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CADERNO DE SÃO PAULO

Vemos um dos muitos flagrantes, do enlace que 
agitou a comunidade luso-paulista, na ultima sema-
na, dos jovens Flávia & Fernando. Trazemos esta 
reportagem exclusiva, o aniversario do Rancho Fol-
clórico da Casa de Portugal de Campinas, a coluna 
Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, e ou-
tros assuntos de interesse. Confira.

Rio de Janeiro, de 18 a 24 de Maio de 2017

“Está no Programa do 
Governo. Mas a questão 
não é tanto o Governo po-
der vir a apoiar esse tipo 
de reforma a tempo par-
cial, mas mais apoiar a 
integração de jovens, que 
pudesse ser facilitada por 
esse fato”, afirmou Vieira 
da Silva , em Lisboa.

Segundo explicou o 
ministro, a ideia é um 
trabalhador que esteja já 
próximo da sua idade de 
reforma “poder continuar 
a trabalhar, mas com um 
contrato a tempo parcial 
e, ao mesmo tempo, ter 

A grandeza de
dois jovens corações...

Mãe do Ano da Casa do Porto-2017, senhora Florbela, Mãe mais 
idosa, Dona Maria Emília, Mãe mais Jovem, Eliane, ao lado do 
Comendador Afonso Bernardo e da Primeira Dama, Berta Branco. 
Detalhes última página do tablóide

Bonita imagem das Mães eleitas na Casa do Minho: Mãe do Ano-
2017, Cristina Figueiredo, Mãe mais idosa, D. Laurinda e mais jovem, 
Lívia Maneiras. Detalhes na página 16

Presidente Ernesto Boaventura, com a Mãe do Ano-2017, da Casa, 
Lúcia Boaventura, esposo Arlindo, filhas Renata e Daniela e a Mãe 
mais idosa, D. Rosa Boaventura Detalhes na página 8

Presidente José Henrique com a esposa, primeira dama Verônica e as 
Mães homenageadas: Mãe da Casa das Beiras - Ano 2017, D. Maria 
Lourdes Ramalhoto, Mãe mais idosa, D. Ilda Manuela Ramos Silva e 
a Diretora Neumara. Detalhes na página 8

Diretora Maria Alice, quando homenageava a Mãe do Ano 2017 da 
Casa dos Trás-os-Montes, Sineide Loureiro e a Mãe mais jovem, Da-
niele. Ao fundo, o Conjunto Vilacondenses. Detalhes na página 8

Momento da homenagem à Mãe do Ano da Casa dos Açores que 
teve como eleita Thereza Vieira da Rocha Borges, recebendo flo-
res da Diretora Rosemeri e familiares. Detalhes na página 20
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já parte da sua reforma”, 
o que significa que, na 
prática, o trabalhador 
ficaria a receber o mes-
mo: uma parte paga pela 

empresa, outra pela Se-
gurança Social.

“É uma medida exi-
gente tecnicamente e es-
tamos a trabalhar nela. E 

flávia & fernando
a Paulicéia

o compromisso é que ela 
seja criada nesta legis-
latura”, afirmou Vieira da 
Silva, recusando compro-
meter-se com a sua intro-
dução já no próximo ano.

O ministro insistiu que 
a medida pretende “abrir 
espaço para essa inser-
ção dos jovens desem-
pregados no mercado 
de trabalho e, ao mesmo 
tempo, ajudar a transferir, 
a fertilizar, o conhecimen-
to que aqueles que já es-
tão próximos da saída do 
mercado de trabalho têm 
ainda para dar”.

As leis eleitorais vão 
ser alteradas este ano: o 
Governo e o PSD estão de 
acordo em tornar automá-
tico o recenseamento dos 
portugueses emigrados 
com base na plataforma 
do Cartão do Cidadão e 
em testar o voto eletrônico.

Embora bastasse o 
assentimento do PS e do 
PSD para a questão do 
recenseamento automáti-
co, também o BE entregou 
um projeto de lei nesse 
sentido. Além deste recen-

seamento automático, há 
ainda entendimentos para 
que o regime de voto dos 
portugueses emigrados 
nas várias eleições nacio-
nais seja uniformizado. O 
objetivo é deixar que os 
emigrantes possam esco-
lher entre votar presencial-
mente nos postos consula-
res ou por via postal.

Atualmente os emi-
grantes votam para as 
legislativas por correspon-
dência, enquanto nas pre-
sidenciais e nas europeias 

o voto é obrigatoriamente 
presencial, nas presiden-
ciais do ano passado vo-
taram apenas 4,69% dos 
eleitores recenseados, e 
nas europeias de 2014 a 
participação foi de 2,09%. 
Mesmo nas legislativas a 
participação eleitoral dos 
portugueses recenseados 
nos círculos do estran-
geiro é muito baixa: em 
Outubro de 2015 votaram 
apenas 28.354 cidadãos 
(11,68%) dos 242.853 re-
censeados.

PSD e PS de acordo no recenseamento
automático de emigrantes

Governo quer avançar
com reforma a tempo

parcial até 2019

O número de funcionários públicos aumentou 1% 
no primeiro trimestre deste ano, para 669.237 pos-
tos de trabalho, de acordo com a Síntese Estatística 
do Emprego Público divulgada.

Os movimentos de entradas e de saídas dos tra-
balhadores, nos primeiros 3 meses ,“o conjunto do 
setor das administrações públicas registou um saldo 
positivo de 5.416 postos de trabalho”.

Este fluxo resulta, na maior parte, dos “movimen-

tos de trabalhadores na administração central e, no 
âmbito deste subsetor, nos estabelecimentos de 
educação e de ensino do Ministério da Educação”.

No primeiro trimestre, os movimentos dos traba-
lhadores registados no Ministério da Educação “re-
presentaram mais de 32% do total das entradas e 
de 27% do total das saídas do subsetor administra-
ção central e perto de 50% do saldo líquido global 
do subsetor”.

Administração pública com mais 6.761 trabalhadores no 1.º trimestre

O secretário-geral do 
PCP defendeu,  a redu-
ção generalizada dos ho-
rários de trabalho, sem 
perda de remuneração, 
tendo em conta a moder-
nização e novas tecnolo-
gias à disposição, e até 
como forma de criação de 
mais postos de trabalho.                                                                                                                                        
Numa audição pública no 
parlamento sobre o tema, 
o secretário-geral comu-
nista, Jerónimo de Sousa, 
lamentou que PS, PSD e 
CDS-PP tenham voltado 
a derrubar recentemen-
te diplomas do PCP no 
sentido de desbloquear 
a contratação coletiva e 
o fim da sua caducidade 
e defender o princípio do 
melhor tratamento ao tra-
balhador como está “ins-
crito na Constituição”.

“O PCP levou a votos 
e, nesta matéria, como 

PCP defende menos horas de trabalho para 
fazer face à revolução tecnológica

aqui alguém disse há 
sempre uma natureza de 
classe nas coisas e PS, 
PSD e CDS juntaram-
se e derrotaram a inicia-
tiva do PCP”, afirmou.                                                            
“Quando tanto se fala do 
desenvolvimento tecnoló-
gico - economia digital, in-
teligência artificial, quarta 
revolução industrial - para 
justificar novos ataques, 
prolongamentos de ho-
rários e não haver regras 
nos horários, é então ain-
da mais a hora de assumir 
a redução dos horários de 
trabalho”, disse.

CASA DAS bEIRAS

CASA DO PORTO

CASA TRAS-OS-MONTES
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Sábado de muita Fé e Louvor a
N. S. de Fátima Na CaSa do Porto

A família portuense reu-
niu-se, no último sábado 
para homenagear Nossa 
Senhora de Fátima, num 
belíssimo momento de fé, 
onde associados e amigos 
marcaram presença. O 
Presidente Manuel Branco 
e esposa, a primeira-da-
ma Berta Branco e demais 
diretores, numa brilhante 
iniciativa realizaram esta 
festa, onde a alegria e des-
contração foram a marca 
registrada desta tarde da 
comunidade portugue-
sa. Sem qualquer dúvida, 
mais uma vez, nosso povo 
mostrou toda sua devoção 
e louvor à Nossa Senhora 
de Fátima.

Dava gosto em ver as 
famílias reunidas para lou-
varem a nossa Mãe Maior. 
Logo a seguir ao ato litúr-
gico, a Diretoria Portuen-

Momento de fé deste distinto casal, o Presidente da Casa 
do Porto, Manuel Branco e esposa D. Berta Branco ao lado 

da imagem de N. Sra. de Fátima

Linda ima-
gem diante 
do bolo em 
lembrando 

o dia da 
primeira 
aparição 

de Nossa 
Senhora de 
Fátima, na 

Cova da Iria 
com todos 

reunidos no 
tradicional 

parabéns co-
memorando  
os 100 anos 
de devoção 

a N. S. de 
Fátima

se ofereceu um almoço 
especial. Além de vinhos 
portugueses das melho-
res procedências. Mas, o 
ponto alto da tarde foram 
os devotos e amigos reu-
nidos diante do bolo onde 
via-se a foto da imagem 
de Nossa Senhora de Fá-

tima. Os presentes a sau-
daram com uma calorosa 
salva de palmas e pediram 
a Deus e Nossa Senhora, 
Paz, Proteção e Sucesso 
para toda a humanidade. 
Sem dúvida, uma tarde/
noite inesquecível para 
todos que prestigiaram 

este evento realizado pela 
diretoria portuense.

Para colorir ainda mais 
estas homenagens apre-
sentou-se o Rancho Fol-
clórico Armando Leça, 
mostrando que o folclore 
está presente em toda 
nossa cultura

Comenda-
dor Henrique 

Loureiro fiel 
devoto de Nos-
sa Senhora de 
Fátima, trans-
bordando de 

emoção junto 
a imagem de 

Nossa Senho-
ra. No momen-

to aproveitou 
para enaltecer 

o Presidente 
Manuel Branco 
pelo seu traba-
lho à frente da 
Casa do Porto

Linda foto onde se ver a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima em seu pedestal coberto de flores e as bandeiras de 

Portugal e Brasil unidas na mesma fé

Mesa do 
Presiden-
te Manuel 

Branco, 
esposa 

Berta 
Branco, 
Comen-

dador 
Henrique 
Loureiro 

e D. Rosa 
acompa-

nhados  
de amigos 

presen-
tes nesta 

ocasião

O Pre-
sidente 
Manuel 
Branco 
agrade-
cendo a 
presença 
de todos 
na Casa 
do Porto, 
feliz pela 
tarde 
maravi-
lhosa de 
reflexão 
e amor 
a Nossa 
Senhora

Emoção 
e folclore 
na alma 

dos com-
ponentes 

do R.F. 
Armando 

Leça, 
quando a 
garotada 
interagia 

com os 
folclo-
ristas 

adultos

Panorâmi-
ca da Casa 

do Porto, 
totalmente 
lotada, no 

sábado 
de louvor 
a Nossa 
Senhora 

de Fátima

Verdadeiro espetáculo de folclore com o R.F. Armando Leça, divulgando o regionalismo da 
cidade invicta - Porto

O Conjunto Trio Josevaldo deu o tom musical no sábado portuense, agradando c sempre
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PaPa saúda o “querido Povo Português” e 
oferta rosa de ouro à fátima

O Papa Francisco ofereceu uma Rosa 
de Ouro ao Santuário de Fátima,  transfor-
mando  o Templo Mariano no terceiro local 
de culto do mundo com mais símbolos de re-
conhecimento pelo espírito de lealdade para 
com a Santa Sé.

O Papa se apresentou diante da Nossa 
Senhora “nas vestes de pastor universal”, 
para lhe oferecer “o buquê das mais lindas 
flores que Jesus confiou” aos seus cuidados, 
ou seja, “os irmãos e irmãs do mundo intei-
ro”. E pediu aos fiéis que o acompanhassem 
neste gesto, “de coração”, para que o seu 
buquê de flores, a sua “rosa de ouro”, seja 
fruto de “um só coração e uma só alma”.

Manifestando-se feliz pela expectativa do 
encontro com o “querido povo português” na 
“casa da mãe”, Francisco agradece os mui-
tos convites que recebeu para visitar outros 
pontos do país. “Bem sei que me querias 
também nas vossas casas e comunidades, 
nas vossas aldeias e cidades. O convite che-
gou-me. Escusado será dizer que gostaria 
de  aceitar, mas não me é possível”, afirma 
o pontífice.

O Papa pediu aos fiéis que continuem 
a rezar por ele. “A oração ilumina os meus 
olhos, para saber olhar os outros como Deus 
os vê, para amar os outros como ele os ama. 
E, em seu nome, venho até vós na alegria 
de partilhar o evangelho da esperança e da 
paz”.

