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Instante da homenagem do Clube Português Dr. Rui Mota e 
Costa e da Provedoria Dr. Paulo Porto ao Sr. Gabriele Giardini do 
Buffet Giardini, e ainda vemos o Dr. Gonçalo Capitão, Dr. Antonio 
de Almeida e Silva nesta noite de benemerência. Trazemos esta 
reportagem completa, a coluna Mundos ao Mundo do jornalista 
Albino Castro, os Agitos Paulistas do Armando Torrão e outros 
assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Jantar em Prol do
Lar da Provedoria

No Clube Português

Aplicação de Sanções a
Portugal é “Possibilidade Séria”

O presidente do Eurogrupo, 
Jeroen Dijsselbloem, disse, em 
Bruxelas, que a aplicação de 
sanções a Portugal por déficit 
excessivo é uma “possibilidade 
séria devido à situação atual 
do país”. “As sanções são ab-
solutamente uma possibilida-
de, estão nas nossas regras e 
regulamentos, e quando olha-
mos para a situação atual em 
Portugal e Espanha há razões 
sérias para considerar a sua 

Troféu desTaque 2015
do Programa PorTugaL

em riTmo de show

O Arouca Barra Clube foi o palco da tradicional entrega 
dos destaques do ano de 2015, festa realizada pelo di-

retor do Programa Portugal em Ritmo de Show do Radialista 
Araújo Borges e esposa Sonia, na foto o presidente do Arou-
ca, Fernando Soares recebendo o troféu ladeado pelos seus 
diretores, detalhes na capa do tabloide e pagina 8

De acordo com os da-
dos disponibilizados na pági-
na da Segurança Social em 
abril existiam 242.169 bene-
ficiários de prestações de de-

Mais de 373 Mil
Desempregados sem Apoios

semprego, menos 7.668 pes-
soas do que em março e o 
equivalente a 39% do último 
número total de desemprega-
dos contabilizados pelo Insti-A diretoria feirense realizou neste último domingo mais 

um grande encontro entre associados e amigos, rea-
lizando mais uma Tertúlia do Castelo, na foto a Banda TB 
Show e o sanfoneiro Fernando Santos, agitando o salão, 
detalhes na pagina 17

o TradiCioNaL
aLmoço PorTueNse

Mais um grande dia vivido pela família Portuense e 
amigos com a realização do seu tradicional almoço, 

como podemos ver como sempre, a animação do público 
é uma atração à parte

aplicação, mas iremos ouvir 
da Comissão o porquê da de-
cisão”, declarou Dijsselbloem, 
à entrada para o Conselho de 
Ministros das Finanças da zona 
euro. Para o presidente do Eu-
rogrupo, o Governo de António 
Costa pode evitar as sanções 
se assegurar “que o orçamento 
se mantém dentro dos limites”, 
salientando ser este “um traba-
lho difícil”, assegurando poder 
dizê-lo “por experiência”.

Escola de
Economia da

Católica entre
as 50 Melhores

do Mundo
A escola de Economia 

da Universidade Católica de 
Lisboa é a instituição portu-
guesa com melhor classifi-
cação, na edição de 2016 do 
“ranking” de formações para 
executivos, do jornal britânico 
“Financial Times”, ficando en-
tre as 50 melhores do mundo.

O 41.º lugar registado 
este ano pela Católica Lis-
bon School of Business and 
Economics, no “ranking” para 
os programas feitos à medi-
da das empresas, representa 
uma subida de 10 lugares.

 No cômputo geral, a Ca-
tólica Lisbon ocupa o 38.º 
posto e é a única escola por-
tuguesa de negócios entre 
as 50 melhores do mundo, 
na avaliação feita pelo jornal 
britânico.Para o diretor da 
Católica Lisboa, Francisco 
Veloso, citado num comu-
nicado da instituição, este 
resultado representa “um 
motivo de grande orgulho”.                                                                                                    
A Nova School of Business 
and Economics , melhorou a 
sua posição, subindo do 69.º 
posto para o 63.º A Porto Bu-
siness School está em 70.º 
lugar no ‘ranking’ dos progra-
mas abertos, fazendo melhor 
que o 73.º lugar de 2015.

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, defendeu  
que o momento atual deve ser 
de união de esforços para criar 
riqueza e emprego e que o Esta-
do deve “dar o exemplo” no tra-
balho, recusando as 35 horas . 

“Creio que o país precisa 
de unir esforços para cres-
cer, para criar investimento, 
para criar riqueza, para criar 
emprego. Este emprego não 
nasce do nada, nasce de tra-
balho, e o Estado tem tam-
bém de dar o exemplo nesse 
trabalho”, defendeu Assunção 
Cristas.                                                                                                                                        

Sobre as 35 horas sema-
nais de trabalho na Função 
Pública, Cristas afirmou não 
lhe parecer que no contexto 
atual a medida “vá ajudar”.                                                                                                                              
“Nós olhamos para o estado 
do país, nós olhamos para 
um crescimento econômico 
que praticamente não existe 

ou existe de forma diminuta, 
olhamos para o desemprego 
que está pior e o emprego que 
teima em não aparecer, olha-
mos para as exportações que 
estão em claro declínio e aqui-
lo que julgo que é importante 

no país é unirmos esforços 
para que todos possamos aju-
dar a criar emprego, a gerar 
investimento e a garantir que 
a nossa economia começa a 
crescer a ritmos significati-
vos”, sustentou.

tuto Nacional de Estatística,                                                                                                         
Os últimos dados divulgados 
pelo INE, relativos a março, 
contabilizavam um total de 
615,2 mil desempregados, 
com a taxa de desempre-
go a situar-se nos 12,1% .                                                                                                      
Das prestações contabilizadas 
pela Segurança Social, 119.405 
referem-se a mulheres e as res-
tantes 122.764 dizem respeito 
a homens.                                                                                                                                         

Os números da Segurança 
Social incluem o subsídio de 
desemprego, subsídio social 
de desemprego inicial, subsí-
dio social de desemprego sub-
sequente e prolongamento do 
subsídio social de desemprego, 
prestações que atingiram em 
março o valor médio de 450,47 
euros, face aos 455,34 euros 
registados um ano antes.

Assunção Cristas rejeita as 35 horas. 
“Estado deve dar o Exemplo”

Isaltino Morais está a ser 
pressionado para voltar à vida 
política e poderá voltar a can-
didatar-se à Câmara de Oei-
ras nas autárquicas de 2017. 
Nas redes sociais já foi cria-
do um movimento que pede o 
regresso de Isaltino, porque 
“Oeiras tornou-se mais um 
concelho como os outros, ba-
nal, parou!”.

Isaltino, diz que desconhe-
ce esse movimento de apoio, 
mas reconhece que tem sido 
desafiado a voltar a candida-
tar-se. “Ando na rua e as pes-
soas falam-me. Eu encolho os 
ombros. É gratificante as pes-
soas reconhecerem o meu tra-
balho, mas isso eu nem preci-
so de perguntar pois sei que 
gostam de mim”.

 Isaltino garante, porém, 
que, “neste momento”, não 
está no seu “horizonte” re-
gressar à política ativa. Mas 

Isaltino volta a Oeiras ?

também não se coloca fora da 
corrida: “Não digo nem sim, 
nem não. Neste momento es-
tou empenhado noutros pro-
jetos. Toda a gente gosta de 
lançar os nomes para a arena 
mas neste momento não estou 
nessa”, diz o ex-autarca.

TerTúLia do
CasTeLo da feira

Nova direToria do reaL
gabiNeTe PorTuguês

Foi realizada semana passada, reunião para a apre-
sentação da Nova diretoria do Real Gabinete Portu-

quês de Leitura para o Biênio 2016/2018, detalhes na 
pag 2
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Este colunista sente-se 
no dever de alertar os em-
presários que se utilizam 
de mão-de-obra terceiri-
zada, inclusive através de 
cooperativas de trabalho, 
para que não sofram as 
consequências e os ônus 
que passamos a informar.

Em recente decisão 
proferida pelo TST, foi re-
conhecido a trabalhador 
terceirizado que exerce 
a mesma função a ter o 
salário equiparado com o 
empregado celetista da 
empresa tomadora. Vale 
dizer, ao empregado con-
tratado pelo empregador. 
O entendimento foi firma-
do pela 6ª Turma do TST 
ao apreciar e julgar o ARR 
181-86.2011.5.02.0049, 
que acolheu recurso de 
uma terceirizada que teve 
vínculo empregatício reco-
nhecido com empresa de 
telefonia e pretendia re-
ceber diferenças salariais 
em relação a um colega 
que prestava os mesmo 
serviços na sua emprega-
dora.

Neste julgamento o TST 
determinou que o Tribunal 
Regional do Trabalho da 
2ª Região de que a equi-
paração só pode ser defe-
rida em relação ao mesmo 
empregador. O Relator do 
caso foi o Min. ALOYSIO 
CORRÊA DA VEIGA, que 
foi voto vencido.

Na reclamação traba-
lhista, a supervisora disse 
que prestou serviços de 
forma exclusiva e ininter-
rupta para a empresa de 
telefonia de 1999 a 2010 
por meio de quatro empre-
sas. Na última mudança de 
contrato, informou que foi 
rebaixada de supervisora 
para técnico júnior, com 
“flagrante redução salarial”. 
Além do reconhecimen-
to do vínculo diretamente 
com a companhia, ela pe-
diu a equiparação salarial 
com uma colega, contrata-
da por uma prestadora de 
serviços terceirizada, que 
executava o mesmo traba-
lho que ela, mas recebia 
salário maior.

Distorção da terceiriza-
ção

No julgamento de re-
curso da trabalhadora ao 
TST, o ministro Augusto 

César de Carvalho, ob-
servou que a controvér-
sia sobre a impossibilida-
de de equiparação diante 
do reconhecimento do 
vínculo revela “mais uma 
distorção que a terceiri-
zação sem limites éticos 
pode promover”.

Em seu voto, ele lem-
brou que tanto a supervi-
sora quanto a outra tra-
balhadora atuavam para 
a empresa de telefonia, 
ambas formalmente con-
tratadas, no tempo que 
interessa, pela mesma 
empresa interposta. Con-
seguiu, ainda, provar que 
a companhia transferiu a 
terceiros o ônus da contra-
tação independentemente 
da licitude da contratação.

Como o TRT-2 afastou 
o direito à equiparação 
apenas porque a colega 
apontada como paradigma 
não tinha vínculo formal 
com a empresa de telefo-
nia, embora reconhecesse 
a ilicitude da terceirização, 
o ministro assinalou que 
a fraude estaria servindo 
para eximir a tomadora 
de serviços da responsa-
bilidade de tratar as duas 
trabalhadoras igualmente, 
como prevê o art. 461 da 
CLT.

“Entre os males da ter-
ceirização, não se deve 
incluir o de a sua ado-
ção fraudulenta servir à 
torpeza de quem assim 
a promove, sobretudo se 
o obstáculo (oposto pelo 
TRT) ao direito constitu-
cional e legal de isonomia 
teria como único embara-
ço a impossibilidade de 
reconhecer, neste pro-
cesso, que a paradigma 
também mereceria o re-
conhecimento de vínculo 
direto com a tomadora 
dos serviços”, ressaltou.

Fiquem atentos Senho-
res empresários!!

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.c arrasqueiraadv.com.br

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

DIREITO TRIBUTÁRIO
EQUIPARAÇÃO SALARIAL É VÁLIDA MESMO 

COM EMPREGADORES DIFERENTES

Benvinda Maria
e joaquiM Marques MendesSite: www.portugalemfoco.com.br / Email:portugal.foco@gmail.com

sede própria:
Rua Evaristo da Veiga, 47, Grupo 1007  Centro - Rio 
de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2220.1083 / 2220.1033 (fax)

direTor presidenTe:
(In memorian) - Joaquim Marques Mendes

dep. CoM. e assoCiaTivo:
(In memorian) - Benvinda Maria

direTor responsÁveL:
Joaquim F. Marques Mendes

represenTanTe
eM porTuGaL:

Alfredo R. Cabrita Figueiredo - Av. Elias 
Garcia,51B-1º. Esquerdo - Queluz. Portugal – 

Telefax: (351) 21.435.3560

iMpressÃo: 
Jornal do Commercio - Rua do Livramento, 189
Centro . Rio de Janeiro . RJ - (21) 2223-.8500 

disTriBuidor:
FoLha diriGida
Rua do Riachuelo, 114
responsÁveL inTerino - eM sÃo 
pauLo

Armando Torrão  - Rua Dr. Francisco José Longo, 
135 Chacara Inglesa - São Paulo - (11) 5581.2991 | 
5589.3309 - Email: artorrao@uol.com.br

exeMpLar - avuLso:
R$ 3,00 – rio de janeiro
R$ 3,00 – outros estados

assinaTuras:
novas: Semestral: r$95,00 | Anual: r$180,00
renovações: Semestral: r$90,00 | Anual: r$170,00 
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Diretoria Do Real Gabinete
Português De Leitura
Biênio 2016 2018

Nas be-
líssimas 
instalações 
do Real 
Gabinete, 
vemos con-
selheiros e 
diretores da 
Instituição

Presidente do Real Gabinete Portugues de Leitura para o biênio 
2016/2018 Francisco Gomes da Costa

Presidente – Francisco Gomes Da Costa;  Vi-
ce-Presidente Administrativo – Alcides Martins; 
Vice-Presidente Do Centro De Estudos – Gilda 
Da Conceição Santos; Diretora Do Centro De Es-
tudos – Madalena Simões De Almeida Vaz Pinto; 
Vice-Presidente Da Biblioteca – Esther Caldas 
Guimarães Bertoletti; Diretora Da Biblioteca – Ân-
gela Maria Cunha Da Motta Telles; Vice Presidente 
De Secretaria – Armênio Santiago Cardoso; Diretor  
De Secretaria – Afonso Henrique Saraiva Gomes 
Da Costa; Vice-Presidente De Finanças – Jorge 
Manuel Mendes Reis Costa; Diretor De Finanças 

– Joaquim Manuel Esparteiro Lopes Da Costa; Vice
-Presidente De Patrimônio – Antônio Da Silva Cor-
reia; Diretor De Patrimônio -  Agostinho Da Rocha 
Ferreira Dos Santos; Vice-Presidente De Procura-
doria – Ângelo Leite Horto; Diretor De Procurado-
ria  - José Manuel Matos Nicolau; Vice-Presidente 
Do Centro Cultural – Antonio Da Silva Peña Loulé; 
Diretor Do Centro Cultural – Flávio Alves Martins; 
Diretor – Antonio Basílio Gomes Rodrigues; Dire-
tor – Fabio Peralta Mathias; Diretor – Luiz Gustavo 
Pinto Vieira; Diretor – Rafael Soares Gonçalves; Di-
retor – Carlos Francisco Moura

O presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Francisco 
Gomes da Costa, confraternizando com diretores e de mais amigos  

Outro aspecto 
da reunião de 

posse da nova 
diretoria do Real 

Gabinete



Portugal em Foco 3Rio de Janeiro, 26 de Maio a 1 de Junho de 2016

PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

Nunca Houve Tantos Veleiros no Tejo
Há uma nova forma de co-

nhecer a capital: do rio. A luz, 
a vista e as ofertas das empre-
sas estão a tornar os passeios 
de veleiro uma das atrações tu-
rísticas para estrangeiros e até 
para portugueses. Belém-Alfa-
ma-Belém é o programa para 
qualquer hora do dia

 A partir de agora não há 
direita nem esquerda, apenas 
estibordo e bombordo. Frente e 
trás? Claro que não, só proa e 
popa. Nem vale a pena falar de 
quilómetros; a velocidade me-
de-se em nós e a distância em 
milhas náuticas. E poderíamos 
continuar infinitamente, pois 
a partir do momento em que 
entra numa embarcação tudo 
tem nomes diferentes do que 
em terra firme. A parte boa no 
meio de tudo isto é que quando 
fizer um passeio de veleiro pelo 
Tejo não precisa de saber nada 
de termos náuticos. Limite-se 
a pôr um sorriso na face e a 
apreciar a beleza da paisagem 
durante as duas horas seguin-
tes.

É isto que faz a maioria dos 
turistas que escolhe ver Lisboa 
a partir do rio. No fim, não há 
caras tristes ou comentários 
queixosos. O passeio de ve-
leiro é um bálsamo no ritmo 
frenético de quem tem apenas 
três ou quatro dias para visitar 
a cidade. O skipper e o guia 
estavam a contar estórias e 
todos nos ríamos, foi um pas-
seio muito divertido”, recorda 
Sven Steinert. O jovem alemão 
recebeu da sua companheira, 
Anna, uma viagem de veleiro 
pelo Tejo como presente de 
aniversário. “Quando o Sol es-
tava a descer foi magnífico! A 
parte melhor é que sentes que 
é uma experiência autêntica, 
quase individual, pois o grupo 
era pequeno, não é daqueles 
tours massificados com muita 
gente. Assim consegues rela-
xar”, diz Anna.

Lisboa e turismo de mas-
sa combinam cada vez mais. 
O aumento da procura não se 
faz apenas sentir nos hotéis 
ou restaurantes, também no 
rio o número de turistas tem 
crescido a passos largos. Mas 
a jovem alemã tinha razão. Se 
escolher ver a cidade a partir 
de um veleiro não terá de par-
tilhar o momento com outras 
centenas de turistas de má-
quina fotográfica em punho. É 
uma experiência quase elitista, 
nesse sentido, mas acessível 

às carteiras de quase todos. “O 
passeio que tem mais procura 
é o Sunset, que permite nave-
gar ao fim da tarde e ver o pôr 
do Sol no mar custa 45euros. A 
partir de duas pessoas já efetu-
amos o passeio, e no máximo 
levamos 11”, explica Cláudia 
Matias, responsável de marke-
ting da Taguscruises, um dos 
operadores marítimo-turísti-
cos que trabalham no Tejo. A 
empresa tem uma oferta diá-
ria, com duas saídas (15.00 e 
19.00), durante todo o ano.

Pedro Sá Vieira, responsá-
vel da Lisbon By Boat, garante 
que “os passeios em Lisboa, 
de 2 a 4 horas, entre Belém e 
Alfama” são os mais vendidos 
entre a oferta da operadora: 
“Temos duas vertentes: a tour 
turística com explicações sobre 
a cidade e os monumentos po-
r40euro, ou o mesmo percur-
so mas com aluguel do barco, 
para uma festa de aniversário 
ou para quem queira relaxar.” 
O percurso Belém-Alfama é o 
mais comum em quase todos 
os operadores em Lisboa com 
oferta de passeios à vela. É a 
fórmula vencedora, que per-
mite ver num curto espaço de 
tempo a Torre de Belém, o Pa-
drão dos Descobrimentos com 
os Jerónimos em fundo, o Ter-
reiro do Paço, a Sé ou Alfama.

“O passeio foi impressio-
nante”, diz Ute Joost. A família 
alemã viajou com o filho ado-
lescente e adorou o passeio 
pelas águas do Tejo.    “Pela 
vista de Lisboa, consegue-se 
ter uma ótima percepção dos 
edifícios, uma boa visão para 
a ponte e o Cristo-Rei. E a luz 
é muito bonita”, diz o pai, An-
dreas. A mulher nem o deixa 
acabar a frase: “O pôr do Sol 
foi muito belo.” É a primeira 

vez que visitam Lisboa, mas o 
tour de barco não é novo para 
eles. “Normalmente fazemos 
este tipo de passeios quando 
viajamos. O objetivo é ver as 
cidades do lado da água, para 
termos uma perspectiva dife-
rente e um panorama do lugar. 

