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Deputados fazem a sua
estreia na Comissão
Permanente

A

Comissão Permanente
que está a assegurar
os trabalhos da Assembleia
da República nas férias de
verão tem vários deputados
que fazem a sua estreia,
desde logo em resultado da
nova correlação de forças,
com o Chega e a Iniciativa Liberal a terem dois representantes cada um neste órgão
presidido por Augusto Santos Silva, presidente da AR.

Com a socialista Edite
Estrela e o social-democrata
Adão Silva na condição de
vice-presidentes, a Comissão Permanente tem, no total, 24 do PS, 13 do PSD, 2
do Chega, Pedro Pinto e Rui
Paulo Sousa, e 2 da Iniciativa Liberal, Carla Castro e
Rodrigo Saraiva.
Além disso, entre os seus

46 membros, a Comissão
Permanente inclui apenas um
deputado de cada um dos 3
partidos que faziam parte da
geringonça com o PS e que
perderam peso nas eleições
legislativas antecipadas: os líderes de bancada Paula Santos pelo PCP e Pedro Filipe
Soares pelo Bloco de Esquerda, e Inês de Sousa Real, pelo
PAN. Na lista, regista-se ainda
a estreia de Rui Tavares, depu-

tado eleito pelo Livre.
A estrutura devera se reunir em Conferência de Líderes, no dia 7 de setembro.
Fora do período de funcionamento efetivo do Parlamento, durante o período em que
se encontrar dissolvida e nos
restantes casos previstos na
Constituição, funciona a Comissão Permanente da AR.

Sindicato dos Enfermeiros diz que
Estatuto do SNS é uma mão vazia

O

Sindicato dos Enfermeiros considera que o Estatuto do Serviço Nacional
de Saúde, promulgado pelo
Presidente da República, é
uma mão vazia e não concretiza qualquer reforma do SNS
nem deixa um plano para
reforçar o capital humano.
O presidente do Sindicato dos
Enfermeiros, Pedro Costa, lamenta que se tenha perdido a
oportunidade de apontar caminhos concretos para reformar o SNS.
“Para lá da ideia de criar
uma Direção Executiva, pouco
mais se sabe sobre como vai
ser valorizado o capital humano do SNS, que condições vão
ser criadas para valorizar, por
exemplo, a carreira de enfermagem”, frisa o responsável.
Aprovado pelo Governo
em julho e promulgado pelo
Presidente da República, o
novo Estatuto do SNS, no
entender do presidente do
SE, mais parece um número
mediático, para mostrar que
se está a fazer alguma coisa
para mudar o caos que se vive
no SNS.
“A verdade é que é o próprio Presidente a apontar as
falhas e incongruências de um
diploma que foi apresentado
como estruturante”, acrescenta Pedro Costa, recordando
que a nota de promulgação
refere que fica por regulamentar, até 6 meses, quase tudo o

que é essencial.
Adianta que o Governo e
a ministra da Saúde, em particular, estão pressionados para
apresentar trabalho e mostrar
que estão a apostar no SNS,
mas sublinha que foi apresentada a ideia de uma Direção
Executiva que ainda não se
percebeu bem que poderes vai
ter e o que vai, afinal, dirigir.
“Parecemos
caminhar
num reforço da centralização
da tomada de decisões e não
na autonomia das unidades
de saúde”, destaca.
O responsável lembra que
as necessidades numa unidade de saúde da Covilhã são
completamente diferentes, em
termos humanos e de meios,
das de uma unidade na Grande Lisboa ou no Alentejo e
insiste: “Não podemos continuar a tomar decisões estanques em Lisboa, esperando
que se apliquem e produzam
os mesmos efeitos em Ferreira do Alentejo, em Lagos ou
em Trancoso”.
O dirigente diz que a necessidade de proceder a uma
reforma profunda do SNS, recordando que as exigências
e o desenvolvimento do País
são hoje bem diferentes do
que eram em 1979.
“Este tipo de reformas,
profundas e pensadas para
uma década ou mais, não
pode ser decidido sem ouvir
as pessoas”.

M

RIO . R$ 3,00 | SP . R$ 3,00

A reação de Marcelo
ao caso de racismo

arcelo Rebelo de Sousa
rotulou como condenável e lamentável o caso de
racismo denunciado por uma
atriz brasileira de férias em
Portugal. “O Presidente da
República sublinha, de novo,
que qualquer comportamento racista ou xenófobo é condenável e intolerável, e deve
ser devidamente punido, seja
qual for a vítima”, realçou o
chefe de Estado português
em comunicado publicado no
site da Presidência.
“Não vale a pena negar
que há, infelizmente, setores racistas e xenófobos
entre nós”, afirma Marcelo, ressalvando, no entan-

to, que não se pode, nem
deve, generalizar, pois o
comportamento da sociedade portuguesa é, em re-

gra, respeitador dos direitos
fundamentais e da dignidade da pessoa humana.
“A sociedade portuguesa é

constituída por pessoas das
mais variadas origens, que
aqui chegaram há poucos
ou há muitos anos, alguns
há séculos, aqui vivem, trabalham, constituem as suas
famílias: não há portugueses
puros, somos todos descendentes de culturas, civilizações e origens muito diversas”, afirma Marcelo Rebelo
de Sousa no comunicado,
onde continua: “Somos todos
transmigrantes, todos temos
familiares e amigos que vivem ou viveram fora do quadro geográfico físico de um
país; tal como tantos que aqui
encontram uma melhor vida.
E todos somos Portugal”.

O Governo incapaz de suster a
degradação do Serviço Nacional
de Saúde, acusa Montenegro

O

presidente do PSD, Luís
Montenegro, considerou
que o Governo está incapaz
de segurar a degradação do
Serviço Nacional de Saúde ao
comentar a promulgação do
seu estatuto.
“Em primeiro lugar, há ainda
muita matéria que vai ser regulamentada e, portanto, este é
um instrumento legislativo que,
por si só, não resolve coisa
nenhuma. Em segundo lugar,
independentemente destas alterações legislativas, a verdade
é que o Governo está absolutamente incapaz de suster a degradação do Serviço Nacional
de Saúde e na capacidade
de resposta dos serviços de
saúde”, afirmou Luís Montenegro, em Pombal.
O social-democrata defen-

deu ser necessário dar uma
palavra de tranquilidade e de
segurança às pessoas, mas
que não é aquela que ouviu
por parte dos membros do
Governo relativamente ao encerramento de urgências, na
obstetrícia e na ginecologia,
que é dizer : bom nós estamos
a tentar e estamos à espera
com um ato de fé que o tempo
resolva a situação.
“Há um problema estrutural
no Serviço Nacional de Saúde.
Há um problema de recrutamento de pessoas, de pessoal
médico e não só“, assinalando
que nos últimos meses se tem
acentuado muito o resultado de
vários anos de falta de política
na área da saúde e só não vê
quem não quer ver.
O líder do PSD exempli-

ficou que há cada vez mais
listas de espera, pessoas que
não têm uma resposta quando
necessitam, seja numa consulta, seja numa cirurgia, seja
numa urgência.
“Há um desinvestimento
global, mesmo que o Governo
venha dizer que está a gastar
mais dinheiro. Se está a gastar
mais dinheiro é porque está a
gastar mal ou não está, pelo
menos, a saber gerir o sistema”, atribuindo esta situação
como epílogo de vários anos
de políticas que estão muito
marcadamente ideológicas do
ponto de vista da estatização
de todo o serviço público que é
prestado aos cidadãos.
Acusando o Governo liderado pelo socialista António
Costa de só pensar no Estado

e na máquina do Estado, Montenegro contrapõe a necessidade de pensar nos cidadãos,
naqueles que não têm meios
para ir à procura da resposta
que não encontram nos serviços públicos.
“Isso faz-se com uma complementaridade entre os regimes público, social e privado”,
adiantando que o executivo não
tem capacidade para responder à exigência que o momento trouxe do ponto de vista da
ineficácia dos serviços públicos
como um todo.

Mais de 400 pilotos da TAP protestam contra injustiças na gestão

mpunhando cartazes onde
se lê sou piloto da TAP e
também sou contribuinte e
perdão, sou piloto da TAP,
mais de 400 pilotos protestam
em silêncio, apenas interrom-

pido por aplausos.
O Sindicato dos Pilotos da
Aviação Civil convocou uma
manifestação, dirigida aos
trabalhadores que não se encontrem ao serviço, contra os

atropelos e injustiças da administração da TAP e da tutela.
Em causa, segundo o
SPAC, estão as recusas do
Conselho de Administração
da TAP Air Portugal para a
realização de reuniões de trabalhadores.
O objetivo da manifestação é demonstrar insatisfação
face à forma como a administração e a tutela têm gerido
a empresa e a relação laboral com os pilotos, de acordo
com o sindicato.
A TAP disse lamentar não
ter chegado a um acordo com

situação atual é dramática”, alerta Paulo Amorim, presidente da Associação
Nacional dos Comerciantes e
Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, fazendo
eco daquilo que tem ouvido
junto dos seus associados a
propósito do aumento continuado dos preços das matérias
-primas, dos materiais de engarrafamento, dos transportes
e dos custos em geral. “Uma
situação que está a colocar
inúmeros pequenos e médios
produtores de vinho à beira da
falência”, adverte. Desde há
alguns meses, as faturas das
garrafas de vidro, diesel, ele-

não têm parado de aumentar.
“As contas ainda não estão completamente fechadas,
mas há já quem assegure que
este vai ser um ano difícil, com
muito dinheiro a sair e pouco
a entrar”. As palavras são de
João Barbosa, da Sociedade
Agrícola João Teodósio Matos
Barbosa & Filhos, que não se
conforma com o fato de o diesel agrícola estar apenas a 7
ou 8 cêntimos abaixo do diesel
rodoviário. “No ano passado,
comprei o diesel agrícola a
0,86 euros o litro. Este ano, já
o paguei a 1,63 euros”, dando ainda o exemplo do enxofre e do cobre. “O enxofre

cobre mais do dobro”, aponta,
acrescentando a estas contas
o aumento do preço da eletricidade.
Para João Barbosa o cenário é ainda mais grave por
conta dos impactos que a
conjuntura atual está a causar
também junto do consumidor
final. “As pessoas vão começar a fazer contas e a consumir menos vinho”, partindo
de dados concretos. “Temos
cinco clientes na Alemanha
e, no ano passado, cada um
deles comprou três vezes no
ano. Este ano, só quatro é que
compraram e só uma vez”,
afiança.

E

os seus pilotos, afirmando
que se mantém empenhada
em encontrar soluções que
permitam garantir a sustentabilidade da empresa e de
todos os seus trabalhadores.
Fonte oficial da transportadora disse à Lusa que a empresa lamenta não ter ainda
chegado a um acordo com
os seus pilotos, essenciais à
companhia e que se mantém
empenhada em encontrar soluções que permitam garantir
a sustentabilidade da empresa e de todos os seus trabalhadores.