Na missa do Papa Francisco,  despediu-
se de Nossa Senhora de Fátima como um 
qualquer peregrino. Com um sorriso no ros-
to, o Santo Padre acena na sua despedida.  
Com o recinto superlotado, assim como a 
esplanada que envolve a Basílica da San-
tíssima Trindade, o Papa celebrou o Cente-
nário das Aparições de Fátima e canonizou 
os Pastorinhos Jacinta e Francisco, na pri-
meira canonização realizada em Portugal. 
Mais de 500 mil pessoas assistiram a estes 
acontecimentos históricos, sob  excelentes 
condições meteorológicas e um ambiente re-
cheado de alegria e de emoção.  O primeiro 
aplauso surgiu quando Jacinta e Francisco 
foram declarados ‘Santos da Igreja’. O gran-
de momento, porém, aconteceu na Procis-
são do Adeus. O Papa despediu-se da Vir-
gem, acenando um lenço branco “ como um  
qualquer peregrino”. Um gesto que impres-
sionou os fiéis. Francisco acenou energica-
mente o lenço do adeus, ao longo de toda 
a procissão que fez regressar ao pedestal,  

durante as cerimónias, mas que seguiu até 
ao fim e despedindo - se da Cova de Iria com 
o lenço branco. Nunca se ajoelhou, culpa da 
dor ciática e artroses. O lenço branco é um 
gesto inédito nas celebrações católicas e é 
uma particularidade portuguesa, também a 
quantidade de velas que encheram o recinto 
durante a noite. Na conferência de imprensa 
organizada e com indicações da sequência 
de perguntas segunda a língua. As duas 
primeiras para o país visitante, português, 
seguindo - se o italiano, o inglês, o alemão, 
o espanhol, cada um com uma questão. Ter-
mina com uma terceira pergunta para Por-
tugal, onde só a vaticanista Aura Miguel, da 
Rádio Renascença, tem lugar garantido. As 
outras duas perguntas são da RTP e Lusa, 
acordadas pelos seis órgãos de comunica-
ção social portugueses.

O Papa Francisco responde a todos, res-
guardando-se perante determinadas ques-
tões que entende deverem ser respondidas 
pelos políticos. Bem-humorado, não resiste 
a comentar que as mulheres tinham ganho a 
dianteira ao verificar que tiveram as primei-
ras intervenções.

Dificuldades acrescidas para a tripulação 
da TAP para servir as refeições, uma equipe 
dirigida por 2 comandantes, Ricardo Hiban e 
Nuno Duque, co-piloto Teixeira Silva e che-
fe de cabine Sofia Barco, com Vítor, Cata-
rina, Francisco, Beatriz, Cláudia e Carolina. 
A quem o Sumo Pontífice agradeceu uma a 
um o trabalho com a entrega de lembranças.

alva de rosas à Capelinha das Aparições.                                                                                             
Neste momento juntam-se outros dois, am-
bos do dia anterior: Francisco a rezar, sem-
pre de pé – por dificuldades em colocar-se 
de joelhos – diante da imagem de Nossa Se-
nhora de Fátima e quando percorre o San-
tuário a pé antes da bênção e da Procissão 
das Velas. As palavras do Papa, enquanto 
olhava para Fátima, foram sempre amáveis 
– “Temos mãe” e “Uma senhora tão bonita”. 
Mas não foi por isso que deixou de lançar 
alertas aos católicos. Advertiu para “o risco 
do Inferno” de uma vida sem Deus e subli-
nhou que Maria não pode ser uma “santinha 
a quem se recorre para obter favores a bai-
xo preço”. O Papa deixou também um claro 
recado à Igreja Católica: “O rosto jovem e 
belo da Igreja brilha quando é missionária, 
acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e rica 
no amor”. 

O Papa Francisco partilhou um resumo da 
viagem a Fátima no Instagram. O vídeo inclui 
alguns dos principais momentos da viagem 
como “peregrino”, da oração na Capelinha 
das Aparições à visita aos túmulos dos pas-
torinhos e a própria missa de canonização 
e que assinalou o centenário das aparições. 
Durante a passagem por Portugal, Francisco 
fez uma outra publicação nas redes sociais, 
sobre o momento em que rezou em frente à 
imagem de Nossa Senhora. “A todos, abra-

ço e confio a Jesus, «principalmente os que 
mais precisarem» ― como Nossa Senhora 
de Fátima nos ensinou a rezar.”   Na volta a 
Roma o voo com 50 minutos de atraso em 
relação ao previsto, que os pilotos acabam 
por recuperar e 40 minutos depois, o Papa 
surge na zona dos jornalistas para iniciar 
uma conferência de imprensa. Diz estar feliz. 
Uma lucidez e rapidez de raciocínio que con-
trastam com algum cansaço físico revelado 

PSD: Crescimento da economia deve-se 
às reformas do anterior Governo
“Estamos contentes com a recuperação do PIB que se deve 
às reformas realizadas pelo anterior Governo, à conjuntura 
internacional e na União Europeia mais favoráveis”, decla-
rou Inês Domingos. Para os sociais-democratas, os valores 
refletem “o esforço das empresas e das famílias que leva-
ram a economia para a frente, apesar de o Governo ser 
inerte e ter revertido reformas”. “Esperamos que a econo-
mia continue a crescer a um ritmo superior a 2% para tentar 
recuperar uma parte do que foi perdido”, disse.
PS quer medidas que promovam turismo 
científico e de saúde
O Partido Socialista apresentou  no Parlamento 3 projetos 
de resolução com vista à promoção do turismo científico e 
do turismo de saúde, para o alargamento da procura turís-
tica no pais. “O turismo de saúde consiste na realização 
de um tratamento específico para a cura de uma doença 
e representa aproximadamente 20% do mercado de saúde 
e bem-estar”, afirmam os deputados socialistas. No outro 
projeto, os socialistas vêm recomendar ao Governo a imple-
mentação de medidas que promovam o turismo científico, o 
qual “está a registar um aumento da procura em Portugal, 
especialmente nas ilhas dos Açores e da Madeira”, dizem.
intermarché investe 10 milhões em nova loja na 
Ericeira
O Intermarché vai investir 10 milhões de euros na abertura 
de uma nova loja situada na Ericeira. 
Com a abertura deste novo espaço, a rede do Grupo os 
Mosqueteiros, vai criar 120 novos postos de trabalho. A 
inauguração desta nova loja é um marco na região pelo in-
vestimento que representa e pelos postos de trabalho que 
permitiu criar,” explicou Mathieu Descoubès, administrador 
de marketing .O grupo, que está em Portugal há 25 anos, 
vai passar a deter 246 espaços no pais .
Sagres investe 7,5 milhões de euros em nova 
campanha
A cerveja Sagres quer “dar voz às novas gerações”, “as 
mais bem preparadas de sempre”, explicou o diretor de 
marketing da Sagres, Filipe Bonina, referindo-se aos mil-

lennials. A campanha multimeios vai para o ar esta semana: “Sa-
gres, Ninguém nos Pára’. A nova assinatura substitui, o slogan 
“Sagres Somos Nós”. O  investimento será de 7,5 milhões de 
euros. A nova campanha é para os jovens entre os 18 e os 35 
anos, Filipe Bonina garantiu que o futebol vai continuar a ser uma 
das grandes apostas da marca. 
taP transporta mais 35% de passageiros em abril
A TAP teve um aumento de 35% no número de passageiros em 
toda a sua rede no passado mês de Abril, atingindo um total de 
1.167.632 passageiros, ou seja, mais 302.475 do que no mesmo 
mês de 2016. O crescimento europeu foi de 33,1%, registando 
mais 182.331 passageiros do que no ano anterior, tendo Espa-
nha e Bélgica como os destinos com os melhores resultados. O 
Brasil, salienta a TAP, “continua a dar claros sinais de retoma”, 
com a companhia a transportar mais 21 mil passageiros que no 
mesmo mês do ano passado, ou seja, mais 22%. A taxa de ocu-
pação foi de 85,4% em toda a rede, com uma subida de 12,4% 
relativamente ao mesmo período de 2016.
Durão Barroso: “o Brexit foi um erro e vamos pagar 
um preço alto por ele”
Durão Barroso defendeu que a decisão do Reino Unido em 
abandonar a União Europeia “foi um erro”. “Acho que foi um erro. 
Para o Reino Unido e para a Europa. Foi um erro e vamos pagar 
um preço alto por ele”, afirmou durante o congresso Business 
of Luxury Summit. Questionado sobre o papel da City, o centro 
financeiro de Londres, e a possibilidade de algumas instituições 
deslocalizarem o seu negócio para outras cidades europeias, Du-
rão Barroso descarta o cenário. Durão Barroso diz também não 
notar um interesse de Frankfurt ou Berlim para captar esses ban-
cos em eventual mudança devido ao Brexit. “Se se trouxer esses 
bancos, também se traz riscos”, alertou.
Cantor português Salvador Sobral vence Festival 
Eurovisão
A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador 
Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacio-
nais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrâ-
nia. Na fase final, sábado, do Festival Eurovisão da Canção foi 
disputada por 26 países. A melhor classificação portuguesa num 
Festival da Eurovisão, um sexto lugar, foi obtida por Lúcia Moniz, 
em 1996, com a música “O meu coração não tem cor”, tendo esta 

sido também a última vez que Portugal ocupou um lugar 
no top 10. O presidente da República e o primeiro-minis-
tro de Portugal,  postaram mensagens de felicitações nas 
redes sociais.
tráfego nas auto-estradas da Brisa cresce 
3,3% até março
A Brisa Concessão Rodoviária registou no primeiro tri-
mestre um aumento do tráfego de 3,3%, não tendo con-
tado com o efeito positivo da Páscoa, que este ano foi em 
Abril, nem com o efeito do ano bissexto como aconteceu 
em 2016. Nos primeiros 3 meses deste ano o crescimen-
to orgânico do tráfego foi de 6,5%, sendo que o efeito ca-
lendário resultou uma diminuição de 2,3% face ao mes-
mo período de 2016.  Na rede da BCR, a A9 – CREL – foi 
a auto-estrada a registar o maior crescimento no trimes-
tre, de 12,5%, seguindo-se a A5, entre Lisboa e Cascais, 
com um aumento de 7,6% na circulação. Em 2016 a BCR 
apresentou um aumento da circulação de 7%.
Fórum das comunicações lusófonas 
identifica desafios da digitalização
O meio digital “traz benefícios significativos para os con-
sumidores, cria oportunidades para as empresas e ace-
lera o desenvolvimento da economia”. Mas com essas 
oportunidades vêm diversos desafios, como o que hoje 
enfrentam os meios de comunicação na sua relação com 
as plataformas sociais. “Quem controla o inferface con-
trola o negócio”. Nas conclusões do fórum, a Aicep re-
conhece que “a natureza “digital-friendly” dos conteúdos 
colocou a indústria de media no “olho do furacão” de uma 
profunda distorção . “A internet permitiu a abertura de no-
vos canais e mercados para chegar aos consumidores”. 
Assim, “é necessário que os media se redefinam no seu 
propósito, que parece esquecido quando se precipitaram 
na corrida ao digital, e que acompanhem os avanços tec-
nológicos para não ficarem para trás”. A Aicep diz tam-
bém que o “enorme potencial das economias dos paí-
ses de expressão portuguesa” permite às organizações 
associadas da Aicep “encarar com confiança, motivação 
e determinação o seu futuro e o processo de transforma-
ção digital já em curso”.
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Caros leitores:
Trago à baila para 

vosso conhecimento uma 
questão bem interessan-
te e que ETA norteando a 
alteração do entendimento 
até então esposado. 

O STJ recentemente 
decidiu que na dissolução 
de união estável mantida 
sob o regime da separa-
ção obrigatória de bens, 
a divisão daquilo que foi 
adquirido onerosamente 
na constância da relação 
depende de prova do es-
forço comum para o incre-
mento patrimonial. A tese 
foi firmada pela Segunda 
Seção do Superior Tribu-
nal de Justiça. 

Segundo o relator do 
caso, o ministro Raul Araú-
jo a presunção legal do 
esforço comum os com-
panheiros, prevista na alei 
que regulamentou a união 
estável (Lei 9.278/96), não 
pode ser aplicada sem que 
se considere a exceção 
relacionada à convivência 
de pessoas idosas, carac-
terizada pela separação de 
bens. O caso analisado diz 
respeito à partilha em união 
estável iniciada quando o 
companheiro já contava 
mais de 60 anos e ain-
da vigia o Código Civil de 
1916 – submetida, portan-
to, ao regime da separação 
obrigatória de bens (artigo 
258,I). A regra antiga tam-
bém fixava em mais de 50 
anos a idade das mulheres 
para o regime de separa-
ção fosse adotado obriga-
toriamente. O Código Civil 
atual, de 2002 estabelece 
o regime de separação de 
bens paras maiores de 70 
anos (art. 1.641, II).

A decisão da Segunda 
Seção foi tomada no julga-
mento de embargos de di-
vergência que contestavam 
acórdão da Terceira Turma 
– relativo à meação de bens 
em união estável de idosos 
iniciada sob o Código Civil 
de 1916 – em face de ou-
tro julgado do STJ, este da 
Quarta Turma da mesma 
Corte Superior. A seção re-
formou o acórdão da Tercei-
ra Turma, que havia consi-
derado o esforço comum 
deveria ser presumido.

Ao analisar a questão, o 
ministro Raul Araújo afirmou 
que o entendimento segun-
do o qual a comunhão dos 
bens adquiridos durante a 
união pode ocorrer, desde 
que comprovado o esforço 
comum, está em sintonia 
com o sistema legal do re-
gime de bens de casamen-
to, confirmado no Código 
Civil de 2002. Essa posição 
prestigia a eficácia do regi-
me de separação legal de 
bens, declarou o relator. O 
ministro observou que cabe 
ao interessado comprovar 
que teve efetiva e relevante 
participação (ainda que não 
financeiro) no esforço para 
aquisição onerosa de deter-
minado bem a ser partilha-
do no fim da união (prova 
positiva).

