Lopes está em alta. Na foto: 
Igor Lopes com o Dr. José Maria Costa, Presidente da 
Câmara de Viana do Castelo. Abraços Fadistas.

Nosso carlinhos cadavez já tem fã clube

Domingo passado, foram comemorados os 74 Anos 
de Fundação da Casa do Porto e homenagem ao Dia 
dos Pais, onde foi servido  o costumeiro  almoço dan-
çante, como vemos, ao toque do Conjunto Som e Vo-
zes,  no comando de seu diretor, o conhecido Chiqui-
nho com seu trio, que proporcionou a todos uma bela 
tarde, o pé de Valsa com louvor, pois, trata-se de um 
casal que demostrou o carinho que todos deveriam 
ter pelas suas famílias. Aqui, o jovem Dr. Luiz Clau-
dio, diretor da Casa, dançando com sua querida mãe, 
D. Donzilia, que foi um maravilhoso colírio para meus 
olhos.  Parabéns e muita saúde, amigos.  

No Imperator, Evento Eternas Canções, espetáculo 
maravilhoso  do meu amigo Márcio  Gomes, Um gru-
po de amigos muito queridos. Na foto: Márcio Gomes, 
sua mãe D. Madalena, Kleid, Isabel mãe do Luka, o 
padrinho do Márcio, Sr. Gilberto Bulcão e duas ami-
gas queridas. Muitas Bênçãos.

João BatiSta ZaraNZa, 
curtiNdo ViaNa do caSteLo

O meu filho do coração João Batista, passando férias 
em Portugal, feliz da vida na nossa querida Viana, 
Minho, a lendária terra do folclore, colorida e muito 
dourada Folclore que o João tanto ama. Abraços fa-
distas.

 Pé de Balsa  da
Semana, 

na casa do Porto

Parabéns a todos que passaram pela Casa do Porto e 
para os atuais,  74 Anos de Fundação e alegria no co-
ração. Domingo passado, como vemos neste lindo ce-
nário fotográfico, amigos sempre presentes, à esquerda, 
D. Emília sempre trabalhando, tem  a Casa do Porto, no 
coração e uma caixinha de doces portugueses  na mão; 
depois, vemos o casal D. Maria do Céu e Sr. Alberto, que 
não perdem uma;  a seguir,  D. Gertrudes, uma senhora 
maravilhosa e muito religiosa, que todo mês leva  pesso-
as para a Igreja,  Nossa Senhora de Fatima, no Recreio 
dos bandeirantes. Parabéns amiga, pelo lindo trabalho, 
que Deus vos Abençoe.

BeLíSSimo coNcerto Na iGreJa 
SaNto aNtoNio doS PoBreS

A minha amiga do coração , Alice Boaventura, mais 
parecendo Alice no País das Maravilhas, Curtindo a 
Quinta de Santoínho, na catedral do folclore, onde foi 
prestigiar, o amigo Igor Lopez no lançamento  do li-
vro  dos 65 anos do Rancho Maria da Fonte da Casa 
do Minho, abraços folclóricos

a miNHa Querida amiGa, KLeid 
eStefaNia, eStÁ em todaS

Um grande trabalho 
sócio cultural é de-
senvolvido por José 

É muito legal quando 
chegamos ao Cantinho 
das Concertinas, a fa-
mosa Aldeia Portuguesa 
do Cadeg, onde vemos 
famílias e já podemos 
perceber a presença de 
muitas crianças.  Nos-
so Carlinhos, é sempre 
muito atencioso e ca-
rinhoso com elas, e já 
tem um fã clube. No sá-
bado passado, seus fãs 
André e Emanuelle fize-
ram questão de registrar 
esse momento.