Aumento dos custos de produção deixa pequenos
produtores de vinho à beira da falência
“A

anos no vinho e nunca tinha
vivido nada assim”, declarava
Paulo Amorim, alertando para
a necessidade de o Governo
aceitar agilizar um plano extraordinário de apoio à fileira
do vinho, um setor que leva
longe o nome de Portugal mas
está a ficar estrangulado pelo
aumento brutal dos custos”.
A perspectiva traçada pela
ANCEVE é idêntica: os produtores apenas conseguiram
subir os seus preços de venda em cerca de 10%, pelo
que a esmagadora maioria
irá apresentar enormes prejuízos no final do ano, se lá
conseguirem chegar, diz a
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Moçambique e Armênia destino em campo
T

enho desde a infância um carinho muito grande pelo universo
da Lusofonia. Bato-me também, desde a
juventude, por várias outras causas. Uma
das principais é a defesa dos Cristãos
do Oriente. Do Leste europeu ao imenso
arquipélago da Indonésia – onde se encontra o valoroso Timor Leste. Defendo,
portanto, a causa do povo caucasiano
cristão da Armênia – vítima do imperdoável genocídio de 1,5 milhão de pessoas,
no início da Grande Guerra (1914 – 1918),
perpetrado pelo regime maometano que
se autodenominava ‘jovens turcos’, provenientes dos Bálcãs, sucessores dos
sultões otomanos. E, por isso, sou assinante há muitos anos de uma preciosa
publicação mensal dos armênios, editada
em Paris, com o título de “Nouvelles d’Arménie Magazine”. Tive, aliás, a ideia de
escrever esta coluna justamente ao receber o exemplar de número 297, de julho de
2022, depois de ler um artigo, na seção de
Esportes, às páginas 100 e 101, no qual
o jornalista Aharon Boyadjian questiona:
“Porquoi l’Arménie n’y arrive pas?”, isto
é, “Por que a Armênia já não consegue?“
– referindo-se ao fato de o país, ao se
tornar independente da União Soviética,
nunca ter se classificado para uma Copa
do Mundo.
auge do futebol armênio aconteceu, com efeito, na segunda metade do século passado. Precisamente
em 1973, quando o surpreendente Ararat
Ierevan foi o vitorioso na ‘dobradinha’
das principais competições soviéticas.

O

Sagrou-se campeão nacional, com três
pontos à frente do poderoso ucraniano Dínamo de Kiev, do atacante Oleg Blokhin,
de 69 anos, e venceu, ainda, a Copa da
União Soviética, derrotando, na final,
novamente, o mais tradicional clube da
Ucrânia. O grande craque daquele inesquecível Ararat Ierevan, sob a direção
do técnico Aleksandr Ponomarov (1918
– 1973), era o centroavante Eduard Makarov, nascido na Armênia, atualmente, com
80 anos, que disputara a Copa do Mundo
de 1966 pela União Soviética. Acreditava-se, narra o articulista de “Nouvelles d’Arménie Magazine”, que o futebol armênio,
perdendo o vínculo com Moscou, brilharia
no cenário internacional ou, pelo menos,
no âmbito europeu. Mas sequer se sobressai, no momento, entre os clubes dos
países da região, dentre os quais, a Turquia e o Azerbaijão - com o qual está em
conflito pelo território do Alto-Karabakh.
questão da debacle do futebol
armênio, após a independência,
me transportou, automaticamente, para o
querido Moçambique, fincado ao Sul das
Áfricas, na costa do Oceano Índico – uma
das importantes referências da Lusofonia.
Inclusive uma escritora moçambicana,
Paulina Chiziane, de 67 anos, cuja foto
ilustra a coluna, ganhou, em outubro de
2021, o Prêmio Camões de Literatura.
Também os moçambicanos sonharam
que, livres da Metrópole, seu futebol passaria a ser, no mínimo, reverenciado e
respeitado em todo continente africano.
Afinal, eram moçambicanos alguns dos

A

mais geniais jogadores portugueses, que
marcaram a pátria das Quinas nos anos
1960. A começar pelo bicampeão europeu
Benfica (1961 e 1962), com estrelas como
o goleiro Costa Pereira (1929 – 1990) e os
atacantes Coluna (1936 – 2014) e Eusébio
(1942 – 2014). Estes dois últimos revelados pelo Sporting de Lourenço Marques,
rebatizada para Maputo, capital à época
da Província Ultramarina. O azulino Os
Belenenses também teve em seu time
os irmãos Vicente, quarto-zagueiro, considerado o melhor marcador de Pelé, e o
goleador Matateu – ambos, igualmente,
moçambicanos. Coluna e Eusébio se notabilizaram pela Seleção Portuguesa no
Mundial de 1966 – no qual os lusitanos
conquistaram o honroso terceiro lugar.
Moçambique, contudo, jamais voltaria a
se destacar no futebol, a partir de 1975,
quando trocou a tutela de Lisboa, após a
Independência, por um alinhamento ao
regime de Moscou.
esde então Moçambique, no seu
continente, e Armênia, no Cáucaso, praticamente desapareceram do
mapa universal do futebol. Estranho é o
elo entre os dois países. A decadência
moçambicana nos estádios data de sua
adesão aos mentores soviéticos. Já a
Armênia, cujo território existente hoje foi
salvo do massacre turco exatamente por
Moscou, entrou em declínio nos gramados depois de se libertar dos laços com o
Kremlim . Dois pontos em comum e motivo de curiosidade num ano em que haverá
Copa do Mundo.

Dia 06.08.2022- Adega da Lusa na Portuguesa
O Dpto. Social da Associação Portuguesa de
Desportos, estará nesta noite realizando a sua
tradicional Adega da Lusa, como sempre a partir
das 19 horas com cumprimento dos protocolos
exigidos pelas autoridades. Comidas típicas e
muita música para dançar e exibição do Grupo
Folc. Da Portuguesa e como convidado o Rancho Folc. Raízes de Portugal. Local Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo
Fone (11) 2125.9400 www.portuguesa.com.br
Dia 07.08.2022 - Dia dos Pais no Arouca com almoço
Venha comemorar o DIA DOS PAIS no Arouca em um
ambiente familiar, com muita alegria e muita música a
partir das 12 horas. Venha saborear as delícias da culinária portuguesa presencialmente. Como atração teremos a tocata do Rancho Folc. Vilas de Portugal. A venda
dos convites, acontece antecipadamente via whatsapp
e não haverá venda de convites no local, as reservas
de convites deverão ser feitas e confirmadas até dia
03/08/22 (quarta-feira) pelo whatsapp (11) 97133-9196.
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Presidente da Câmara de Braga
Dr. Ricardo Rio em São Paulo

O Digníssimo Presidente da Câmara de Braga-Portugal Dr. Ricardo Rio, veio a São
Paulo para participar da 14ª Conferência Anual da Rede de Cidades Criativas da Unesco que aconteceu em Santos, litoral de São Paulo no Blue Med Convention Center.
Santos passou a integrar a Rede de Cidades Criativas no ano de 2.015. É o primeiro
município da América Latina a sediar o evento, que reuniu representantes de cidades
de todo o mundo para compartilhar políticas bem-sucedidas, boas práticas e reflexões
sobre cultura, a criatividade e a economia criativa no contexto urbano. O evento teve
a participação de representantes de cidades de todo o mundo e as cidades presentes
foram: Quebec (Canadá), Istambul (Turquia), Jacarta (Indonésia), Dacar (Senegal),
Portugal (Braga), Seul (Coreia do Sul), Milão (Itália), Bristol (Inglaterra), Guadalajara
(México), entre outras. Lançada em 2004, a Rede de Cidades Criativas da Unesco
reúne quase 300 cidades em 90 países com foco em sete áreas criativas: artesanato e
arte popular, design, cinema, gastronomia, literatura, artes midiáticas e música. Encerrados os trabalhos o Dr. Ricardo Rio veio a Cidade de São Paulo visitar seus familiares
liderados pelo patriarca Sr. José Pereira Rio, seus primos Afonso e o Dr. Davi Rio e
com eles foi assistir um jogo na arena Corinthians.

Ana Paula Ferreira, Sr.
José Pereira Rio, o Dr.
Ricardo Rio, o Afonso
Rio e o amigo Dr. Ubiratan Mendonça.

D

A Dra. Fabiana Rio, o esposo Dr. Davi Rio, o Presidente da Câmara de
Braga Dr. Ricardo Rio, o
Sr. Afonso Rio e seu pai
Sr. José Pereira Rio.

FIPAN 2022 BATE RECORDE DE PÚBLICO
NOS QUATRO DIAS DE VISITAÇÃO À FEIRA
Com recorde de visitantes cerca de 58 mil, a FIPAN 2022 foi um sucesso absoluto. E o Congresso FIPAN também não ficou atrás,
recebeu 700 congressistas, com palestras que trouxeram as tendências do setor de panificação e food service no Brasil.

Com mais de 350 expositores e 400
marcas apresentadas nos quatro dias
da feira, a FIPAN 2022 superou as expectativas de seus promotores e realizadores. “Foram mais de 58 mil visitantes, com amplo apoio da imprensa
e lançamentos que surpreenderam a
volta de nossa feira presencial”, diz Rui
Gonçalves, presidente do Sampapão,
sigla que congrega a Associação e o
Sindicato dos Industriais de Panificação
e Confeitaria de São Paulo e a Escola
de Panificação do IDPC. Entre os lançamentos mais procurados, estavam
os confeitos diferenciados voltados à
confeitaria e a diversidade de farinhas
lançadas na FIPAN 2022 para pães com
sabores inovadores e massas de pizzas
integrais. “Máquinas, equipamentos,
acessórios, embalagens e até uniformes
fizeram sucesso também! Isso, sem falar nos inúmeros cursos ministrados por
estandes e pela nossa escola técnica,
que atraíram os visitantes e iniciaram
negócios para retomar, de vez, a economia no nosso setor”, continua ele. As
caravanas vieram de todos os lugares
do Brasil, com visitantes de outros países como Portugal, Argentina, Itália,
México, Estados Unidos, entre outros.
“Tivemos duas caravanas internacionais
– uma vinda dos EUA e outra de países
da Europa, ambas representando à panificação e confeitaria mundiais – que
nos trouxeram novidades dos seus países ao nosso, com palestras ministradas
no Congresso FIPAN e muita troca de
experiências relacionadas às possíveis
mudanças do consumo de pão e o futuro
da panificação no mundo”, diz Rui.
Vencedores dos concursos
A FIPAN 2022 trouxe a oportunidade
para competidores de todo o País na
Arena do Pão e FIPAN Pizza. Nos dois
eventos houve concursos – no primeiro, o vencedor será treinado durante
todo o ano pela Puratos e, em outubro
de 2023, participará do concurso de
Melhor Padeiro do Mundo. O vencedor
da Arena do Pão foi Fabrício Lima, de
Porto Alegre.
Na FIPAN Pizza houve dois vencedores. Ambos concorrerão no ano que
vem em um festival em Parma, na
Itália, com os maiores pizzaiolos do
mundo. Na categoria Pizza Clássica,
o vencedor foi Rodrigo Hennemann e
na Pizza Napoletana, Thieris Galdino.
Conteúdo e aprendizado foi o que não
faltou na FIPAN 2022. Os visitantes
puderam se inscrever e participar de
cursos de pães, bolos, pizzas e sanduíches. “A FIPAN 2022 foi um sucesso e já temos a data da próxima feira.
Acontecerá entre os dias 25 e 28 de
julho 2023, no Expo Center Norte, no
mesmo horário que aconteceu nesse
ano. Agradecemos a todos os participantes e aguardamos o retorno deles
no próximo ano!”, finalizou Rui Gonçalves. A FIPAN 2022 teve patrocínio da
BAT, apoio educacional do SENAI e foi
promovida pelo Sampapão; Organização e comercialização – Seven.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Rui Gonçalves, o Governado de São Paulo
Rodrigo Garcia e o diretor Júlio Dinis.