A Súmula 377 do Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) diz que “no regime 
de separação legal de bens 
comunicam-se os bens ad-
quiridos na constância do 
casamento”. Segundo o mi-
nistro Raul Araújo, a súmula 
tem levado a jurisprudência 
a considerar que pertencem 
a ambos os cônjuges – me-
tade a cada um – os bens 
adquiridos durante a união 
com o produto do trabalho e 
da economia de ambos. 

Assim, a Súmula 377/
STF, isoladamente, não 
confere ao companheiro o 
direito à meação dos bens 
adquiridos durante o perí-
odo de união estável sem 
que seja demonstrado o 
esforço comum, explicitou 
o relator.

Para o ministro, a ideia 
de que o esforço comum 
deva ser sempre presumi-
do (por ser a regra da lei da 
união estável) conduziria 
à ineficácia do regime de 
separação obrigatória (ou 
legal) de bens, pois, para 
afastar a presunção, o in-
teressado precisaria fazer 
prova negativa, compro-
var que o ex-companheiro 
em nada contribuiu para a 
aquisição onerosa de de-
terminado bem, embora 
ele tenha sido adquirido na 
constância da união. Torna-
ria, portanto, praticamente 
impossível a separação do 
patrimônio.

“Em suma”, concluiu 
Raul Araújo, ”sob o regime 
do Código Civil de 1916, 
na união estável de pesso-
as com mais de 50 anos 
(se mulher) ou 60 anos (se 
homem), à semelhança do 
que ocorre com o casamen-
to, também é obrigatória a 
adoção do regime de sepa-
ração de bens.” Ele citou o 
precedente da Quarta Tur-
ma, para o qual não seria 
razoável que, a pretexto de 
regular a união de pessoas 
não casadas, o ordenamen-
to jurídico estabelecesse 
mais direitos aos conviven-
tes em união estável do que 
aos cônjuges (casados).

Acompanharam o re-
lator os ministros Isabel 
Gallotti, Antonio Carlos Fer-
reira, Villas Bôas Cueva, 
Marco Burzzi, Marco Auré-
lio Belizze e Moura Ribeiro. 
Votou de forma divergente 
o ministro Paulo de Tarso 
Sanserino.

Mais uma dica impor-
tante.

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

DIREITO DE FAMÍLIA
PARTILHA DE BENS EM UNIÃO ESTÁVEL 

NO REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA 
EXIGE PROVA DO ESFORÇO COMUM

AROUCA VALE DE CAMBRA

LOUSÃ

VIzELA

A Câmara Municipal da 
Lousã irá promover, entre 
os dias 14 e 20 de maio, a 
primeira edição da Semana 
(Multi) Cultural, uma inicia-
tiva que contempla música, 
teatro, leitura e outras ati-
vidades.

A marcar o inicio desta 
Semana, no dia 14 de maio, 
pelas 16h, terá lugar no Au-
ditório do Museu Municipal 
Prof. Álvaro Viana de Lemos, 
o Lançamento da Revista 
Cultural “Arunce”, uma pu-
blicação que promovida pela 
Autarquia e que conta nesta 
edição com a participação de 
diversos historiadores locais 
e nacionais, com textos e te-
mas sobre factos históricos e 
personalidades.

Pelas 17h, no Jardim 
deste espaço museológico, 
Felipe Breier interpretará po-

Semana (Multi) Cultural em Lousã

emas e canções brasileiras, 
num espetáculo intimista in-
titulado “Saudades do Brasil 
em Portugal”.

No dia 16, na Escola Bá-
sica N.º 1 e N.º 2, destinado 
aos alunos do 2.º ciclo, terá 
lugar o teatro de marionetas 
“Apara, o rapaz que e vem”.

Já no dia 18 de maio, se-
rão realizadas atividades no 
âmbito do Dia Internacional 
dos Museus, nomeadamen-
te uma peça de teatro di-
namizada pela Companhia 
Marimbondo, destinada aos 
Jardins de Infância, que terá 
lugar no Museu Municipal 

Prof. Álvaro Viana de Lemos.
Dando continuidade ao 

programa, no dia 19 de 
maio, o escritor António Vi-
lhena visitará os Jardins de 
Infância da Lousã, Santa 
Rita e Freixo.

No mesmo dia, pelas 
21h, na Biblioteca Municipal 
Comendador Montenegro, 
terá lugar mais uma edição 
da “Noite Mágica entre Le-
tras”, uma “Festa do Pijama” 
que contará com uma inter-
venção teatral da companhia 
Universo dos Pequeninos.

No dia 20 de maio, pelas 
16h, a encerrar a Semana 
(Multi) Cultural, será inaugu-
rada a exposição “História 
que conta Histórias”, uma ex-
posição sobre a Companhia 
do Papel do Prado que estará 
patente na Biblioteca Munici-
pal Comendador Montenegro.

Organizada pela Câmara 
Municipal de Vizela, em par-
ceria  com a Liga dos Com-
batentes – Núcleo Vizela, a 
5ª edição do “Vizela em Fes-
ta” aconteceu no passado 
domingo e encheu de cor e 
alegria o Parque das Termas.

Milhares de pessoas ade-
riram ao evento, apesar dos 
inúmeros eventos festivos 
previstos nas freguesias vi-
zinhas, demonstrando as-
sim que o “Vizela em Fes-
ta” é um evento forte e com 
continuidade.

Novamente, o Vizela em 
Festa contou com um diver-
sificado programa de ativi-
dades com cerca de 9 áreas 

Festa 2017 encheu Parque das Termas
temáticas onde se incluíram 
várias atividades de música, 
dança, Feira dos Produto-
res CittaSlow, oficinas para 
crianças e famílias onde pre-
dominaram a modelagem 
de balões e pinturas faciais, 
Comes & bebes, artesanato, 
exposições temáticas e am-
bientais, atividades desporti-
vas e de aventura (gincana, 
BMX, desportos de combate 
entre outras), Zumba Color 
IV novamente promovida 
pelo Vizela Fitness Clube, in-
suflável,  e muito mais!

A 5.ª edição do Vizela 
em Festa contou com o im-
portante patrocínio da Mul-
tiOpticas, Gráfica Prescript, 

Vitalclin – Saúde Dentária, 
Fórum Vizela e Fundação 
Jorge Antunes.

De salientar ainda que 
este evento contou com cer-

ca de 34 parceiros (asso-
ciações vizelenses, escolas 
e entidades privadas) que 
mais uma vez se associaram 
ao Vizela em Festa.

‘Líquenes à moda do nor-
te na Serra da Freita’ é o mote 
para atividade que decorre 
no próximo dia 20 de maio 
(sábado), na aldeia da Cas-
tanheira, afamada também 
pelas suas Pedras Paridei-
ras, um geossítio de relevân-
cia internacional do Arouca 
Geopark, onde encontramos 
uma diversidade liquénica 
que urge conhecer e divulgar.

Esta atividade, dinamiza-
da pela liquenóloga da InBio – 
Universidade do Porto, Joana 
Marques, e tem a duração de 
6 horas (das 10h00 – 13h00 e 
14h00 às 17h00), tem como 

objetivo promover o conheci-
mento sobre os líquenes, jun-
to da comunidade em geral, 
com vista ao estabelecimento 
de uma rede de coletores de 
dados sobre a sua ocorrência 
e distribuição.

Esta iniciativa, promovida 
pela AGA – Associação Ge-
oparque Arouca, é gratuita 
mas de inscrição obrigatória 
para pedrasparideiras@arou-
cageopark.pt, até ao próximo 
dia 17 de maio, com os se-
guintes dados: nome com-
pleto, telemóvel e número de 
identificação (cartão de cida-
dão ou bilhete de identidade).

O Museu Municipal de 
Vale de Cambra acolhe, 
até 29 de dezembro, a 
exposição “Memórias do 
Vale: apontamentos so-
bre o seu património ar-
queológico”.

É apresentada ao pú-
blico a coleção de arque-
ologia do Museu Muni-
cipal, que retrata alguns 
dos sítios e memórias do 
passado mais remoto da 
comunidade.

A exposição convida o 
visitante a viajar no tem-

Líquenes à moda do norte
na Serra da Freita em Arouca

Memórias do Vale em
exposição em Vale de Cambra

po, a partir dos objetos 
do seu quotidiano, colo-
candoo perante algumas 
vivências dos seus ante-
passados e os sítios que 
frequentavam.

A mostra pode ser visi-
tada de terça a sexta-feira, 
entre as 9h30 e as 12h30 e 
entre as 14h00 e as 17h30, 
e no primeiro sábado de 
cada mês, entre as 9h00 
e as 12h30. Encerra ao 
público às segundasfeiras, 
feriados e nos sábados do 
mês de agosto
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vila real

Pelo segundo ano conse-
cutivo, a Escola secundária de 
S. Pedro organizou a Marcha 
da Saúde, que se realizou com 
grande entusiasmo, boa dispo-
sição e responsabilidade. 

Nesta iniciativa, dinami-
zada pelo PES (Programa 
de Educação para a Saúde), 
participaram mais de 700 
alunos da Escola Secundária 
de S. Pedro, acompanhados 

por cerca de 50 docentes. 
As condições de segurança, 
inerentes a este tipo de ati-
vidade, foram asseguradas 
por dois agentes da PSP, 
que acompanharam os parti-
cipantes ao longo de todo o 
percurso, sempre atentos a 
todo o grupo.

A iniciativa proporcionou 
um contacto direto com a na-
tureza bem como a prá

750 participantes
na Marcha da Saúde

aveiro

póvoa de varziM

A safra deste ano conta 
com mais uma marinha a 
produzir sal em Aveiro, com-
parando com o ano passado. 
Serão nove: “18 Carbone-
tes”, “Noeirinha”, “Passã”, 
“Peijota”, “Senitra”, “Santia-
go da Fonte”, “Grã-Carave-
la”, “Troncalhada e “Ilha dos 
Puxadoiros”. Nove marinhas 
de Aveiro encontram-se em 
pleno trabalho de prepara-
ção após a chuva que inun-
dou as salinas, a chegada da 
Primavera e a aproximação 
dos dias de sol, embora seja 
o vento um dos elementos 
que contribuem muito para 
a cristalização. Há um traba-
lho de limpeza, arranjo dos 
muros, retirada de lamas e 
algas, entre outras tarefas, 

Marinhas dão o sal ao turismo 
que cresce em aveiro

O presidente da Câma-
ra Municipal de Mira anun-
ciou ontem a necessidade 
de requalificar os Paços do 
Concelho. Raúl Almeida 
aproveitou a intervenção 
na sessão solene de co-
memoração dos 100 anos 
do Edifício dos Paços do 
Concelho para dar conta 
aos munícipes dessa ur-
gência. «Actualmente o 

espaço já precisa de obras, 
uma vez que existe a ne-
cessidade de o remodelar 
para o adaptar a novas exi-
gências», afirmou o edil de 
Mira. Neste momento, des-
tacou o autarca, a equipa 
municipal «está a trabalhar 
e a preparar o projecto do 
novo espaço, com o objec-
tivo de o tornar mais eficaz 
e eficiente».

Procura financiamento para 
requalificar Câmara Municipal

antes de começar a evapora-
ção da água salgada e a sua 
transformação nos cristais 
de sal. Após um período que 
parecia de declínio inevitá-
vel, a redução de marinhas 
parou em Aveiro e este ano 

estas nove voltarão a formar 
montes de sal nas eiras. Já 
há alguns anos que as mari-
nhas de Aveiro são mais do 
que produtoras de sal e pas-
saram a incluir outros secto-
res da actividade económica, 

Caldas da rainha

São joão de louroSa

Mira

passa a ter maior
núcleo museológico

de escultura portuguesa

escola “reabre” após
obras de requalificação

uma atriz da póvoa em los angeles

inserindo-se, com naturalida-
de, no turismo. A partir daqui, 
o sal e outros produtos que 
são produzidos nas marinhas 
como a salicórnia, é um meio 
que gera outros, como sen-
do pontos de visitas de es-
tudo, de interesse turístico, 
de observação da avifauna, 
de exploração da ria e das 
suas ilhas, de caminho até 
ao mar, de lazer. Promove-
se o artesanato, os licores, 
a doçaria, os passeios e até 
para tomar banhos de água 
salgada, de lama. Têm es-
planadas, são locais de fes-
tas ao por-do-sol, há SPA’s 
salínicos, praias e podem ser 
um sítio para apresentação 
de produtos gastronômicos e 
vinícolas.

A obra de recuperação da Escola Dona Henriqueta, na fre-
guesia de São João de Lourosa, um dos sete projectos ven-
cedores da segunda edição do orçamento participativo de Vi-
seu, foi ontem inaugurada. O presidente da Câmara Municipal 
de Viseu, Almeida Henriques, mostrou-se satisfeito com a ‘re-
abertura’ do estabelecimento de ensino, que foi cedido, após 
a assinatura de um acordo de colaboração, ao agrupamento 
de escuteiros local, sublinhando que o edifício, localizado a 
poucos metros da sede da junta, “volta a ter vida”

A inauguração do Museu 
Leopoldo de Almeida, nas 
Caldas da Rainha, hoje, fe-
riado municipal, vai dotar 
a cidade do “maior núcleo 
museológico de escultura 
portuguesa” existente no 
País, divulgou a Câmara. A 
afirmação da cidade como 
“terra de águas e de artes” 
marca as comemorações do 

feriado municipal, sendo a 
inauguração do museu, in-
tegrado no Centro de Artes, 
o “ponto alto” ao nível das 
artes, disse à Lusa o presi-
dente da autarquia, Fernan-
do Tinta Ferreira. “Reforça a 
nossa força como cidade ca-
pital da escultura do século 
XX”, sublinhou o presidente 
do município.