Queiroga, provedor da 
Venerável Irmandade 
do Santíssimo Sacra-

mento Igreja Santo 
Antonio dos Pobres. 
Além de Atos Litúrgi-

cos, a Igreja promove 
benemerência, aju-
dando necessitados 
com doações e divul-
ga a cultura em lindos 
episódios como este 
último em homena-
gem ao Dia dos Pais, 
o Concerto de música 
renascentista espa-
nhola, com os coros: 
Coro Tu Voz, Mi Voz; 
Coro de Câmara; e 
Camerata Vocal, sob 
a regência de Rafael 
Caldas e Jésus Fi-
gueiredo.
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Sr. Afonso 
Costa, Pai do 
Ano de 2019, 
ao lado da fa-
mília, recebeu 
um presente 
do presidente 
Ismael Loureiro 
e sua esposa 
Sineide, e di-
retores Angelo 
Horto

Alberto 
Jimenes 
Guerra, 

escolhido
pai mais

jovem
do ano pela 
diretoria, na 
foto Angelo 

Horto e 
Joaquim 

Bernardo

O Pai mais 
velho do 
ano 2019 
Sr. José 
Tomaz, re-
cebendo a 
lembrança 
da diretoria 
transmon-
tana

Momento feliz no Dia dos Pais, no Solar Transmontano, 
da célebre família Granito: o paizão Orlando Pereira, a 
matriarca Lúcia, filho, nora e netos

Gente boa e amiga confraternizando o domingo do Dia 
dos Pais: Felipe, Luís Augusto, e o Pacheco

Panorama do Salão Transmontano; em destaque, as se-
nhoras amigas Glorinha, Fatima e Fatima

Curtindo o Domingo dos 
Pais, a jovem Patricia com 
seu pai

Diretor social Joaquim Bernardo, sua esposa Iolanda, Te-
resa, a filha Michele, a neta Sophia, e os amigos Ana, e o 
filho Roberto Veloso Bernado

O TRANSCURSO 
DO Dia dos Pais ga-
nhou uma data mui-
to especial na Casa 
de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, reserva-
do a esta comemo-
ração cheia de amor 
e gratidão. Muitas 
famílias compare-
ceram ao Solar da 
avenida Melo Matos, 
para prestigiar a tra-
dicional programa-
ção transmontana, 
Almoço em Homena-
gem ao Dia dos Pais.  
Com a mesa farta, 
churrasco e acompa-

nhamentos, saladas 
diversas, rojões com 
batatas e mesa de 
frutas.

Para apresentar 
todos os pais, a di-
retoria ofereceu um 
animado baile com 
o Amigos do Alto Mi-
nho que, com seu 
super repertório feliz, 
levou  os casais para 
o salão, a bailar sem 
parar.

Momento de muita 
emoção foi quando 
a diretoria prestou 
homenagem a todos 
os pais presentes, 
oferecendo prendas 
aos pais eleitos: Pai 
do Ano de 2019 – Sr. 
Afonso Costa; o Pai 
mais Idoso – Sr. José 
Tomas, com 90 anos; 
e o Pai mais Jovem – 
Alberto Guerra. Agra-
decidos e satisfeitos, 
os pais eleitos agra-
deceram os a lem-
brança.

A casa de Trás-os-
Montes, mais uma 
vez, realizou o seu 
tradicional evento, 
enaltecendo o Dia 
dos Pais.

Aspecto dos convidados se servindo do delicioso chur-
rasco

TRANSMONTANOS FESTEJAM SEUS PAIS
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CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 –  Tel.: 2225-1820

AgosTo – 25 – Domingo – 12hs. Almoço em Ho-
menagem à Nossa senhora do sameiro - Missa 
às 10h na Igreja São Judas Tadeu. Acompanhando 
a Procissão e animando a tarde a Banda Irmãos 
Pepino. No almoço será servido: feijoada de feijão 
branco, filé de peixe, peite assado, arroz branco e 
saladas variadas.
AgosTo – 20 – sexta-feirao – 20hs. Fado Va-
dio com Victor Lopez. O guitarrista Vistor Lopez 
apresentará no Restaurante Costa Verde grandes 
sucessos do Fado nas vozes de vários convidados!