Cerimônia de abertura da FIPAN
2022.

Diretoria do SAMPAPÃO.

Sr. Rui Gonçalves Presidente do
SAMPAPÃO, Rodrigo Garcia Governador e o Dr. Paulo Porto Deputado de Portugal.

3

Portugal em Foco

Rio de Janeiro, 4 a 10 de Agosto de 2022

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

Esteve bem movimentada a Aldeia Portuguesa do Cadeg a turma do Vasco que levou os ex-jogadores Geovani, Acácio, desfrutar
belos momentos de descontração, nosso amigo Ceará da Arte dos Vinhos, todos saboreando aquela cervejinha gelada

Inverno Quente na Aldeia

M

ais um sábado concorrido, na Aldeia
Portuguesa do Cadeg
com a presença de um
excelente público, prestigiando as tradições
portuguesas,dando um
show de simpatia, camaradagem e muita
cordialidade. Cantinho
das Concertinas, o ponto de encontro entre os
amigos!
Uum sábado maravilhoso, no Cantinho das
Concertinas, a famosan Aldeia Portuguesa do Cadeg, a todo o
vapor a comunidade
portuguesa, mais uma
vez, marcou presença,
em peso, para prestigiar a culinária e as
tradições portuguesas.
A animação da tarde,
como sempre, ficou por
conta da Claudio Santos sempre agitando o

SEM ESPERANÇA

A
Gente nova marcando presença no sábado na Aldeia Portuguesa, na foto os amigos num registro com o anfitrião Carlinhos Cadavez. Com o Chamaco Soares, Gabriela Prado, Fabiana Santana, Alexandro Quintanilha

Num destaque com o
Carlinhos,
Dr. Antônio
Pinto,
médico do
Vasco da
Gama e
esposa

ambiente. Está cada vez
mais imperdível os sábados no Polo Gastronômico
do Cadeg e já e se tor-

Prestigiando a Aldeia Portuguesa no Cantinho das Concetinas
do Empresário Carlinhos Cadevez, num close com o amigo e
Deputado Otávio Leite

nou patrimônio cultural
da Cidade do Rio, vem
você também desfrutar
desses momentos ..

que ponto chegamos! Vivemos um dos
momentos mais críticos de nossa história.
Somente quem tem contato direto com as comunidades pobres, pode fazer uma avaliação
mais profunda da realidade em que vivem os
moradores dessas regiões. Fome, insegurança
alimentar, ausência mínima de dignidade, que
deveria ser oferecida pelo Poder Público, somado ao terror e submissão impostos pelo crime organizado. Sendo mais objetiva: estado de
abandono sem o mínimo de esperança no final
do túnel. Sem deixar de acrescentar que todos
vivemos em clima de medo, de violência e da insegurança que tomaram conta de nossas vidas.
Desordem urbana, sem precedentes na história
da cidade! Além, muitas vezes, da revolta e perplexidade provocadas pela ação da polícia, mas
especialmente da falta de celeridade nas decisões da nossa justiça. Difícil entender o absurdo
de manter solto, um bandido, com 47 anotações
criminais, que incluem tráfico de drogas, tentativa de homicídio e assassinato! Fora das grades,
acabou matando a namorada de apenas 23 anos
de idade no Centro do Rio. Se estivesse trancafiado no cadeia, não teria feito mais uma vítima. E o que dizer do ex chefe de Investigação
de Crimes Contra a Mulher, denunciado pela ex
companheira, advogada, agredida e ameaçada
de morte por ele? A vítima tomou coragem e
denunciou o caso ao MP, que após investigação
levou o policial à condição de réu. Entretanto,
as marcas deixadas na ex companheira são irrecuperáveis! Se sentindo ainda ameaçada, com
medo de sair de casa e em tratamento psicológico! Como é possível, esse homem, ter sido nomeado para um cargo que tinha como função a
Defesa dos Direitos da Mulher? Costumo dizer
que a perda de confiança na nossa polícia e na
nossa justiça, caracterizam a falência de nossas instituições e da sociedade. Todavia, a cruel
realidade que vivemos, nos leva a desconfiar até
mesmo da nossa própria sombra!

Num momento de descontração vemos o Deputado Otávio Leite,
Tarcisio e esposa

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

Turismo em Madureira é uma realidade
H

á alguns anos seria impensável falar de turismo
na Zona Norte, mas Ademir do Espírito Santo,
nunca desistiu da ideia e desde 2001 vem amadurecendo está ideia que veio a dar na criação do CONTUR - Conselho de Turismo que visa introduzir o famoso bairro no calendário turístico da cidade.
No sábado dia 30 de julho, aconteceu na quadra
da GRES Rosa de Ouro em Oswaldo Cruz, cedida
pela Presidente Nise Fran, a 5ª reunião presencial
do Conselho de Turismo com a participação de políticos, artistas, jornalistas, entidades civis e autoridades entre eles o Deputado Otávio Leite, o Secretaria
do Turismo do Rio, Antônio Mariano, Presidente do
Rotary Clube Madureira, Guilherme Moraes, Presidente do Fórum de Turismo de Madureira, Tânia

Omena, Vereador Raymont, Presidente da Escola de
Samba Rosa de Ouro, Nise Fran e demais setores
da sociedade em torno de Madureira e adjacências.
Para definir as ações para o 1º FÓRUM DE TURISMO que acontecerá nos dias 17 à 19 e 25 á 27 de
Setembro em diversos pontos de Madureira.
O evento conduzido pelo presidente do CONTUR, Ademir do Espírito Santo e a Presidente do
Fórum de Turismo em Madureira, Tânia Omena, juntamente com os diversos núcleos foi um sucesso, e
a perspectiva é que já em maio de 2023 aconteça um
mega evento com atrações artísticas, gastronomia,
palestras, artesanatos, vestimentas e tudo mais ligado as atividades relacionadas ao turismo, tudo isso
em Madureira, terra de bamba no berço do samba!
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Museu Santa Joana “é um excelente
exemplo da descentralização”

S

de Aveiro, José Ribau Esteves, da ministra da Coesão
Territorial, Ana Abrunhosa,
e do ministro da Cultura,
Pedro Adão e Silva. Um momento «feliz, que acontece
numa semana feliz”, disse
o autarca, referindo-se à
próxima quinta-feira, dia em
que se assinalam os 550
anos sobre a entrada de
Santa Joana no Convento
de Jesus, onde está o museu instalado.

ete anos depois, e sob
o olhar sereno de Santa Joana, eternizada numa
pintura a óleo sobre madeira atribuída ao pintor português Nuno Gonçalves,
decorreu ontem a sessão
pública de assinatura do
auto de efetivação da transferência de competência do
Museu de Aveiro/ Santa Joana para a Câmara de Aveiro, na presença do presidente da Câmara Municipal

Oeiras entrega casas
a mais 14 famílias

coimbra

F

oram atribuídas casas a diversos tipos de famílias
identificadas no âmbito do Observatório da Habitação, localizadas no Bairro dos Navegadores, no
Bairro dos Barronhos, na Unidade Residencial Madre Maria Clara, na Outurela/Portela, no Bugio, em
São Marçal e no Bairro Francisco Sá Carneiro.
14 famílias receberam ontem, dia 25, as chaves
das suas novas casas pelas mãos do Presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, acompanhado do Executivo Municipal e dos Presidentes
de Junta de Freguesia, numa cerimónia que decorreu
no Salão Nobre do Palácio do Marquês de Pombal.
As Crianças do Projeto Novos Horizontes animaram
o início desta sessão, com uma atuação musical.
Isaltino Morais destacou que “a casa é o princípio
de tudo” e a base de todas as iniciativas municipais,
relembrando a política de habitação levada a cabo
ao longo dos anos pelo Município de Oeiras e que
eliminou as ‘barracas’, com o realojamento de milhares de famílias.
A terceira geração de políticas de habitação, que
se estende até ao presente, contempla a construção
e reabilitação de mais de 4600 fogos, em programas
como o de Habitação Jovem e de Arrendamento
Apoiado, contribuindo para a coesão social do Concelho e para o desenvolvimento do seu território.
Nesta cerimônia, foram atribuídas casas a diversos tipos de agregados familiares, identificados no
âmbito do Observatório da Habitação, localizadas no
Bairro dos Navegadores, no Bairro dos Barronhos,
na Unidade Residencial Madre Maria Clara, na Outurela/Portela, no Bugio, em São Marçal e no Bairro
Francisco Sá Carneiro.

Conselho Municipal de
Segurança de Oeiras toma
posse no dia 28 de julho

A

lém do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, a cerimônia contará com a
presença da Secretária de Estado da Administração
Interna, Isabel Oneto.
O Conselho Municipal de Segurança de Oeiras
toma posse na quinta-feira, dia 28 de julho, às 18h,
no auditório da Biblioteca Municipal de Oeiras.
Na ocasião, serão ainda apresentados os dados
estatísticos referentes à evolução da criminalidade
no concelho de Oeiras de 2019 a 2021, pela Divisão
de Oeiras da Polícia de Segurança Pública.

PORTUGAL
EM FOCO
Um jornal para o Brasil e Portugal
JORNAL PORTUGAL EM FOCO LTDA
Os pontos de vista expostos em artigos assinados não
expressam necessariamente os da Direção deste jornal

Politécnico de Coimbra vai instalar polo
de ensino superior em Cantanhede

O

Instituto Politécnico de
Coimbra vai instalar um
polo de ensino superior em
Cantanhede, no âmbito de
uma parceria estabelecida
com a Câmara Municipal de
Cantanhede, revelou hoje esta
autarquia do distrito de Coimbra.
“Esta parceria permitenos abrir uma nova janela no
projeto educativo alargado e
integrado que preconizamos
para Cantanhede”, sublinhou
a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena
Teodósio.
De acordo com a autarca,
“é um imperativo dos dias de
hoje associar as dimensões
de educação e formação ao
desenvolvimento económico,
social e cultural”, pelo que entende que “faz todo o sentido
potenciar sinergias com uma
instituição de ensino superior
de referência, como é o Instituto Politécnico de Coimbra”.
“Para além de colocar Cantanhede no mapa da oferta
formativa pós-secundário, a
Cantanhede Creative School
poderá também ajudar a fixar

mais jovens no concelho”, evidenciou.
Designado
Cantanhede
Creative School, este polo de
ensino superior proporcionará
oferta formativa, com vista ao
desenvolvimento da área das
artes criativas em todas as
suas vertentes.
Numa nota enviada à
agência Lusa, a Câmara Municipal de Cantanhede indicou
que o protocolo de cooperação, aprovado segunda-feira em reunião do executivo,
surgiu na sequência da candidatura da instituição de ensino aos programas “Impulso
Jovens STEAM” e “Impulso
Adultos”, aos quais a autarquia aderiu.
Segundo o protocolo, válido por cinco anos, caberá
ao Instituto Politécnico de
Coimbra coordenar a escola,
nomeadamente na sua organização logístico administrativa, desenvolvimento da oferta
formativa e disponibilização
do corpo docente, ficando ainda responsável por dinamizar
ações de promoção das atividades e ações a realizar.