Ensaio para Anuncio ´Pur-
ple One Studios´

Maria de Sá tem 22 anos 
e é natural da Póvoa de Var-
zim. É licenciada em Cinema 
e Representação. Aos 15 
anos partiu com uma bolsa 
de mérito para um colégio 
interno de artes em Londres, 
Tring Park School for the Per-
forming Arts, onde fez o 12º 
ano e estudou representação. 
Em 2013 foi estudar para Los 
Angeles, nos Estados Unidos, 
país onde vive e se tornou ac-
triz, tendo feito vários papéis 
em teatro e cinema. Recente-
mente participou na curta-me-
tragem ‘The twins terror’.

A Voz da Póvoa - Na via-
gem para Londres levava 
consigo o sonho de ser actriz?

Maria de Sá – Confesso 
que ainda hoje sinto aquele 
aperto no coração, pelo medo 
que os meus pais dissessem 
não. Não é fácil deixar uma 
filha ir para outro país aos 15 
anos, sozinha. Depois fazer a 
audição e ser selecionada en-
tre milhares. Foram três anos, 

com uma nova cultura, outra 
língua e a contactar com a re-
presentação, o teatro. Depois 
fiquei um ano a trabalhar e a 
fazer audições e candidaturas 
para universidades. A adoles-
cente cresceu e já não tinha 
nada a temer quando partiu 
para Los Angeles.

AVP – Porquê a opção por 
estudar e trabalhar nos Esta-
dos Unidos?

MS – Fiz várias audições 
para universidades ameri-
canas e inglesas na área da 
representação. Felizmente 
tive ofertas em Londres e 
Los Angeles, mas optei por 
esta última.  Primeiro por ser 
a capital mundial do cinema, 
o sonho de qualquer actor, 
e depois porque foi a escola 
americana que maior bolsa de 
mérito me ofereceu, o que se 
traduziu numa grande ajuda 
financeira. 

AVP – Sempre desejou 
viver fora de Portugal ou foi 
atrás do sonho?

MS – Com o apoio incon-
dicional dos meus pais foi ine-

vitável partir, porque vivendo 
na Póvoa as oportunidades 
para os meus sonhos eram 
mais limitadas. Mas abdicar 
dos amigos, da família, estar 
ausente nos momentos es-
peciais, e saber do esforço 
financeiro que os meus pais 
tiveram que fazer para me 
proporcionarem esta aven-
tura, não foi uma decisão 
simples. Tenho a perfeita 
consciência da escolha e das 
saudades que daí resultam, 
mas nunca me arrependi. Até 
das típicas brigas com o meu 
irmão tenho saudades.

AVP – Foi difícil a adapta-

ção a um novo país e a uma 
nova realidade?

MS – A primeira expe-
riência vivida em Londres 
ajudou. Vim para aqui com 
duas malas e o passaporte. 
Morava, com duas raparigas, 
numa casa que alugámos 
pela internet. Tratei de tudo 
sozinha, sem hesitar, porque 
a vontade em conhecer ou-
tra realidade e trocar o sonho 
pelo futuro fascinava-me. O 
único senão tem a ver com a 
comida. Não há dia que não 
sonhe com um bacalhau feito 
pela minha mãe ou com um 
cozido à portuguesa.
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O diretor-geral do San-
tander Totta para a planifi-
cação financeira e desen-
volvimento corporativo, que 
também é membro do gru-
po de peritos da Comissão 
Europeia para o setor ban-
cário, considera que aquela 
circunstância, aliada ao for-
te crescimento da economia 
espanhola, vai favorecer 
as empresas portuguesas 
numa altura em que as duas 
economias estão cada vez 
mais interligadas.

Entre as razões que ex-
plicam o otimismo de José 
Luís Mora está a melho-
ria da competitividade de 
Portugal, o país da UE que 

“Portugal vai continuar a
crescer devido à conjuntura”

mais conteve os custos uni-
tários por hora de trabalho, 
e também aquele em que 
as exportações mais cres-

ceram desde 2008, quando 
contavam 25% para o PIB 
e agora representam 40%. 
Outra das razões apontadas 

é o fenômeno do crescimen-
to do turismo, que ainda tem 
um grande potencial, sobre-
tudo quando se atenta ao 
fato do seu mercado natu-
ral serem os 500 milhões 
de consumidores “relativa-
mente ricos” de uma UE em 
crescimento.

José Luís Mora apela a 
que as empresas portugue-
sas aproveitem os próximos 
dois a três anos do ciclo de 
crescimento, continuando a 
melhorar a competitividade, 
a aproveitar a reanimação 
do mercado doméstico, a 
ganhar dimensão, a inter-
nacionalizar e a investir em 
tecnologia e digitalização.

Segundo o relatório da Au-
toridade da Mobilidade e dos 
Transportes , “o porto de Sines 
continua a constituir o principal 
impulsionador do crescente 
movimento de carga no sis-
tema portuário do continente, 
observando neste período 
uma variação de 19,2%”.

O documento diz que  a 
contribuição do porto de Avei-
ro, que apresentou nos pri-
meiros 3 meses do ano um 
acréscimo de 18%, bem como 
as variações positivas, ain-
da que abaixo da taxa média 
global, de Lisboa, de 9,8%, 
Leixões, de 8%, e Figueira da 
Foz, de 5%.

O conjunto destas varia-
ções positivas representa glo-
balmente cerca de 3 milhões 
de toneladas, sendo que cer-
ca de 72,9% são da respon-
sabilidade de Sines, sinaliza o 
relatório.

Os portos de Viana do 
Castelo, Setúbal e Faro, por 
sua vez, registaram varia-
ções negativas, de -19,5%, 
-4,9% e -69,9%, representan-
do  uma queda de cerca de 
167 mil toneladas.

O porto de Sines com um 

movimento de cerca de 13,5 
milhões de toneladas, detém 
a maior quota de mercado em 
todas as tipologias de carga, 
representando globalmen-
te 55% do total, com 56,8% 
na Carga Geral, 30,9% nos 
Granéis Sólidos e 66,5% nos 
Granéis Líquidos.

Seguem-se, por ordem de 
dimensão do volume de car-
ga movimentada, os portos 
de Leixões, com 18,9%, Lis-
boa, com 11,6% e Setúbal, 
com 7,1%.

Segundo a AMT, as car-
gas que mais contribuíram 
para o desempenho do sis-
tema portuário do continente 
foram a Carga Contentoriza-
da e os Produtos Petrolífe-
ros, que correspondem aos 
mercados com maior dimen-
são e registaram aumentos 
de 32,9% e 41,2%, respe-
tivamente, contando ainda 
com um apoio simbólico da 
carga Ro-Ro, dos Minérios 
e dos Outros Granéis Sóli-
dos, que registaram subidas 
de 30,6%, 49,6% e 0,5%, re-
presentando quotas de cerca 
de 1,2% do mercado os dois 
primeiros e de 8,2% o último.

Portos mantêm “melhor
marca de sempre” até março

Elaborado pelo  Instituto 
de Turismo, em parceria com 
o Turismo do Porto e Norte 
de Portugal  e o Aeroporto do 
Porto, o “Perfil dos Turistas 
do Porto e Norte de Portugal” 
durante o inverno 2016-2017 

Turistas ficam mais tempo e gastam 
mais dinheiro no Porto e Norte

reporta um aumento de 222 
euros no consumo médio por 
estadia.                                                                                                                                        

A escolha da região do 
Porto e Norte em detrimento 
de outros destinos deveu-se 
“principalmente à presença 

de familiares/amigos, à gas-
tronomia e vinhos, à sua lo-
calização e beleza natural e à 
cultura e património”, surgin-
do “num segundo patamar” 
aspetos como o clima, o pre-
ço, a hospitalidade e a exis-
tência de voos baratos.

Os principais mercados 
emissores de turistas para a 
região foram França, Espa-
nha e Suíça, ocupando os 
mercados francês e suíço 
“uma especial relevância” no 
segmento dos turistas em visi-
ta a familiares e amigos e sur-
gindo, “com menor destaque”, 
a Alemanha, o Reino Unido.

A Ryanair e a TAP foram 
as companhias aéreas mais 
utilizadas pelos turistas. O 

estudo indica ainda que 6 em 
cada 10 turistas que chega-
ram ao Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro pernoitaram no 
Grande Porto, zona onde se 
concentraram os turistas em 
negócios ou em lazer/férias, 
enquanto os turistas em visita 
a familiares/amigos ficaram, 
na sua maioria, alojados em 
locais fora do Grande Porto.

Do perfil realizado aos tu-
ristas que visitaram o Porto e 
Norte, 56% tinham entre 19 e 
40 anos, apresentavam um 
rendimento médio mensal 
de 3.300 euros e eram, na 
maioria, casados, embora a 
percentagem de solteiros a 
visitar a região neste período 
tenha atingido os 37%.

A produção automóvel em 
Portugal atingiu 12.243 uni-
dades no mês de abril, cain-
do 14,7% , uma nova queda 
após a recuperação do  mês 
anterior, revelou  a associa-
ção do setor.

 De acordo com os dados 
da Associação Automóvel de 
Portugal , “a produção au-
tomóvel global mantém um 
comportamento oscilante, 
registando uma nova queda 
após a recuperação verificada 
em março último”. Segundo 
a ACAP, em abril verificou-se 
uma queda de 16% na pro-
dução de ligeiros de passa-
geiros , para 8.610 unidades. 
Já no segmento de ligeiros 
de mercadorias foram produ-

O Governo adiou para 
esta semana , a obrigatorie-
dade de emissão dos atesta-
dos médicos informaticamen-
te para carteiras de motorista , 
o adiamento que foi justificado 
pela necessidade de concluir 
a validação das aplicações 
informáticas no setor privado 
e social, bem como para a 
criação de novos centros de 
avaliação de condutores.

A Ordem dos Médicos 
tinha desafiado em abril o 
Ministério da Saúde a criar 
Centros de Avaliação Médi-
ca e Psicológica para gerir 
a emissão de atestados mé-
dicos para cartas de condu-
ção, considerando que são 
os “organismos vocaciona-
dos para emissão e revalida-
ção das cartas de condução 
e outras licenças”.

Também o Sindicato Inde-
pendente dos Médicos tem 
feito repetidos pedidos aos 
diretor-geral da Saúde para 
“livrar os médicos de família” 
da tarefa de passar atestados 
para as cartas de condução, 
insistindo que não é possível 
cumpri-la no Serviço Nacio-
nal de Saúde.

O sindicato tem argumen-
tado que as condições de 

Produção automóvel em
Portugal recua 14,7% em abril 

zidas 3.130 novas viaturas, 
representando uma queda 
de 15,6% , ao passo que nas 
viaturas pesadas houve um 
aumento de 29,3%, com 503 
novas unidades .

Em relação aos valores 
acumulados, no primeiro 
quadrimestre deste ano, “a 
produção registou um ligeiro 
crescimento de 0,8%”, para 
50.544 unidades. Assim, 
nos quatro primeiros meses 
deste ano foram produzidos 
34.000 automóveis ligeiros 
de passageiros ,mais 1,3% 
do que no ano anterior, 
14.289 ligeiros de mercado-
rias, menos 5,8% e 2.246 ve-
ículos pesados.mais 58,6%. 

Segundo a ACAP, os nú-

meros de abril mostram, uma 
vez mais, o peso que as ex-
portações representam para 
o setor automóvel, já que 
96,6% dos veículos fabrica-
dos em Portugal têm como 
destino a exportação, o que 
contribui de “forma significa-
tiva” para a economia portu-
guesa. A Europa continua a 
ser o principal mercado de 

destino das exportações de 
veículos produzidos em Por-
tugal – totalizando 83,8% –, 
com a Alemanha, Espanha, 
França e o Reino Unido no 
topo da lista. Em termos ge-
ográficos, o mercado asiáti-
co, encabeçado pela China 
(10,2%), mantém o segundo 
lugar nas exportações de au-
tomóveis “made in Portugal”. 

Nas Carteiras de motorista os 
Atestados passam a ser eletrônicos

trabalho no SNS não permi-
tem aplicar na realidade as 
exigências para avaliação da 
aptidão para emitir um atesta-
do médico.

“Podem contar-se pelos 
dedos o número de gabine-
tes onde se pode encontrar 
o equipamento médico” re-
ferido na orientação da Dire-
ção-geral da saúde como ne-
cessário para efetuar exames 
com vista ao atestado para a 
carta de condução.

Tal como a Ordem, este 
sindicato considera que os 
condutores devem ser todos 
avaliados com o mesmo rigor 
e sem perturbar o acesso às 
consultas do SNS nem a rela-
ção médico-doente, sugerin-
do que todos os candidatos a 
atestado sejam avaliados nos 
Centros de Avaliação Médica 
e Psicológica.
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Política

A agenda do Presi-
dente da República vai 
em breve ter mais duas 
viagens: Marcelo Re-
belo de Sousa pediu o 
“assentimento” do Parla-
mento para se deslocar 
a São Petersburgo entre 
23 e 25 de Junho, e tam-
bém para uma visita de 
Estado ao México entre 
16 e 19 de Julho.