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tijuca – Tel: 2273-1897
AgosTo – 18 – DoMINgo – 12:30hs. 5º Fes-
ta Popular Portuguesa. Direção Antonio, João 
e Márcia. Cardápio: Churrasco variado com 
destaque para bifanas de picanha e febras de 
porco. Sardinha portuguesa na brasa cabrito e 
chanfana arroz de mariscos, saladas de baca-
lhau com grão de bico. sobremesa banana as-
sada com sorvete. Atrações Banda T.B. Show e 
dançarinos. 
AgosTo – 21 – QUARTA – 12hs. Almoço das 
Quartas-feira.Serviço À lacarte

seTeMBRo – 1 – DoMINgo – 12:30hs. Almo-
ço N. Sra. dos Remédios. Cardápio: Churrasco, 
sardinha portuguesa assada, arrozde bacalhau, 
alheiras, empadão e acompanhamentos. Sabre-
mesa: bolo. Atração: Banda T.B. Show e dança-
rinos

 CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca  – Tel.: 2568-9535
AgosTo – 18 – DoMINgo – 15hs. Arraial Açoria-
no,  Com barracas, bandeirinhas e fogueira. Agora 
só falta você e sua familia.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -  Tel: 2293-1542
AgosTo – 18 – DoMINgo – 12hs. Arraial Fei-
rense - Quinta do Castelo. Local: Salão Social. 
Cardápio típico: Sardinha Portuguesa, Frango na 
Brasa, Batata Cozida e Frita, Caldo Verde. Doce e 
Bebidas (à parte). Música com Conjunto Cláudio 
Santos & Amigos. Apresentação Especial do Gru-
po Folclórico Almeida Garrett

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

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

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

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

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Rio Comprido - Tel: 2284-9190
AgosTo – 18 – Domingo – 11hs. –  N.sra. da 
Assunção Uma festa de amor e devoção. Mis-
sa às 11hs. No salão Social da Casa dos Povei-
ros. Procissão: Às 16hs pelas ruas próximas ao 
Clube. Às 12:30hs Almoço Cardápio: Churrasco, 
sardinha na brasa, acompanhamentos e saladas 
diversas . Sobremesa e bebidas à parte. Conjun-
to: Os Vilacondenses. Folclore: Rancho Folclórico 
Eça de Queirós Cardápio: Escalopinho ao molho 
madeira, arroz à piamontese, peito de frango, 
tradicional sardinha assada na brasa, saladas e 
acompanhamentos variados. Sbremesa e bebidas 
`a parte. Conjunto Trio Josevaldo. Atração: Ran-
cho Folclórico Eça de Queirós

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
AgosTo – 25 – Domingo – 12:00hs –  Arraial 
Trasmontano. Cardápio: Churrasco completo, 
acompanhamentos, saladas diversas, Tripas à 
moda trasmontana. sardinha na brasa, caldo ver-
de e frutas. . Atração: Amigos do Alto Minho. Gru-
po Folcórico Guerra Junqueiro. Dançarinos para 
as damas. Valor da entrada: Cr$ 60,00.

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

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

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

Leila Monassa 

Pavê de Leite Ninho 
com Morangos

2 pacotes de bolacha champanhe
200g de creme de leite
1 lata de leite condensado
3 medidas da lata de leite
4 colheres de sopa de amido de milho
14 colheres de sopa cheias de leite Ninho
2 caixas de morangos picados
1/2 barra de chocolate branco (para decorar)

Em uma tigela, dissolva o leite Ninho e o amido 
de milho em 2 medidas da lata de leite (use a 
lata de leite condensado vazia para medir).
Transfira a mistura para uma panela, acrescen-
te o leite condensado e leve ao fogo baixo, me-
xendo sempre para até engrossar.
Quando engrossar, desligue o fogo e acrescen-
te o creme de leite.

Em um refratário, faça uma camada de bolacha 
molhada em 1 medida da lata de leite.
Em seguida, faça uma camada de creme e uma 
cama de morangos.
Repita os passos 1 e 2 mais uma vez.