Pouco depois da partida, a 
vela principal é içada. Há be-
bidas a bordo para quem quer 
refrescar-se. Mas a maioria es-
colhe apenas ficar a observar 
o cenário. Por baixo as águas 
do Tejo, por cima um belo céu 
azul, e do lado esquerdo - per-
dão, por bombordo - a cidade 
que escolheram visitar por es-
tes dias.

Ouvimos as conversas dis-
solverem-se no vento. É fim de 
tarde, e imaginamos o trânsito 
caótico por entre as ruas que 
nos habituámos a percorrer. 
No veleiro sente-se apenas 
uma paz acolhedora enquan-
to se desliza rio acima. Adeus 
hora de ponta. Estamos a uns 
passos dela, mas noutra di-
mensão, bem mais tranquila. 
Quando nos aproximamos do 
Terreiro do Paço, os passagei-
ros despertam do relaxamento 
e empenham-se nas fotos. 

Nas empresas consultadas, 
o passeio best-seller, Belém
-Alfama--Belém, é procurado 
quase exclusivamente por es-
trangeiros. Os alugueis de ve-
leiro são a segunda opção mais 
procurada; alguns escolhem-
no para fazer o mesmo percur-
so, mas com a família ou um 
grupo de amigos. “Nos tours de 
duas horas é raro aparecerem 
clientes nacionais. Temos 30% 
a 40% de portugueses nos 
alugueis privados. Nesta área 
aparecem muitos clientes para 
despedidas de solteiro, festas 
de aniversário e pedidos de 

casamento a bordo”, assegura 
Cláudia. Uma coisa parece cer-
ta: o negócio de passeios no 
Tejo está em expansão. “Noto 
muito mais movimento, todos 
os anos há barcos novos a 
aparecer. Temos mais trabalho, 
há dias em que temos todos os 
barcos na água. Antes quem 
fazia os percursos eram os do-
nos dos barcos, agora as em-
presas já contratam skippers a 
tempo inteiro”.

Os ingleses Sam Grinnell 
e Lee Bryant estão em Lisboa 
pela primeira vez. Também 
eles decidiram ver a cidade 
a partir do rio. “O passeio foi 
ótimo, brilhante, divertimo-nos 
bastante”, contam. “Eles foram 
muito simpáticos e divertidos, 
também nos davam muita in-
formação sobre os monumen-
tos, a história da cidade, foi 
muito bom.” Destacam o pôr do 
Sol “fantástico” e a “beleza” da 
capital. “Adoro ir para a água, 
por isso pesquisámos este tipo 
de tour e reservámos antes de 
vir”, diz Sam. As amigas Clau-
dia Danielzok e Janna Kaiser, 
de Hamburgo, foram mais es-
pontâneas. Viram um anúncio 
no folheto do ônibus turístico 
Hop-On Hop- -Off e dirigiram-
se a Belém. “É a primeira vez 
que aqui estamos, vamos ficar 
cinco dias. Gostámos muito do 
tour, a vista de Lisboa é muito 
bonita daqui. Já tinha andado 
de barco, mas esta foi a pri-
meira vez num barco à vela”, 
conta .

A oferta não se esgota nos 
trajetos mais comuns. Para 
quem goste de passar mais 
tempo na água - e tenha dis-
ponibilidade financeira - é pos-
sível alugar um veleiro por um 
dia a 695 euros por 8 horas, ou 
para o fim de semana, ir até 
Troia ou Sesimbra. “O cliente 
pode trazer a comida ou nós 
providenciamos. Faz-se o pas-
seio e depois o barco passa a 
noite na doca, dormem aqui. 
É procurado por casais e fa-
mílias, maioritariamente”, afir-
ma Cláudia Matias. Tal como 
as concorrentes, a empresa 
sediada em Belém mostra-se 
agradada pelo crescente nú-
mero de turistas na capital. 
“Em 2014 fizemos 600 pas-
seios. Em 2015 fizemos o do-
bro, 1200. Este ano vai superar 
o ano passado. Lisboa está na 
moda e os clientes estrangei-
ros estão muito habituados a 
este tipo de atividade.”

marcelo anuncia viagem a Cuba
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
anunciou que tenciona visitar Cuba e México por ocasião 
da próxima Cimeira Ibero-Americana, marcada para a Co-
lômbia em Outubro. O chefe de Estado fez este anúncio 
na abertura do V Encontro “Triângulo estratégico: América 
Latina - Europa - África”, que decorre na Culturgest, em 
Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Cuba “há lon-
ga data não conhece uma visita de Estado presidencial”.           
O último Presidente português a visitar este país foi Jorge 
Sampaio, em 1999, juntamente com o então primeiro-mi-
nistro, António Guterres.
Passos diz que fim da fusão nas águas 
dificulta sustentabilidade do setor
Pedro Passos Coelho, criticou a decisão do Governo so-
cialista de interromper o processo de fusão das empresas 
das águas por considerar que vai comprometer a sustenta-
bilidade do setor.O ex-ministro do Ambiente, Jorge Moreira 
da Silva, que conduziu a reforma, acompanha o líder do 
PSD nesta visita e explicou que além das 5 empresas que 
resultaram da fusão anterior, o Governo quer criar mais 6, 
num total de 11. Para o presidente do PSD, “a reversão 
deste processo de reforma tornará mais difícil que no con-
junto do país, a empresa Águas de Portugal tenha a devida 
sustentabilidade financeira, dado que há, não apenas pelo 
passado um passivo, mas, sobretudo para futuro há uma 
escala de novos investimentos que ganharia em ser ava-
liada de acordo com a consolidação que estava em curso 
e que agora foi prometido ser interrompida”. Passos de-
fendeu que a reforma do anterior Governo PSD/CDS-PP  
“permitia tornar acessível o abastecimento de água a cus-
tos mais compatíveis e mais equitativos no interior do país, 
onde os investimentos se multiplicam , tornam-se mais ca-
ros e servem muito menos habitantes, o que significa que 
por habitante o custo destes investimentos é muito mais 
elevado do que no litoral”.
Carnes Seara investe 1,5 milhões para 
duplicar exportações
 Carnes Seara, que fatura 31 milhões de euros e emprega 
200 pessoas, vai investir 1,5 milhões de euros na expan-
são da fábrica de Famalicão para aumentar a produção em 
20% e duplicar as exportações para perto de 30%. Cerca 
de 10 anos depois de ter realizado um forte investimento 
em novas instalações, em Requião, Famalicão, atualmente 
com 19 mil metros quadrados, a Carnes Seara pretende 

ter a nova área de produção operacional no início do próxi-
mo ano, que ficará equipada com tecnologia de ponta para 
“garantir a melhor qualidade e uma resposta eficaz” aos 
desafios do mercado global.
Eleição de António Domingues para 
a CGD adiada
A eleição de António Domingues para presidente da Caixa 
Geral de Depósitos, bem como dos restantes membros do 
conselho de administração do banco do Estado não terá 
lugar na assembleia-geral agendada para esta semana, 
confirmou fonte oficial do Ministério das Finanças.                                                                                                                             
“A nomeação da nova administração será, de fato, adiada”, 
adiantou o gabinete de Mário Centeno, sem indicar nova 
data para a eleição dos futuros administradores da CGD. 
No entanto, como acionista único da Caixa, o Estado pode, 
a qualquer momento, nomear o novo conselho da institui-
ção através de uma deliberação única, sem que seja ne-
cessário reunir a assembleia-geral do banco.
TAP começa a voar com o primeiro Embraer 190 
A TAP começou esta semana, a voar com o primeiro Embra-
er 190 da frota, no âmbito da renovação que a companhia 
aérea levou a cabo, num voo entre Lisboa e Nice.                                                                                                      
A entrada em serviço do avião faz parte da estratégia 
de renovação da frota regional da TAP, que conta com 
nove aparelhos E190 e oito ATR 72 “passando a ope-
rar sob a nova designação comercial TAP Express, em 
substituição da PGA, dando assim maior consistên-
cia à marca e produto TAP e reforçando a sua identi-
dade comercial”, salientou a empresa em comunicado.                                                                                                                         
“Com a sua entrada em serviço, a TAP Express passa a dis-
por da frota mais nova no segmento de mercado que serve, 
posicionando-se assim mais competitivamente face às con-
géneres”, afirmou Fernando Pinto, presidente da TAP.
Multinacional francesa investe 18 milhões 
e cria 100 empregos em Viana do Castelo  
Uma multinacional francesa que produz componentes para 
automóveis vai investir 18 milhões de euros em duas novas 
fábricas a instalar na zona industrial de Lanheses, Viana do 
Castelo, que em 2019 deverão atingir os 100 postos de tra-
balho. O novo investimento da Eurostyle Systems, indús-
tria de plásticos e borrachas, apresentados em conferência 
de imprensa na Câmara de Viana do Castelo, prevê que a 
primeira fábrica, orçada em 10 milhões de euros, inicie os 
trabalhos em Março de 2017 num terreno com mais de 17 
mil metros quadrados.

GOVERNO – 6 MESES

Nesta semana completam-se os seis primeiros me-
ses do governo do Dr. Antonio Costa. No período, hou-
ve algumas medidas que foram positivas para o país 
e as populações, mas também tivemos setores em 
que nem tudo correu bem. Por exemplo, a economia 
não teve crescimento e questões importantes, como, 
por exemplo, o enquadramento nas políticas da União 
Européia, para se conseguir a redução do déficit nas 
contas públicas, não foi ainda equacionado – e ficou 
para julho. Enquanto isso, o desemprego continua em 
alta e a balança comercial apresentou um desequilíbrio 
maior no 1º trimestre do ano em relação aos trimestres 
anteriores.

Apesar da “exposição” permanente e do discurso 
otimista na mídia do Primeiro-Ministro, o descontenta-
mento começa a aparecer nalguns segmentos da po-
pulação.

 Vamos “torcer” para que as dificuldades sejam 
ultrapassadas.

DESPORTIVAS
Em Portugal, chegaram ao fim as competições do 

futebol desta época. E a seleção nacional “sub 17” sa-
grou-se campeã mundial ao vencer a seleção espanho-
la nas grandes penalidades. Parabéns aos jovens atle-
tas. Que bonito fizeram! O “Benfica”, derrotou por 5x2 
o “Marítimo” e conquistou a “Taça da Liga”. E o “Braga” 
venceu o “Porto”, nos “penalties”, no domingo, no “Ja-
mor” e ficou com a “Taça de Portugal”. Que “época” tris-
te a dos “dragões”... Tudo saiu mal para o Presidente 
Pinto da Costa, a não ser a sua reeleição na presidên-
cia do clube...

A cidade de Braga celebrou a vitória durante a noite 
inteira nas ruas e praças.

taP
O Estado português vai ficar com 50% do capital da 

TAP. Foi firmado um acordo com os atuais sócios – o 
norte-americano David Neeleman e o empresário por-
tuguês Humberto Pedrosa. Ambos controlam o consór-
cio Atlantic Gateway. O governo português pagará 1,9 
milhões de euros para ficar com 50% do capital da TAP 
(antes era para ficar com a fatia de 34%).

VENEZUELA
A comunidade portuguesa da Venezuela está cada 

vez mais preocupada com a situação do país e com 
os desacertos do Presidente Maduro. A inflação é de 
700% e a oposição contra o governo é cada vez maior.

A BOCA DE LULA
Num artigo publicado no “Jornal das Letras” de Lis-

boa, o escritor Onésimo Teotônio Almeida rebate a acu-
sação de Lula que atribuiu aos portugueses a culpa do 
atraso brasileiro em matéria de educação. Onésimo no 
artigo dá uma no cravo e outra na ferradura.

PRotestos
Em várias cidades do país, no norte e no centro, o 

Primeiro-Ministro Antonio Costa foi vaiado por causa 
das mudanças feitas pelo governo no pagamento de 
propinas dos colégios privados. Pelas reações das fa-
mílias, dificilmente a questão será resolvida sem mais 
protestos – e a revisão das propostas do governo.

VINHOS
No último fim de semana tivemos no Rio uma grande 

promoção dos vinhos portugueses. Mais de 8.000 pes-
soas foram ao “Casa Shopping”, na Barra, para curtir e 
apreciar um bom “copo” da “santa terrinha”. E não fal-
taram os bons queijos da serra e os pastéis de Belém.

REAL GABINETE
Apesar das obras que estão em curso tanto no edifí-

cio principal como nos dois prédios anexos (nunca tive-
mos reformas tão grandes no Real Gabinete) centenas 
de turistas continuam a visitar a instituição diariamente. 
Mais alguns meses e as reformas estarão concluídas 
– e o Real Gabinete mostrará de novo a sua beleza 
arquitetônica dos interiores e a magia da devoção lusi-
tana ao Brasil.

VASCAÍNAS

Estamos a “torcer” para que o nosso “Vasco” conti-
nue a acumular vitórias. Subir de novo para a 1ª divisão 
é preciso – navegar não é preciso...

POLÍTICA EXTERNA
O novo Ministro das Relações Exteriores, José Ser-

ra, apresentou, no discurso de posse, as linhas de atu-
ação da política externa do novo governo.

Noutros tempos havia referência à comunidade lu-
so-brasileira nestas solenidades. Agora, é a Europa no 
conjunto.

RIO DE JANEIRO
A cidade passa por um período de obras e empre-

endimentos públicos que estão a exigir imensos sacri-
fícios da população. E o comércio sofre as conseqüên-
cias – além da crise econômica que atormenta o país. 
Oxalá tudo melhore depois dos “jogos olímpicos” e dos 
acertos na política.

FECHO
Em “10 de junho” celebraremos a Pátria, Camões e 

as Comunidades Portuguesas. Todos os dias celebra-
mos as virtudes da Grei – e o teu sorriso.
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Novos Postos de 
Atendimemto

Algés com novos pos-
tos de atendimento da 
Segurança Social.

 A Câmara de Oei-
ras informou hoje que o 
Espaço do Cidadão de 
Algés, localizado no Pa-
lácio Ribamar, vai ter, 
a partir de 25 de maio, 
mais dois postos de aten-
dimento do Instituto de 
Segurança Social.

 O contrato de como-
dato entre as duas enti-
dades e de inauguração 

destes dois novos pos-
tos de atendimento será 
celebrado às 16:00, pelo 
presidente da Câmara 
de Oeiras, Paulo Vistas, 
e pela diretora de Segu-
rança Social do Centro 
Distrital de Lisboa, Maria 
Fernanda Tomás.

Ler mais: http://jre-
giao-online.webnode.pt/
products/alges-com-no-
vos-postos-de-atendi-
mento-da-seguranca-so-
cial.

covilhã

vilA PoucA de AguiAr

reseNde

fuNdão

belmoNte

Nos últimos anos, o setor do grani-
to descaiu no mercado por arrasto das 
problemáticas registadas na construção 
civil. Os industriais não descansaram e, 
hoje, estão confiantes de futuras melho-
rias naquele que ainda é o maior empre-
gador de Vila Pouca de Aguiar. A VTM foi 
ao terreno conhecer o panorama atual

Detentora oficial do título de “Capital 
do Granito”, Vila Pouca de Aguiar conti-

nua invicta na ostentação desta desig-
nação, fruto das particulares caracte-
rísticas e da qualidade da rocha nesta 
zona da região, que constitui o motor 
de arranque da economia do concelho. 
Quase 80 por cento da sua produção 
nacional provêm do norte, estando três 
zonas classificadas como extrativas si-
tuadas nesta vila e, apesar do desfaleci-
mento do setor.

reerguer o granito um setor de Peso

Foi um dos reptos dei-
xado pelo presidente da 
Câmara da Covilhã, Vítor 
Pereira, na passada sex-
ta-feira, 11, ao ministro da 
Cultura, João Soares. 

O autarca levou Soares 
a ver algumas das obras de 
arte urbana que existem no 
Centro Histórico, que resul-
taram do festival Wool, di-
zendo que hoje a Covilhã é 
quase a “Bristol portuguesa”.

Um patrimônio que quer 
transformar “no primeiro 
Museu de Arte Contempo-
rânea a céu-aberto em Por-

covilhã quer criar museu a céu Aberto
tugal. Pedimos desde já o 
seu apoio”. 

Vítor Pereira pede ajuda 
ao Ministro da Cultura tam-
bém para a reconversão 
do Teatro Municipal. João 
Soares apenas promete 
soluções de “imaginação e 
inteligência”.

Pedidos feitos no decor-
rer da cerimônia de apresen-
tação do livro “As pinturas 
do Salão dos Continentes na 
Casa das Morgadas e a Arte 
da Covilhã no início do sé-
culo XVIII”, coordenado pelo 
historiador Vítor Serrão.

Investimento de 2,7 
milhões de euros vai do-
tar a unidade de melhores 
condições e criar mais 32 
quartos. Obras prevê-se 
que estejam concluídas em 
Julho de 2018

A Pousada do Convento 
de Belmonte entregou na 
passada sexta-feira, 26, na 
Câmara Municipal, o projeto 
de ampliação que permitirá 
à unidade hoteleira aumen-
tar o número de quartos de 

24 para 56, disponibilizar 
mais serviços e entrar no 
segmento de grupos e gran-
des eventos.

O projeto representa um 
investimento de 2,7 milhões 
de euros e vai ser candidata-
do ao Portugal 2020, através 
do qual os promotores espe-
ram obter um financiamento 
de 70 por cento, adianta ao 
NC António Rebelo de An-
drade, o presidente do con-
selho de administração.

Pousada do convento vai ser Ampliada

Técnico da Cerfundão 
estima que as primeiras 
cerejas registrem uma 
quebra de 30 a 40 por 
cento na produção

As variedades de ce-
reja intermédias e tardias, 
que representam a maioria 
da produção na Cova da 
Beira, não devem ser afe-
tadas pela chuva e pelas 
temperaturas baixas que 
se fizeram sentir em Abril, 
embora só nos próximos 
dias possa ser feita uma 
avaliação, mas estima-se 
que as precoces e as inter-
médias precoces registrem 
uma quebra de 30 a 40 por 
cento. No caso do Sul da 
Gardunha, onde a produ-
ção costuma estar duas 
semanas adiantada em 
relação à encosta Norte, 
essas quebras serão “mui-
to mais acentuadas”, na or-
dem dos 60 a 70 por cento.

A previsão é de Filipe 
Costa, técnico da Cerfun-
dão, empresa de emba-
lamento e comercializa-
ção do fruto, no Fundão, 
que nota um atraso de 
três semanas na matu-
ração da cereja, o que 
significa que o início da 
campanha deste ano só 
deve acontecer na ter-
ceira semana de Maio.

A vila de Resende pre-
para-se para acolher a 15.ª 
edição do Festival da Ce-
reja, o principal evento do 
país centrado neste precio-
so fruto, nos dias 28 e 29 de 
maio de 2016.

Durante dois dias, mais de 
uma centena de produtores 
locais irão disponibilizar este 
fruto a preços especiais. Mas, 
quem se deslocar a Resende 
neste fim de semana, poderá, 
ainda, apreciar e adquirir pro-
dutos de artesanato ligados à 
cereja, assistir à atuação dos 
grupos e ranchos tradicionais 
do concelho e, no domingo, a 
partir das 15h00, observar o 
cortejo temático que irá per-
correr as ruas do centro da vila 
de Resende, que conta com a 

celebra a cereja há 15 Anos

participação de cerca de 600 
crianças, num desfile de car-
ros alegóricos, sob o tema “As 
Verdades da Cereja”.