Piódão
Piódão é “um postal”
do país e um exemplo
da força do turismo

“E

ste sítio é mágico, é um sítio que
representa muito, não só para a
região, mas para o país. É um postal do
país e representa também muito do que
se tem feito ao longo dos anos ao nível
do setor do turismo”, referiu o vice-presidente do Turismo de Portugal, Carlos
Abade, numa visita à obra que decorre
na aldeia histórica do Piódão. Um investimento de 930.030,41 euros, comparticipado pelo Turismo de Portugal (Programa Valorizar) em 400.000,00 euros.

Já a Câmara de Cantanhede compromete-se a
proporcionar o espaço físico
para a instalação do polo,
bem como a alocar os recursos humanos necessários ao
seu funcionamento.
Promover a oferta formativa na região e proporcionar
condições para o envolvimento
dos formandos em atividades
dinamizadas pela autarquia e
em outros projetos municipais,
na área das artes e da criatividade, são outras das atribuições da Câmara Municipal de
Cantanhede.
O programa “Impulso Jo-

vens STEAM” tem por objetivo
promover e apoiar iniciativas
orientadas
exclusivamente
para aumentar a graduação
superior de jovens, através da
oferta de licenciaturas e outras
formações iniciais de âmbito
superior.
Já o “Impulso Adultos”
apoia a conversão e atualização de competências de
adultos ativos, através de
formações de curta duração
no ensino superior, de nível
inicial e de pós-graduação,
em todas as áreas do conhecimento, assim como a formação ao longo da vida

são pedro do Sul e Tondela
‘Ciência viva no verão’
com atividades em São
Pedro do Sul e Tondela
C

riada em 1997 com o intuito de aproximar o público da ciência, a “Ciência viva no verão” é o programa de divulgação
científica mais aguardado da época estival.
Observar o sol ou o céu noturno, descer a uma mina, compreender os ecossistemas dos sapais, florestas e estuários,
conhecer a geologia que deu origem à paisagem ou visitar
grandes instalações de engenharia são exemplos de algumas
das iniciativas, todas elas guiadas por investigadores e especialistas. A edição de 2022, que decorre até 15 de setembro,
conta com 312 ações distintas, das quais resultam 542 datas
em todo o território nacional.

Para Matérias, Anúncios e Assinaturas - ligue: 55 21 999892629
DIRETOR-PRESIDENTE:

Felipe Mendes

5521 999892629 – jfmm29@gmail.com

sede própria
Rua Evaristo da Veiga, 47,/1007 Centro
Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3040-2929
REPRESENTANTE EM PORTUGAL
Alfredo R. Cabrita Figueiredo Av. Elias Garcia, 51B-1º. Esquerdo - Queluz.
Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

RePRESENTANTE em São Paulo
Armando Torrão
Rua Domiciano Leite Ribeiro, 51 - Bloco 4, Conj. 53,
5º Andar - Vila Guarani - CEP 04317-000
São Paulo/SP- (11) 99902 4295
amotorrao@gmail.com

ASSINATURAS-SP
Semestral: R$143,80 | Anual: R$240,00

ASSINATURAS
Novas: Semestral: R$110,00 | Anual: R$200,00
Renovações: Semestral: R$ 110,00 | Anual: R$200,00

IMPRESSÃO: A TRIBUNA
Rua Prof. Heitor Carrilho, 350-F Centro .
Niterói . RJ - (21) 2719-1886

(55 21) 3040-2929

VENDA Avulsa: R$ 3,00
Distribuidor: Folha dirigida
Rua do Riachuelo, 114 - RJ/RJ

–

portugal.foco@gmail.com

FUNDADORES
Joaquim Marques Mendes
Benvinda Maria

Portugal em Foco

5

Rio de Janeiro, 4 a 10 de Agosto de 2022

Mesa de honra da sessão solene do 99.º aniversário da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro Presidente da Mesa: Embaixadora Gabriella Soares de Albergaria - Cônsul-Geral de Portugal no Rio
de Janeiro, Presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro: Sr. Ismael Martins Loureiro Consul -Geral Adjunto de Portugal no Rio de Janeiro: Dr. João Marco de Deus, Ex-Presidente e Vice
Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro: Sr. Oswaldo Cardoso, Presidente do Conselho Permanente do CCP: Prof. Dr. Flávio Alves Martins, Deputada Estadual: Delegada Martha Rocha, Deputado Federal: Dr. Marcelo Calero, Vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro: Aloísio Freitas, Presidente da Associação Luís de Camões: Dr. Francisco
Gomes da Costa, Presidente da Secção Local do RJ: Maria Alzira Silva, 3º Vice Presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro: Sr. Luís Augusto Lima de Sousa, Provedor da Irmandade de
Santo Antônio dos Pobres e Nª Srª dos Prazeres: Sr. José Germinal Queiroga, Presidente da Casa dos Açores do RJ: João Leonardo Soares, Ex-Presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro
Luís Pires da Silva, Ex- Presidente da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro Antônio dos Santos Paiva

E

99.º aniversário Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro

ste fim-de-semana foi sem dúvida maravilhoso para a Comunidade Portuguesa, que esteve reunida para comemorar os
99 anos de fundação da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Foi realizada uma Sessão Solene no salão transmontano, na
sexta-feira passada, com a presença da Consul Geral de Portugal, a Embaixadora Gabriela Albergaria. Estavam também presentes o deputado federal Marcelo Calero, a deputada estadual
Martha Rocha, o vereador Rafael Aloisio Freitas, empresários e
famílias da nossa Comunidade, e amigos.
Foi uma noite perfeita, de muita emoção. O diretor dr. Ângelo
Horto discursou, com palavras do Presidente Ismael Loureiro, visando a importância desta grande Casa Regional Portuguesa. Foi
um breve discurso, mas com muito conteúdo. A seguir, o orador
oficial do evento, o consul-adjunto João Marcos de Deus com sua
belíssima oratória, proferiu um lindo discurso sendo muito aplaudido por todos os presentes na Sessão Solene. Ao usar da palavra,
a presidente da mesa, a consul geral, a emwbaixadora Gabriela Al-

Belíssima
Oratória do
Consul-adjunto João
Marco de
Deus

Logo a seguir a Sessão Solene Festiva o tradicional Parabéns
com o Presidente Ismael Loureiro, Diretores e Comunidade
Presidente Ismael Loureiro
entregou um
Título da Casa
de Trás-osMontes a
Embaixadora
Gabriella
Albergaria
Soares

Num close
para nosso
Jornal o
Presidente
da Casa
do Minho,
Joaquim
Fernandes,
sua Vice Maria de Fátima
e esposo

Presenças
ilustres na
Noite Festiva,
Dr. Eduardo,
esposa Deputada Estadual
Martha Rocha,
Diretor Luís
Augusto e
Daniel Abreu

Durante a Noite Comemorativa de 99 Anos da Casa de Trás-osMontes vemos Dr. Francisco Gomes da Costa, Presidente do Real
Gabinete de Leitura, Alice abreu, Antônio Abreu e Fátima Paiva
Num registro para
o Portugal em
Foco, o diretor
Luís Augusto e o
Presidente Ismael
Loureiro o Consul-adjunto de
Portugal no Rio
de Janeiro João
Marco de Deus,
esposa Leélia

bergaria foi, como já dissemos há algum tempo, brilhante em suas
palavras e colocações, citando a importância das mulheres na vida
de hoje, chegando a se emocionar e emocionar a todos. Lembramos muito da nossa Benvinda Maria. Gostariamos muito que a tivesse conhecido seriam uma bela dupla. Parabéns, embaixadora!
A diretoria transmontana homenageou e ofereceu títulos a algumas personalidades que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o sucesso da Casa Regional de Trás-os-Montes.
Finalizada a sessão, foi oferecido um jantar aos convidados.
A programação festiva teve sequência no domingo com a realização de um delicioso almoço festivo. Detalhes nas páginas 10
desta edição.

Magnifica apresentação do R.F. Guerra Junqueiro, com a sua Tocata dando Show com as músicas de Vila Real com certeza foi o
ponto alto de emoção

Destaque desta noite maravilhosa Presidente Ismael Loureiro, Diretor Luís Augusto, Tuninho Serapico, esposa Fernanda Serapico,
Rosa Martins e João Martins
Um verdadeiro espetáculo de Folclore do R.F. Guerra Junqueiro

Momento de descontração Diretor Transmontano Luís Augusto, Presidente Ismael Loureiro e o Consul-adjunto João Marco de Deus
Belo registro desta
linda festa
o simpático casal
senhora
Fernanda
e nosso
Tuninho
Serapico

A Primeira
dama Sineide entregou
flores a Vice
-presidente
da Casa do
Minho Maria
de Fátima

CLUBE
PORTUGUÊS

Masa do Paulo Morgado, Glorinha da Casa dos Poveiros e
uma amiga

Num flagante o charme feminino, Emília Horto, Luciene Marquesam, Léelia e Glorinha

DE
NITERÓI

14/08/2022 12:30h.
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Economia

Greve em dez aeroportos
nacionais de 19 a 21 de agosto

O

s sindicatos SINTAC e
SQAC anunciaram um pré
-aviso de greve para os 10 aeroportos nacionais concessionados pela Vinci Aeroportos entre
os dias 19 e 21 de agosto.
“Perante a inflexibilidade
das propostas apresentadas

A

pela ANA/VINCI ao longo do
último ano e a tentativa de reduzir direitos consagrados no
Acordo de Empresa, atacando
os direitos que os trabalhadores alcançaram ao longo de
décadas, o SINTAC e o SQAC
consideram urgente acabar

com esta política cega e acabar com toda esta instabilidade”, referem os sindicatos.
De acordo com os sindicatos Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil e dos Quadros da Aviação Comercial, em
causa estão a reivindicação do
levantamento da suspensão
das contribuições para o fundo
de pensões por parte da Vinci, bem como a contratação de
mais recursos humanos para
operações aeroportuárias, supervisores de operações de
socorro e técnicos de manutenção nos vários aeroportos
nacionais.
O pré-aviso de greve foi lançado após ouvir dos trabalhadores e, segundo o documento,
vai abranger todos os trabalhadores de todos os aeroportos

da ANA, concessionados pelo
grupo Vinci Aeroportos, entrando em vigor às 0 horas de 19 de
agosto e prolongando-se até ao
fim do dia 21 de agosto.
O SINTAC e o SQAC apontam que este pré-aviso surge
após várias tentativas, ao longo
dos últimos anos, de evitar que
uma greve fosse adiante.
Os dois sindicatos pedem,
então, a reposição das contribuições para o fundo de pensões
dos trabalhadores, que a Vinci
Aeroportos deixe de tentar destruir os direitos obtidos ao longo
de décadas pelos trabalhadores
da ANA, aumente dignamente o
salário dos seus trabalhadores,
tendo em conta os seus resultados e a inflação e tome medidas
urgentes no sentido de contratar
os recursos humanos em falta.