O Chefe de Estado 
pede a necessária auto-
rização da Assembleia da 
República para se ausen-
tar de território nacional.

Antes destas duas 
novas marcações, Mar-
celo Rebelo de Sousa 
tem a agenda bastante 
preenchida com deslo-
cações já autorizadas 

Marcelo vai ao Brasil e  Rússia e
em Junho e ao México em Julho

pelo Parlamento. Na pró-
xima semana, entre os 
dias 17 e 19, desloca-se à 
Croácia em visita oficial a 
convite de  Kolinda Grabar
-KLitarovic. Apenas dois 

dias depois segue para o 
Luxemburgo, onde reali-
za uma visita de Estado 
a convite do Grão-Duque, 
Henri Albert Guillaume.

O Presidente vai tam-

bém visitar as sete ilhas 
açorianas dos grupos 
central e oriental entre 1 e 
6 de Junho no âmbito dos 
roteiros Portugal Próximo.

Depois das comemo-
rações do 10 de Junho 
do ano passado terem 
tido uma inédita sessão 
em Paris, a Presidência 
da República e o Gover-
no decidiram que este 
ano repetir a estratégia 
de marcar o Dia de Por-
tugal, de Camões e das 
Comunidades Portugue-
sas junto dos emigrantes 
portugueses, desta feita 
no Brasil. Marcelo Rebe-
lo de Sousa desloca-se 
assim ao Rio de Janeiro 
e a São Paulo entre 10 e 
13 de Junho.

O primeiro-ministro, 
António Costa, valorizou  
a sociedade portuguesa, 
que definiu como “cosmo-
polita, aberta e inovadora” 
e na qual a criatividade 
floresce várias áreas.

O chefe do Governo 
defendeu que “é o conta-
to entre os diferentes e os 
que pensam diferente que 
gera a criação e o novo”, 
e deu vários exemplos em 
áreas desde a arquitetura, 
à culinária, aos artistas 
plásticos e, também, a 
música.

“Este fim de semana, 
um jovem cantor portu-
guês, Salvador Sobral, 
ganhou pela primeira vez 
o festival da Eurovisão, al-
cançando o número máxi-
mo de pontos alguma vez 
obtidos na competição e 
sobretudo, mais impor-
tante: cantando em por-
tuguês  e sobretudo com 
uma canção em que a ex-
pressão pessoal do senti-
mento foi a chave daquele 
resultado”, disse.

Costa enaltece sociedade 
cosmopolita portuguesa 

onde a criatividade “floresce”

O primeiro-ministro fala-
va na abertura da conferên-
cia “Business of Luxury”, 
promovida pelo Financial 
Times, dedicada aos pro-
dutos de luxo e à moda.

Costa traçou um retra-
to de Portugal nos dias 
que correm, uma “socie-
dade cosmopolita, aberta 
e inovadora”, e lembrou 
acontecimentos como a 
instalação da Web Sum-
mit no país, sublinhando 
a diferenciação portugue-
sa em vários campos e 
valorizando o investimen-
to na Educação.

O líder parlamentar 
do PSD, Luís Montene-
gro, desafiou o Governo 
a levar o relatório sobre 
a dívida, subscrito por PS 
e BE, ao próximo Conse-
lho Europeu, sob pena de 

se estar apenas perante 
“uma fantochada” sem 
consequências.

No final da reunião da 
bancada parlamentar so-
cial-democrata, Luís Mon-
tenegro salientou que o 

PSD desafia Governo a levar relatório sobre 
dívida ao Conselho Europeu e Eurogrupo

relatório teve a participa-
ção de destacados diri-
gentes dos dois partidos, 
incluindo do porta-voz do 
PS, João Galamba.

“Era bom que o primei-
ro-ministro pudesse sus-
citar as questões desse 
relatório no próximo Con-
selho Europeu, como era 
bom que o ministro das 
Finanças levasse essa 
discussão ao Eurogrupo”, 
desafiou.

O líder parlamentar 
social-democrata reite-
rou que o PSD continua a 
considerar “muito perigo-
so” o caminho da reestru-
turação da dívida.

“Mas o PS, o Governo, 

não acham isso, então 
que sejam consequentes 
ou então anda alguém a 
brincar, e acho que os por-
tugueses não merecem 
isso”, afirmou, sublinhan-
do que o PSD tem “muita 
curiosidade” em saber se 
“as ideias do BE e do PS 
têm alguma viabilidade no 
contexto europeu”.

Se este relatório aca-
bar por não ter conse-
quências, disse, está-se 
perante “uma situação de 
fantochada”: “os partidos 
que suportam o Governo 
têm ideias, defendem-nas 
e depois são inconsequen-
tes, parece que é mesmo 
só para geringonça ver”.

António Carmona Ro-
drigues foi convidado por 
Assunção Cristas para 
ser o candidato do CDS
-PP à presidência da 
Assembleia Municipal, 
acompanhando assim a 
líder centrista nos boletins 
de voto dos lisboetas para 
as eleições .

Ainda a ponderar a 
proposta que lhe foi feita 
pelo CDS, Carmona, que 
já foi autarca na capital, 
tem relevado considerá-
vel empenho no seu pa-
pel como mandatário da 
candidatura de Cristas 
em Lisboa, coordenando 
o ciclo de conferências 
temáticas ‘Ouvir Lisboa’ e 
participando em visitas.

A restante lista con-
tará também em lugares 
cimeiros com candidatos 
do Partido Popular Mo-
nárquico e do Movimento 
Partido da Terra , tendo 
o acordo de apoio sido 
aprovado anteontem em 
reunião da concelhia do 
CDS/Lisboa.

O CDS fechou tam-
bém o convite feito a 
João Carvalho para ser 
candidato a uma junta 
de freguesia, sendo que  

Cristas convida Carmona 
para cabeça-de-lista à 
Assembleia Municipal

era um nome com que o 
PSD tencionava contar.                                                                                                                           
António Carmona Rodri-
gues foi presidente subs-
tituto da Câmara Munici-
pal de Lisboa entre julho 
de 2004 e março de 2005, 
assumindo a presidência 
entre outubro de 2005 e 
maio de 2007.Abando-
nou, na altura, o cargo por 
ser constituído arguido no 
caso Bragaparques em 
torno do processo de ven-
da dos terrenos do Parque 
Mayer e de Entrecampos, 
ações considerados nulas 
pela justiça. Anos mais 
tarde, foi ilibado. 

“O Orçamento da Edu-
cação está abaixo dos 
6% do PIB e o da Saúde 
está muito pouco acima”, 
frisou Catarina Martins, 
recordando que a falta 
de investimento nestes 
setores sociais está  a 
pôr em causa o seu fun-
cionamento.

“O SNS, que é o orgu-
lho deste país, pode vir a 
sofrer”, avisou a coorde-
nadora do BE, deixando 
claro que o investimento 
em Educação e Saúde 

serão temas centrais da 
negociação à esquerda 
do Orçamento do Estado 
para 2018.

“O Orçamento são es-
colhas”, vincou Catarina 
Martins, numa questão 
que já ficou sem resposta 
por falta de tempo regi-
mental do primeiro-minis-
tro para intervir.

O aviso está feito num 
momento em que já de-
correm as negociações 
do Governo com BE e 
PCP, com o objetivo de 

BE faz aviso a Costa sobre Saúde e Educação

De acordo com a esti-
mativa  das contas trimes-
trais , divulgadas pelo INE, 
o Produto Interno Bruto, 
aumentou 2,8% em vo-
lume no 1.º trimestre de 
2017, em termos homólo-
gos, depois de no trimestre 
anterior ter registado uma 
variação homóloga de 2%.

Este desempenho é, 
assim, o mais positivo dos 

últimos 10 anos, já que 
iguala o crescimento do  
último trimestre de 2007, 
período em que a econo-
mia portuguesa cresceu 
também 2,8%.

O INE indica que, quan-
to à variação homóloga, 
“esta aceleração resultou 
do maior contributo da pro-
cura externa líquida, que 
passou de negativo para 

positivo”, traduzindo o au-
mento mais acentuado das 
exportações do que o das 
importações, ao passo que 
a procura interna “manteve 
um contributo positivo ele-
vado, embora inferior ao 
do trimestre precedente”, 
registando-se uma “desa-
celeração do consumo pri-
vado e uma aceleração do 
investimento”.

Comparando com o 
quarto trimestre de 2016, 
o PIB cresceu 1% entre 
janeiro e março, depois 
de no trimestre anterior 
ter registado um cresci-
mento em cadeia de 0,7%.                                                                                                                      
A justificação apresentada 
pelo INE para este desem-
penho deve-se  a procura 
externa líquida, cujo con-
tributo para a variação em 

cadeia do PIB “passou 
de negativo para positivo, 
observando-se um signifi-
cativo aumento das expor-
tações de bens e de ser-
viços, mais elevado que o 
das importações de bens e 
serviços”.

Por outro lado, o con-
tributo da procura interna 
“diminuiu de forma ex-
pressiva devido, princi-

palmente, ao comporta-
mento do investimento”, 
refere a entidade estatís-
tica, acrescentando que a 
formação bruta de capital 
fixo foi positiva no primeiro 
trimestre deste ano, “mas 
inferior ao observado no 
trimestre anterior”.

O Governo espera um 
crescimento do PIB de 
1,8% este ano.

Exportações e consumo empurram PIB 2,8% no primeiro trimestre

fechar as linhas mestras 
do documento antes das 

autárquicas que se reali-
zam a 1 de outubro.
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Mães Recebem todo Amor e
Carinho na Casa das Beiras

Bela imagem da diretora Neumara Coelho, o Presidente José Henri-
ques, sua esposa Verônica e a Mãe do Ano 2017, D. Lourdes Rama-
lhoto, vendo-se ainda a mãe mais jovem, presente no Solar Beirão e 
seu filhinho

Linda foto 
com todas 

as Mães 
presentes no 
Solar Beirão, 

reunidas 
em volta do 
maravilhoso 
bolo festivo, 
em homena-

gem a elas 
-  “Rainhas do 

Lar”

Que bom foi! Logo nas 
primeiras horas da manhã, 
do passado domingo dia 14, 
acordar e sentir a alegria de 
um dia todo especial, ir ao 
encontro daquela tão querida 
e encher-lhe de mimos. Nos-
sa Mãe.

Uma atmosfera envol-
vente de emoções inesque-
cíveis deram inspiração à 
tarde desse último domingo, 
na Casa das Beiras.  A pro-
gramação foi aberta por volta 
de 13 horas, com a diretoria, 
à frente o Presidente José 
Henrique e a primeira-dama, 
Verônica Trindade, dedican-
do toda sua atenção a todos 
os que chegavam.

Era o Dia das Mães. O en-
contro de mães e filhos, a 
oferta de presentes, o con-
vívio e a harmonia familiar. 
Foi tudo muito especial.

A Rainha do Lar foi o 
centro das atenções tam-
bém na Casa das Beiras 
quando sua diretoria orga-
nizou um belo almoço dan-
çante, com o serviço de 

Registro deste dia 
maravilhoso, onde 
vemos: Sr. Júlio 
Robalo, o casal 
Maria Elena, espo-
so Luís Ramalhoto 
com sua mãe Lour-
des Ramalhoto, o 
casal --------------, 
Presidente Beirão, 
José Henrique, 
esposa, a primeira-
dama Verônica e os 
diretores Neumara 
e esposo, Fernando 
Oliveira

Panorâmica do salão das Beiras, recebendo um excelente número de sócios e amigos, numa tarde 
regada de carinho e amor pelas queridas mamães

primeira qualidade. O som 
esteve a cargo da Banda 
Sol e Mar.

Ainda dentro da progra-
mação, foram homenagea-
das e condecoradas como 
a Mãe do Ano-2017,  D. 
Lourdes Ramalhoto, como 
a Mãe mais idosa, D. Ilda 
Manuela Ramos, também 
entre os presentes foi es-

colhida a mais jovem mãe.
As fotos que ilustram 

esta reportagem mostram 
um belo domingo de ou-
tono dedicado às mães 
e muito movimentado na 
Casa das Beiras, onde só 
se sentiu mesmo, o calor 
dos corações devotando 
carinho e celebrando o 
amor.

A Banda 
Sol e Mar 
deu o brilho 
musical à 
festa do Dia 
das Mães, e 
como vemos 
pelo aspecto 
dos músicos 
e da solista 
agradou em 
cheio esta 
tarde de 
emoções

O Amor “Temperou” o Dia 
das Mães na Vila da Feira

No domingo passado 
foi dia de dar férias àque-
la considerada a Rainha 
do Lar. Ela, que todos os 
finais de semana tem cui-
dado do almoço em fa-
mília tinha de merecer o 
descanso e todas as ho-
menagens pela passagem 
de uma data que, embora 
só aconteça uma vez por 
ano, deveria ser celebrada 
todos os dias, pois é um 
ser presente em todos os 
momentos de nossas vi-
das, zelando pelo nosso 
bem-estar, cobrindo-nos 
com afagos e cuidados.  
Portanto, domingo foi dia 
de levar a mamãe para 
almoçar fora, comemorar 
seu merecido dia com um 
variado cardápio ao som 
ao vivo dos Típicos da 
Beira Show. 