Com o objetivo de facilitar 
a deslocação até à Festa, o 
Município de Resende, como 
já é habitual, estabeleceu 
uma parceria com a CP, que 
oferece 30% de desconto no 
bilhete de comboio até à es-
tação da Ermida. A Transdev 
Douro assegura o transporte 
dos passageiros da estação 
até ao centro da vila, onde 
decorre a festa. O mesmo 
transporte é assegurado no 
sentido inverso.

Novidade este ano é o con-
curso “Melhor Doce/Bolo de 
Cereja de Resende”, que pre-
tende incentivar a criação de 

um doce/bolo que identifique 
o concelho como produtor da 
melhor cereja, de forma a va-
lorizar a cereja e promover o 
empreendedorismo na trans-
formação do produto. Serão 
atribuídos incentivos aos três 
melhores classificados, sendo 
que o júri irá avaliar a apresen-
tação, sabor e textura, receita 
original e a cereja como ingre-
diente principal.

Ainda mal se ouve falar 
das cerejas em toda a Euro-
pa, já em Resende se pintam 
de vermelho os primeiros fru-
tos que enchem os pomares 
de cerejeira instalados nas 
encostas do rio Douro, num 
concelho que produz, em mé-
dia 3.500 toneladas de cere-
ja, representando ¼ do total 
da produção nacional.

Em 15 anos de existên-
cia, o Festival da Cereja já 
se transformou numa tradi-
ção para a população local, 
bem como para os seus visi-
tantes que chegam dos qua-
tro cantos do país e enchem 
as ruas da vila de Resende, 
contribuindo para a dinami-
zação da economia local, 
bem como para a afirmação 
do certame como o evento 
mais importante do país na 
promoção deste fruto.

Primeiras cerejas 
Prejudicadas
Pela chuva

Futura academia da 
NATO em Oeiras vai assumir 
‘papel crucial’ na ciberdefesa

O ministro da Defesa, 
Azeredo Lopes, afirmou hoje 
que a escola de comunica-
ções da NATO em Oeiras, 
cuja construção começará 
“em breve”, vai assumir um 
“papel crucial” na construção 
da capacidade de `ciberdefe-
sa´ da Aliança Atlântica.

 Intervindo na sessão de 
abertura da 2.ª conferência 
NATO sobre “Ciberdefesa e 
os projetos `smart defense´”, 
na Academia Militar, na Ama-
dora, Azeredo Lopes referiu 
que Portugal assumirá um 
papel de liderança no projeto 
da NATO de desenvolvimen-
to das capacidades de `ci-
berdefesa´ em particular nos 
domínios da qualificação.

“É um objetivo comum 
que a NATO e Portugal par-
tilham, o de que a Academia 
[de Oeiras] assuma um papel 
crucial no desenvolvimento 
da capacidade de `ciberde-
fesa´ da NATO”, em particu-
lar no domínio da educação, 
treino e qualificação de re-
cursos humanos”, afirmou 
Azeredo Lopes.

Em declarações à Lusa, 
o governante adiantou que 
a escola da NATO em Oei-
ras, com a designação Aca-
demia NCI, acrónimo inglês 
de “NATO Communications, 
Information and Cyber Aca-
demy”, começará a ser cons-
truída “em breve” e que as 
verbas para o arranque das 
obras já foram desbloquea-
das pela Aliança Atlântica.

“Não escondo que tra-

futura Academia da NAto 
em oeiras vai Assumir ‘Papel 

crucial’ na ciberdefesa

tando-se de investimentos 
importantes cada passo tem 
que ser dado com a devida 
razoabilidade e prudência 
mas é claramente uma opção 
política que resulta da prática 
e da perceção internacional 
sobre o carácter cada vez 
mais ameaçador da dimen-
são `ciber´”, afirmou.

Quanto ao trabalho que 
Portugal tem feito neste do-
mínio, Azeredo Lopes desta-
cou ainda o programa “mul-
tinacional de educação e 
treino” em `ciberdefesa´ que 
visa estabelecer um “curricu-
lum em `ciberdefesa´” e as 
bases conceptuais e doutri-
nárias da futura academia.

“Portugal tem esta abor-
dagem mais virada para a 
formação e para o treino e já 
dá um contributo importante. 
O passo seguinte ao nível das 
duas principais organizações, 
a NATO e a União Europeia, 
é que haja uma alocação 
mais eficiente de recursos, 
cada vez mais “smart”. Que 
o façamos de forma cada vez 
mais cooperativa, associando 
vários Estados a projetos co-
muns”, disse.

De acordo com o minis-
tério da Defesa, a NATO 
aprovou no passado mês de 
março o orçamento para a 
instalação da escola de co-
municações de Oeiras, nas 
infraestruturas do Reduto 
Gomes Freire. A verba esti-
mada para o projeto é de cer-
ca de 25 milhões de euros e a 
construção de instalações ini-
ciar-se-á em janeiro de 2017 
e deverá estar concluída no 
primeiro semestre de 2018.
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vila de rei

amarante

felgueiras

figueira da foz

pampilhosa da serra

Vila de Rei: Mercado 
Medieval e festa da Rai-
nha Santa Isabel

No pretérito domin-
go, 15 de Maio, Vila de 
Rei foi palco de dois 
eventos já habituais na 
vila. Ao longo de todo o 
dia decorreu o Merca-
do Medieval retratando 
os tempos de 1512 de 
Dom Dinis.

Um mercado que en-
globou animações, mer-
cadores e personagens 
da época.

Foram várias as ani-
mações, entre muitas 

destacamos a banda 
Dante e o humorista e 
ator Telmo Martins, que 
ao longo de todo o dia 
animaram as muitas 
pessoas que pelo mer-
cado passavam.

Já pela tarde e após 
a missa, decorreu a 
procissão em honra de 
Rainha Santa Isabel, 
onde vários fiéis segui-
ram a imagem ao longo 
de um percurso efetua 
do todos os anos, con-
tando este ano com a 
Banda Filarmônica Sar-
doalense.

recebeu o mercado
medieval e a procissão
da rainha santa isabel

Com o intuito de “ava-
liar os riscos psicosso-
ciais dos técnicos da 
autarquia e promover 
a construção de locais 
de trabalho saudáveis”, 
a Câmara Municipal de 
Amarante e a Ordem dos 
Psicólogos Portugueses 
(OPP) estabeleceram um 
protocolo de parceria.

Os compromissos da 
autarquia passam por 
afetar um psicólogo para 
avaliação dos riscos e 
constituir uma aprecia-
ção baseada na preven-
ção e intervenção.

Câmara Celebra protocolo Com
ordem dos psicólogos portugueses

No âmbito da campa-
nha Healthy Workplaces, 
a ordem irá acompanhar 
o trabalho desenvolvido 
e disponibilizará instru-

mentos de avaliação dos 
riscos psicossociais, en-
tre outras medidas.

O município de Ama-
rante “já possui um ser-

viço de apoio Psicológi-
co transversal a toda a 
comunidade, designado 
por RAP (Respostas de 
Apoio Psicológico) que 
compreende um conjun-
to de respostas específi-
cas dirigidas a crianças, 
jovens e adultos. Além 
deste projeto a autar-
quia está ainda envol-
vida em dois programas 
internacionais “Whys-
chool” e “PrimeDep”, 
direcionados para a de-
pressão e a saúde men-
tal”, divulgou em nota de 
imprensa.

“Da loja ao lixo, é ape-
nas um passo!” é a nova 
campanha da SUMA, Ser-
viços Urbanos e Meio Am-
biente, em parceria com a 
Associação de Municípios 
do Vale do Sousa e o mu-
nicípio de Felgueiras, que 
vai decorrer nos dias 5 e 
6 de maio. A iniciativa visa 
à prevenção associada à 
produção de resíduos de 
forma a alertar a popula-
ção para esta temática, 
revelando procedimentos 
de poupança pessoal e 
ambiental.

A campanha é dirigida à 
população em geral, atra-

suma apela à prevenção
de produção de resíduos

vés da comunidade esco-
lar “que será estimulada a 
constituir-se vetor de divul-
gação da mensagem junto 
da família”. “O caráter efé-
mero e desnecessário de 
muitas das embalagens 
que acompanham as nos-
sas compras e os procedi-
mentos para “cortar” nes-
te gasto supérfluo serão 
apresentados em formato 
multimédia, em contexto 
de sala de aula, e reforça-
dos através dos suportes 
de sensibilização poste-
riormente distribuídos para 
levar para casa: mealheiro 
e tira informativa”, esclare-

ce a SUMA.
Com esta iniciativa 

pretende-se “planear as 
aquisições, elaborar lista 
de compras, evitar as em-

balagens desnecessárias, 
utilizar sacos de compras 
reutilizáveis, adquirir pro-
dutos reciclados e dar pre-
ferência a produtos locais”.

É parte integrante de 
um patrimônio cultural úni-
co e, por isso, o cabrito da 
Serra da Lousã pretende 
ser DOP (Denominação 
de Origem Protegida).

Ana Soeiro, repre-
sentante da Associação 
Nacional de Municípios 
e de Produtores para a 
Qualificação dos Produ-
tos Tradicionais Portu-
gueses (QUALIFICA), ga-
rantiu que estão reunidas 

as condições para que o 
nome “Cabrito da Serra da 
Lousã seja registado a ní-
vel europeu”.

Para tal, contará com o 
apoio da autarquia e com 
o projeto NaturApproach, 
uma empresa de explo-
ração agrícola dedica-
da à criação de cabritos 
que utiliza como área de 
pastoreio os terrenos per-
tencentes aos baldios de 
Serpins.

lousã

fins de semana
do Cabrito

estão de regresso

As duas principais entradas da cidade (através 
da A14 e da EM600) vão ser requalificadas.

Ao que o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, enquanto 
continuam as conversações entre a autarquia e a 
CP, tendo em conta uma intervenção na zona da 
estação, os serviços da câmara estão a trabalhar 
num projeto que vai mudar a zona da Várzea, na 
rodovia urbana, junto ao Centro de Formação da 
GNR. As obras poderão arrancar no próximo ano.

Na entrada da cidade através da autoestrada, 

a câmara vai criar um infraestrutura de apoio à 
aprendizagem de golfe (driving range), numa ex-
tensão de cerca de 200 metros. Os terrenos são, 
na sua maioria, da câmara e outras entidades pú-
blicas. Não se trata de um campo de golfe, faz 
questão de ressalvar fonte da autarquia. Para a 
estrada municipal, na área portuária e da estação 
de comboios, a requalificação terá em considera-
ção o interface de transportes rodoviários e fer-
roviários.

Autarquia Quer Requalificar Entradas da Cidade

Um milhão de euros é 
o valor investido na cons-
trução do novo Centro de 
Saúde de Pampilhosa da 
Serra, que foi inaugurado 
no passado sábado, com 
a presença do ministro da 
Saúde, Adalberto Campos 
Fernandes.

O presidente da câma-
ra, José Brito, sublinhou 
que esta estrutura da saú-
de é fundamental porque 
“não há alternativas próxi-
mas”, situação que obriga 
o Serviço de Atendimen-
to Permanente (SAP), de 

novo Centro de saúde serve Quatro mil pessoas
acordo com o autarca, a 
“funcionar 24 horas por dia 
, fato que tem acontecido e 
que todos os governantes 
têm compreendido como 
fundamental”.

Em resposta, o ministro 
da Saúde não deixou de re-
ferir que manter equipamen-
tos deste tipo a funcionar, 
mesmo com reduzido nú-
mero de utentes tem “eleva-
do custo, mas que se justifi-
ca pelo serviço que presta”, 
nomeadamente quanto ao 
nível de prontidão em caso 
de doença ou acidente.
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Após a primeira viagem 
de negócios à China, Ma-
riana Mesquita, gerente de 
exportação de uma empre-
sa de vinhos portuguesa, já 
compreendeu que o mer-
cado chinês tem “grande 
potencial”, mas que exige 
“muita persistência e pa-
ciência”. “É um mercado 
particular”,  no final de uma 
ação de promoção em Pe-
quim organizada pela Vi-
niPortugal. “Para eles, o 
vinho europeu é, sobretu-
do, o francês”, descreveu. 
Na China, o vinho é muitas 
vezes designado de “Fa-
guojiu” (literalmente álco-
ol da França, em chinês), 
ilustrando o domínio que 
aquele país tem no merca-
do local, onde chegou já na 
década de 1980. Portugal é 
o oitavo maior fornecedor, 
atrás de países como Espa-
nha, Itália e África do Sul. 
A “Prova de Vinhos Por-
tugueses”, realizada esta 
semana num hotel do cen-
tro de Pequim, contou com 
20 produtores portugueses 
e mais de 200 profissionais 
chineses. O evento incluiu 
ainda um seminário sobre os 
vinhos nacionais. “É preciso 
formar os clientes chineses 
e é preciso estar no merca-
do”, disse a responsável da 
ViniPortugal para a Ásia, 
Cátia Moura. Antes da ca-
pital chinesa, a associação 
interprofissional do setor viti-
vinícola português promoveu 

idênticas provas de vinho 
nas cidades de Cantão, sul 
da China, e Nanjing, capital 
da província de Jiangsu, na 
costa leste. Pelas contas da 
ViniPortugal, as exportações 
de vinhos portugueses para 
a China aumentaram 48%, 
em 2015, face ao ano ante-
rior, tornando aquele país no 
quinto maior mercado dos vi-
nhos nacionais fora do espa-
ço europeu. “É um mercado 
em crescimento e verdadei-
ramente sedento de conheci-
mento sobre vinhos”, afirmou 
Cátia Moura, considerando 
que “o vinho português pode 
ter a oportunidade de se co-
locar como vinho de nicho”. 
‘Per capita’, o consumo de 
vinho na China não chega a 
um litro e meio por ano - em 
Portugal ronda os 40 litros. 
No entanto, só em 2015 o 
país importou 395 milhões 
de litros de vinho, posicio-
nando-se como o maior con-
sumidor do mundo, segundo 
dados das alfândegas chi-
nesas. Segunda maior eco-
nomia mundial, o “gigante” 
asiático é também o país 
mais populoso do planeta, 
com quase 1.375 milhões 
de pessoas - cerca de 18% 
da humanidade. Os obstá-
culos no acesso ao mercado 
chinês, no entanto, são tam-
bém de grande escala: “para 
além das dificuldades com a 
língua e a cultura, é um mer-
cado onde é difícil negociar”, 
salientou Mariana Mesquita.

“O Estado e a Atlantic 
Gateway celebraram o Acor-
do de Compra e Venda de 
Ações e o Acordo Paras-
social e de Compromissos 
Estratégicos previstos no 
Memorando de Entendimen-
to para a reconfiguração 
dos termos e condições da 
participação do Estado por-
tuguês na TAP”, refere uma 
nota do gabinete do ministro 
do Planejamento e das Infra-
estruturas, Pedro Marques.

O ministro Pedro Marques 
já tinha garantido que o novo 
contrato de privatização da 
TAP seria assinado .

O Governo de António 

Governo e Atlantic Gateway
Assinaram Acordo da TAP

Costa vai pagar 1,9 milhões 
de euros para o Estado ficar 
com 50% da TAP (em vez de 
34% como previa o acordo 
anterior), resultado das ne-
gociações com o consórcio 
Gateway, que tinha 61% do 
capital da companhia e que 
agora fica com 45%, podendo 
chegar aos 50%, com a aqui-
sição do capital à disposição 
dos trabalhadores.

O Estado compromete-se 
a não deter uma participação 
superior a 50% na TAP, que 
ficará na posse da Parpú-
blica, passando a nomear o 
presidente do Conselho de 
Administração da empresa, 

composto por 12 elementos 
- seis escolhidos pelo Estado 
e seis pelo consórcio privado.

Já a comissão executiva 

mantém-se com três mem-
bros, nomeados pelos acio-
nistas privados, sendo lidera-
da por Fernando Pinto.

A ministra do Mar, Ana 
Paula Vitorino, disse que a 
greve dos estivadores com-
promete a viabilidade econô-
mica do Porto de Lisboa.

“É uma situação que não 
pode continuar porque neste 
momento começa a ser posta 
em causa a viabilidade eco-
nômica do próprio Porto de 
Lisboa. Isto não pode acon-
tecer, estamos a degradar 
uma atividade extremamente 
importante para a economia 
nacional e para a criação de 
emprego”, lamentou.

Afirmou igualmente que 
o Ministério do Mar “tem vin-
do a trabalhar em rede com 
todas as entidades para de-
tectar e ultrapassar incum-
primentos” quanto os ser-
viços mínimos decretados 

Viabilidade Econômica do Porto de Lisboa “está em Causa”

pelo Governo, mas salientou 
igualmente que o país e o 
Porto de Lisboa não pode 
viver de serviços mínimos, 
pelo que serão necessárias 
outras soluções.

Questionada sobre os 

prejuízos causados pela gre-
ve que se prolonga há um 
mês, explicou que o impacto 
não se mede apenas no Por-
to de Lisboa, já que as em-
presas de outros portos têm 
feito esforços adicionais para 

acolher o tráfego de merca-
dorias desviado de Lisboa, 
nomeadamente Leixões ou 
Sines, o que se traduz em 
maiores custos, mas também 
mais receitas para essas in-
fraestruturas.

Por outro lado, há custos 
indiretos que não estão quan-
tificados e que se traduzem 
em atrasos na laboração de 
fábricas por falta de material 
ou produtos que deixam de 
ser exportados.

A ministra do Mar salien-
tou que a greve, que dura 
há quatro anos de forma 
intermitente e atualmente 
há cerca de um mês “é uma 
situação muito grave para a 
economia” que “persiste há 
demasiado tempo” e isso é 
“insustentável”.

De acordo com os da-
dos divulgados,  pelo Ban-
co de Portugal, as verbas 
enviadas pelos portugueses 
a trabalhar no estrangeiro 
passaram de 787,7 milhões 
de euros, nos primeiros 3 
meses de 2015, para 680,7 
milhões, o que representa 
uma queda de 13,5%.

Em sentido contrário, 
as verbas enviadas para os 
seus países de origem pelos 
estrangeiros subiram 1,8%, 
passando de 123,6 milhões 
de euros nos primeiros 3 
meses do ano passado para 
125,9 milhões Os emigrantes 
em França, representaram a 
maior fatia das verbas envia-
das,  260,7 milhões do total 

Remessas dos Emigrantes Caíram 13,5%

de 680,7 milhões, seguidos, à 
distância, pelos portugueses 
na Suíça, que enviaram quase 
80 milhões de euros.

Nos primeiros 3 meses 

O preço das casas em 
Lisboa subiu 22% entre os 
finais de 2012 e de 2015, 
completando oito trimestres 
de recuperação consecutiva, 
revelam os dados da Confi-
dencial Imobiliário , no âmbi-
to do Índice de Preços Resi-
denciais.

A valorização do índice foi 
de 11,9% em 2015,  sendo o 
último ano o que apresen-
tou melhor desempenho, ao 
exceder a retoma de 7,5% 
que tinha sido observada 
em 2014. A compra de ca-
sas para fins turísticos, em 
especial no arrendamento de 
curta duração, é uma das ra-
zões para a recuperação de 
preços. 