Calçado português cresceu a um
ritmo superior ao da concorrência

produção mundial de calçado cresceu 8,6% em 2021,
para mais de 22 bilhões de pares, mas está ainda 2 bilhões
de pares abaixo dos valores de
2019. Já as exportações aumentaram 7,6%, para 13 bilhões
de pares, um valor que, mesmo
assim, é o segundo mais baixo
da última década, só ultrapassado pela performance de 2020,
em que a queda foi de 19% para
12,1 bilhões de pares.
Os dados são do World Footwear Yearbook 2022, e mostram que o setor está a recuperar, mas está ainda longe dos
valores pré-pandemia. Portugal
cresceu a um ritmo superior ao
da concorrência, diz a APICCAPS, a associação do setor.
Portugal exportou, o ano
passado, 69 milhões de pares
de sapatos no valor de 1.981
milhões de dólares, um aumento de 16,4% face a 2020. Já a
produção cresceu 15% para 76
milhões de pares, mais 10 milhões do que em 2020. Também
o consumo está a crescer, embora a um ritmo mais moderado:
passou de 49 para 52 milhões de
pares, um aumento de 6,12%.
A indústria portuguesa está,
ainda, longe dos valores pré
-pandemia. Pelo menos no que
às exportações diz respeito, já
que em 2019 vendeu ao exterior
76 milhões de pares a 2 milhões
de dólares. O preço médio de
exportação, o segundo maior
entre os principais produtores

mundiais de calçado, sublinha a
APICCAPS, cresceu 2,9% para
28,60 dólares o par. Comparativamente a 2019, o crescimento
foi de 8,9%.
O consumo nacional está,
também, ainda abaixo de 2019,
altura em que foram comprados
65 milhões de pares de sapatos
em Portugal, 13 milhões a mais do
que em 2021. Significa isto que,
antes da pandemia, cada português comprava mais de 6 pares
por ano, agora só compra 5 pares.
Em contrapartida, a produção da indústria portuguesa está
já ao nível de 2019, nos 76 milhões de pares, o que permitiu
que o país subisse uma posição
no ranking mundial: é o 19º maior
produtor de calçado do mundo.
A APICCAPS diz que, em
alguns segmentos específicos,
“Portugal assume já uma posição de grande relevância”. E
dá o exemplo do calçado im-

permeável, em que Portugal foi,
em 2021, foi o 5º maior produtor mundial, com uma quota de
mercado de 3,8%, correspondente a 67 milhões de dólares.
Em 2020, a quota nacional era
de 3,7%, referente a 49 milhões
de dólares exportados em calçado impermeável, mas Portugal ocupava, então, a quarta
posição no ranking.
China, Itália e França são os
maiores exportadores de calçado impermeável, com um distanciamento substancial. A China
tem 39,6% de quota de mercado, Itália tem 8,6% e França
4,4%. Em quarto lugar estão os
Países Baixos com 4,2%.
Já no calçado de couro, o segmento mais valorizado e em que a
indústria nacional tradicionalmente mais aposta, Portugal ocupa a
9ª posição entre os maiores exportadores mundiais, com 3,1% de
quota de mercado. Também aqui

a tabela é liderada pela China,
com 15,3%, seguida do Vietname
(14,4%) e da Itália (13,5%).
Globalmente, e considerado
todo o tipo de sapatos, a pandemia não interrompeu a tendência
de concentração geográfica da
produção de calçado, com a Ásia
a assegurar quase 9 em cada 10
pares de sapatos. O continente
asiático é responsável por 88% do
fabrico mundial de calçado. Só a
China é responsável por 54,1% da
produção mundial, assumindo-se
como o maior player internacional, mas, sublinha a APICCAPS,
continua a perder terreno a favor
de outros países asiáticos, especialmente o Vietname. Na última
década, a China perdeu mais de
6% de quota de mercado.
Em termos de consumo, a
Ásia é responsável por mais
de metade (56,1%) do total
mundial. A América do Norte e
a Europa asseguraram, o ano
passado, 14,9% e 13,3%. Em
termos de países, a China e a
Índia lideram os principais mercados consumidores de calçado
e, juntas, representam quase
um terço do consumo mundial.
Na terceira posição, os EUA são
o único grande player que recuperou totalmente dos efeitos do
da pandemia, com importações
e consumo já em níveis pré
-pandemia. A União Europeia,
enquanto região, representa o
quarto maior mercado consumidor de calçado: 1.871 milhões
de pares em 2021.

Quatro maiores bancos lucram 5,5 milhões por dia

Q

uatro dos maiores bancos
a operar no mercado nacional, Caixa Geral de Depósitos,
BPI, Santander e BCP, lucraram quase 1.003 milhões de
euros nos primeiros 6 meses.
Mesmo depois da crise pandémica, do fim das moratórias e
com a constituição de provisões
foi possível lucrarem mais de
5,5 milhões por dia. O negócio
bancário subiu e as instituições
financeiras voltaram a carregar
nas comissões, mas ao contrário dos anos anteriores, a estrutura parece ter estabilizado
e há quem acene mesmo com
contratações.
A liderar está a Caixa Geral
de Depósitos, com os lucros a
díspar 65%, para 486 milhões
de euros. De acordo com a instituição financeira liderada por
Paulo Macedo, “esta evolução
reflete um menor custo do risco de crédito no período após a

fase mais aguda da pandemia
e a venda de alguns ativos não
core, bem como o contributo
da atividade internacional para
o resultado líquido do grupo,
no valor de 109 milhões de euros, cerca de 22% do total, um
crescimento de 77% face ao primeiro semestre de 2021”. Com
estes números, o banco público
prepara-se para entregar 198
milhões de euros em dividendos
ao Estado, mas apenas referente aos primeiros 6 meses.
A seguir surge o Santander
Portugal que triplicou os lucros
e atingiu os 241,3 milhões, um
valor que compara com os 81,4
milhões registados no período
homólogo. “Nos primeiros seis
meses, o Santander continuou
a apresentar resultados positivos, que nos dão as bases para
podermos continuar a desempenhar da melhor forma a nossa
missão de contribuir para o de-

senvolvimento das famílias e das
empresas, apoiando um crescimento inclusivo sustentável”, disse Pedro Castro e Almeida.
Mais modesto foi o aumento
de lucros do BPI, que subiu 9%,
para 201 milhões. A atividade
em Portugal contribuiu com 85
milhões, o que corresponde a
um aumento de 17% relativamente ao semestre homólogo
de 2021 excluindo extraordinários, ganho com a venda de
créditos não produtivos e custos com reformas antecipadas
e rescisões voluntárias. Estes
números revelam que, o maior
contributo veio de Angola, com
o BFA: 100 milhões de euros,
enquanto o moçambicano BCI
contribuiu com 17 milhões.
O lucro do BCP disparou
500%, para 74,5 milhões. O
banco liderado por Miguel Maya
tinha, em igual período do ano
passado, registrado 12,3 mi-

lhões de euros. A instituição
financeira justificou estes resultados pelo aumento significativo
do resultado na atividade em
Portugal, pese embora o seu
impacto tenha sido em grande
parte absorvido pela redução
do resultado da atividade internacional”. Ainda assim, garantiu
que o resultado da atividade internacional e consequentemente
o resultado do grupo encontramse fortemente penalizados pela
constituição, no primeiro semestre do ano, de imparidades
no montante de 102,3 milhões,
referentes à totalidade do goodwill associado à participação
que o grupo detém no Bank Millennium, na Polônia. Recorde-se
que a subsidiária polaca apresentou prejuízos de 262,6 milhões de zlótis (56,6 milhões de
euros ao câmbio atual), levando
à constituição de imparidades de
102,3 milhões de euros.

D

Preços dos combustíveis
em Portugal acima da
média da União Europeia

e acordo com o boletim de
preços da UE-27 relativo aos
combustíveis, divulgado pela Entidade Reguladora dos Serviços
Energéticos, relativamente à gasolina 95 simples, no segundo trimestre de 2022 Portugal apresentou um preço médio de venda e
um preço médio antes de impostos superiores aos valores médios
verificados na UE-27, na ordem
dos 16,1 cêntimos por litro (cent/l) e 10 cent/l, respectivamente.
Entre 8 países analisados em
maior detalhe, Itália, Espanha,
Portugal, Grécia, Bélgica, França,
Alemanha e Holanda, “Itália apresentou o preço médio de venda
mais baixo, cerca de 14 cent/l
inferior ao preço médio praticado
em Portugal. Desconsiderando o
efeito fiscal, o preço médio deste
combustível no mercado nacional
foi superior em cerca de 6,9 cent/l
aos valores praticados em Itália”.
Em relação ao diesel simples,
no segundo trimestre de 2022,
Portugal apresentou preços médios com impostos e sem impostos superiores aos valores médios verificados na UE-27 em 4,0
cent/l e 3,4 cent/l.
Na gasolina 95 simples, o preço médio de venda sem impostos
na UE-27 aumentou 22,8 cent/l do
primeiro para o segundo trimestre de 2022, tendo Portugal praticado um PMV sem impostos 0,9
cent/l superior ao de Espanha.
Contudo, a carga fiscal aplica-

da em Portugal (44%) contribuiu
para a menor competitividade
dos preços no contexto da Península Ibérica.
Segundo a ERSE, na gasolina os PMV nacionais são mais
altos do que a média UE-27, situando-se na sétima posição dos
países com preços mais altos.
No diesel simples, o PMV
sem impostos na UE-27 aumentou 25,5 cent/l do primeiro para o
segundo trimestre de 2022.
“Sem impostos, os preços
médios nacionais são 1,6 cent/l inferiores aos do país vizinho.
Porém, o peso fiscal em Portugal
(38%) foi ligeiramente superior ao
espanhol (37%), o que justificou a
prática de PMV semelhantes”, diz
o regulador.
No diesel o PMV nacional
situou-se acima dos valores
médios da UE-27, atribuindo a
Portugal o 12.º lugar dos preços
mais altos. Sem impostos, a posição portuguesa no ranking UE27 mantém-se.
Por fim, em relação ao gás de
petróleo liquefeito para automóveis, os preços nacionais, com e
sem impostos, foram mais baixos
do que os praticados em Espanha.
Segundo a ERSE, comparado
com o valor médio da UE-27, o
PMV nacional foi 4,6 cent/l superior, contudo, excluindo impostos, os preços nacionais situaram-se 4,6 cent/l abaixo da
média europeia.