O Presidente Ernesto 
Boaventura, sua direto-
ria e o Departamento Fe-
minino estiveram sem-
pre dando atenções aos 
convidados, associados 
e familiares que lá pas-
saram um domingo de 
confraternização, amor 
e carinho. As mamães 

Cada vez mais sorridente, 
D. Rosa Boaventura sempre 
com alegria para os amigos 
e  mais um ano eleita, Mãe 
mais idosa da Casa da Vila 
da Feira

Lúcia Boaventura foi eleita a 
Mãe da Casa da Vila da Fei-
ra, Ano-2017. Na foto extra-
vasando sua felicidade, rece-
bendo um belo ramo de flores

foram homenageadas 
com um belíssimo bolo.

Como não podia faltar 
as condecorações das 
eleitas como a Mãe do 
Ano de 2017, a Sra. Lu-
cia Boaventura, a mãe 
mais jovem Camila Mon-
teiro - 24 anos, a mãe 
mais idosa Sra. Rosa 
Boaventura – 94 anos e 
a mãe com mais filhos 
presentes Sra. Martinia-
na Lima Santiago – 5 
filhos.  Todas as mães 
foram homenageadas 
com um delicioso bolo.

Mãe mais jovem do ano, pre-
sente no almoço feirense,  foi 
escolhida a Camila Monteiro, 
aqui com sua filhinha

Outra bela 
mesa onde a 
mãe presente 
com maior 
número de 
filhos, Sra. 
Martiniana 
Lima Santia-
go – 5 filhos, 
foi acarinha-
da por todos 
os presente 
e sua linda 
família

Linda foto com 
o Presidente 
feirense,  Er-

nesto Boa-
ventura com 

sua mãezinha, 
Rosa Boaven-
tura, irmã Lú-

cia Boaventura 
esposo Arlindo  
e filhas Renata 

e Daniela

Num registro para o 
Jornal Portugal em 
Foco, o Presidente 
Ernesto Boaventu-

ra, mãe D. Rosa, 
o vice-presidente 

Antônio Silva, Carol, 
Renata e Michele, 

Sr. Arlindo, todos à 
volta da matriarca 

D. Rosa Boaventu-
ra, vendo-se ainda 

Felipe Mendes 

Mais uma famí-
lia que prestigia 
as nossas Ca-
sas Regionais: 
o empresário, 
Antonio Ribeiro 
esposa, Maria 
Antonia Ribei-
ro, e seus fiéis 
escudeiros e 
amigos, Gertru-
des e o casal 
Alberto e Maria 
do Céu 

HOMenAgeM As Mães nO R.s. ginásTiCO PORTuguês

A Diretora Maria Amélia Amaral 
Palladino, apresentando as mães

Momento de muita 
emoção quando era 
anunciado as Mães 
do Ano do R.S. GI-
natico Português.
A Mãe mais jovem - 
Carla Sena - 29 anos
A Mãe mais idosa 
- Mitzi Caldas - 88 
anos e meio
A Mãe que constituiu 
a maior Família : Ar-
minda Pereira Gon-
çalves de Sequeiros 
- 4 filhos, 7 netos, 17 
bisnetos e 1 tatara-
neto.
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58 Anos de Vida Comemorou o
Rancho da Casa de Portugal de Campinas

Grande e concorrida, foi a comemoração dos 
58 anos de fundação do Rancho Folclórico da 
Casa de Portugal de Campinasque foi fun-
dado em abril de 1.959. O novo presidente 
da entidade Sr. José Antonio dos Santos o 
conhecido, Jota Santos, e seus pares de di-
retoria, realizaram uma grande festa para co-
memorar essa efeméride, já que o rancho da-
quela casa é sem duvida um dos mais antigos 
do estado de São Paulo. Alguns anos depois 
de sua fundação, o rancho aniversariante pas-
sou a chamar-se Grupo Folclórico Videirinha, 
porém em 1992 voltou a ter o antigo nome.
Aos presentes foi servida logo a entrada, uma 
farta mesa de bolinhos de bacalhau, presunto 
parma, alheiras, azeitonas, tremoços e muitas 
outras opções, para depois saborear o melhor 
da culinária portuguesa, uma tonelada de 
bacalhau, vários pratos e opções de acompa-
nhamentos. A apresentação, e condução da 
festa esteve, a cargo do Vice Presidente, Sr. 
Pedro Peixoto, que agradeceu a presença de 
todos, aos representantes da Associação dos 
Professores Aposentados de Campinas, e 
ainda parabenizou e foi cantado o “Parabéns 
e Você”  ao Sr. Francisco, que naquele dia 
comemorava seus 100 anos de existência. O 
Sr. Peixoto cuidou da apresentação do rancho 
aniversariante, que hoje é comandado pelo 
folclorista Luís dos Santos, que ensaia o re-
ferido rancho, toca e dança. O presidente da 
entidade Sr. Jota Santos, também no uso da 
palavra saudou a todos, parabenizou a equipe 
da cozinha, que tem no comando sua esposa 
Sra. Isabel dos Santos Antonio, e pediu uma 
salva de palmas a todos os presentes, que 
como salientou, se não fossem eles não ha-
veria festa. E deixou claro, “Hoje aqui não é 

Momentos da atuação do aniversariante Rancho Folclórico da Casa de Por-
tugal de Campinas. 

Campinas, não é Brasil, hoje aqui é Portugal”. 
Agradeceu aos brasileiros que amam Portu-
gal,pois se não fossem eles, certamente não 
haveria aquela festa. Foi sorteada entre os 
presentes uma cesta de chocolates oferecida 
pelo amigo Tanaka, e foi também sorteada 
uma garrafa de vinho Pera Manca sendo o ga-
nhador o ex-presidente Sr. Adelino da Ponte 
que ofereceu a garrafa de vinho para um novo 
sorteio.O rancho aniversariante exibiu modas 
como:de entrada Chula de Roda e ainda Siga 
a Rusga, Gôta da Meadela, Chula Picada, 
Marujinha e como saída uma Cana Verde. Foi 
cantado o “Par, o abéns a Você” para o rancho 
aniversariante da Casa de Portugal de Cam-
pinas e oferecido bolo a todos. Confira mais 
detalhes no site: www.portugalemfoco.com.br 
ou pelo facebook/portugalemfoco

Dentre os presentes destacamos o ex-presidente do Conselho 
e grande colaborador da entidade Sr. Mario Martins, o Sr. Jor-
ge S. Ferreira a esposa Sra. Ana Luiza Ferreira, a Sra. Edna 
Delgado, o ex-presidente Sr. Adelino da Ponte e a esposa Sra. 
Idalina da Ponte.

O presidente da Provedoria Dr. Paulo Porto, o presidente da 
Casa Ilha da Madeira Sr. José Manuel Bettencourt, o vice- pre-
sidente da casa anfitriã Sr. Pedro Peixoto e o presidente Sr. 
Jota Santos. 
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Poveiro e cosmopolita, como 
Eça de Queiroz (1845 – 1900), 

o iluminado António Gomes da Costa, 
morto aos 83 anos, no último dia nove 
de maio, no Rio de Janeiro, onde pre-
sidiu de 1992 a 2016 o esplêndido Real 
Gabinete Português de Leitura, foi, 
ao longo da vida, compartilhada entre 
Portugal e o Brasil, profundamente lu-
sitanista e, como os compatriotas da 
fantástica Idade Moderna, intrinsica-
mente, universal. Gomes da Costa foi 
um intelectual extraordinário. Tão gran-
de, para o mundo dos livros, quanto 
o celebrado crítico literário brasileiro, 
Antônio Candido de Mello e Souza, 
vencedor em 1998 do Prêmio Camões, 
nascido numa tradicional família luso-
-mineira, mestre dos mestres das Le-
tras da Universidade de São Paulo 
(USP), falecido três dias depois, em 12 
de maio, às vésperas de completar 99 
anos. Economista de profissão, Gomes 
da Costa, como se fora um engenheiro, 
tentou sempre restabelecer os pilares 
que ainda mantêm de pé as pontes cul-
turais que ligam a portugalidade, não 
só ao Brasil, porém, a toda 
a lusofonia – como referiu-
-se ao lendário presidente 
do Real Gabinete o atual Mi-
nistro dos Negócios Estran-
geiros de Portugal, Augusto 
Santos Silva, que visitou 
São Paulo no final de março. Gomes 
da Costa foi autor de várias obras, 
entre as quais, O Homem Português 
e o Brasil, Farpas e Louvações e 
Brasilidade dos Portugueses, que, 
como seus múltiplos e preciosos arti-
gos em Portugal em Foco, no carioca 
O Globo e na imprensa da Metrópole, 
especialmente no Diário de Notícias e 
no Mundo Português, abordam a pre-
sença lusitana na formação do Brasil.

Leitor e admirador de seus memo-
ráveis textos, muitos dos quais 

conservo em pastas de meu acervo, 
tive o privilégio de fazer-lhe uma ex-
tensa entrevista, dia 15 de maio de 
2011, na sua magnífica sala no Real 
Gabinete, com interrupção para almo-
ço na centenária Confeitaria Colombo, 
à Rua Gonçalves Dias, no centro do 
Rio de Janeiro, quando eu estava a 
elaborar a publicação PORTUGAL – 
Presença no Brasil, uma edição es-
pecial dos anuários da Editora Plug, 
de São Paulo, lançada no mesmo 
ano. Apaixonado pelo universo do 
idioma de Luis de Camões, recordo-
-me, Gomes da Costa era tão visio-
nário quanto o Padre António Vieira e 
sonhava, como o prelado lisboeta do 
século XVII, radicado diversas vezes 
em Salvador, na Bahia, com o mágico 
“Quinto Império”, composto pelos po-
vos de língua ou de cultura portugue-
sa – desafio abraçado igualmente pelo 
filósofo tripeiro Agostinho da Silva, 
que também viveu na Bahia, no sécu-
lo passado, sendo considerado, pelos 
compositores Caetano Veloso e Gil-
berto Gil, o maior inspirador do movi-

mento da Tropicália. O Real 
Gabinete, segundo Gomes 
da Costa, não seria apenas 
uma matriz onde encontra-
mos o que de melhor produ-
ziu o “gênio lusitano”, mas é 
também uma grande prova 

de reconhecimento dos portugueses 
ao Brasil – preocupação que marca a 
trajetória de seu pensamento. Temeu 
até os últimos dias pelo destino das 
inúmeras entidades e agremiações 
em todo o País. Quem, no futuro, cui-
dará dos gabinetes de leitura? Indaga-
va, carregado de temores, nos artigos 
e conversas. Eruditos, abnegados e 
visionários, como ele foi numa só vida, 
não surgem nas esquinas nem mes-
mo da lusofonia. O imenso Gomes da 
Costa nos fará muita falta.     

O sonho imenso de Gomes da Costa
Dia 21.05.2017
Almoço do Pedrão
O Rancho Folclórico Pedro Homem de Mello 
estará neste dia realizando a partir das 12,30 
horas, mais um almoço festivo em sua sede. 
Teremos um delicioso Bacalhau a Portugue-
sa e uma sensacional Feijoada Trasmontana 
além de outros pratos e acompanhamentos. 
Teremos cuidando da animação a Tocata 
Musical Cá Te Quero, e a exibiçãodo rancho 
anfitrião. Local: Clube da Vila Maria- Rua 
Professora Maria José Barone Fernandes, 
483 Vila Maria altura da Av. Guilherme Co-
tching, 1200. Informações e convites fones 
3288.5470 – 3241.0831– 2967.3971
Festa de Nossa Sra. De Fátima na Casa 
Ilha da Madeira
Não perca esta grande festa religiosa a partir 
das 13 horas na sede da Casa Ilha da Ma-
deira.  Teremos missa campal com o Padre 
Edmundo da Mata e procissão pelas depen-
dências da entidade e a seguir grande arraial. 
Comidas típicas madeirenses e do continen-
te, exibição dos grupos folclóricos da casa, e 
vindo do Rio de Janeiro o cantor Roberto Go-
mes. Informações e convites: Rua Casa Ilha 
da Madeira, 214 Bairro Horto Florestal – São 
Paulo (11) 2231.8818 - 2231.0922  
Festa dos Jovens e Almoço na Comuni-
dade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense de São Paulo 
e seus jovens estarão neste dia realizando 
em sua sede, mais um almoço convívio. Te-
remos o costumeiro coquetel com entradas 
saborosas, seguindo-se o almoço tendo 
como prato principal o delicioso Bacalhau 
a São Martinho, escondidinho de bacalhau 
à Gebelim, e ainda Strogonof de carne à 
moda de Gebelim, além de outros pratos. 
A animação estará a cargo do DJ Hugo e 
o Rancho Folclórico Raízes de Portugal. 
Informações e convites (11) 4484.4382 
– 966369871 Estrada Velha São Paulo – 
Bragança, 50 A– CEP 07600-000 Serra da 
Cantareira – Mairiporã – São Paulo
Festa de Nossa Sra. de Fatima no ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC estará 
neste dia realizando uma grande festa em 
louvor a Nossa Sra. de Fatima. Teremos 
às 10,30 missa com o Padre André nas 
dependências da casa; às 11,30 saída em 
procissão pelo entorno da casa; às 12 horas 
abertura do salão de festas para um almo-
ço self-service bacalhoada e exibição do 
Grupo Folclórico da Casa de Brunhosinho.
Convites e informações R. Nossa Senhora 
de Fátima 55 - Santo André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188
Dia 27.05.2017

Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, es-
tará realizando nesta noite a partir das 19 
horas em sua sede, mais uma eletrizante 
noite Trasmontana. Comidas típicas, be-
bidas, doces e muita musica para dançar 
com a tocata do grupo anfitrião que se exi-
birá. Como convidado lá teremos o Rancho 
Folc. Aldeias da Nossa Terra do Arouca. 
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
Dia 28.05.2017
Almoço Convívio na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo estará neste 
dia realizando mais um almoço convívio ten-
do como prato principal o delicioso bacalhau 
além de outras iguarias da culinária portu-
guesa, saladas e vários acompanhamentos, 
a partir das 12,30 horas. A animação estará 
a cargo de seu rancho que atuará. Convites 
e reservas com a diretoria e componentes. 
Local Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 
011 - 98155.8187
Dia 03.06.2017
Noite da Pizza na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho estará realizando 
nesta noite a partir das 19 horas em sua 
sede mais uma Noite da Pizza. Teremos pi-
zza à vontade com vários sabores doces e 
salgadas. Muita musica para dançar a cargo 
da dupla Paulo e Chiquinho. Local Rua Ge-
orgina Diniz Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – 
São Miguel Paulista. Reservas de convites 
pelos fones (11) 2401.6580 com Juliana ou 
4634.0804 com Fabiana 
Dia 04.06.2017
Almoço Convívio nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Paulo, 
estará realizando neste dia mais um almoço 
convívio quando teremos como prato princi-
pal o especial bacalhau ali preparado além 
de ouros pratos, diversas saladas e acom-
panhamentos. A animação estará por conta 
do Rancho Folc. Raízes de Portugal. Convi-
tes e informações 2503.2835 – 2967.6766 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - 
São Paulo 
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O Majestoso enlace de
Flavia & Fernando

O ultimo dia 06 de Maio de 2.017, 
foi um dia muito especial na vida de 
dois jovens, que conheceram o mais 
puro e verdadeiro amor, são eles os 
jovens Flavia & Fernando. É sem 
dúvida uma fascinante historia de 
amor que começou a cerca de dez 
anos atrás, sendo sete de namoro 
e três já dividindo o mesmo lar. É a 
grandeza de dois corações jovens, 
que munidos de todo sentimento de 
bem querer e de realizar seus so-
nhos, oficializaram agora o maior 
de todos os seus desejos; a união 
e a coroação pelos sagrados laços 
do matrimônio. Esta data, também 
foi muito especial, na vida de seus 
pais, familiares e amigos, pois o jo-
vem casal escolheu esta data, para 
celebrar sua união. Reuniram cen-
tenas de familiares e amigos, num 
dia acalentado pela suavidade da 
estação de outono, nos elegantes 
salões do Clube Hípico de Santo 
Amaro, junto a natureza, cujo proje-
to de decoração, esteve a cargo do 
conhecido Jose Antonio de Castro 
Bernardes e a assessoria do even-
to esteve a cargo da empresa She 
Said Jazz. O espaço religioso esta-
va finamente ornamentado para a 
ocasião. Ali foi o belíssimo cenário 
da união de Flavia & Fernando, 
que perante o altar, receberam as 
graças do reverendo Carlos Nas-
cimento da Catedral Anglicana. Os 
jovens nubentes viram nesta noite 
concretizar o grande sonho de suas 
vidas, uma conquista, marcada por 
sonhos e desejos de um futuro cris-
talino, e envolvido por grandes rea-
lizações. Após a abertura do corte-
jo com os pares de padrinhos, o pai 

Os nubentes Flavia e Fernando com seus pais Sr. Ivano Borghi, e o Sr. Fer-
nando Martins,  os padrinhos, e os pajens Bernardo, Matheus e Fernando.

O noivo Fernando, a noiva Flavia e seus pais Sra. Regina da Fonseca e Sr. 
Ivano Borghi.

Os noivos Flavia e Fernando, aqui com suas mães Sra. Regina da Fonseca 
e Sra. Isabel Martins e as madrinhas soberbamente trajadas.

A elegante mãe do noivo Sra. Isabel Fernandes Lino Martins e sua adorada 
tia Sra. Rita Pontes.

Os pais do noivo radiantes por mais uma missão cumprida, Sr. Fernando 
Martins, a Sra. Isabel Martins, o casal de padrinhos dos noivos e amigos 
Sra. Idalina Assaf, o filho Dr. Ricardo Assaf e a namorada Isabella.

A noiva Flavia, o esposo Fernando, seu irmão e padrinho Rogério, a esposa 
Elke e os pais do noivo Sr. Fernando Martins e Sra. Isabel Martins.

A noiva Flavia, o noivo Fernando e seus pais Sra. Isabel Martins e Sr. Fer-
nando Martins.

Ao final da celebração, Flavia e Fernando no beijo apaixonado rumo a feli-
cidade eterna.

Flavia no instante do “Sim” à frente do celebrante reverendo Carlos Nas-
cimento.

O elegante noivo Fernando sendo conduzido por sua adorada mãe Sra. 
Isabel Martins. Fernando no altar a espera da entrada de sua noiva Flavia.

A belíssima e radiante noiva Flavia sendo conduzida por seu amado pai Sr. 
Ivano Borghi.

do noivo Sr. Fernando Moreira Mar-
tins, conduziu a mãe da noiva, Sra. 
Regina Maria Prates da Fonseca, 
e o noivo Fernando foi conduzido 
pela mão de sua querida mãe, Sra. 
Isabel Fernandes Lino Martins.
Foram padrinhos dos noivos os 
casais: 
Elke e Rogério; Michele e Adriano; 
Sabrina e Luis Viola; Eliana e João 
Artur; Tatiana e Edmilson; Idalina 
e Ricardo; Marília e Sergio; Beti-
na e Fabio Elias; Mariana e Luis 
Henrique; Fernanda e Matheus. E 
também a participação da daminha 
Maria Sofia e os pajens: Bernardo, 
Matheus e Fernando.
A seguir, uma atmosfera de grande 
expectativa, tomou conta do am-
biente e de todos os presentes, a 
espera da entrada da radiante noi-
va. Essa ansiedade veio a explodir 
numa felicidade geral, com a entra-
da triunfal de Flavia, que foi condu-
zida por seu querido pai, Sr. Ivano 
Borghi, até o altar, quando entregou 
a mão de sua filha para o noivo Fer-
nando. Os presentes, todos com 
os olhos fixos, na bela noiva, cuja 
emoção irradiava pura felicidade, 
deixaram-se dominar, pelo sorriso 
de felicidade. Flavia & Fernando, 
irradiavam uma alegria imensa, que 
contagiou seus pais, padrinhos, e 
a todos os convidados, principal-
mente quando a viva voz, firmaram 
o compromisso matrimonial. A ben-
ção das alianças aconteceu ao som 
da musica “Como é grande o meu 
amor por você”, ali entoada pelo 
Coral Allegro e Orquestra, que par-
ticipou de toda a cerimônia.
Terminada a cerimônia, familiares 

e amigos seguiram para outro sa-
lão, de uma fascinante decoração 
campestre, de admirável requinte 
e bom gosto, onde foi oferecido um 
concorrido coquetel, seguido de 
jantar, ambos servidos pelo sempre 
elegante Buffet França. Depois da 
entrada dos noivos em alto estilo, fi-

zeram a abertura da pista de dança, 
e a viva voz fizeram seus agradeci-
mentos a todos os presentes bem 
como a seus familiares queridos. 
Não faltou o brinde a champanhe, 
e a dança dos nubentes, Flavia & 
Fernando. A animação desta belís-
sima noite esteve a cargo da mara-

vilhosa Banda SOS. A noiva Flavia, 
homenageou seu agora esposo 
Fernando, com um show surpresa 
do cover de Elvis Presley, de quem 
é fã. Fiquem agora com os momen-
tos e fleches que o jornal PORTU-
GAL EM FOCO com exclusividade 
e orgulhosamente revive em suas 

páginas, desejando felicidades Mil, 
aos nubentes Flavia e Fernando, 
que partiram em viagem de núpcias 
com destino a Tailândia e Camboja. 
Felicidades! Confira esta reporta-
gem também no site www.portuga-
lemfoco.com.br ou facebook/portu-
galemfoco 

Aqui o momento mágico da celebração, o colocar das alianças...
Também presente o casal amigo Sr. Fernando Braz de Carvalho a esposa 
Sra. Oretta B. de Carvalho e a repórter do Portugal em Foco Dulcimara Leal.

Irradiando felicidade vemos o noivo Fernando Lino Martins, a espera de 
sua amada no altar.
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JORNADA 33

JORNADA 40

DISTRITAIS

AVEIRO
JORNADA 31

BRAGA
JORNADA 33

LISBOA

JORNADA 05

VILA REAL
JORNADA 31

cOImBRA
JORNADA 30

JORNADA 29

JORNADA 26
GuARDA

JORNADA 26

JORNADA 05
VISEu

JORNADA 30JORNADA 05
LEIRIA

JORNADA 28

A Imprensa espanhola analisou 
os golos de Cristiano Ronaldo e 
realçou que o goleador português 
esta temporada passou a ser deci-
sivo como avançado centro.

De acordo com a Marca, dos 
20 dos 2 2 golos que Ronaldo con-
tabiliza na Liga espanhola foram 
apontados dentro da área, que 
vem colaborar com a ideia que 

O treinador do Arou-
ca mostrou-se natural-
mente agastado com a 
derrota caseira frente 
ao Tondela. Afinal, a 
manutenção ainda não 
ficou garantida.

Aos arouquenses 
bastava um ponto para 
poder sossegar defini-
tivamente. «Não vale a 
pena estar com descul-
pas. O Tondela ganhou 

e nós não. Depende-
mos só de nós e tudo 
será resolvido na jorna-
da, com o Estoril», ati-
rou Jorge Leitão.

«Marcámos, sofre-
mos logo a seguir e 
acusámos muito esse 
golo. A equipa ficou 
intranquila, não conse-
guiu controlar as nos-
sas emoções», referiu 
ainda o treinador.

Treinador continua a sur-
preender. Primeiro triunfo 
sobre um grande, perma-
nência inédita, mais pontos 
somados... Feirense pode 
ser a melhor equipa da 2.ª 
volta a seguir aos grandes

Nuno Manta já tem po-
sição de destaque na his-

Ronaldo assumiu o
papel de atacante centro

o jogador português tem vindo a 
adaptar o seu futebol para jogar 
mais como avançado centro.

Aliás, nos 11 golos marcados 
nos últimos jogos, todos têm algo 
em comum, que é facto de terem 
sido marcados na área.

No somatório dos seus 37 golos, 
33 foram na área, ou seja, como um 
matador, um típico número 9.

«Dependemos só de
nós» - Jorge Leitão

Manta já 
tem lugar
na história

No derby algarvio entre os dois extremos da 
Liga 2, o Portimonense já garantido na Liga e o 
Olhanense já condenado a descer, houve cinco 
golos e a vitória da equipa de Vítor Oliveira, que 
assim regressa ao primeiro lugar depois da vitó-
ria do Aves. A decisão do campeão fica para a 
última jornada. Tabata abriu o marcador para o 
Portimonense aos 10 minutos, Coubronne em-
patou para o Olhanense aos 23, mas a equipa 
da casa foi ainda para o intervalo em vantagem, 

depois de Gleison marcar aos 32.
Na segunda parte, Pires registou o 23.º golo 

da temporada na conversão de uma grande pe-
nalidade, mas na jogada seguinte o Olhanense 
voltou a reduzir, por Aguilar.

Assim, o Portimonense volta a liderar com 
80 pontos, mais dois que o Aves, que tem 78. 
Na derradeira jornada, o Portimonense vai 
aos Açores defrontar o Santa Clara e o Aves 
recebe o AD Fafe.

Portimonense recupera liderança 
com vitória sobre Olhanense (3-2)

A antiga estrela do 
Manchester United, Ryan 
Giggs, alertou José Mou-
rinho para a necessidade 
de contratar quatro ou 
cinco jogadores de cré-
ditos firmados para lutar 
pelo título na próxima 
temporada.

«Mourinho tem de en-
contrar um substituto para 

De acordo com a impren-
sa britânica, existem vários 
clubes da Premier League 
que estarão interessados em 
garantir o técnico Marco Silva 
para a próxima temporada. 

Apesar da descida de di-
visão confirmada do Hull City, 
o treinador de 39 anos deixou 
uma boa imagem junto dos 
ingleses, pela forma como, 
em tão pouco tempo, revo-

tória do Feirense. O lugar 
já estava cativo desde que 
os fogaceiros garantiram 
uma inédita permanên-
cia na Liga e foi reforçado 
juntando-se outras marcas 
melhoradas pelo conjunto 
da Feira, diz A BOLA desta 
segunda-feira.

«Mourinho precisa 
contratar quatro ou cinco 

jogadores» – Giggs

Marco
Silva
com
mercado
em
Inglaterra

lucionou o futebol dos tigers 
e lutou quase até à última 
jornada pela manutenção na 
Premier League.

Resta saber se haverá 
mesmo propostas concretas 
para contratar Marco Silva, 
uma vez que parece garan-
tido que o técnico não vai 
acompanhar o Hull City no 
Championship (segunda divi-
são inglesa).

Michael Carrick. Zlatan 
Ibrahimovic vai estar pa-
rado durante um ano, pelo 
que ele precisa de um 
avançado centro. Não sei 
o que vai acontecer a Wa-
yne Rooney. Ele vai preci-
sar de contratar quatro ou 
cinco jogadores», realçou 
Ryan Giggs, em declara-
ções à Imprensa inglesa.
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Adeptos leoninos não ficaram satisfeitos com a 
derrota frente ao Feirense (1-2) e esperaram o au-
tocarro, segundo revela A BOLA.