Esta tendência é igual-
mente visível no comporta-

Preço das Casas em Lisboa Subiu 22% em Três Anos
mento do preço das casas 
a nível nacional, embora a 
recuperação tenha sido mais 
moderada. Desde o segun-
do trimestre de 2013, que 
foi o momento em que índi-
ce atingiu o valor mais bai-
xo desde 2009, o preço das 
casas em Portugal já subiu 
5,3%.

Também no mercado 
nacional, o ano de 2015 foi 
aquele em que a recupera-
ção foi mais expressiva, com 
os preços a valorizarem 2,9% 
. Nesse ano, a subida de 
preços relativamente ao ano 
anterior tinha sido de 2,3%.                                                                                        
Nos dois primeiros meses de 
2016, o preço da habitação 
em Portugal tem-se mantido 
relativamente estável face 
ao final de 2015. “Quando 

comparado com igual perío-
do do ano anterior, a tendên-
cia continua a ser de cresci-
mento, com o preço a subir 
2,6% nos dois primeiros me-
ses deste ano face ao perí-
odo homólogo”, revela a Ci. 

 A Ci é uma empresa in-
dependente, especializada 
na produção e difusão de 
indicadores de análise do 
mercado, detendo índices e 
bases de dados exclusivas 
sobre a oferta e vendas .

do ano passado, as verbas 
enviadas pelos portugue-
ses nos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa, 
caíram 9,64%, passando de 
58,42 milhões para 52,79 mi-
lhões de euros.

Os imigrantes em Portu-
gal enviaram para os seus 
países africanos 11,88 mi-
lhões de euros, o que repre-
senta uma queda de 4,27% 
face aos 12,41 milhões que 
tinham enviado. 

Os trabalhadores portu-
gueses no segundo maior 
produtor africano de petróleo 
foram responsáveis pelo en-
vio de 50,2 dos 52,7 milhões 
enviados de todo o universo 
lusófono africano. 

Os portugueses em An-
gola enviaram 50,2 milhões 
de euros de janeiro a março 
deste ano, o que mostra uma 
queda de 9,62% face aos 55,6 
milhões enviados no primeiro 
trimestre do ano passado.

Em sentido contrário, os 
angolanos a trabalhar em 
Portugal enviaram 5 milhões 
de euros, o que represen-
ta uma descida de 2,9 mi-
lhões face aos 5,1 que ti-
nham enviado no primeiro 
trimestre do ano passado.                                                                              
Os brasileiros em Portugal en-
viaram 52 milhões de euros, o 
que equivale a uma queda de 
2,35% face aos 53,2 milhões 
enviado nos primeiros três 
meses do ano passado.

DIFICULDADES
e desapareceu. O Bra-
sil mergulhou numa de-
pressão medonha, com 
rupturas e escândalos 
administrativos e empre-
sariais a atingir em cheio 
a estrutura econômica e 
o cenário político do país. 
Angola, minada pela cor-
rupção e pela voracidade 
de uma classe dirigente 
fechada sobre si mes-
mo, entrou em colapso 
com a queda no preço 
do petróleo e a erosão 
dos investimentos es-
trangeiros. E Portugal, 
depois de seguir uma po-
lítica de austeridade e de 
apertos financeiros por 4 
anos, durante o governo 
de Passos Coelho, ainda 
não conseguiu recuperar 
um crescimento razoável 
e por as finanças públi-
cas em ordem.

Os três países vivem 
uma situação que não é 
fácil: não há recursos que 
cheguem para atender 
aos gastos públicos; não 
há políticas saudáveis 
que os governos queiram 
ou consigam implementar 
sem reações contrárias; 
não há verbas suficientes 
para evitar desequilíbrios 
do Orçamento; e não há 
confiança para a entrada 
de capitais por parte dos 
investidores estrangei-
ros.

Tempos difíceis, estes 
por que passam os três 
países.

A. Gomes da Costa 

Não faz muito tempo 
e alguns países de Lín-
gua Portuguesa – Brasil, 
Angola e Portugal, para 
citarmos três – atraves-
savam um ciclo favorável 
em que parecia que tudo 
dava certo para o desen-
volvimento da economia 
e para o progresso social 
e bem estar das popula-
ções. De ano para ano, 
os indicadores iam me-
lhorando e as perspec-
tivas eram alvissareiras: 
no Brasil, a economia 
crescia a taxas excep-
cionais, mesmo quando 
as crises atingiam e es-
garçavam outros países; 
Angola tinha o petróleo 
de Cabinda e os inves-
timentos estrangeiros 
escondiam algumas das 
mazelas do governo do 
Presidente José Eduar-
do Santos; e Portugal 
dava-se ao luxo de fazer 
importantes empreen-
dimentos no Brasil, no 
setor das telecomunica-
ções, da banca, da ho-
telaria, da exploração do 
petróleo, etc.

Parecia que os es-
paços lusófonos, para 
usarmos a expressão 
de Ragnar Nurske, iriam 
romper com muitas das 
amarras do subdesen-
volvimento e da pobreza.

Infelizmente, com as 
crises e as suas seqüe-
las, o cenário de euforia, 
de crescimento, de pros-
peridade e de resgate 
da pobreza modificou-se 

Vinhos de Portugal à
Conquista do Mercado Chinês
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“Como europeísta con-
victo, tal como a maioria es-
magadora dos portugueses, 
nada mais relevante do que 
esperar das autoridades eu-
ropeias, das instituições eu-
ropeias, que sejam capazes 
de aliar inteligência, compe-
tência, rigor à compreensão 
dos fatos e ao equilíbrio subtil 
na sua apreciação”, afirmou 
Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado deixou 
este apelo sem o associar 
diretamente a nenhum tema 
específico, após ter falado no 
mecanismo europeu de reso-
lução bancária, na conferên-
cia “O presente e o futuro do 
setor bancário”, em Lisboa, 
numa intervenção em que 
também se referiu à aprecia-
ção do déficit de 2015.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa acrescentou que, “como 
presidente da República que 
teve e tem de tomar decisões 
de peso quanto a legislação 

Marcelo Pede Compreensão
às Autoridades Europeias

largamente ligada ao quadro 
europeu, nada é mais de-
sejável do que o não ter de 
equacionar eventuais confli-
tos entre interesses comuni-
tários e o interesse nacional, 
até porque a grande razão 
de ser da opção europeia de 
Portugal foi e é precisamente 
o interesse nacional”.

“Em suma, respeito con-
victo dos compromissos eu-

ropeus assumidos. Mas, do 
mesmo modo, noção de que 
a afirmação da Europa, com 
o sucesso que nós europe-
ístas desejamos, implica so-
luções sensatas, até porque 
baseadas na correta avalia-
ção das diversas economias 
e sociedades que integram 
esse grande projeto de paz, 
de segurança, de desenvol-
vimento e de solidariedade 
social”, concluiu.

Imediatamente antes, o 
presidente disse que ouviu 
“com especial atenção a 
intervenção respeitante ao 
mecanismo de resolução” e 
considerou que se trata de 
“uma realidade nova”, que 
“supõe um plano europeu e 
um plano nacional, comple-
mentares” e “exige um ‘fine 
tuning’ altamente sensível 
na sua aplicação, como tudo 
o que é novo e está a ser 
testado pela primeira vez”.

Marcelo Rebelo de Sousa 

O presidente do PSD, 
Pedro Passos Coelho, acu-
sou,  o Governo socialista 
de ter destruído em 6 me-
ses quase 60 mil empregos, 
quase 50 mil nos primeiros 
três meses do ano.

Numa avaliação feita, em 
Trás-os-Montes, do desempe-
nho do executivo com maioria 
parlamentar de esquerda, o 
líder social-democrata afirmou 
que “só no último trimestre 
perderam-se 48 mil postos de 
trabalho”.

“Se alargarmos este com-
parador até novembro do ano 
passado (data da tomada 
de posse do Governo PS) a 
destruição de emprego pode 
atingir quase 60 mil”, acres-
centou, salientando que a pro-
messa socialista era “criar 35 
mil empregos ao longo do ano 
de 2016”.

O líder do PSD falava, em 
Mirandela, no distrito de Bra-
gança num jantar com militan-
tes e representantes da socie-
dade civil, no início da Jornada 
da Valorização do Território.

Para Passos Coelho “não 
se pode falar da importância 
da valorização do território, se 
a estratégia que o país seguir 
for errada”.

O social-democrata indi-
cou que Portugal “cresceu, de 
janeiro a março, metade que a 
União Europeia”.

Passos acusa 
Governo PS de 
Destruir 50 Mil 
Empregos em 

Três Meses

“Temos hoje a certeza de 
que por melhor que as coisas 
corram não conseguiremos 
ver a economia portuguesa 
crescer tanto como o ano pas-
sado”, afirmou.

Na opinião de Passos 
Coelho “a única coisa que 
se alterou foi a mudança do 
Governo em Portugal” e de-
safia o PS e a maioria par-
lamentar de esquerda (BE 
e PCP) a, “em vez de fazer 
uma retórica para esconder 
esses resultados, que altere 
a estratégia para corrigir es-
tes resultados”.

“Era importante que os 
partidos todos da maioria se 
reunissem rapidamente para 
rever a sua estratégia. Que 
se reúnam os três (partidos), 
olhem para os resultados que 
estão a ser atingidos e tirem 
conclusões”, desafiou.

Passos Coelho explicou 
que iniciativas como as Jor-
nadas da Valorização do Ter-
ritório pretendem dar a conhe-
cer ao país as medidas que o 
PSD propôs na Assembleia da 
República e que os partidos 
da maioria “decidiram repro-
var sem qualquer discussão”.

defendeu a este propósito 
que “não há soluções perfei-
tas nem definitivas” e consi-
derou ainda que, “como to-
dos os sistemas, deve estar 
sujeito à autoavaliação”.

Neste discurso, dividido 
em dez pontos, o presiden-
te da República falou tam-
bém na questão dos “ativos 
não produtivos” do sistema 
bancário, defendendo a “in-
dispensabilidade de encon-
trar uma fórmula” para esse 
problema, “que não implique 
avançar para modelos de 
duvidosa exequibilidade ou 
de custos incomportáveis”.

Sobre a apreciação do 
défice de 2015, voltou a ligar 
este resultado à governação 
PSD/CDS-PP, pedindo o “re-
conhecimento de um esforço 
feito pelo Governo em fun-
ções no ano anterior”, mesmo 
se o valor ficar “ligeiramente 
acima dos 3%”, descontados 
os custos com o Banif.

O comissário europeu dos 
Assuntos Económicos indicou 
que a Comissão Europeia 
decidiu propor que seja dado 
“mais um ano, e apenas mais 
um ano” a Portugal para co-
locar o seu déficit abaixo dos 
3% do PIB. Na conferência 
de imprensa de apresenta-
ção das decisões tomadas, 
pelo executivo comunitário no 
quadro do semestre europeu 
de coordenação de políticas 
econômicas, Pierre Moscovi-
ci comentou, relativamente à 
“muita especulação” em torno 
de eventuais sanções a Espa-
nha e Portugal, que a Comis-
são concluiu que “este não é 
o momento certo, econômica 
ou politicamente, para tomar 
esse passo”, mas frisou que a 

situação voltará a ser analisa-
da “no início de julho”.

Apontando que os dois 
países “levaram a cabo gran-
des esforços de ajustamento 
e de reformas desde o início 
da crise”, o comissário dos 
Assuntos Econômicos indi-
cou que a Comissão se viu 
no entanto confrontada com 
a “necessidade urgente” de 
dar orientações orçamentais 
para 2016 e 2017, até porque 
a recomendação específica 
para Portugal “expirou em de-
zembro” passado e para Es-
panha “já não é realista”. “Por 
isso, estamos  a propor novos 
prazos limite a ambos países 
para corrigirem os respetivos 
déficits excessivos enquanto 
levam a cabo um esforço es-

Bruxelas Exige Mais Medidas a Portugal
trutural que é exigente mas 
que acreditamos ser realista. 
Propomos que cada país re-
ceba um ano suplementar, e 
apenas mais um ano, o que 
significa que os esforços de-
vem ser conduzidos de forma 
decidida e a bom ritmo, de 
modo a que o novo prazo para 
Portugal seja 2016 e para Es-
panha 2017”, explicou.

 No caso de Portugal, ex-
plicitou, a proposta de Bruxe-
las é “realista”, com base nas 
previsões econômicas e nos 
compromissos assumidos 
pelo Governo, até porque a 
Comissão pede um déficit de 
2,3% este ano, quando “o pró-
prio Governo se compromete 
com 2,2%” do PIB.

Bruxelas reconhece que 
tanto Portugal como Espanha, 
países que tiveram assistência 
externa, levaram a cabo “gran-
des esforços de reformas” e 
apresentam atualmente taxas 
de desemprego ainda muito 
elevadas. “Existe um risco de 
que Portugal não cumpra as 
regras do Pacto de Estabili-
dade e Crescimento. Por isso, 
serão necessárias mais medi-
das para garantir o seu cum-
primento em 2016 e em 2017”, 
afirma a Comissão . Portugal 

“não alcançou o esforço de 
consolidação orçamental re-
comendado pelo Conselho” e 
Bruxelas prevê que não o con-
siga fazer até 2020.

No Programa de Estabili-
dade 2016-2020, o Governo 
prevê um ajustamento estru-
tural de cerca de 0,35% por 
ano - abaixo dos 0,6% reco-
mendados -, mas a Comis-
são Europeia considera que 
mesmo este ritmo projetado 
pelo executivo de António 
Costa não será alcançado.  
Bruxelas entende que o cená-
rio macroeconómico do Go-
verno é “bastante otimista” e 
que as medidas necessárias 
para suportar a redução do 
défice orçamental a partir de 
2017 “não estão devidamente 
especificadas”.  Finalmente, 
a Comissão considera que 
Portugal deve “aumentar a 
transparência e a eficiência na 
contratação pública no que diz 
respeito a parcerias público
-privadas e às concessões” e 
recomenda que, “até o final de 
2016”, o país “melhore e ace-
lere os procedimentos admi-
nistrativos e de licenciamento, 
acelere as litigâncias fiscais 
e reduza as barreiras regula-
mentares”.

Jerónimo de Sousa de-
fendeu, a recapitalização e 
o fortalecimento da Caixa 
Geral de Depósitos, mas 
com a condição de que isso 
sirva para desenvolver a 
economia do país e para 
apoiar as famílias.                                                                                                                                       

“O PCP está de acordo 
que se recapitalize a CGD 
desde que sirva para o desen-
volvimento econômico, para 
atender às pequenas e médias 

“O PCP Está de Acordo que se Recapitalize a CGD”, Diz Jerónimo
empresas , para atender às 
famílias. Esta é uma posição 
clara do PCP”, afirmou o se-
cretário-geral do PCP, durante 
o encerramento da X Assem-
bleia da Organização Regional 
de Castelo Branco do partido.                                                                                                                             
Para Jerónimo de Sousa, 
o “sim ou não” à recapita-
lização do banco é uma 
das questões do momento.                                                                                                                                       
“Nós defendemos que o Es-
tado, que tanto tem posto a 

mão por baixo à banca pri-
vada, obrigando os portu-
gueses a pagar o desmando 
dessa banca, nós pensamos 
que a CGD não só deve ser 
recapitalizada, como forta-
lecida com o objetivo de se 
virar para o apoio da nossa 
economia nacional, dos pe-
quenos e médios empresá-
rios e agricultores, de apoio 
às famílias”, adiantou ainda o 
líder comunista.

Depois de ter assistido à ce-
rimônia de atribuição do título 
de “doutor honoris causa” a An-
tónio Guterres, o primeiro-minis-
tro recebeu a representante do 
movimento “Defesa da Escola 
Ponto” Sandra Strecht, que lhe 
entregou um manifesto das es-
colas do ensino privado.

“Obviamente que nós e o 
Governo temos interpretações 
diferentes relativamente aos 
contratos assinados pelo Esta-
do. O senhor primeiro-ministro 
está neste momento a dizer que 
existem opções relativamente 
ao 7.º ano de contratos simples 
ou outras situações”, disse San-
dra Strecht.

O que foi acordado com An-
tónio Costa “é que cada caso de 
cada escola seria analisado”, 
acrescentou.

Segundo a representante do 
movimento, que promoveu uma 
manifestação à chegada e saída 
do primeiro-ministro à Universida-
de de Coimbra, as escolas parti-
culares sentem “muitas injustiças” 
e que cada instituição “irá de-
monstrar a sua situação e a sua 
realidade à secretária de Estado”.

Durante o encontro com An-
tónio Costa, Sandra Strecht dis-
se ter demonstrado “a indigna-
ção” das escolas e alertou para 
uma “situação muito complicada 

a nível social”, face a “demissão 
de professores e de funcioná-
rios “.

A representante saiu do en-
contro “com vontade de lutar até 
ao fim”, referindo que, durante a 
conversa que teve com o primei-
ro-ministro, este sublinhou que 
o Governo tem “uma interpreta-
ção diferente” dos contratos de 
associação face ao anterior exe-
cutivo e que a prioridade passa 
pela escola pública. “Vamos 
utilizar todos os meios necessá-
rios” para continuar a luta, frisou 
Sandra Strecht.

Os cerca de 300 manifestan-
tes que protestavam em defesa 
do financiamento público de es-
colas privadas tiveram ainda es-
perança de que o presidente da 
República, no final da cerimónia 
que decorreu na Universidade 
de Coimbra, falasse com eles.

Pais, alunos e professores 
gritaram repetidamente “Marce-
lo”, assim que o carro do presi-
dente da República saiu da Uni-
versidade, mas este não parou 
junto da manifestação.

Em declarações aos jorna-
listas, no final da cerimónia da 
UC, Marcelo Rebelo de Sousa 
salientou que “é preciso ir man-
tendo paciência e espírito de-
mocrático”, considerando que 
“tudo demora o seu tempo”.