Menos sódio, mais saúde
Os brasileiros precisam urgentemente controlar o con-

sumo de sódio. Enquanto a Organização Mundial da Saú-
de (OMS) recomenda um limite máximo de cinco gramas 
de sal por dia, a média nacional é de elevadas 12 gramas 
diárias. Não é coincidência que um em cada cinco bra-
sileiros adultos apresentem pressão arterial alta. E esse 
não é o único risco que corremos: o consumo excessivo 
de sal também é fator de risco para outras doenças crôni-
cas como as cardiovasculares e as renais.

O primeiro passo para tentar corrigir esse quadro está 
na cozinha. Não adianta nada tirar o saleiro da mesa, se 
as refeições continuarem sendo preparadas com muito 
sal. Para não perder o paladar, a dica aqui é usar e abu-
sar de outros temperos: cebola, alho, pimentas, coentro e 
ervas frescas como alecrim, salsa, manjericão, orégano e 
cebolinha, para citar alguns.

Infelizmente, a maior parte dos 33 milhões de brasi-
leiros diagnosticados com hipertensão arterial muitas ve-
zes não percebem o próprio exagero no consumo de sal. 
Segundo pesquisas, 50% da população acredita consu-
mir uma quantidade adequada e cerca de 30% imaginam 
estar ingerindo uma baixa quantidade de sal. O motivo 
dessa falsa sensação sem dúvida passa pelos alimen-
tos industrializados e ultra processados. Salgadinhos 
de pacote, macarrão instantâneo, embutidos (presunto, 
mortadela, salame) e temperos prontos são alguns dos 
maiores vilões. No entanto, é importante perceber que 
até mesmo produtos doces - como refrigerantes e chás 
industrializados - também apresentam alto teor de sódio.

Claro que a correria do dia-a-dia pode nos levar a 
consumir esses produtos eventualmente, mas, sempre 
que possível, prepare suas próprias refeições priorizando 
alimentos naturais. Pode ser um pouco mais trabalhoso, 
mas a sua saúde agradece.

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 15 a 21 de Agosto de 2019

NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

PAIS FESTEJADOS NA
 CASA DOS AÇORES

Programação com sabor de in-
verno está comandando a nos-
sa Vida Associativa. A Casa dos 
Açores também entrou no clima 
e, no último domingo, dia 11, 
a temperatura agradável e um 
copo de vinho para acompanhar 
o almoço servido no estilo self-
service, no salão nobre climati-
zado. O melhor e mais completo 
churrasco, frango, lombinho e 
linguiça assados na brasa, e es-
trogonofe, saladas e guarnições. 
A atração musical  ficou por conta 
de Claudio Santos & Amigos.

No almoço de convívio social 
houve a homenagem aos pais.  
Como Pai do Ano de 2019 foi 
eleito o Sr. Amaro Rocha, que re-
cebeu uma placa do Pai do Ano 
de 2019. Foi muito especial esse 
domingo na Casa dos Açores. A 
melhor e mais sincera homena-
gem se faz em vida. Este casal é 
muito querido na Casa dos Aço-
res. Ambos diretores da Casa, 
Sonia e Antônio Carlos Andrade 
são sempre muito dedicados e 
trabalham com satisfação por 
essa Casa, além de fazerem par-
te do G.F. Padre Tomás Borba, 
demonstram amor a Portugal e 
sangue açoriano ao cuidar tão 
lindamente das tradições da Ilha 
dos Açores e de Portugal

No Domingo dos Pais na Casa dos Açores ve-
mos o Felipe Mendes, o presidente Leonardo 
Soares, o diretor Marcelo Ormond e sua filha

Diante do bolo que comemorou o Dia dos Pais do Ano de 2018 e 
2019, Antonio Amaro e familiares

Linda imagem da diretora Sonia Andrade entregando uma placa co-
memorativa ao Pai do Ano, Antonio Amaro, com seus familiares, com 
o presidente Leonardo Soares

Belissima apresentação do G. Folclorico Padre Tomás 
Borba no almoço comemorativa ao Dia do Pais, na Casa 
dos Açores