Endesa anuncia subida
de 40% na fatura da luz.
Governo rejeita alarmismo

O

presidente da Endesa diz que
a fatura da luz vai subir cerca
de 40% já neste mês de julho. “Já
nas faturas de consumo elétrico
de julho, as pessoas vão ter uma
desagradável surpresa. Estamos
a falar de qualquer coisa na ordem
dos 40 ou mais por cento, e não
tem nada a ver com as empresas
elétricas, aparecerá nas faturas
numa linha específica, a dizer que
o mecanismo coberto do diploma
X de teto sobre os preços do gás,
cabe-lhe a si, feliz contribuinte, ou
infeliz contribuinte, contribuir com
X, para além do preço que tinha
no seu contrato”, afirmou Nuno Ribeiro da Silva .
Esta subida, diz o gestor da
elétrica espanhola, decorre do
travão ibérico aos preços do gás
decidido por Espanha e Portugal,
e aprovado pela Comissão Europeia, na sequência da escalada
dos preços por causa da guerra
na Ucrânia. Ribeiro da Silva defende, na mesma entrevista, que
o mecanismo apenas beneficia
os consumidores espanhóis.
As palavras de Nuno Ribeiro
da Silva não caíram bem junto
do Ministério da Economia e do

Mar que, em comunicado enviado às redações, diz que rejeita
estas declarações alarmistas do
presidente da Endesa e não vê
qualquer justificação no aumento
de preços que foi comunicado.
O gabinete do ministro António
Costa Silva, lembra que o mercado livre tem outros comercializadores e os consumidores poderão sempre procurar melhores
preços; os consumidores poderão também aderir à tarifa regulada que foi reduzida em 2,6% no
segundo semestre deste ano.
O Ministério da Economia
garante que o mecanismo Ibérico reforçou a proteção ao país.
“Os preços com o mecanismo
têm sido sempre abaixo dos preços sem mecanismo”, adianta,

Inflação sobe para 9,1% e atinge
máximo desde novembro de 1992

D

e acordo com a estimativa
rápida divulgada pelo instituto estatístico, tendo por base
a informação já apurada, a taxa
de variação homóloga do Índice
de Preços no Consumidor terá
aumentado para 9,1% em julho
(8,7% em junho). “Trata-se do valor mais elevado registrado desde
novembro de 1992”.

Portugal em Foco

Montenegro o novo inquilino
da Travessa do Possolo

Política

O

Marcelo promulga Estatuto
do SNS mas com dúvidas

presidente da República
promulgou o Estatuto do
SNS, mas com dúvidas sobre os
prazos de regulamentação e os
poderes da Direção Executiva.
Marcelo Rebelo de Sousa diz
que é preciso recuperar o tempo perdido para uma reforma,
efetiva e global da Saúde em
Portugal e por isso aprovou, 48
horas depois de o decreto-lei
ter chegado a Belém, o Estatuto do SNS, mas em nota publicada no site da presidência,
deixou dúvidas quanto à sua
implementação.
Para o presidente da República existem três aspetos que
faltam clarificar: “O tempo, a
ideia da Direção Executiva e
a conjugação entre a centralização nessa Direção e as promessas de descentralização
da Saúde”.
“O tempo. Fica por regulamentar, até seis meses, quase
tudo o que é essencial: a própria natureza jurídica do SNS,
se tem personalidade jurídica
e autonomia administrativa e financeira; o enquadramento e os

poderes da nova Direção Executiva; o regime do pessoal; e
as soluções excecionais para as
zonas mais carenciadas”.
Também a ideia de Direção
Executiva gera preocupações
ao presidente da República. “O
Governo escolheu uma solução
de compromisso entre o que
está e a ideia, mais arrojada, de
criar uma entidade pública com
efetiva autonomia de gestão,
que executasse as linhas polí-

ticas governativas, mas não se
somasse às estruturas existentes do Ministério da Saúde. O
risco é o de comprimir ou esvaziar a Direção Executiva, no fundo, o seu principal responsável
- entre o que hoje decide e todas
as Unidades que cumpre gerir”.
As reservas de Marcelo
Rebelo de Sousa são ainda
sobre a conjugação entre a
centralização na Direção Executiva e a descentralização

prometida.
Descentralização
essa processada com a transferência das Administrações
Regionais de Saúde para as
Comissões de Coordenação
e Desenvolvimento Regional,
em breve, e as eventuais regiões administrativas, mais tarde.
O Conselho de Ministros aprovou em 7 de julho o decreto-lei
que aprova o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, no
desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei de
Bases da Saúde.
Segundo o comunicado
desta reunião do Conselho de
Ministros, o novo estatuto, que
esteve em consulta pública
entre outubro e novembro de
2021, vem atualizar a definição
de SNS, o elenco dos seus estabelecimentos e serviços, os
direitos e deveres dos seus beneficiários, a sua organização
territorial e funcional, as regras
dos seus recursos humanos e
financeiros e a participação de
cidadãos, utentes, familiares,
autarquias e outros setores no
funcionamento do SNS.

Ventura desafia Costa a interromper férias
para explicar aumentos na eletricidade

O

líder do Chega, André Ventura, desafiou o primeiroministro a interromper momentaneamente as suas férias para
explicar aos portugueses qual
vai ser o aumento do preço da
eletricidade em agosto.
“Soubemos que havia o risco de a eletricidade subir 40%
em agosto. Hoje o Governo veio
dizer que não era bem assim,
mas não esclareceu muito, e
o primeiro-ministro devia interromper as férias para explicar
isto”, disse o dirigente partidário
em Coimbra, durante uma visita
à Exposição Agrícola, Comercial e Industrial de Cantanhede.
Apesar do secretário de Estado do Ambiente e Energia,
João Galamba, ter desmentido
aquele aumento, André Ventura
frisou que a questão não está
clara neste momento e que o
governante não disse qual ia
ser o aumento.
“À hora a que estamos a falar, os portugueses perguntamse qual vai ser o aumento que
vão ter na fatura da eletricidade
em agosto”, salientou o líder do
Chega, que visitou grande parte
do certame acompanhado pela
presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio (PSD).
Para André Ventura, “o se-

nhor primeiro-ministro deve interromper as suas férias para
vir explicar qual vai ser o real
aumento que vamos ter em
agosto e, caso não o faça, está
tudo em aberto para o Chega,
nomeadamente uma reunião de
emergência no Parlamento para
explicar isto”. O presidente do
Chega espera que não seja preciso acionar nenhum procedimento na Assembleia da República e que o primeiro-ministro
venha explicar o real aumento.
O líder do Chega entende
que qualquer aumento no atual
quadro é complicado, sobretudo
no momento que estamos, com
a inflação a atingir níveis históri-

cos, semelhante aos valores de
1994, que pode atingir os 10%
no final do ano, e se juntamos
este aumento da energia podemos ter a porta aberta a uma
crise profundíssima.
O secretário de Estado da
Energia afirmou ser impossível
verificar-se uma subida de 40%
na fatura da energia através do
mecanismo ibérico, apontada
pelo presidente da Endesa, remetendo para as ofertas comerciais das próprias empresas.
“Ao contrário do que disse o presidente da Endesa, não há nenhuma subida de 40%. Se está
a falar sobre ofertas comerciais
da própria empresa, só o próprio
poderá dizer”, afirmou João Galamba, em declarações à Lusa.
O presidente da Endesa,
Nuno Ribeiro da Silva, disse, em
entrevista ao Jornal de Negócios
e à Antena 1, que a eletricidade
vai sofrer um aumento de cerca
de 40% já nas faturas de julho.
“Em particular, a partir do final de agosto, mas já nas faturas
do consumo elétrico de julho, as
pessoas vão ter uma desagradável surpresa. Estamos a falar
de qualquer coisa na ordem dos
40% ou mais, relativamente àquilo que as pessoas pagavam”,
disse Nuno Ribeiro da Silva.

PCP diz que inflação só pode ser contrariada
com salários e pensões mais altos

O

PCP considerou que a
previsão de aumento da
inflação para 9,1% em julho
demonstra que é necessário
aumentar salários e pensões,
e controlar os preços de bens
essenciais para contrariar uma
situação aproveitada pelos grupos econômicos.
“Os números que são adiantados sobre 9,1% de inflação
ocultam aquilo que são os valores reais que nós encontramos
nas despesas do dia-a-dia, nos
combustíveis, na alimentação,
na habitação, são aumentos de
preço que são incomportáveis
para quem trabalha”, sustentou o
deputado comunista Bruno Dias,
numa declaração divulgada aos
órgãos de comunicação social .
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O dirigente comunista acrescentou que a inflação registrada
não cai do céu, não é um azar,
mas é resultado do aproveitamento pelos grupos econômicos
da guerra, das sanções, da crise
econômica.
Na ótica do partido, a única
maneira de contrariar esta tendência é através do aumento
dos salários e das pensões,
como única maneira de repor
o poder de compra para quem
trabalha.
“Esta medida, a par com
o controle de preços em bens
essenciais, é a única forma de
impedir este descontrole em
que alguns estão a ganhar à
custa de quase todos”, completou o Bruno Dias.

PS de volta em Leiria
com enfoque na
integração dos jovens
no debate político

A

volta socialista vai realizarse entre 7 e 11 de setembro
em Leiria, com a integração dos
jovens e uma reflexão política
como temáticas principais, e o
encerramento terá a habitual intervenção do secretário-geral, o
partido referiu que a rentrée do
PS vai ser inteiramente dedicada à discussão e à ação política.
Na Batalha, naquele distrito, o PS e em simultâneo a
Juventude Socialista e o Grupo
de Eurodeputados Socialistas
Portugueses, organizam a Academia Socialista, uma iniciativa
de formação e reflexão política
para jovens, que vai consistir
em palestras e workshops sobre
assuntos da atualidade política
e estruturantes para o desenvolvimento do país.
A rentrée do partido que
tem maioria absoluta na Assembleia da República encerra
com um comício no Mercado
de Sant’Ana, em Leiria, no dia
11, e está prevista uma intervenção do secretário-geral,
António Costa.
Neste dia, o partido também
inicia as primeiras jornadas parlamentares da presente legislatura, naquele distrito.
Na ótica do secretário-geral adjunto do PS, João Torres,
citado no comunicado enviado
pelo partido, a rentrée vai estar
centrada na reflexão política em
proximidade e valorizando o envolvimento das novas gerações.