Costa Diz Que Caso de Cada
Colégio Será Analisado
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Troféu Destaque 2015 Programa Portugal em Ritmo de Show

Antônio Marques, recebendo o Troféu Des-
taque 2015, entregue pelo radialista Araújo 
Borges, esposa Sô,nia, do Programa Portu-
gal em Ritmo de Show

O empresário Asdrúbal Rodrigues, rece-
bendo o Troféu em nome da empresa Vila 
de Arouca Importação e Distribuição

O empresário Licínio Bastos ao lado da Eliane, quando recebia o seu Tro-
féu entregue pelo Presidente Arouquense, Fernando Soares,com os anfitri-
ões Araújo e Sônia

Fernando 
Palmeira, 
recebendo 
o seu Troféu 
de Destaque 
2015, das 
mãos do ra-
dialista Araújo 
Borges  do 
programa 
Portugal 
em Ritmo 
de Show 
do Araújo 

Exibindo 
seu Troféu 
Destaque 

2015, 
Neumara 

Coelho 
e esposo 
Fernando 

Oliveira

O Presidente 
do C.U.P. de Al-
cântara, Hum-
berto Mendon-
ça, exibindo 
seu Troféu de 
Destaque com 
os amigos, o 
radialista Ro-
berto Canázio e 
Ceará, da Loja 
Art dos Vinhos 
no Cadeg

Antônio 
Marinho 
também foi 
homena-
geado com 
o Troféu 
Destaque

Roberto Canázio entregando o Troféu para a nossa fadista Maria Alcina, 
que honrou os presentes com lindas canções do seu repertório. Ainda na 
foto a radialista Sônia Borges

Cláudio 
Ribeiro, 
esposa 

Marlene 
na tarde 

festiva no 
Arouca 

Barra 
Clube 

quando 
recebiam 
o Troféu 

Destaque 
2015

Linda ima-
gem da 
mamãe, 
Sandra 
Serápi-
co com 

suas duas 
princesas-

Sandra 
e Beatriz 

com o 
Troféu do 
destaque 
2015, no 

Arouca

Jorge 
Moreira 
com seu 

Troféu, en-
tregue pela 

Senhora 
Sônia 

esposa do 
radialista 

Araújo 
Borges

O Rancho Fol-
clórico Luís Vaz 
de Camões ao 
lado do Presiden-
te Dr. Fernando 
Guedes, da 
esposa Dra. 
Rosa Guedes, 
agradecendo o 
prêmio recebido.
Ainda na foto 
os diretores Dr. 
Afonso e o casal 
Zenir de Mello e 
Carlos Bartha

O Rancho 
Folclóri-
co Juve-
nil  José 

Ferreira Vaz 
recebeu o 

Troféu/2015 
entregue ao 

Presidente 
Dr. Fernando 

Guedes, e 
esposa Dra. 

Rosa Guedes  
e o Diretor 

Social Ansel-
mo Dias

Diretores 
e compo-
nentes Do 
r.F. Luís De 
camões,r.F 
José Ferrei-
ra Vaz, numa 
linda foto, na 
entrega do 
troféu des-
taque 2015

Dr. Fernando 
Guedes – 

Presidente 
do C.P.N., 

esposa Dra. 
Rosa Guedes, 

Dr. Afonso 
e familiares, 

Zenir de 
Mello, esposo 
Carlos Bartha 

e demais fa-
miliares com  

o ator Tony 
Correia

Fernando Palmeira.da empresa PalmeirasTintas com familiares e 
amigos, casal Mariazinha, cantor Mário Simões,José Carlos

Fernando Palmeira e esposa Albina Palmeira, com os amigos, o ra-
dialista, Roberto Canázio e o cantor romântico, Mário Simões

Na festa do Programa Portugal em Ritmo de Show, de Araújo Borges 
e Sônia vemos Caroline Garcez, Simões Júnior, Cassia Garcez, Ma-
ria Adelaide e Abel Machado

Foi realizada, no último dia 22 de maio, no Arouca a 
festa da Entrega do Troféu Destaque 2015, do Programa 
“Portugal em Ritmo de Show”, sob a direção dos radia-
listas Araújo Borges e Sônia. Foi uma tarde especial em 
que a Comunidade luso-brasileira, do Estado do Rio de 
Janeiro, reuniu-se para homenagear diversos segmentos 
que se destacaram no ano de 2015, em vários setores.

É sempre um grande acontecimento e uma bri-
lhante confraternização em que todos que compare-
cem tem a oportunidade de reencontrar os amigos, 
durante a entrega dos troféus.

Foi um grande encontro entre vários amigos desta ci-
dade. Na oportunidade, o diretor do Programa Portugal 
em Ritmo de Show, Araújo Borges e esposa agradece-
ram pela presença de todos. A atração musical da tarde 
foi a fadista Maria Alcina com sua linda voz, uma apre-
sentação especial com os Ranchos Folclóricos Almeida 
Garrett, Rancho Folclórico Mirim José Ferreira Vaz (Ni-
terói) e para animar, o Conjunto Cláudio Santos e Amigos 
e o cantor,Marcio Trajano. O cardápio foi um bufê variado 
com o bom gosto do Arouca Barra Clube.

O Presidente 
do Arouca 
Fernando 

Soares com 
o Troféu, 

Comendador 
César Soares 
– Presidente 
do Conselho, 

diretores e 
suas respecti-

vas esposas

Mesa da direto-
ria da Versa-
tilly Festas 
e Eventos, 
Gabriel Mar-
tins, Adelaide 
Martins com 
amigos

Outra turma 
animada Maria 
Alcina, Antônio 
Serápico, esposa 
Fernanda Serápi-
co, João Martins, 
esposa Rosa 
Martins, Júlio e 
filha, nesta linda 
tarde da entrega 
dos troféus



Pensamento da Semana:
Uma pessoa feliz não é o melhor de tudo. Ela torna tudo melhor. 
Então, torne seu dia, sua semana, sua vida lindos.
Frase de Pára - choque:
Diferença de credor e devedor: o primeiro tem a memória muito melhor. 
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NÃO PERCA!

DIAS 27 E 28.05
a partir das 12h

Programe-se
Dia 28.05.2016 Festas Populares na Casa de Portugal de Campi-
nas e também nos dias 04.06, 11.06, 18.06, 25.06, 02.07 e 09.07; 
Dia 28.05.2016 Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho; Dia 
29.05.2016 Almoço Dançante na Casa do Minho; Dia 05.06.2016 
Almoço Convívio nos Poveiros com exibição do Rancho Raízes de 
Portugal; Dia 12.06 19.a Festa da Sardinha e Febras no Arouca com 
exibição do Rancho Folc. Aldeias da Nossa Terra; Dia 17.06 Jantar 
em recepção ao Dr. Pedro Passos Coelho no Clube Português.
Amigos
Lembram de quando Portugal entrou em crise??? Pois bem hoje já 
podemos dizer que já saiu ou esta saindo dessa crise.
Na época
Em que Portugal entrou nessa crise, um dos homens que estava no 
poder e conduziu Portugal no caminho certo foi o Dr. Pedro Passos 
Coelho que era o 1.o Ministro de Portugal.
Pois bem
O mesmo estará sendo recepcionado por nossa comunidade no pró-
ximo dia 17.06 durante um jantar no Clube Português a partir das 20 
horas. Reserve seu lugar para ver ouvir e estar junto a ele pelos fones 
(11) 5589.3309 - 5581.2991 - 99902.4295 LUGARES LIMITADOS.
Mudanças
Tivemos no social da Portuguesa. O vice agora é o amigo Jose 
Correia, e o ensaiador é o conhecido folclorista Alessandro, que já 
atuou em diversos grupos e ranchos e também faz parte da banda 
do Roberto Leal.
Segundo
Informações o ex-vice e ex-ensaiador nem colmo componentes do 
rancho quis ficar, isto por enquanto.
No próximo
Final de semana, sexta e sábado teremos no restaurante Rancho 
Português mais um festival da sardinha, ao almoço e ao jantar. Lá 
estaremos.
Gostei de ver
Ouvimos do amigo Licínio, pelo facebook, lançar a idéia durante a 
realização do 1.o encontro de folcloristas organizado pelo Conselho 
da Comunidade, que o conselho deveria realizar uma digressão a 
Portugal. Os folcloristas teriam que a cada dois anos serem diferen-
tes para dar chance e oportunidade a todos.  
Mas
Se me lembro bem, era isso que a saudosa e falecida Sra. Benvin-
da Maria diretora do Portugal em Foco, fez durante vários e vários 
anos, e se o Conselho viesse a fazer isso, sem duvida seria louvável 
e uma forma de uma maior aproximação e integração dos folcloris-
tas com o Conselho. Está ai a idéia que não é idéia.
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos um abração, e promete voltar 
na próxima edição.

Dia 26.05.2016
Aniversário de Casamento João 
Gaspar e Dulce Gaspar (ambos ex-
componentes do G. F. da Casa de 
Portugal); Sr. Alberto Valente Du-
arte (diretor do Arouca São Paulo 
Clube); Sra. Tereza de Jesus Oli-
veira (Mãe do representante deste 
semanário em São Paulo Armando 
Torrão); Mateus (filho do casal San-
dra e Márcio e neto do casal Maria 
do Ouro e Armando Pires Pinto).
Dia 27.05.2016

Comemoram nesta data 52 anos de 
casados o Sr. Mota e D. Teodolinda; 
Sra. Maria Durbalina Grosso (es-
posa do amigo Sr. José Grosso, da 
Mira Imobiliária).
Dia 28.05.2016
Alessandra Zanicheli; Luis Artur Fi-
gueiredo Fernandes (filho do casal 
amigo Manuel Fernandes (falecido) 
e Adelaide Fernandes); Manuel Mo-
reira da Rocha (da Bauducco); Le-
onardo Aboláfio Puga; João Felipe 
(filho do casal amigo Valeria Patrí-

cia e Dr. Julio Marques).
Dia 29.05.2016
Rodrigo Augusto Cláudio (filho Álva-
ro Garcia); Osvaldina Oliveira Fer-
reira (esposa do falecido amigo Sr. 
Manuel Teves Ferreira da Casa dos 
Açores); Rodrigo de Castro Mendes 
(neto Sr. Antonio de Castro e a Sra. 
Maria Alice de Castro); Sra. Rosa 
da Silva Brás (Grande Hotel Serra 
Negra)
Dia 30.05.2016
Miguel Pedro Junior; a jornalista 
amiga Thais Matarazzo; Maria do 
Céu (Filha do amigo João Da Ana).
Dia 31.05.2016
Márcia Dias Duarte; Andréa Gam-

boa Cabral; Dr. Elisiário dos Santos 
Filho; Maria Alice Moraes Cordeiro 
(filha do falecido amigo Sr. Cordei-
ro); Da empresa de Transportes 
Cruz de Malta parabenizamos o di-
retor Sr. José Lopes, e ainda a filha 
Nucha e o Sr. Marquezinni pelos 
respectivos aniversários.
Dia 01.06.2016
Clara Lucinda Soares Duarte; Amí-
lcar Casado (ex-presidente da Por-
tuguesa de Desportos); Vladimir G. 
Lopes (Elos Sul); o Felipe Sardinha 
Gonçalves (Grupo Folc. Da Casa 
Ilha da Madeira); Dr. Carlos Carrei-
ra; Cristina Pinho esposa do amigo 
Oliveira.

O Ultimo dia 15 de maio 
de 2.016, foi um dia me-
morável para a Casa 
Ilha da Madeira, dia em 
que foi venerada Nossa 
Sra. De Fátima. Muita 
fé e emoção foi a tônica 
deste dia. A entidade que 
é presidida pelo Sr. José 
Manuel Dias Bettencourt, 
teve suas dependências 
lotadas para venerar 

Nossa Sra. De Fátima. Em clima de 
festa e um grande arraial, os presentes 
puderam saborear as delícias da culi-
nária madeirense, as tradicionais espe-
tadas, bolo de mel, bacalhau, bolinhos 
de bacalhau, bolo do caco. A parte 
religiosa teve inicio com a celebração 
de uma santa missa pelo madeirense 
Padre Edmundo da Mata que neste dia 
comemorava 43 anos a frente desta 
celebração naquela entidade. Encer-
rada a missa e sob muitos fogos de 

artifício tivemos procissão com o andor 
de Nossa Sra. de Fátima pelas depen-
dências da Casa Ilha da Madeira com 
os cânticos de Fátima. Ao final da parte 
religiosa, teve inicio a parte festiva, um 
grande arraial com exibição do grupo 
infanto juvenil da Casa Ilha da Madei-
ra que exibiu do seu repertorio modas 
como Padeirinha, Galinha Pintada, 
Bate o Pé, e uma belíssima rapsódia 
de Bailinhos. A seguir tivemos o grupo 
adulto da entidade que exibiu do seu 

repertorio modas como Baila, Mouris-
ca do Caniçal, Mourisca das Canhas, 
Bate Viradinho, Baile da Ciranda, Baili-
nho da Madeira e outras. Como convi-
dado lá esteve o Rancho Folc. da Casa 
do Minho de São Paulo que com seu 
folclore vibrante da Região da Capital 
do Folclore o Minho, arrancou muitos 
aplausos dos presentes.  Anote ai a 
próxima festa da Casa Ilha da Madeira 
será no dia 03 de Julho, aniversario da 
entidade.

Nossa Sra. De Fátima 
Levou Multidão a Casa Ilha da Madeira

Durante a celebração vemos o Presidente Sr. Jose Manuel Bettencourt, o 
vereador Toninho Paiva, o Padre Edmundo da Mata e o Deputado Federal 
Dr. Arnaldo Faria de Sá.

Uma das atrações deste dia o Grupo Folc. Infanto-Juvenil da Casa Ilha da 
Madeira.

Aqui a primeira dama da Casa Ilha da Madeira Sra. Rosa Maria Bettencourt, a 
assessora do vereador Toninho Paiva Norma Fabiano, a Lara e a Sra. Eunice.

Dentre os presentes destacamos os amigos, Sr. Clinton Ferreira, o Sr. Paulo 
Nishimura, sua mãe a Sra. Maria Gonçalves, o Sr. Deferial Caldeira, a Sra. 
Maria de Fátima  C. dos Santos e a Sra. Fernanda Poveira.



Portugal em FocoEdição de 26 de Maio a 1 de Junho de 2016

A herança celta dos castros
O meu principal sobrenome, Castro, 

do qual tenho grande orgulho, 
legado pelo meu amado e saudoso pai, 
que também tinha Albino como nome, é 
uma palavra de origem latina, cunhada 
pelos romanos, na Península Ibérica, para 
designar as inúmeras povoações circulares 
fortificadas, com quase todas as casas 
redondas, construídas em pedras pelos 
povos celtas, entre os séculos X e IV antes 
de Jesus Cristo, nas regiões mais elevadas 
das duas antigas Galécias – a do Norte e 
a do Sul. A primeira corresponde, hoje, à 
espanhola Região Autônoma da Galicia, e 
a segunda, integrada desde o século XII 
aos territórios portugueses conquistados 
por Afonso Henriques, estendem-se do Rio 
Mondego, que banha a histórica Coimbra, 
capital por 112 anos do Reino de Portugal 
(de 1143 a 1255), ao Rio Minho, onde se 
debruça, diante da localidade galega de 
Tuy, a buliçosa Valença do Minho. Há 
inúmeros castros também nas regiões 
vizinhas à Galícia, como Astúrias e León, 
bem como na Província de Vizcaya, na qual 
está Bilbao, capital de Euzkadi, o País Bas-
co. Semelhantes castros são, igualmente, 
encontrados nas duas Irlandas (a do Sul é 
uma República independente desde 1921 e 
a do Norte continua a fazer parte do Reino 
Unido), Escócia e na região da Bretanha, 
na costa Atlântica da França. Mas a grande 
concentração dos antigos castros celtas 
se encontra na Galícia. São cerca de três 
mil. Sobretudo na Província de Pontevedra. 
Destacam-se em Portugal as ruínas de 
inúmeros outros castros, entre os quais, 
o de Citânia de Briteiros, em Guimarães, 
primeira capital do Reino de Portugal (de 
1128 a 1143), Cividade de Terroso, na 
celtíssima Póvoa do Varzim, e nascitâ-
nias de Paços de Ferreira, Esposende e 
Viana do Castelo. Os castros formavam 
um sistema de urbanismo anárquico – já 
que dentro das cidadelas não existiam 

ruas ou mesmo praças. Algo muito próximo 
da imagem conhecida no mundo todo da 
aldeia dos invencíveis heróis gauleses As-
terix e Obelix.

Originários, provavelmente do 
Cáucaso, onde estão nações bem 

antigas, como a Armênia e a Geórgia, 
países vizinhos à Rússia, os celtas teriam 
chegado à Península Ibérica no século X 
antes de Jesus Cristo e ali começaram 
a construir uma nova civilização, que se 
estendeu também à velha Lusitânia, ao Sul 
do Rio Mondego, com terras que iam até 
a atual região espanhola de Extremadura, 

nas províncias de Cáceres e Badajoz. Em-
bora de aspecto anárquico, aos olhos de 
hoje, os castros mantinham instâncias de 
Justiça e possuíam vida comercial, cultural 
e administrativa. Havia sempre em todos 
os castros a figura quase mágica do sábio, 
o druida, chamado, respeitosamente, 
de ‘homens da madeira carvalho’, que 
dominava os segredos da Natureza e do 
Cosmos e, como astrônomo, conseguia 
prever eclipses e tinha conhecimento dos 
melhores momentos para o cultivo – para 
além, claro, de ser o que chamaríamos 

hoje de médico do povoado. Seria uma 
superstição dos druidas o bater três 
vezes na madeira para evitar que algum 
mal possa acontecer. Um hábito bastante 
difundido, inclusive, em todo o Brasil – 
trazido pelos primeiros portugueses que 
aqui chegaram nas caravelas. Os celtas 
na Península Ibérica, ao contrário do que 
se imaginava até séculos atrás, não viviam 
completamente isolados. Principalmente 
os das Rías Baixas, próximas ao Atlântico, 
na província pontevedresa. Muitos foram 
os castros que mantiveram por séculos 
intercâmbios comerciais com os navegan-
tes da memorável Fenícia, atual Líbano, 
provenientes, quase sempre, da colônia 
de Cartago, ao Norte de África, onde se 
encontra a atual Tunísia. Escavações em 
A Lanzada, em Pontevedra, e Neixón, 
na Província de La Coruña, revelam, por 
exemplo, abundante presença de cerâmi-
cas, vasilhas e ânforas de origem fenícia 
cartaginesa. O próprio Museo del Mar, de 
Vigo, possui um altar fenício semelhante 
a outros encontrados nos portos do Me-
diterrâneo.

Foi durante a célebre Segunda 
Guerra Púnica contra Cartago, 

entre os anos 218 e 201 antes de Jesus 
Cristo, que os soldados do Império Ro-
mana invadiriam a Península Ibérica, a 
perseguir os adversários entrincheirados 
então nos verdes castros incrustrados 
nas Galécias do Norte e do Sul. Os 
fenícios e seus aliados celtas seriam 
derrotados, e os romanos permaneceriam 
na grandiosa Hispânia até o século IV de 
nossa Era comum. Deixaram os celtas, 
como testemunho, os memoráveis cas-
tros, símbolos da pujante presença no 
ponto mais ocidental da Europa – en-
quanto os seus amigos fenícios parecem 
ter incutido no imaginário português o 
sublime amor pelos mares e aos povos 
de todo o planeta.

Dia 28.05.2016
Noite Trasmontana na Casa de 
Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho estará realizan-
do a partir das 19 horas a sua Noite Tras-
montana. Comidas típicas, musica para 
dançar e exibição do grupo da casa e 
ainda um grupo convidado. Muita alegria 
e muita animação com entrada gratuita. 
Local Rua Georgina 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.
Festas Populares na Casa de Portugal 
de Campinas
Comidas típicas como bolinhos de ba-
calhau, caldo verde, bacalhau, entrada 
gratuita você paga somente o que con-
sumir, exibição de grupos folclóricos, 

muita alegria e animação sempre a partir 
das 19 horas. Informações e Rua Ferrei-
ra Penteado, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752 
Dia 29.05.2016
Almoço Dançante na Casa do Minho
Não perca. A Casa do Minho de São 
Paulo estará realizando nesta tarde mais 
um almoço dançante. Teremos o deli-
cioso bacalhau além de outros pratos. 
A animação estará a cargo da tocata do 
rancho da casa que também se exibirá. 
Convites e reservas com a diretoria e 
componentes. Local Rua Jaguaretê, 414 
Casa Verde fone 011 - 98155.8187
Dia 04.06.2016
Festas Populares na Casa de Portugal 
de Campinas
Comidas típicas como bolinhos de ba-
calhau, caldo verde, bacalhau, entrada 

gratuita você paga somente o que con-
sumir, exibição de grupos folclóricos, 
muita alegria e animação sempre a partir 
das 19 horas. Informações e Rua Ferrei-
ra Penteado, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
Dia 05.06.2016
Almoço Convívio nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo 
estará realizando neste dia a partir das 
13 horas em sua sede mais um almoço 
convívio. Estará sendo servido o delicio-
so bacalhau ali preparado além de outras 
opções saladas e acompanhamentos. A 
animação como de costume estará a 
cargo da tocata do Rancho Folc. Raízes 
de Portugal que se exibirá. Convites e 
informações 2503.2835 – 2967.6766 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria 
- São Paulo
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O Clube Português de São Paulo, que 
em julho próximo ira comemorar seus 96 
anos de fundação, em parceria com o Bu-
ffet Giardini, voltou a realizar com grande 
sucesso, mais um jantar em prol do Lar da 
Provedoria. Este é já o 6.o ano consecu-
tivo, em que o Clube Português, faz esta 
realização numa idéia do presidente Dr. 
Rui Mota e Costa, que na comemoração 
dos 90 anos da entidade, lançou esta se-
mente que germinou e vingou. Mais uma 
vez o espírito de ajuda e fraternidade aflo-
rou na Comunidade Luso Paulista e assim 
novamente foram superadas as expecta-

Clube Português e Buffet Giardini
Uniram Forças em Prol da Provedoria

Dr. Rui Mota e Costa e a ganhadora da diária no Resort Monte das Oliveiras 
a Jéssica, o Dr. Paulo Porto e o Sr. Manuel Moreira da Rocha.

Dr. Antonio de Almeida e Silva presidente do Conselho da Comunidade, a 
esposa Sra. Isaura da Silva M. Pires, e o casal amigo Sr. Wanderley Tonetti 
e a Sra. Regina Tonetti.

Sr. Manuel Moreira da Rocha integrante da Comissão da Viagem da Ima-
gem Peregrina de Fátima ao Brasil aqui com a esposa Sra. Leonor Rocha. 

Junto ao presidente do Trasmontano/Igesp Dr. Fernando José Moredo, a esposa 
Sra. Maria Bernadete Moredo, o vice presidente Dr. Alcides Felix Terrível a es-
posa Sra. Maria Eugenia M. Terrível, Dr. Julio Miranda a esposa Sra. Cristina Mi-
randa, Fernando Moredo a esposa Rosilene Moredo e o Sr. Abel Morais Lopes.

Presentes vemos a representação do Elos Sul Sr. Osvaldo Maluf a esposa 
Sra.  Maria Del Carmem Maluf, o Sr.  Luis Carlos a esposa Sra. Maria Lucia, 
o Sr. Alberto M. Andrade a esposa Sra. Georgina R. de Andrade, a filha Ca-
rolina Ramos de A. Morais e o esposo Sr. Osmar Jose S. de Morais.

Também do Trasmontano/Igesp vemos Dr. Julio Lobato e Andressa Lobato, 
Sr. João da Ana e Alda da Ana, Marcos Dornelas e esposa, Dalmo Pessoa, 
Eugenio S. Neto e Valeria Sentim, Fernanda Andrade e Francisco Morais. 

A representação nesta noite do Trasmontano/Igesp Joel Cunha, Cesar Ba-
rella e Tânia Barella, Dra. Rosemeiri de Fátima Santos, Marcos Dornelas e 
Adriana Dornelas, Fernanda Confessor e Alexandre, Patrícia DAlessandro, 
e a Isabel Braga dos Santos.

Aqui a representação do Arouca São Paulo Clube Com. Artur A. Pinto a 
esposa Sra. Yvette Pinto, o Sr. Manuel Moreira da Rocha a esposa Sra. Le-
onor Rocha, Sr. Armando H. de Oliveira, o Sr. Armênio Ameixeira, a esposa 
Sra. Alice Ameixeira e a Sra. Fernanda Poveira.

Sra. Linda Costa primeira dama do Clube Português, a filha Silvia Costa e a 
amiga Sra. Tereza R. de Paula.

Também colaborando com este jantar e com esta reportagem, vemos o pa-
triarca da rede Quinta do Marquez Sr. Albino Oliveira Nunes,  a esposa Sra. 
Maria Áurea, e o presidente do Clube Português Dr. Rui Mota e Costa.

O Presidente do Clube Português Dr. Rui Mota e Costa e a representação 
do Banco Caixa Geral-Brasil, Sr. Andre Luis B. de Oliveira a esposa Sra. 
Thais Oliveira e o Sr. Renato Martineli.

Dr. Manuel Magno Presidente da Secção do PSD em São Paulo e vice pre-
sidente do clube, o filho Rodrigo Nunes Alves a esposa Lilian M. ferreira o 
filho Rodrigo, o amigo Sr. Carlos Kloth e a esposa Sra. Sandra Kloth.

Dr. Gonçalo Capitão, Dr. Manuel Magno, Dr. Paulo Porto, Dr. Fernando Ra-
malho ex-presidente da Provedoria e também o Dr. Jose Pereira Monteiro.

Representando a Casa dos Açores vemos a madeirense Sra. Justina de 
Viveiros Pereira e o deputado Federal Dr. Arnaldo Faria de Sá.

O Presidente da Provedoria Dr. Paulo Porto Fernandes, o Deputado Federal 
Dr. Arnaldo Faria de Sá e o Presidente do Clube Português Dr. Rui Mota e 
Costa.

Reunidos vemos o Presidente da Associação dos Poveiros Sr. Lino Lage 
a esposa Sra. Alice Lage e o Presidente do Conselho da Comunidade Dr. 
Antonio de Almeida e Silva.

tivas, e o evento foi coroado de pleno su-
cesso. Foi uma noite de confraternização, 
solidariedade e fraternidade, em prol de 
uma causa mais que justa, a Provedoria. 
A entidade que tem agora a frente como 
presidente o Dr. Paulo Porto Fernandes, 
foi fundada em 1.978, e tem por objetivo 
ajudar portugueses, e não portugueses 
idosos carentes e abandonados, e se 
mantém por meio de doações, destes 
jantares, seus tradicionais bingos e chur-
rascos. Aos presentes foi servido um co-
quetel no elegante Salão Veríssimo. Já no 
Salão Nobre, foi servido um seleto jantar. 

O Dr. Antonio de Almeida e Silva presi-
dente do Conselho da Comunidade Por-
tuguesa no Estado de São Paulo, cuidou 
do cerimonial chamando para junto de si 
o Dr. Rui Mota e Costa, o Dr. Paulo Porto 
Fernandes e representando Cônsul Geral 
o Dr. Gonçalo Capitão Adido Social do 
Consulado.  O Dr. Almeida agradeceu a 
presença de todos, ao Buffet Giardini, Lu-
cia decorações, decoração CR, a Banda 
Ritmo Brasil que foi patrocinada pelo Ban-
co Caixa Geral-Brasil, Casa Santa Luzia 

(doou vinhos), Supermercados Kanguru 
(doou vinhos), Resort Monte das Oliveiras 
que ofereceu para sorteio uma diária para 
um casal, Quinta do Marquez (doou vi-
nhos). O Buffet Giardini foi homenageado 
com uma placa pelo Clube Português, na 
pessoa do seu diretor Sr. Gabriele Giardi-
ni e a Provedoria também o homenageou 
com o “Troféu Pelicano” o mais alto galar-
dão daquela entidade em agradecimento 
pelo muito que tem feito em prol da Pro-
vedoria. O Dr. Gonçalo Capitão no uso da 

palavra agradeceu a presença e todos e 
parabenizou os organizadores pelo belo 
trabalho. O Dr. Almeida lançou um de-
safio para que todos visitem a Provedo-
ria e assim saber para onde vai a renda 
daquela festa. Foi apresentado um vídeo 
institucional da Provedoria e também um 
do Banco Caixa Geral-Brasil. A fadista 
Eliana Martins, apresentou alguns fados 
nesta noite. Na continuidade a emoção e 
devoção foi contagiante em todos os pre-
sentes, com a entrada da Imagem Pere-

grina de Nossa Sra. De Fátima, vinda de 
Portugal que ali adentrou carregada pelo 
Sr. Manuel Moreira da Rocha, em cortejo. 
Um fato inédito é que a imagem peregrina 
saiu do Santuário de Fátima, no seu dia 
pela primeira vez, acentuou o Sr. Rocha, 
para estar ali naquela noite e abençoar 
a todos. Está de Parabéns a direção do 
Clube Português bem como a direção do 
Buffet Giardini por ajudarem a Provedoria 
da Comunidade Portuguesa, mais uma 
vez, uma causa justa.

Instante da homenagem do Clube Português e da Provedoria ao Sr. Gabrie-
le Giardini, Dr. Rui Mota e Costa o neto Gabriel, Dr. Paulo Porto, Dr. Gonçalo 
Capitão, Dr. Antonio de Almeida e Silva.

Instante da entrada da Imagem Peregrina de Nossa Sra. De Fátima no jan-
tar em prol da Provedoria no Clube Português.
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Para celebrar o mês de Portugal, o 
Consulado Geral de Portugal realiza 
em São Paulo, no mês de junho, a 
2.a edição do Experimenta Portugal, 
iniciativa que traz uma série de pa-
lestras, painéis, atrações culturais e 
esportivas com o objetivo de aproxi-
mar os dois países no âmbito do em-
preendedorismo, inovação e cultura. 
A expectativa é repetir o sucesso de 
2015, quando o evento atraiu um nú-
mero elevado de visitantes no Parque 
do Ibirapuera e fez parte do calen-
dário da virada cultural paulista, em 
parceria inédita do Consulado com 
a Prefeitura. Com a presença de re-
nomados empresários portugueses e 
brasileiros, o Experimenta 2016 traz 
como tema central a troca de experi-
ências sobre formas de superar a cri-
se econômica no ambiente empreen-
dedor. “Os momentos de crise são de 
desafio e de provação. Sempre que 
estamos vivendo uma crise, a preo-
cupação é com as dificuldades, mas 
também é necessário mostrar o lado 
B da crise, a forma como as pessoas 
e a economia reagem. Isso aconte-
ceu em Portugal, que se tem prepara-
do para oferecer ecossistemas mais 
atraentes aos empresários”, afirmou 
Paulo Lourenço, cônsul-geral de Por-
tugal em São Paulo.
“O crescimento na área do microem-
preendedorismo fez de Portugal um 
país reconhecido dentro do contexto 
europeu. É essa experiência e essa 
aprendizagem que queremos parti-
lhar em diálogo aberto com os em-
preendedores brasileiros”, completa 
Lourenço.
Com o título “Brasil/Portugal - A 
inovação e o empreendedorismo 
como ferramentas de transforma-
ção”, o encontro de empresários e 
empreendedores, um dos mais im-
portantes do calendário do Experi-
menta, acontece no dia 10 de junho, 
no Unibes Cultural, e contará com 
convidados ilustres, como Abílio 
Diniz, presidente do Conselho de 
Administração da BRF, Rui Moreira, 
presidente da Câmara Municipal do 
Porto, e Guilherme Afif Domingos, 
presidente do Sebrae.
Programação cultural e esportiva
Além do encontro, o Experimenta 
Portugal 2016 traz um calendário 
repleto de atrações culturais, entre 
elas Festival EDP Live Bands, no dia 
4 de junho, que será realizado no Te-
atro Unibes Cultural. O concurso visa 
promover bandas de rock e pop-rock 

Após sucesso em 2015 
Consulado Geral de Portugal realiza a 2ª edição do

no cenário nacional, além de premiar 
a vencedora com a gravação de um 
CD e participação no Festival NOS 
Alive’16, um dos mais importantes 
eventos musicais da Europa, realiza-
do em Portugal.
No dia 11, na Praça das Artes, é a vez 
do Movimento Patrimonial pela Músi-
ca Portuguesa (MPMP) e seus vários 
músicos trazerem a canção erudita 
lusa em uma apresentação com o 
Coral Paulistano Mário de Andrade, 
do Theatro Municipal de São Paulo. 
Já nos dias 24 e 25 de junho, a Or-
questra Jazz Sinfônica apresenta um 
concerto no auditório do Ibirapuera, 
com a participação especial dos ar-
tistas portugueses Maria João, can-
tora de jazz, e do grupo Ricardo Dias 
Ensemble, que propõe a interpreta-
ção de Fados e Canções de Coimbra.
As artes visuais também terão lugar 
no Experimenta. Entre os dias 2 de ju-
nho e 30 de junho, a sede do Consu-
lado traz, na Sala Fernando Pessoa, 
uma exposição com oito jovens talen-
tos que, com obras inéditas, discuti-
rão a relação entre Brasil e Portugal.
No âmbito esportivo, o Experimenta 
traz, no dia 12 de junho, um torneio 
de golfe beneficente com mais de 80 
participantes, visando arrecadar fun-
dos para o Instituto de Tratamento do 
Câncer Infantil (ITACI) e para a Pro-
vedoria da Comunidade Portuguesa 
de São Paulo. O campeonato será 
realizado na Fazenda da Grama, em 
Itupeva, a cerca de 75 km da capital, 
e contará também com atrações gas-
tronômicas e degustação de vinhos.
Programação Completa
De 02 a 30/06 – Exposição de Jo-
vens Artistas Portugueses e Bra-
sileiros Local: Consulado Geral de 
Portugal
04/06 – Concurso de Bandas EDP 
Live Bands Local: Unibes Cultural
10/06 – Seminário de Inovação e 
Empreendedorismo Local: Unibes 
Cultural
11/06 – Concerto do Movimento Pa-
trimonial pela Música Portuguesa 
com o Coral Paulistano Mário de 
Andrade, do Theatro Municipal de 
São Paulo Local: Praça das Artes
12/06 – Torneio de Golfe Local: Fa-
zenda da Grama (Itupeva/SP)
24 e 25/06 – Concerto dos músicos 
portugueses Maria João, Ricardo 
Dias e Luis Ferreirinha com a Or-
questra Jazz Sinfônica do Estado 
de São Paulo Local: Auditório do 
Ibirapuera

O Presidente da Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos aqui com os amigos Com. Joaquim Justo dos Santos 
e os jornalistas da programação da UltraFarma na Rede TV, João Ferreira e Carlos Maglio.

O renomado “Almoço das Quintas”
Estivemos mais uma vez pre-
sentes, ao tradicional almoço 
da Comunidade Luso Paulista, 
o conhecido e inigualável “Al-
moço das Quintas” na Casa de 
Portugal. Um almoço com mais 
de 67 anos, que reúne sema-
nalmente amigos, empresários, 
dirigentes associativos, e quem 
quiser apreciar o melhor baca-
lhau acompanhado de um bom 
vinho, ou seja, para saborear 
as delícias da culinária portu-
guesa ali preparada e servida 
pelo Buffet “O Marquês” tem de 
ir conhecer. Apareça você tam-
bém por lá, Avenida da Liber-
dade, 602 bairro da Liberdade, 
sua participação é por adesão. 
Informações e reservas para 
grupos e empresas 3209.5554 
– 3342.2104.

A Casa Cultural Império do 
Minho (mais conhecida como 
Casa do Minho), e o seu Ran-
cho Folclórico de Danças e 
Cantares do Minho, realizaram 
no ultimo dia 01 de Maio de 
2.016, mais um almoço festivo. 
A casa e sua diretoria liderada 
pelo Sr. Manuel Caldas, re-
cepcionam sempre a todos os 
presentes com aquela fidalguia 
que lhes é peculiar. A entida-
de contou com bom publico, 
e com o apoio cultural da Nu-
matur Turismo, Habib´s, Meg-
ga Impress, Ragazzo, Pedras 
Coimbra, Sabino´s Calçados, 
Sacaria Leão, Padaria Santo 
Inho, Millennium Comercial. 
Os presentes deliciaram-se 
com aquela saborosa Baca-
lhoada Minhota, além de ou-
tros pratos, carnes e opções 
de saladas. A animação mais 
uma vez esteve a cargo da to-
cata do rancho da casa, que na 
continuidade se exibiu. Apre-
sentou modas do seu reperto-
rio como Chula de Ganfei, Vira 
da Nossa Terra, Fandango de 
Vila verde, Cana Verde, Chula 
da Meadela, Vira da Ponte da 
Barca e na saída Rio Lima.

Exibição do Rancho Folclórico Cantares e Dançares do Minho.

Liderada pela Sra. Albertina Pisco vemos a equipe responsável pelos sabo-
rosos almoços da Casa do Minho.

Na Casa do Minho
Mais Uma Bacalhoada Minhota

O Sucesso do 3.o Wine Weekend no
Resort Monte das Oliveiras

Um Fim de Semana Gastronômico Para Apreciadores de Vinho
O Resort Monte das Oliveiras em par-
ceria com a importadora Zahil reali-
zou de 13 a 15 de Maio de 2.016 mais 
um evento enogastronômico. Reuniu 
o que há de melhor nestes três dias 
em culinária com almoços e jantares 
harmonizados, acompanhada dos 
melhores vinhos. Nesta noite tivemos 
a exibição do Coral União composto 
por colaboradores do resort e regido 
pela Sra. Marlise Jerônimo. Exibiram 
musicas como “Você é Luz, Cow-
boy fora da lei, Emoções e outras. A 
apresentação dos vinhos da Zahil no 
evento, esteve a cargo da sommellier 

e consultora de Vinhos, Bianca Ve-
rati. Na abertura do evento tivemos o 
“Welcome Drink” com espumantes e 
no jantar harmonizado de sexta feira 
dia 13.05 tivemos Ceviche de Atum 
com o vinho Portillo Sauvignon Blanc; 
Medalhão de peito de peru com migas 
e cogumelos ao perfume de trufa com 
o vinho Salentein Reserve Pinot Noir; 
Tornedor de Mignon ao molho malbec 
e flambado de banana da terra com o 
vinho Numina Gran Corte; Tarte de no-
zes caramelizadas com o vinho Porto 
Sandeman Tawny. Para o almoço do 
dia 14.05 tivemos Mix de folhas com, 

queijo de cabra grelhado e geléia de 
damasco com o vinho Salentein re-
serve Chardonnay; Carré de Cordeiro 
com Purê de cará e crispes de alho 
poro com o vinho Rutini Cabernet-
-Malbec; Ossobuco com risoto milanês 
com o vinho Chateau Kefraya; Mousse 
de banana com geléia mango passion 
com o vinho Ventus Late Harvest; 
Para o jantar do dia 14.05 a enóloga 
Bianca falou a respeito dos vinhos da 
Casa Ferreirinha e sua historia. Tive-
mos Pupunha grelhado com molho de 
aspargos verdes e chiffonade de ra-
dicchio com o vinho Planalto Branco-

-Casa Ferreirinha; Nhoque de abóbora 
com ragu de costela com o vinho Papa 
Figos da Casa Ferreirinha; Leitão à 
Bairrada com o vinho Vinha Grande-
-Casa Ferreirinha; Bacalhau à Tal-
ghinhas com o vinho Calabriga-Casa 
Ferreirinha; Taça de chocolate amargo 
com espuma de Frutas vermelhas e 
Fondant de Avelã com o vinho Porto 
Sandeman Founder´s reserve; Para 
o almoço de domingo dia 15.095 Ba-
tata Recheada - Peixe assado acom-
panhados do vinho Volcanes Summit 
reserva Sauvignon Blanc; Paella – Ba-
calhoada - Pato ao Molho de Laranja 

com o vinho Rutini Chardonnay; Cabri-
to à Padeiro - Churrasco com o vinho 
Punta de Flechas Malbec; Trouxinha 
de brigadeiro de limão siciliano- Ro-
let de chocolate com carolinas com o 
vinho Ventus Late Harvest. A escolha 
e elaboração dos pratos servidos nes-
te 3.o Wine Weekend esteve a cargo 
do diretor do resort Sr. Fernando Je-
rônimo juntamente com os “cheffs” 
cozinheiros e nutricionistas do resort 
Monte das Oliveiras. Todos os vinhos 
degustados neste 3.o Wine Weekend 
foram vendidos durante o evento e 
também podem ser encontrados na 

Mega Adega Kanguru. Foram três dias 
em que os hospedes do Resort Monte 
das Oliveiras, puderam apreciar o que 
há de melhor em vinhos e gastrono-
mia. A animação nestes dias esteve a 
cargo do cantor e tecladista Clineu e 
a cantora Amanda. Se você ainda não 
conhece o Resort Monte das Oliveiras 
– Lazer & Eventos vá conhecer e tam-
bém ficar encantado. Faça sua reser-
va para suas próximas ferias.  Acesse 
o site www.resortmontedasoliveiras.
com.br Central de reservas e informa-
ções pelos telefones (011) 2095.6364 
e 4598.4000 - 4598.2039.