D

epois de se ter instalado no
seu gabinete no Palácio de
São Bento, no início de julho, o
presidente do PSD está agora
também de volta à Travessa do
Possolo, onde morou quando
era líder da bancada parlamentar social-democrata. Mesmo
em frente à célebre residência
do antigo líder social-democrata, ex-primeiro-ministro e também antigo Presidente da República, Cavaco Silva. Se analistas
e comentaristas políticos como
Miguel Júdice dizem não dever
fazer-se qualquer leitura política
deste fato, o próprio Montenegro
sorri perante a coincidência”,
sem, no entanto, a valorizar.
“Já fui morar para a Travessa do Possolo há cerca de
9 anos. Estive agora uns anos
‘menos presente’ mas nunca
abandonei essa casa”, revela, indicando que foi por acaso
que foi para lá viver através
de uma pessoa amiga que
lhe falou num apartamento
T1 que estava para alugar.
A 5 minutos da Presidência do
Conselho de Ministros, onde se
reúne o Executivo socialista, e
a 10 minutos da São Caetano à
Lapa, onde se situa a sede laranja, o líder do principal partido
da oposição diz que “a localização é perfeita e a vizinhança,
então, é excelente.
“A coincidência de ser quase
em frente ao Presidente Cavaco
Silva é feliz. Os meus amigos
costumam dizer que aquela é
uma rua de onde os líderes do
PSD saem para São Bento”,
brinca Montenegro, que, desde
as diretas, traçou como meta
chegar a primeiro-ministro. “Vim
para ser candidato a primeiroministro”, afirmou no seu discurso de vitória a 28 de maio.
Além de Francisco Sá Carneiro, que criou os alicerces
ideológicos que fizeram do
PSD um dos 2 maiores partidos portugueses, Montenegro,
reconhece em Cavaco Silva,
que manteve sempre a mesma

casa de Lisboa, na Travessa do
Possolo, um dos seus maiores
exemplos na política.
“Cavaco Silva foi a pessoa
que mais me inspirou para abraçar a vida política. A década em
que foi primeiro-ministro foi, de
longe, o período de maior transformação e desenvolvimento do
Portugal democrático”, declara.
Na verdade, Luís Montenegro chegou a deputado com
apenas 29 anos, era Durão Barroso presidente do PSD, depois
de ter passado pela JSD e de
ter sido vereador em Espinho, a
cidade onde cresceu. Se as palavras sobre Cavaco Silva são
elogiosas, o mesmo se aplica
quando se fala do antigo comissário europeu. “Durão Barroso,
além de um bom primeiro-ministro, fez história ao liderar a Comissão Europeia 10 anos e em
tempos muito desafiantes. Em
Portugal devia ser mais valorizado o seu trabalho na Europa”,
defende o líder laranja.
Na história recente do partido outro nome sobressai: “Pedro Passos Coelho cumpriu
uma missão patriótica e segurou
o país num momento excepcionalmente crítico. E Portugal perdeu muito com a interrupção da
agenda reformista e transformadora que começamos em 2012”,
referindo-se a Cavaco, Barroso
e Passos Coelho como três referências do PSD, tanto para o
partido como para a sua carreira política. “Tenho uma grande
admiração, respeito e amizade
com os três”, resume o líder social-democrata.

Fórum Socialismo, a volta do
BE no fim de Agosto a Coimbra
no formato pré-pandemia

D

epois das mudanças forçadas pela pandemia, o Fórum
Socialismo, a volta do Bloco de
Esquerda, regressa no final de
Agosto a Coimbra no formato
habitual, com a inflação, a guerra
na Ucrânia ou a saúde entre os
cerca de 50 debates.
O dirigente do BE Fabian Figueiredo detalhou o programa e
os objetivos do Fórum Socialismo deste ano, na Escola Secundária Avelar Brotero, entre 26 e
28 de Agosto.
Em termos políticos, o ponto
de principal do programa é habitualmente o discurso de encerramento da coordenadora do BE,
Catarina Martins.
A pandemia de covid-19 trocou as voltas ao Fórum Socialismo nos últimos 2 anos: em 2020
o partido cancelou a iniciativa e
substituiu-a por 4 sessões descentralizadas e em 2021 realizouse em 2 cidades distintas para se
adaptar à situação pandémica.
“O Bloco de Esquerda regressa ao modelo habitual do Fórum
Socialismo, que é uma coisa que
fazemos com muita alegria por
entendermos que estão todas as
condições reunidas para que assim seja”, disse Fabian Figueiredo, sublinhando ainda o regresso
a Coimbra, onde este encontro
não acontece desde 2011.
Ao longo dos 3 dias é na noite de 26 de Agosto com a sessão
internacionalista “A Europa dos
Povos”, estão previstos cerca de
50 debates em torno dos mais
diversos assuntos da atualidade
nacional e internacional e tam-

bém temas que, mesmo fora da
agenda mediática, o partido considera ser importante discutir.
De acordo com Fabian Figueiredo, mantém-se também
a tradição de convidar muitas
pessoas externas ao BE para os
diferentes painéis, entre ativistas,
acadêmicos ou mesmo dirigentes
e militantes de outros partidos.
“Um dos debates que suscita
muito interesse é um debate para
o qual convidamos o embaixador
Francisco Seixas da Costa que
nos ajudará a pensar, a debater a
guerra da Ucrânia, como lhe pôr
fim, como construir um caminho
para a paz que garanta a soberania e autodeterminação da Ucrânia e do seu povo”, destacou.
O secretário-geral da JS e deputado do PS, Miguel Costa Matos,
vâo estar presente no Fórum
Socialismo para debater os caminhos para a legalização da canábis para uso pessoal, tema em
relação ao qual o BE já apresentou um projeto de lei e quer um
debate amplo, com a expectativa
que haja uma maioria nesta legislatura que caminhe para uma lei
segura. Um dos temas que tem
marcado as intervenções políticas do partido liderado por Catarina Martins nos últimos meses é a
resposta à crise da inflação, que
também será alvo de discussão
neste fórum.
O Serviço Nacional de Saúde,
a educação, as questões laborais, as criptomoedas, a descentralização ou a cultura são outros
dos temas que estarão em debate em Coimbra.
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Esportes

Benfica

FC Porto

Francisco J. Marques: “Começar
a temporada como acabou a anterior”
F

rancisco J. Marques, diretor de
comunicação dos azuis e brancos, destacou a vitória do FC Porto
frente ao Tondela que garantiu a conquista da Supertaça.
“Parabéns à nossa excelente
equipe, treinadores, jogadores e todo
o staff. Começar a temporada como
acabou a anterior é um bom augúrio.
Que sufoco para os nossos adversários…”, escreveu o diretor de comunicação dos azuis e brancos porque
vários jogadores fizeram exatamente
o mesmo. O avançado não infringiu
nenhum tipo de regra.

TAD aceita providência cautelar
sobre castigo ao Dragão
O
Porto Canal está a avançar que o Tribunal Arbitral
do Desporto decidiu suspender a decisão do Conselho de
Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol de interdição do estádio do FC Porto
por dois jogos.
Em causa estão os incidentes no jogo entre o FC Porto e o Sporting, da 22.ª jornada
do campeonato da temporada
passada, que decorreu a 11 de
fevereiro.

O

ito jogos.720 minutos. Muito
do sucesso da temporada
do Benfica se joga este mês de
agosto, que será de grande intensidade para um plantel bem
diferente da temporada passada e com novo treinador, o alemão Roger Schmidt, que mexeu

também na forma de jogar das
águias, que nesta pré-temporada mostraram que querem ser
conjunto mais pressionante,
mais agressivo no momento em
que perdem a bola e sobretudo
mais acutilante no último terço
do terreno.

Benfica bate Sporting e
sagra-se campeão nacional
pela 12.ª vez seguida
O

Vivaldo Semedo
não sai por €2M

A

Udinese apresentou uma proposta
formal ao Sporting para a contratação de Vivaldo Semedo, jovem avançado
de 17 anos dos leões, colocando em cima
da mesa uma oferta de dois milhões de
euros pelo atacante que, na última época, fez 24 gols em 25 jogos pelos sub-17,
além de três gols em oito partidas pelos
juniores.

Jorge Mendes ainda procura
encontrar solução para Ronaldo

mbora Cristiano Ronaldo tenha feito os primeiros minutos na pré-época no particular,
de domingo, frente ao Rayo Vallecano (1x1),
em Old Trafford, o agente Jorge Mendes ainda
prossegue em campo.
De acordo com o Daily Mail, o empresário
português procura encontrar no mercado de
verão um clube que tenha o perfil desejado
por CR7. Ainda assim, os responsáveis dos
red devils já alertaram o jogador que não estão
dispostos a abrir mão do avançado.
Ronaldo fez os primeiros 45 minutos da temporada frente à equipe espanhola, foi substituído e abandonou Old Trafford mais cedo. Essa
atitude não preocupou os dirigentes do clube.

Águias com agosto
sobrecarregado de jogos

Benfica

Sporting

E
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Benfica consagrou-se, este
domingo, como dodecampeão (12 vezes seguidas) nacional de atletismo.
A equipa de atletismo dos
encarnados alcançou 147
pontos somando as pontuações de sábado e domingo, na
competição que teve lugar no
Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.
As águias terminaram com a
mesma pontuação do Sporting
mas foi o Benfica a levar o título
pelo desempate nas provas individuais (12 contra 7 do Sporting). No terceiro lugar ficou o
SC Braga, com 100 pontos.
Vencedores
individuais:
200 m – Reynier Mena (SLB),
20,24 s; 800 m – Miguel Moreira (SCB), 1m55s21”; 3 000 m –
Isaac Nader (SLB), 8m04s84”;
110 m barreiras – Roger Iribarne
(SLB), 13,47 s; 400 m barreiras
– Mikael Jesus (SLB), 50,91 s; 3
000 m obstáculos – Etson Barros (SLB), 8m46s19”; altura –
Andrii Protsenko (SCP), 2,15 m;
triplo – Pedro Pichardo (SLB),
16,62 m; disco – Emanuel Sou-

A

sa (SLB), 55,49 m; martelo –
Décio Andrade (SLB), 71,29 m;
4×400 m – Sporting, 3m09s49”.
«O nosso objetivo é sempre
ganhar, mas hoje [domingo] era
um dia para ganhar de forma especial, por tudo o que se passa
fora da pista e nós mostrámos,
dentro da pista, que somos os
melhores, mesmo quando as
coisas não nos correm bem. Tínhamos um recorde igualado do
tempo do professor Moniz Pereira, com o Sporting. Ao fim de
12 anos, batemos esse recorde.
Estou muito orgulhosa e grata.

Não foram 12 anos, mas sim 17
anos de luta e de conquista à
espera deste momento. Foi preciso muito trabalho, investimento e resiliência do Benfica. O
Benfica e o atletismo merecem.
Felizmente, o Benfica e também
o Sporting conseguiram elevar
o atletismo, que bem precisa»,
disse Ana Oliveira, coordenadora da secção do clube da Luz.
Na vertente feminina foi o
Sporting a fazer a festa, com
total de 157 pontos, à frente de
Juventude Vidigalense (109) e
SC Braga (104).

Árbitros dos jogos do Vitória
de Guimarães e Gil Vicente

UEFA revelou, esta segunda-feira, os árbitros dos
jogos do Vitória de Guimarães
e Gil Vicente, referentes à terceira eliminatória da Liga Conferência.
O sueco Mohammed Al
-Hakim foi o escolhido para o
Hadjuk Split-Vitória de Guimarães, de quinta-feira, e será

coadjuvado por Fredik Klyver
e Max Roben Wilde. O quarto
árbitro é Bojan Pandzic.
Para o Riga-Gil Vicente,
que irá decorrer quarta-feira, foi
selecionado o árbitro dinamarquês Jakob Kehlet e será auxiliado por Lars Hummelgaard e
Victor Skytte. O quarto árbitro é
Morten Krogh.
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L

Feliz
aniversário
Luciane
Marquesan
Martins

uciane, uma flor no
meio de lindas flores,
Grande Mulher guerreira, amiga dos amigos,
esposa dedicada, mãe
extremosa, filha amorosa, mulher iluminada.
Muitas bênçãos. Abraços fadistas.