A animação esteve a cargo do cantor e tecladista Clineu e a Amanda.
A enóloga Bianca Verati, o diretor do Resort Sr. Adriano Jerônimo, o Sr. Segi Zahil, 
o diretor do Resort Sr. Fernando Jeronimo, o Sr. Antoan Zahil, e o Sr. Mario Von. Sr. Fernando Jeronimo diretor do Resort Monte das Oliveiras na abertura do evento.

Coral União durante sua atuação, regido pela Sra. Marlise Jerônimo. Durante sua explanação sobre os vinhos do evento vemos a Bianca Verati.
A equipe da cozinha do Resort Monte das Oliveiras responsável pelo prepa-
ro das iguarias servidas no evento.

PROGRAMAÇÃO 
Tem atrações para todos os tipos e 
gostos. As grandes novidades deste 
ano serão Wesley Safadão, Lucas 
Lucco e Biel.
Está esperando o quê? Adquira o 
seu ingresso antecipadamente pelo: 
http://www.bilheteriadigital.com/
Dia 04/06 – João Bosco & Vinícius + 
Cesar Menotti & Fabiano
Dia 05/06 – Marcos & Belutti + Wes-
ley Safadão
Dia 11/06 – Pedro Paulo & Alex + 
Pixote + Anitta
Dia 12/06 – Péricles + Turma do Pa-
gode + Biel
Dia 18/06 – Bom Gosto + Mumuzi-
nho
Dia 19/06 – Simone e Simaria + Lu-
cas Lucco
Dia 25/06 – Ferrugem + Ludmilla
Dia 26/06 – Zé Neto & Cristiano + 
Maiara & Maraísa
CLASSIFICAÇÃO DE IDADE:
Não tem restrição de idade. No en-
tanto, menores de 16 anos só en-
tram acompanhado por pelo menos 
um adulto.
MEIA ENTRADA ESTUDANTE:
Uma por pessoa. Não é permitido 
comprar para outra pessoa. Cada um 
tem de levar a sua carteirinha e o RG.
DOCUMENTOS PARA RETIRADA 
DA MEIA-ENTRADA:
RG original com foto + R.A. ou de-
claração escolar (ou carteirinha es-
tudantil ou boleto da faculdade).
Pessoas acima de 60 anos têm di-
reito a meia-entrada.

* as atrações estão sujeitos a 
alterações.

Festas Juninas da 
Portuguesa de Desportos
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Olívio Carreira 90 Anos de Existência

DISTRITAIS
AVEIRO

JORNADA 33
VILA REAL

JORNADA 28
VISEU

JORNADA 30
LEIRIA

JORNADA 28
PORTO

JORNADA 36
LISBOA

JORNADA 28

O dia do nosso nascimen-
to não é, e nem pode ser um 
dia comum, é o dia de se co-
memorar a vida, portanto é 
especial, é o seu aniversário. 
É um momento especial de re-
novação para sua alma e seu 
espírito, porque Deus, na sua 
infinita sabedoria, deu à natu-
reza, a capacidade de desa-
brochar a cada nova estação 
e a nós capacidade de reco-
meçar a cada ano. Noventa 
anos, quase um século, quan-
ta coisa já vivenciou quantas 
alegrias, quantas tristezas. A 
comemoração dos 90 anos do 
Sr. Olívio Carreira aconteceu 
na Churrascaria Vilas, onde 
se reuniram familiares e ami-
gos. Sr. Olívio Carreira, é na-
tural de Leiría - Freguesia da 
Caranguejeira, Portugal. Re-
corda com lucidez o dia 27 de 
abril de 1.940, quando aos 13 
anos veio para o Brasil fugin-
do da guerra, este veio sozi-
nho, como estudante. Lembra 
que o navio em que vinha, foi 
atacado duas vezes por um 
submarino, um ataque às 11 
horas da noite e outro às 6 
horas da manhã. Ficamos im-

pressionados com os 
detalhes que ainda se 
recorda. Quando che-
gou e foi desembarcar, 
o juizado de menores 
perguntou quem era 
o responsável por ele, 
ele disse que era o tio 
Sr. Manuel Bernardino. 
O Sr. Bernardino disse 
que não, e hoje o Sr. 
Olívio entende porque 
ele não quis assumir 
a responsabilidade, é 
que estavam em guer-
ra. Assim foi apreen-
dido, e um marinheiro 
ficou de tomar conta 
dele. Mas imaginem o 
marinheiro era inglês e 
o Sr. Olívio, nunca tinha 
ouvido aquela língua, 
mas se entenderam. Para sua 
surpresa, o marinheiro 534 Sr. 
Coelho, resolveu assumir a 
responsabilidade de sua libe-
ração e assim que saiu do na-
vio, seu pai que era escultor 
e já no Brasil trabalhava, che-
gou. Trabalhou com o pai até 
os 20 anos, em esculturas de 
mármore e granito, ate que 
resolveu partir para uma nova 

etapa em sua vida, foi traba-
lhar no comercio em Santos. 
Já tinha ate uma namorada, 
e um dia passeando com seu 
irmão de bonde na cidade, 
e como o transito parou, viu 
três lindas moças passean-
do. Este sempre decidido, 
disse ter gostado da moça do 
meio e a abordou. Já nesse 
dia foi levá-la em casa. Assim 
namorou por 4 anos com ela 

a Etelvina Rodrigues Frade. 
Com ela casou em 07 de maio 
de 1.950, sendo felizes por 53 
anos, hoje já falecida. Fruto 
desse amor nasceu a Bete (já 
falecida) e o Dr. Carlos Carrei-
ra. Estes lhe deram 5 netos e 
6 bisnetos. Depois de um co-
quetel e jantar, tivemos o “Pa-
rabéns a Você” comemorativo 
às 9 décadas de vida do Sr. 
Olívio Carreira.

O aniversariante Sr. Olívio Carreira e o amigo há mais de 48 anos Sr. 
Devanir Banhoz a esposa Sra. Margarete Ribeiro Banhoz e o neto 
Igor Mateus.

Sr. Olívio Carreira o Dr. Julio Viola a esposa Sra. Márcia Viola, o Dr. 
Ary Felipe S. Guimarães e a esposa Sra. Maria Inez Guimarães.

O aniversariante Sr. Olívio Carreira, o filho Dr. Carlos Carreira, Sr. 
Edson Carreira, Sr. Claudinei Constantino, Sr. Célio Jose Zorato e 
demais amigos e familiares.

Sr. Olívio 
Carreira, 
a sobri-
nha e 
afilhada 
Sra. 
Fátima 
Carreira, 
e ainda 
a Sra. 
Maria 
Luiza e o 
Sr. Jorge 
Veiga.

Sr. Olívio Car-
reira com o 
filho Dr. Car-
los Carreira, a 
nora Marilene 
F. Carreira, os 
netos Marcos 
e Thais, Maria 
Luiza e Mar-
celo Nóbrega, 
Ana Carolina 
e Marcelo da 
Costa, Rodrigo 
e Marília e os 
bisnetos Gre-
gory, Marina, 
Gabriel, Andre, 
Mateus e Bea-
triz.

Reunidos junto ao aniversariante Sr. Olívio Carreira vemos o Sr. 
Mauro Estoque a esposa Sra. Fátima Estoque a filha Beatriz e o na-
morado Felipe e ainda o Alan F. Castilho.

Dr. Carlos 
Carreira 

aqui com 
seu ado-
rado pai 
o aniver-
sariante 

Sr. Olívio 
Carreira.

Instante do “Parabéns a Você”.
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Lucas Lima 
cobiçado no brasiL

Vieira recusou proposta 
chinesa por Rui Vitória

“Quando estaVa do outRo lado ninguém 
me deu os paRabéns” - JoRge Jesus

maRcelo pede aos sub-17: 
“não se estRaguem”

sc bRaga Vence Fc poRto nos `pênaltis´ 
e eRgue tRoFéu 50 anos depois

ronaldo prepara-se para 
a final da Champions

Luís Filipe Vieira foi con-
frontado, em viagem pela 
China, onde negociou as 
transferências de Anderson 
Talisca e Jonas, e a expan-
são da marca Benfica na-
quele país, com uma oferta 
para a contratação de Rui 
Vitória. 

Um clube chinês apre-
sentou uma proposta de 
€7,5 milhões para ficar com 
o treinador que conduziu as 
águias ao tricampeonato. 
Segundo A BOLA, o presi-
dente do Benfica recusou. 

A capacidade de con-
duzir o Benfica ao título na 

primeira temporada no co-
mando na equipe, o bom 
desempenho na Liga dos 
Campeões e, sobretudo, a 
capacidade para tirar pro-
veito da juventude alimentou 
o interesse dos investidores 
da China, onde a aposta na 
formação é forte. 

O cenário da saída de 
Rui Vitória, porém, não se 
coloca para Vieira, que se 
mantém convencido de que 
o técnico é pessoa ideal 
para continuar o projeto das 
águias, que implica o apro-
veitamento dos jovens do 
Seixal.

O Presidente da Repú-
blica recebeu a Seleção Na-
cional de sub-17, recém-co-
roada campeã europeia na 
competição que ocorreu no 
Azerbaijão.

“A sorte protege os auda-
zes mas não foi sorte: foi mé-
rito. Grande vitória de Portu-
gal no fim do mundo. Todas 
as gerações têm sido boas, 
tem sido um tempo de prestí-
gio para o futebol português. 
A vossa é uma geração de 
ouro. Quero agradecer-vos 
em nome do País e também 
pedir-vos em nome do País: 
não se estraguem. Não se 
dispersem nem percam este 
impulso. Se continuarem 
coesos, e se cada um tirar 
proveito da sua experiência 
mas mantiverem o coletivo, 
podem levar esta geração 
ao nível do melhor que ti-
vemos. Já estão na história 
mas podem ficar mais ainda. 

Está nas vossas mãos o bom 
senso de gerirem as vossas 
carreiras. Como Presidente da 
República peço-vos: não se 

esqueçam de Portugal. Quan-
do estiverem jogando em In-
glaterra ou em Espanha, não 
se esqueçam que foram e vão 

ser campeões por Portugal”, 
disse Marcelo Rebelo de Sou-
sa na cerimônia que decorreu 
no Palácio de Belém.

Jorge Jesus diz não se 
sentir na obrigação de felici-
tar o Benfica pela conquista 
do campeonato pelo simples 
fato de não ter merecido essa 
atenção nas três ocasiões 
em que se sagrou campeão 
nacional pelo clube da Luz.

“Porque hei de reconhe-
cer mérito ao Benfica e não 
ao Sporting? Fui três anos 
campeão e nunca me deram 
os parabéns, porque tenho 
de fazê-lo agora?”, indagou 
o treinador dos leões, em en-
trevista à SIC Notícias.

“Quando lá chegámos 

também não eram campe-
ões há cinco ou seis anos, 
o nosso percurso tem sido 
alavancar as equipes e é isso 
que estamos a tentar fazer 
no Sporting”, sublinhou Jorge 
Jesus, convicto de que o que 
se passa fora das quatro li-
nhas, especialmente ao nível 
da comunicação, tem muito 
peso no desfecho dos cam-
peonatos:

“O Sporting ao longo des-
tes anos nunca percebeu 
isso, é uma luta de dez me-
ses contra sete anos e contra 
25 anos.”

O lateral-esquerdo Lucas 
Lima, que contribuiu para a 
espetacular temporada do 
Arouca, está a ser bastante 

cobiçado por clubes brasilei-
ros, segundo A BOLA.

O jogador tem contrato 
por mais uma temporada.

A poucos dias da final da 
Liga dos Campeões, entre 
Real Madrid e Atlético de 
Madrid, que se disputa no 
próximo sábado, Cristiano 
Ronaldo mostra-se focado 
na competição de clubes 
mais importante da Europa.

Nas redes sociais, o in-
ternacional português par-
tilhou uma imagem onde 

exibe a sua excelente for-
ma física e os seus exercí-
cios de elásticos. “Prepara-
ção”, escreveu CR7 na sua 
conta oficial do Instagram.

Depois de sábado, Ro-
naldo junta-se aos com-
panheiros portugueses na 
preparação da Seleção 
Nacional para o Europeu 
2016.

Cinquenta anos 
depois, o SC Braga 
volta a vencer a 
Taça de Portugal! 
Vitória frente ao 
FC Porto, por 4-2, 
no desempate por 
marcação de gran-
des penalidades, 
após igualdade a 
dois gols no final do 
acrescimo, ditou os 
festejos da equipe 
minhota no Estádio 
Nacional.

Helton: “eQuipe 
está de paRabéns 

pela atitude”
Helton, goleiro do FC 

Porto, lamentou a derro-
ta mas felicitou a equipe 
pela atitude

Exibição: “Depois de 
uma reviravolta, com 
tanta atitude e domínio 
de jogo, acabámos por 
perder. A equipe está 

de parabéns pela atitu-
de em busca do resul-
tado. Perder faz parte 
do jogo”. Relação com 
Casillas: “Faz parte do 
jogo. Queremos o me-
lhor para o grupo. Um 
ajuda o outro para con-
seguir o melhor”.
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Temer erra os 
mesmos erros

Contatos: www.teresabergher.com
teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

“Tem que es-
tancar a sangria”. 
Teve efeito ca-
tastrófico esta e 
várias outras fra-
ses bombásticas 
disparadas pelo 
então ministro 
do Planejamen-
to, Romero Jucá, 
em conversa com 
o ex-presidente 
da Transpetro, 
Sergio Machado, 
acusado de corrupção. A gravação, entregue 
por Machado em delação premiada à Justiça, 
escancara o que até as pilastras do Planalto 
já sabiam: Jucá está chafurdado no poço de 
malfeitos cavado na Petrobrás; e o seu dese-
jo de paralisar as investigações da Lava-Jato, 
para tentar se livrar das garras rigorosas do 
juiz Sergio Moro.

Em vez de mostrar pulso, o presidente Mi-
chel Temer se acovardou e cometeu erros em 
série. O primeiro deles: em vez de demitir su-
mariamente o colaborador, deu a ele o poder 
de decidir sobre a permanência no governo e 
a chance de explicar à opinião pública o inex-
plicável, num festival de cinismo e mentiras 
em cadeia nacional. O presidente da Repú-
blica arrumou uma saída honrosa para quem 
não tem honra.

Diante da pressão, Jucá acabou exonera-
do. Mas ainda pôde indicar para o comando 
do Ministério do Planejamento o sucessor, 
Dyogo Oliveira, investigado pela operação Ze-
lotes, por suposto envolvimento na comerciali-
zação de emendas parlamentares. Em menos 
de duas semanas de governo, Temer erra o 
mesmo erro, bota a raposa para cuidar do ga-
linheiro.

A população quer que a economia volte a 
respirar. Mas exige, acima de tudo, honesti-
dade na gestão pública, único remédio para 
estancar a sangria provocada pela corrupção 
que feriu de morte o Brasil. 

Participando da festa de en-
trega de Troféus do programa 
Portugal em Ritmo de Show, 
de Araújo Borges e Sonia 
Borges, onde podemos ver 
nesta foto a família de Isaura 
Milhazes; seu marido, Mário 
Alexandre, Margareth Milha-
zes, o casal de empresários da 
Póvoa de Varzim, Acácio Araú-
jo e Fátima Postiga, de férias 
no Rio de Janeiro e também, 
Ernesto Boaventura, Presiden-
te da Casa da Vila da Feira

Mais destaque de 2015
Momento marcan-
te, quando Araújo 

Borges e sua espo-
sa Sônia falavam 

sobre a escolha da 
nossa colaborado-

ra, Isaura Milhazes, 
como Personalida-
de Feminina 2015, 

por serviços presta-
dos à Comunidade, 

recebendo o seu 
lindo troféu  



Rio de Janeiro, 26 de Maio a 1 de Junho de 2016Portugal em Foco 17

TerTúlia no 
CasTelo da Feira

Foi realizado no do-
mingo passado, mais 
uma Tertúlia do Cas-
telo com a presença 
da família feirense e 
amigos que lotaram as 
dependências do Vila. 
O Presidente Ernesto 
Boaventura não esteve 
presente, mas foi re-

Um verdadeiro baile, no salão da Casa da Vila da Feira com os famosos pés de valsa, 
frequentadores desta simpática Casa Regional

Quem estreou nova idade foi a Senhora Sofia e festejou com seu filho, José Américo, 
netos, João e Guilherme, Victor e o bisneto Caetano, na Casa da Vila da Feira

roz malandrinho e o de-
licioso caldo verde.

A atração musical 
foi a sensacional Ban-
da T.B. Show do nosso 
Rogério Costa, tendo 
ainda o folclore, colo-
rindo esta tarde dando 
um lindo show regional 
português

presentado pelos seus 
diretores que recep-
cionaram os amigos e 
associados. Uma tarde 
maravilhosa com direito 
à deliciosa gastronomia 
feirense com sardinha 
portuguesa na brasa, 
frango assado, batata 
cozida, batata frita, ar-

CABARÉ DO CARVALHO

Nesta foto, a Depu-
tada Laura Carnei-
ro foi levar o seu 
abraço ao amigo 
Olivério Carvalho, 
pela passagem do 
seu aniversário, 
a c o m p a n h a d o s 
do Secretário de 
Saúde-RJ, Fernan-
do William, onde 
viveram uma noi-
te maravilhosa no 
famoso Cabaré do 
Carvalho

Album de 
família: quatro 
gerações - Oli-
verio Carvalho, 
sua mãe,, seu 
filho Marcelo 
e o netinho, 
Martim e o
Presidente 
Olivério Carva-
lho distribuiu 
alegria e agra-
decimentos a 
todos que lhe 
abraçaram 
nesta data 
festiva

Clube reCreaTivo PorTuguês de JaCarePaguá 
rua ariaPó, 50 Taquará Tel.: 3251-3585
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Convívio SoCial na CaSa do Porto
Um domingo, 

dia 22, já com 
a essência do 

outono... Clima per-
feito para o convívio 
na Casa do Porto, que 
ofereceu o seu tra-
dicional churrasco e 
ainda foi um encontro 
social de total ambien-
te típico, de dar “água 
na boca”, que foi trazi-
do, no final de sema-
na, para os frequen-

nal bingo e sorteios, 
responsável por este 
alegre e empolgante 

clima.A diretoria “não 
deixou cair a peteca” 
e o almoço começou 

com muitas confrater-
nizações entre todos 
os presentes

Durante o almoço social portuense, no último domingo, vemos o casal, à pri-
meira-dama Berta Branco, esposo, o Presidente Manuel Branco e nosso Pre-
sidente Felipe Mendes

Outra mesa de destaque, o casal D. Florbela, esposo Afonso Bernardo com os 
amigos radialistas, Idália e Maneca

Marcando presença, no domingo na Casa do Porto, os amigos, o casal Maria 
Antônia Ribeiro, esposo Antônio Ribeiro, Alberto, Maria do Céu, Gertrudes e 
uma amiga

tadores daquela Casa 
Regional. A diretoria, 
presidida por Manuel 
Branco organizou um 
almoço para sócios e 
não sócios que teve 
início às 12 horas, na 
sede social da Rua 
Afonso Pena, n.º 39.