Casal
Feliz em
lua de mel
eterna

O

grande escritor, Matusamém, poeta,
mestre na Magistratura
mineira, curtindo lua
de mel com sua amada
em Campos do Jordão.
Muitas bênçãos.

A querida família Boaventura,
curtindo férias na Europa

A

ntónio Rocha e sua filha Vânia Rocha recebendo Ernesto
Boaventura, sua Filha Rose e sua neta Camila nas Festas
de Santa Ana em Souzanil, Canedo, Santa Maria da Feira todos curtindo merecidas férias em Portugal. Muitas bênçãos

Maria
Alcina

Dra. Maria Manuela Aguiar

G

rande incentivadora
da Mulher Imigrante!
Saudades mil dessa senhora maravilhosa que com
a colaboração do nosso
Mestre em sabedoria e
cultura, Carlos Anastácio e
com o incentivo da nossa
saudosa Bemvinda Maria,
enalteceu com muito amor a
imigrante portuguesa do Rio
de janeiro Brasil. Saudades
gratidão, e muito carinho.

Vitórias mil na família de Antônio
Marques e Alice Lopes Marques

O

casal Antônio Marques e Alice, está em Orlando, EUA,
curtindo o sucesso do filho abençoado Adriano. Há
seis anos o Adriano é um dos organizadores da Flórida
CUP., que este ano promoveu o encontro de duas equipes
inglesas,, Arsenal e Chelsea, com record.de publico no,
CAMPING WORLD STADIUM, palco da Copa do Mundo
1994, realizada Nos Estados Unidos. A Prefeitura de Orlando, reconheceu o torneio mais importante da cidade.
e incluiu no calendário permanente de eventos. Parabéns
á família Marques Lopes, em especial ao querido Adriano,
orgulho da Comunidade luso Brasileira no Rio de Janeiro.
Muitas bênçãos.

Aniversário da Casa dos Açores!

N

a Sessão Solene
Festiva dos 70
anos da Casa dos
Açores, o nosso querido amigo Dr. João
de Deus, Consul Adjunto do Consulado
de Portugal no Rio Janeiro. Recebendo um
mimo das mãos do
Presidente da Casa
Sr. Leonardo Soares,
diante do olhar simpático do Dr. José Andrade, Diretor Regional das Comunidades
Açorianos. Muitas
bênçãos. Abraços
fadistas.

Poverinha Lúcia Santos

ais uma estrelinha
brilhando nos Céus,
M
com o colorido dos seus

olhos azuis, Minha amiga, irmã, colega de profissão. Estávamos sempre em sintonia espiritual
na alegria e na tristeza. Lucia e seu Marido
Alexandrino Fernandes,
foram exemplo de felicidade matrimonial. Tanto
assim que o grande
amor da Lucia, seu esposo Alexandrino, desencarnou 17 dias antes
dela, para lhe facilitar
e ensinar o caminho da
Espiritualidade. Muitas
bênçãos, muita luz,
paz ás suas almas. Até
sempre.

Dr. José Cesário grande amigo das
Comunidades Portuguesas no Mundo

N

a foto: Dr. José Cesário curtindo reunião com grandes
amigos. Abraços fadistas

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Maneca

Duas máquinas Humanas
da nossa Comunidade, o
Ex. o Atual

Sessão Solene, foi Linda, Orador, Dr.
João de Deus, Vice Cônsul, do RJ

E

x-presidente Antônio
Paiva homenageado pelo
Presidente
Ismael Loureiro no Almoço
Comentário
de Aniversário do Sólar
Transmontamos

Simpatia, no Almoço Festivo dos
99 Anos do Solar Transmontano

S

exta Feira, dia 29 de Julho, na Casa Trás os Montes e Alto Douro,
entre tantas coisas agradável, tive um suspense, quando chamaram uma pessoa para fazer uso do microfone, como vemos na
foto, a esquerda, Família Abreu, Dona Alice, Dona Ana Campos,
Sr. Carlos Alves, Sr. Abreu, Sr. Domingos, e de pé, o jovem Daniel
Abreu, que merecidamente prestou uma homenagem ao Dr. João
de Deus e sei que foi muito merecida, uma pessoa sempre muito
gentil com todos, no Consulado, Homem muito família, casado com
Dona Leelia, pai da linda, Joana e Bernardo, desejo as maiores
felicidades, 5 anos passaram rápido, está chegando a hora da
partida e já estamos com saudade, seja sempre muito feliz, Doutor
João de Deus, também meus parabéns ao Daniel Abreu, pela Homenagem com palavras tão bem colocadas nesta noite de emoções

F

Mesa de Gente Linda,
Todos são lindos, mas Nesta Mesa,
um Destaque Especial

esta de Aniversário do Solar Transmontano, a presença
costumeira, como vemos a direita, o casal Manuelzinho e
Dona Prudência, a esquerda, Dona Adélia e Maria Sameiro,
destaque especial neste convívio, Dona Palmira, ao centro
da mesa, não foi por ciúme, mas veio comemorar os seus
99 Anos de vida, na festa dos 99 do Solar Transmontano,
que coisa linda, um Grande beijinho, Dona Palmira, muita
saúde para todos

Parabéns Dr. Sergio Roçado, por
mais uma Risonha Primavera

N

este belo cenário fotográfico, a esquerda, o amigo Toninho,
com sua esposa, Dona Márcia, a seu lado, Dona Rachel e seu
marido, o simpático, Anselmo Caio, Assessor chefe de informática
da Procuradoria Geral do Estado, O.G.E. do R.J. Parabéns e
obrigado pelo carinho de sempre

Mesa Destaque, nos 99 Anos
de Fundação, da Casa Trás os
Montes e Alto Douro

Linda Data, da Casa de Trás-os-Montes

M

F

oi com muito gosto que eu e Idália participamos deste
Convívio Almoço, com os amigos Antônio do Detran, com
o Presidente do Rotary Clube de Jacarepaguá, Amigo Manuel Mota e o Radialista Marinho Para os amigos um grande
abraço e fiquem com Deus

C

omo vemos na foto, a direita, Dona Margarete, com seu
marido, Dr. Sérgio, o aniversariante do dia, na sequência,
seu mano, Dr. Roberto, ao fundo, seus filhos, Vinicius e Viviana,
a frente do lado esquerdo, a jovem, Manuela, Bailarina do
Teatro Municipal e filha do aniversariante, na sequência, seu
namorado e Dona Jô, esposa do Amigo Roberto Roçado Fernandes, para toda a família, minhas maiores considerações,
com o desejo de muita saúde

ais uma vez, parabenizo esta linda família e amigos, deste
belo cenário fotográfico, que sem dúvida, todos nós, ficamos
encantados e por vários motivos, porque após a triste pandemia,
vimos o solar transmontano, com pessoas com uma beleza interna
fantástica, onde se enquadrou muito carinho amizade, se reviveu
tudo que o nosso coração estava precisando, até pelo destaque
deste casal a esquerda, o jovem Bruno, engenheiro Civil, com sua
amada Tais, que este mês de agosto, estão indo para Portugal,
onde vão realizar seu casamento, indo também seus padrinhos,
Luiz Augusto e Esposa: Dona Glorinha. Depois de todo este carinho, só resta dizer, que Deus Abençoe a todos estes amigos;
Pacheco, Dona Fátima (esposa) Eduardo, sua esposa, também,
Dona Fátima, na sequência, a jovem, Dona Glorinha, Luiz Augusto, Dr. Filipe, Diretor do Jornal Portugal em Foco, a seu lado,
a jovem Idála Maneca. Com carinho, meu abraço muito amigo.
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No Almoço
comemoratico de
Aniversário
da Casa
de Trás-osMontes,
Tuninho
Serapico,
agitou o
salão com
show de
acordeon

Tradicional
parabéns
festivo
diante do
Bolo Comemoratico,
vemos o
Presidente
Ismael
Loureiro,
Diretores e
convidados

Almoço festivo de fundação da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro
F
im de semana apoteótico para a família transmontana que comemorou mais um ano de fundação - 99
anos de história no Rio de Janeiro. Um dia especial com
a Casa totalmente lotada, a presença de autoridades
portuguesas e brasileiras, diversos segmentos das nossas Casas Regionais. Um almoço para lá de especial e
um belíssimo show do cantor romântico Mário Simões,
A Deputada Estadual Martha
Rocha, proferiu algumas
palavras festiva
em homenagem
ao aniversário
da Casa de
Trás-os-Montes
e Alto Douro

Mesa de destaque, Emília Horto, os casais Luciene Marquesam,
Dr. Flávio Martins, Dr. Eduardo, a Deputado Estadual Martha Rocha
Momento que o
empresário
Zeca e
esposa eram
agraciados
com Títulos
da Casa,
entregue
pelo Presidente Ismael
Loureiro

Presidente Ismael Loureiro
homenageou
com Título
de Sócio da
Casa o casal
Manuel Vieira
e Fátima

O casal D.
Fernanda e Tuninho Serapico
foram agraciados com um
Título de Sócio
Benemérito e
um boque de
Flores entregue
pela primeira
dama Sineide

A nossa Fadista Maria Alcina foi prestigiar o Aniversário Transmontano na foto com a senhora Ondina Novais, o casal Dr. Rubens Dinis, esposa Gina Balsini

Linda família Transmontana, Pacheco, Eduardo, e respectivas
esposas, Fátima, Fátima, Glorinha esposa do Luís Augusto, o
jovem Bruno sua amada Thais

O Cantor Romantico Mário
Simões esteve
presente e
brindou com os
amigos a música
Vinho Verde,
homenageando
o querido casal
Fátima e Manuel
Vieira

Registro do momento que o cantor Mário Simões almoçava ao
lado dos amigos, Antônio Vieira, o Padre da Paróquia de Ramos,
D. Vera Vieira, Bianchini e esposa

Presença iluistre no Solar Transmontano, o empresário Fernando
Palmeira, esposa D. Albina, Dr. Monteiro e esposa com uma amiga

Presença ilustre no Solar Transmontano, Manuel Vieira, esposa Fátima, Joaquim Cunha e esposa, Zeca e esposa e demais amigos

sempre carinhoso e atencioso com seu público brindando com mais um seu belo show e lindas musicas
acompanhado da Banda T b Show do nosso Rogerio
Costa Mas, sem dúvida, o tradicional corte do bolo é
sempre uma atração à parte, com todos cantando o
“parabéns pra você” numa linda confraternização e,
como brinde a linda canção “Verde Vinho” com Mário
Simões e a Banda T.B. Show, emocionando os presentes. Uma tarde de gala para a família portuguesa
e luso-brasileira.

Presidente Ismael num registro com a família do C.P.N.vice-presidente Dr. Fernando Quedes esposa diretora Dr. Rosa Coentrão, Adelia Call a primeira dama Laura Cerveira, o Presidente
Comendador Orlando Cerveira

O Ex-presidente Antonio Paiva, esposa Fátima sempe presente
no convívio. na Foto com Luzia Coimbra e demais amigos

Presenças marcantes no Convivio Social da nossa Comunidade
os casais, Tuninho Serapico, esposa D. Fernanda, D. Rosa Martins, esposo João Martins