Fartura e muita 
apreciação, envolve-
ram o menu da tarde, 
sardinha assada por-
tuguesa com tempero 

de sucesso, churrasco, 
tripas à moda do Por-
to, tudo agradável e de 
excelente paladar, que 
solicitaram “bis” e mais 
“bis”.

O programa foi 
acompanhado por um 
“festival musical”, pro-
vocando muitas dan-
ças no salão social. E 
só podia ser o Conjun-
to Lisboa Rio Show, 
não faltando o tradicio-

feSta do 35.º aniverSário do 
Programa radiofôniCo “Portugal 

BraSil aqui e agora”

dia 29 de maio iníCio àS 12hS
Na Casa da Vila da Feira e Terras de saNTa Maria

Na Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca. Tels.: 2293-1542 / 2293-1686.
Será servido o já tradicional Churrasco Self-Service, com grande variedade 
de carnes e saladas.

aTrações
grande fadiSta maria alCina

Para dançar o Conjunto amigos do alto Minho.
reservas: Tel.: 98897-4717 (Maneca)
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Maneca
Pé de Valsa da 

semaNa em dose 
duPla

Gostei de ver os dois casais, na pista de dança do lindo 
salão da Casa do Porto, numa disputa acirrada. Mas, 
por falta de um júri, não tenho condição de dizer qual 
o melhor, de qualquer forma, para os dois casais, Sr. 
Américo e Dona Diolinda, Sr. Manuel Cardoso e Dona  
Conceição,  os meus parabéns e continuem dançando, 
porque é muito saudável. Abraços, amigos.  

destaque da 
semaNa

Pessoas de bom gosto, sempre presentes aos 
bons acontecimentos, foi o que aconteceu domin-
go passado, na Casa do Porto, como vemos neste 
maravilhoso Cenário fotográfico, o simpático casal, 
Dona Eneide com seu marido, Sr. Francisco Tor-
rão, Diretor Presidente dos Biscoitos Globo. Para o 
distinto casal, muita saúde e até o dia 29 de Maio, 
na Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria,  à 
rua Haddoke Lobo, 195,  para   comemorarmos os 
35 anos do Programa: Portugal Brasil Aqui e Agora, 
com o desejo de muita saúde. 

amizade e cariNho Não tem Preço
Na ausência de alguns dias, do esti-
mado casal. Dona Berta e seu mari-
do, Sr. Manuel Branco, Presidente da 
Casa do Porto, causou alguma preo-
cupação, principalmente para aque-
les que não sabiam, e um deles foi o 
amigo Comendador, Afonso, que me  
ligou perguntando, se eu sabia, por-
que tinha dado vários telefonemas  e 
não atendiam. É verdade, estavam em  
Portugal recarregando as baterias,  
até vieram  mais coradinhos,  como 
vemos nesta linda foto, o distinto ca-
sal, Dona Berta e seu marido Manuel 
Branco ( Presidente), na sequência, 
Dona Idalia e Dona Florbela  com seu 
marido, Comendador Afonso Bernardo 
Fernandes. Para esta especial família 
o desejo de muita saúde e obrigado 
pela atenção dispensada

momeNtos marcaNtes da eNtrega do troféu destaque 2015 

Uma linda confraternização 
da família luso-brasileira 
onde foi homenageada pelo 
radialista, Araújo Borges, 
esposa Sonia, com a entre-
ga do troféu destaque 2015, 
destacamos, a foto ao lado 
onde os anfitriões com os 
homenageados, Camilo 
Leitão, presidente feirense, 
Ernesto Boaventura com 
sua neta Camila 

mais destaques desta 
liNda festa Portuguesa 

Tenho conhecimento da  garra, de Dona Rose, para 
ensinar os jovens a dançar folclore, para minha admi-
ração e apreço, adorei vela numa tarde bem passada 
na Casa Vila da Feira, gostei muito do que vi, e acre-
dito que Dr. Filipe, Diretor do Jornal Portuga em Foco, 
dançar, não deve ser a praia dele, mas com a contra-
tação da  Professora Rose, com certeza qualquer dia, 
esta dando olé, e eu faço votos que sim.

Neste outra foto,destaca-
mos a família Transmon-
tana, recebendo o seu 
troféu destaque 2015, a 
primeira dama trasnmon-
tana,Fátima Paiva, a di-
retora Lúcia Granito e o 
presidente Transmontano 
Antônio Paiva
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

Luísa 
Fernandes 
Martins 
Lopes, da 
Casa de 
Viseu, muito 
feliz ao 
receber a 
sua Moção

coNtINuaÇÃo da HomeNaGem ÀS mÃeS, Na cÂmaRa
muNIcIpal, pela VeReadoRa teReSa BeRGHeR

Maria de 
Fátima Lo-
pes Ferrei-
ra, Mãe ho-
menageada 
pela Verea-
dora  Teresa 
Bergher, no 
passado 11 
de Maio 

Claudia de 
Oliveira 
Carvalho, 
encantada 
com a Moção 
recebida 
das mãos da 
Vereadora 
Teresa 
Bergher

Teresa 
Bergher 
homenageia 
mais uma 
“Mamãe”, 
a simpatica 
Sonia Pei-
xoto, feliz 
ao receber a 
sua Moção

Adriana 
da Glória 

Pilouchas, 
Mãe, muito 
sensibiliza-

da ao re-
ceber  esta 

homenagem 
das mãos 

da querida 
Teresa Ber-

gher

Renata Ma-
ria da Silva 

Maia, feliz 
pelo reconhe-

cimento de 
ser uma Mãe 

amorosa, 
recebendo a 
sua Moção!

Mariluce 
Pagano 

muito 
honrada e 
sorridente 

ao receber 
a Moção 
de Mãe 

amorosa, 
na Câmara 

Municipal 
do Rio de 

Janeiro Lenora 
Cavaliere 
grata pela 
Moção re-
cebida, da 
Vereadora 
Teresa 
Bergher 
ideali-
zadora 
desta ho-
meagem 
às mães

Irradiando 
felicidade,

Ângela Ma-
ria Pellicio-

ne Feingeld, 
recebendo 

da Vereadora 
Teresa Ber-
gher, a sua 

Moção

Maria do 
Carmo 
Santos Ri-
beiro, muito 
emocionada 
ao rece-
ber  a linda  
Moção das 
mãos da 
vereadora 
Teresa Ber-
gher

Maria Luísa Botelho, Mãe extremosa quando a 
vereadora  Teresa Bergher  entregava a Moção das 
honrosa pelo dia das mães

Maria Alzira 
Leite Lima, 
demonstrou 

com um 
lindo soriso, 

receber a 
Moção pelo 

Dia das Mães, 
oferecida 

pelavereadora 
Teresa 
Berghe 
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Leila Monassa 
o Bacalhau

Modo de preparar:

Ingredientes

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
MAIO – 29 – Domingo – 12:20h. Festa dos Aniver-
sariantes do Mês de Maio. Missa na Capela da Rai-
nha Santa Mafalda – Bufe variado com a culinária 
do Arouca Barra Clube – Baile show com o Conjunto 
Típicos da Beira Show – Apresentação do R.F. Se-
rões das Aldeias.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
MAIO – 29 – Domingo – 12h. Churrasco self-service. 
Aniversário do programa Portugal Brasil Aqui e Agora 
Maneca e Idália no Salão Social. Musica ao vivo com 
amigos do Alto Minho.

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

JUNHO – 01, 08, 15, 22 E 29. 12h. Almoço das Quar-
tas. Almoço por adesão e bebidas não inclusas. Servi-
ço a La Carte. Venda de doces portugueses.
JUNHO – 5 – Domingo – 12:30h. Almoço dos Aniver-
sariantes e Comemoração do Tricampeonato do Ben-
fica. Adesão: R$ 60,00 (Bebidas não inclusas). Car-
dápio: churrasco, sardinha portuguesa assada, febras, 
caldo verde, empadão, saladas e acompanhamentos. 
Sobremesa: banana assada com canela e açúcar e o 
bolo dos ani-versariantes. Atração: T.B. Show, Bingo e 
dançarinos.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 

MAIO – 25 – Quarta-feira – 13h. “Almoço – Bingo”. 
Venha passar uma tarde divertida com muitos prêmios, 
comidas deliciosas, lanche no fim da tarde. Valor da en-
trada: R$ 30,00.
MAIO – 28 – Sábado – 20h. “Noi-te de Fados”. Atração: 
Ana Paula e Camilo Leitão. Baile: Trio Cláudio Santos. 
Entrada: bolinho de bacalhau. Jantar: postas de baca-
lhau com batatas assadas ao forno e opcional teremos 
escalopinho ao molho madeira. Atração: R.F. Guerra 
Junqueiro. Valor da entrada: R$ 70,00.

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

MAIO – 28 E 29 – Sábado e Domingo. Torneio de Sue-
ca. Masculino e Feminino. Taxa de inscrição: R$ 50,00 
(incluso medalha de participação, troféus aos campe-
ões e convite para participação no almoço dia 29). Mais 
informações: Ne secretaria do clube, por email ou atra-
vés dos telefones (21) 2225-1820 e 2205-4698.
MAIO – 29 – Domingo – 12h. Festa das Cruzes. Para 
animar: Claudio Santos e Amigos. Folclore com apre-
sentação do Rancho Juvenil da Casa do Minho. Car-
dá-pio: Entrada: Tremoços. Almoço: arroz de frango e 
malandrinho. Vitela assada à Rio Cavado; Caldo ver-

de; saladas. Sobremesa: Farturas. Doces Portugueses 
JUNHO – 24 – Sexta-feira – 20h. Jantar e Show 
Verde Vinho. Cantos românticos com Mario Simões, 
acompanhado pela Banda T.B. Show. Apresentação 
de piano com a pianista Ana Isabel, da Academia 
de Música Cartaxo. Para saborear: Bolinho de ba-
calhau – Caldo verde a 3 potes – Bacalhau à Ri-
beira. Para beber: Vinhos Portugueses – Cerveja 
– Refrigerantes e Água. Doces portugueses como 
sobremesa.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
JUNHO – 25 E 26 – Sábado e Domingo – 9h. Torneio 
de Futebol de Salão das Casas dos Açores da América 
do Sul. Taça da Autono-mia 2016 Rio de Janeiro. Local: 
Ginásio Comendador João Soares de Medeiros – Casa 
dos Açores do Rio de Janeiro (Avenida Melo Matos, n.º 
25 – Tijuca). Apoio Governo dos Açores.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido – Tel.: 3178-4254
JUNHO – 11 – Sábado – 18:30h. Xote Poveiro. Um ar-
rasta pé gos-toso demais da conta e para es-quentar 
várias comidas e atrações arretadas! Conjunto de forró 
Trio Massapê. Espetinhos diversos. Petiscos. Doces. 
Atividades para crianças: cama elástica e brincadei
-ras. Valor da entrada: 10,00 convi-tes antecipados. 
15,00 na hora da festa. Crianças até 12 anos não pa-
gam. Comidas e bebidas a parte.

IMPÉRIO PARTICULAR DO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO DE NITERÓI

Rua Vereador José Vicente  Sobrinho, 485 – 
Engenhoca – Niterói

MAIO – 27 – Sexta-feira – Corte de carne, doada por 
seus devotos.
MAIO 28 – Sábado – De 7 as 10 horas, distribuição de 
carne e pão aos pobres.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50  

Tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
JUNHO – 5– Domingo – Sede Social – 12h. Almoço 
em homenagem aos naturais de Penalva do Castelo, 
Mangualde e Satão. Cardápio: Cozido à Portuguesa 
completo, strogonoff e frango assado uma maravilhosa 
mesa de frutas, banana assada com açúcar e cane-
latipo self-service. Atrações: Conjunto amigos do Alto 
Minho, animando a festa. Às 14 horas sensacional fes-
tival de folclore Português do Rio de Janeiro.

CASA UNIDOS DE PORTUGAL
Rodovia Amaral Peixoto, km 11 – Coelho – Alcântara 
– SG Rua Cristiano Otoni, 201 Tel.: 2701-6846
JUNHO – 12– Domingo – 12:30h. Almoço delicioso 
churrasco completo, com arroz de polvo, sardinha por-
tuguesa na brasa e saladas variadas. Atração musical: 
Conjunto Rio Lisboa Show.
 

Ajudar a emagrecer – pois tem poucas calo-
rias e gorduras; fortalecer o sistema imuno-
lógico – por ser um alimento rico em selénio;
Melhorar estados de stress – porque é rico 
num aminoácido essencial, o triptofano, que 
ajuda a aumentar a serotonina, que é uma 
hormona que melhora o humor; ajudar a com-
bater o mau humor associado à Tensão Pré 
Menstrual – por aumentar a serotonina.

Ferva a água, abaixe o fogo e coloque o ba-
calhau para cozinhar
Em outra panela, ponha água e um fio de 
azeite 
Coloque os ovos, batatas com casca e as ce-
nouras para cozinhar.
Comece com fogo alto e quando começar a 
ferver coloque as folhas de couve. 
Retire depois de uns 15 minutos.
Escorra tudo sirva com um fio de azeite e sal-
sinha picada.

2 postas de baca-
lhau dessalgado
2 ovos
2 batatas médias
2 cenouras

4 folhas de couve 
4 dentes de alho
Sal a gosto
Azeite a gosto

Domingo imperdivel
Maio – 29 – doMingo – 12h.

na casa do Minho 

Festa das cruzes. 
Animação Claudio Santos e Ami-
gos. Folclore com apresentação do 
Rancho Juvenil da Casa do Minho. 
Cardápio: Entrada: Tremoços. Al-
moço: arroz de frango e malandri-
nho. Vitela assada à Rio Cavado; 
Caldo verde; saladas. Sobremesa: 
Farturas. Doces Portugueses 
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Sangue é vida
A importância das doa-

ções de sangue é inques-
tionável. Ninguém está 
livre de precisar de uma 
transfusão de sangue em 
algum momento da vida. 
Seja por um acidente, uma 
cirurgia ou um simples 
procedimento médico, todos nós podemos 
passar por uma situação em que a transfu-
são seja indispensável e, mesmo com todos 
avanços tecnológicos, nenhuma substância 
sintética pode substituir o sangue que corre 
em nossas veias.

Para ajudar a salvar vidas não é preciso 
muito esforço: o doador precisa ter entre 16 
e 69 anos, pesar mais de 50 kg, não deve es-
tar em jejum, precisa ter dormido pelo menos 
seis horas e não ter ingerido bebidas alco-
ólicas nas 12 horas anteriores à doação. É 
necessário também evitar o cigarro por pelo 
menos duas horas e o consumo de alimentos 
gordurosos nas três horas que antecedem 
a doação. Não podem doar sangue pesso-
as que tiveram diagnóstico de hepatite após 
os 10 anos de idade; mulheres grávidas ou 
amamentando; pessoas expostas a doenças 
transmissíveis pelo sangue como aids, he-
patite, sífilis e doença de chagas; usuários 
de drogas; e pessoas que tiveram relaciona-
mento sexual com parceiro desconhecido ou 
eventual sem uso de preservativos. A orien-
tação sexual não pode mais ser usada como 
critério para a seleção, por não constituir ris-
co em si própria. Ou seja, não deverá haver, 
no processo de triagem e coleta de sangue, 
manifestação de preconceito e discriminação 
de qualquer espécie. 

Mesmo sendo um ato simples e rápido, 
poucas pessoas são doadoras regulares. 
Seja pela correria do dia-a-dia, ou por pre-
guiça de se deslocar até um hemocentro. 
A verdade é que sempre podemos pensar 
numa desculpa para adiar a doação. A úni-
ca maneira de torná-la um ato rotineiro é a 
conscientização. É importante ressaltar que 
o sangue retirado não faz a menor falta para 
o doador e pode salvar ser utilizado em até 
quatro pacientes diferentes, dependendo do 
caso. Para os residentes no Rio que estive-
rem interessados em colaborar, é só procurar 
o HemoRio na Rua Frei Caneca, nº 08, no 
Centro, todos os dias de semana, de 7 às 18 
horas. Quem ainda tiver alguma dúvida, o te-
lefone para contato é o 2332-8611.

NOSSA SAÚDE

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Num clima de Outono o 
Enlace de Luzia & João

Momento em que os noivos Luzia e João diziam o “Sim” à 
viva voz, ao Diácono Nélio

A caminho do altar, os noivos, Luzia Santana Coelho Mar-
tins e João Alves Martins

A tradicional 
pose, no altar, 
dos nubentes 
Luzia e João 
com os padri-
nhos Ricardo 
e Tatiane, 
Carlos Augus-
to e Nádia, 
José Luiz e 
Jacira e a 
linda daminha 
Natália

Uma data inesquecí-
vel na vida do queri-

do casal Luzia Santana 
Coelho Martins e João 
Alves Martins que, neste 
último dia 21 de maio na 
belíssima Capela de São 
Pedro em Maricá, com a 
presença de familiares e 
amigos, sob o clima ame-
no da Lagoa de Araçatiba 
viveram momentos de 
total êxtase. Com a fes-
ta de seu casamento. A 
celebração foi realizada 
pelo diácono Nélio que 
diante de Deus abençou 
esta linda união.

A noiva muito emo-
cionada não conteve 
sua emoção pela re-
alização deste sonho. 
Logo a seguir ao ato 
religioso os nubentes 
recepcionaram familia-
res e amigos para um 
delicioso café da manhã 

Aspectos 
de 

familiares e 
amigos que 
estiveram 
presentes 
nesta data 
especial 

da vida do 
casal Luzia 

e João 
Martins,

e em seguida um sucu-
lento churrasco festivo 
com direito à música 
ao vivo com a cantora 
Mariana Cunha e Ra-
fael do Cavaco. Não 
podemos de deixar de 
destacar a linda orna-
mentação e Cerimonial 
dos jovens Anderson 
Passos e Alan Martins 
que deixaram o sítio do 
casal, em Maricá, des-
lumbrante.

Os noivos Luzia e João e a daminha, Natália num registro dian-
te do bolo festivo da belíssima ornamentação no sítio, em Ma-
ricá

Luzia João