Os jogadores foram recebidos com apupos, as-
sobios e a PSP foi chamada ao local para assegu-
rar a ordem.

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, tentou 
acalmar os ânimos.

Como é hábito após a conquista do campeonato 
pelo Benfica, a festa dos tetracampeões foram re-
cebidos na Câmara Municipal de Lisboa e na Praça 
do Município.

Através das redes sociais, os encarnados anun-
ciaram que o evento teve início às 18 horas, com 
Fernando Medina a receber dirigentes, jogadores e 
equipe técnica das águias.

O goleiro brasileiro Ederson não deixou escapar a 
oportunidade de ficar com a bola do tetra e assim que 
acabou o jogo foi ter com o árbitro Jorge Sousa para 
ficar com a recordação, segundo revela A BOLA.

Para além da receção no Paços do Concelhoa co-
mitiva encarnada jantou no Palácio de Xabregas, se-
gundo refere A BOLA.

O espaço tem capacidade para receber 600 pes-
soas, pelo que não teve problema para acolher os jo-
gadores, as suas famílias, dirigentes e treinadores.

O presidente do Benfica fez um curto discurso no 
Marquês de Pombal, na festa do título benfiquista.

«Certamente que não sou eu o pai do tetra; o 
pai do tetra é o Benfica, são todos vós», começou 
por dizer Luís Filipe Vieira continuando e prometen-
do: «Obrigado a todos pelo acompanhamento, pelo 
apoio; obrigado aos jogadores, aos treinadores, a 
toda a estrutura do Benfica que nos permitiu chegar 
aqui. Hoje estamos felizes. Fizemos história e quere-
mos continuar a fazer história. Juntos, vamos conse-
guir concretizar os nossos sonhos e atingir os nossos 
objetivos. Obrigado a todos. Até à próxima!».

Tetracampeões recebidos na
Câmara Municipal de Lisboa esta

Ederson ficou
com a bola do tetra

Comitiva encarnada jantou
no Palácio de Xabregas

«Fizemos história e queremos continuar a fazer
história. Até à próxima!» - Luís Filipe Vieira

O FC Porto recebeu e venceu o Paços de Ferreira, 
por 4-1, depois de ter estado a perder. Herrera, Brahimi 
(grande penalidade), Diogo Jota e André Silva (também 
de grande penalidade) deram a volta ao marcador.

Já sem hipóteses de chegar ao título de campeão 
acabou por ser uma despedida positiva dos azuis e 
brancos esta época do Estádio do Dragão.

Resumo da vitória
do FC Porto sobre

o Paços de Ferreira

O FC Porto, através 
da publicação digital Dra-
gões Diário, criticou este 
domingo as presenças do 
primeiro-ministro António 
Costa e do ministro das 
Finanças Mário Centeno 
no Estádio da Luz para 
assistir ao jogo que valeu 
ao Benfica a conquista do 
tetracampeonato.

«Desgraçadamente, 
há coisas em Portugal 
que nunca mudam. On-
tem, no jogo de consa-
gração da Liga Salazar, 
lá estavam o primeiro-
ministro António Costa e 
o ministro das Finanças, 
Mário Centeno, ao lado de 
Luís Filipe Vieira. É incon-
cebível e inaceitável este 
comportamento dos nos-

sos governantes. Não a 
preferência pelo Benfica, 
legítima como qualquer 
outra, mas o carimbo de 
legitimidade que dão ao 
cidadão Luís Filipe Vieira, 
que só em dívidas à Caixa 
Geral de Depósitos, que é 
um banco público, pago 
por todos nós, ultrapassa 
a decência em muitos mi-
lhões», pode ler-se.

Os dragões salientam 
ainda: «O primeiro-minis-
tro e o ministro das Finan-
ças estão fartos de sa-
ber que o Benfica presta 
apoio ilegítimo e ilegal a 
claques ilegais que ainda 
recentemente provoca-
ram mais uma morte. Há 
repúblicas das bananas 
mais sérias.»

Dragões criticam presença 
de António Costa e Mário 

Centeno na Luz

Nuno Espírito Santo, treina-
dor do FC Porto, salientou o 
trabalho desenvolvido ao lon-
go da temporada nos dragões, 
lamentando, contudo, o título 
perdido para o Benfica.

«Sempre que o FC Porto 
joga há muito em jogo e uma 
grande responsabilidade e exi-
gência. Apesar de já estar tudo 
decidido, houve demonstração 
de união. Fomos solidários, 
como aconteceu durante toda 
a época. Mesmo sem chegar-

«Parabéns ao campeão, nós continuamos 
o nosso caminho» - Nuno Espírito Santo

O presidente 
do Sporting, Bruno 
de Carvalho, irá 
estar reunido, na 
terça-feira, com o 
treinador Jorge Je-
sus para clarificar 
o plano para a pró-
xima temporada, 
segundo revela A 
imprensa.

Nessa reunião 
Bruno de Carva-
lho irá revelar a estratégia 
para a próxima tempora-

Bruno de Carvalho e Jorge 
Jesus reunidos na terça-feira

Madrugada tensa 
em Alvalade

da e anunciar que irá as-
sumir a pasta do futebol 
profissional.

mos ao titulo de campeões na-
cionais, fizemos coisas boas e 
demos passos importantes na 
construção de uma equipa para 
ser campeã no futuro», argu-
mentou Nuno, que aproveitou 
ainda para dar os parabéns às 
águias.

“É o que dizem os resultados 
e é a realidade do futebol. Sabí-
amos que era importante voltar 
aos títulos, mas falhámos... Pa-
rabéns ao campeão, nós conti-
nuamos o nosso caminho.”
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Amigos prestigiam os aniversários do casal 
Carlinhos e Ilda, do Cantinho das Concertinas

A semana começou 
em festa no restaurante  
Cantinho das Concer-
tinas, onde acontece a 
famosa Aldeia Portugue-
sa no Cadeg. Os anfi-
triões Carlinhos e Ilda 
recepcionaram os ami-
gos com uma suculenta 
feijoada para festejarem 
cada um, mais um ano 
de vida. Nada melhor do 
que festejar seu aniver-
sário ao lado dos seus 
familiares e amigos, que 
os prestigiam durante 
todo o ano. Mais uma vez 
o casal mostrou toda a 
sua simpatia e fidalguia, 
e  apesar de ser uma 
segunda-feira, os ami-
gos fizeram questão de 
marcar presença nesta 
data  tão especial onde 
o casal, ao lado de sua 
filha Nathália e esposo 
Dr. João Marcos, eram 
só alegria, por festeja-
rem este momento ím-
par na vida de qualquer 
um, que é celebrar seu 
nascimento com quem 
se ama.  Realmente, a 
comunidade portuguesa 
e luso-brasileira respeita 
e prestigia os amigos.  O 
Jornal Portugal em Foco 
por sinal, não poderia 
deixar de estar presen-
te nessa comemoração 
cuja nossa saudosa fun-
dadora, Benvinda Maria, 
foi quem batizou o Can-
tinho das Concertinas 
de “Aldeia Portuguesa”.   
Congratulamos os ami-
gos Ilda e Carlinhos pela 
data especial desejando 
a ambos saúde, suces-
so,  paz nos corações e 
força para continuarem 
dispostos para animarem 
os sábados da Comuni-
dade Portuguesa 

Só o amor 
reúne dois 
cora-
ções que 
levam ao 
sucesso. 
Parabéns 
ao casal  
Ilda e 
Carlinhos, 
Rainha 
e Rei da 
Aldeia 
Portugue-
sa, que 
festejam 
juntos os 
seus ani-
versários.

Um dia 
radiante 
para Ilda 
e Car-
linhos 
junto de 
Nathália 
e esposo, 
Dr. João 
Marcos e 
amigos

Momento impar com o casal anfitrião Carlinhos e Ilda, com sua filha Nathália e o marido  Dr. João 
Marcos, diante do bolo de aniversário.

O casal 
Ilda e 
Carli-
nhos 

foram 
envolvi-

dos pelo 
carinho 

dos ami-
gos

Carlinhos era só alegria ao lado do 
amigo Alfredo que esteve lá para 
prestigiar a festa

Realmente foi um dia especial.  Para casal Ilda e Car-
linhos, com uma grande amiga do casal.

Um dia fan-
tástico para 

este casal 
amado por 

todos por sua 
simpatia e 

carisma

Mais amigos que marcaram presença no Cantinho das Con-
certinas neste dia festivo entre eles o nosso Diretor Felipe 
Mendes.

Gente 
boa e 
amiga 
marcou 
presen-
ça na 
Aldeia 
portu-
guesa 
entre 
eles, 
José 
Novais

O toque magistral do sanfoneiro Patrick diante do bolo festivo 
em homenagem ao casal Ilda e Carlinhos.

Com certeza 
um dia má-
gico para os 
amigos que 
foram home-
nagear este 
distinto casal 
por mais 
um ano de 
vida, na foto, 
Carlinhos e 
esposa Ilda, 
filha Natalia 
e esposo, Dr. 
João Marcos 
e demais 
convidados

Missa de sétiMo dia da segunda 
Vice-Presidente da Casa das Beiras 

eliana Mariah dantas 
Será sábado dia 20 de maio às 17:00 hs 

na Igreja dos Capuchinos -
Rua Haddock Lobo, 266 - Tijuca
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BUSCANDO TERRA FIRME

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

Num mar econômico revolto, políticas de assistência 
social são como botes salva-vidas lançados ao oceano. Náu-
fragos do desemprego, arrastados na tormenta das drogas, 
jovens no olho do furacão do crime, mais gente morando nas 
ruas, falta de esperança no horizonte. Sempre tive um olhar 
humanista para esse drama, talvez pela minha história de 
imigrante. Dor, sofrimento, saudade, preconceito e superação 
são algumas das cicatrizes de todos nós, que nos aventu-
ramos em mares nunca antes navegados. E justamente por 
esta experiência me vi plenamente preparada para assumir 
os desafios de cuidar das populações mais necessitadas da 
cidade do Rio de Janeiro.

Temos uma equipe profissional maravilhosa e dedica-
da, projetos de alto nível. Buscamos a integração com as 
várias secretarias municipais e as parcerias mais do que 
necessárias para reduzir as tensões sociais entre aqueles 
que estão de um lado e do outro da linha da pobreza. Mas 
também enfrentamos limitações orçamentárias e carência 
de infraestrutura.

É aí que entra a urgência na recuperação econômica do 
nosso estado. Nos últimos 12 meses, mais de seis mil esta-
belecimentos comerciais fecharam as portas. Em um ano, 
desapareceram, por baixo, 60 mil postos de trabalho só na 
capital. Sem meios para sustentar a família, é na assistência 
social que estes desempregados buscarão socorro. E mais 
demandas serão criadas, num ciclo vicioso.

Só vejo salvação para a economia do nosso estado 
através de um amplo pacto envolvendo os entes federativos, 
entidades privadas e a sociedade. Recuperar a vocação das 
regiões agrícolas, repactuar os compromissos custeados 
com os royalties do petróleo, para que seja um bem de todos, 
resgatar a cidade das mãos do crime organizado, reduzindo 
a violência para que as pessoas possam circular livremente 
e, por consequência, reabrindo o comércio. A revitalização 
dos bairros é fundamental. E quando falo em revitalização 
não me refiro a intervenções cosméticas, mas sim ao resgate 
da história e do orgulho dos seus moradores.

O prefeito Marcelo Crivella é um homem sensível e 
competente para conduzir esse processo. Seu papel de pro-
tagonismo nesse pacto é fruto da credibilidade adquirida por 
suas mãos limpas no trato da coisa pública. Mais empregos, 
menos gente na rua. Mais escola, menos meninos no tráfico. 
É assim que funciona. 

Secretária Municipal de aSSiStência 
Social e direitoS HuManoS

do rio de Janeiro
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Tarde para as MaMães do Minho
Na semana onde se 

comemora um século da 
aparição de N.S. de Fáti-
ma, em Portugal, a  Casa 
do Minho não mediu es-
forços para receber só-
cios e convidados neste 
último domingo.   O salão 
nobre abrigou várias fa-
mílias que escolheram o 
Solar Minhoto para  esta 
importante data, afinal 
era também o dia da pes-
soa mais importante de 
nossa vida ,a nossa MÃE. 

Desta vez a Diretoria re-
solveu inovar, aprontan-
do uma grande surpresa 
para todos. Uma Missa 
foi celebrada em home-
nagem às, podemos di-
zer, rainhas do lar. Em 
seguida um delicioso al-
moço com a culinária na 
responsabilidade do nos-
so Diretor, mestre cuca,  
Manuel Dantas.

As apresentações ar-
tísticas deram início com 
a cantora Majara que 
brindou a todos com sua 
voz melodiosa, execu-
tando clássicos imortais 
da música sertaneja-raiz. 
Seguindo a programação 
,veio o inesperado: Uma 
apresentação de folclore 
gaúcho onde os sapa-
teios  dos  peões e os 
sarandeios  das prendas 
que encantaram o públi-
co.  Diga-se de passa-
gem, o Grupo foi fundado 
na própria Casa com o 
nome de Rancho Gaúcho 
da Casa do Minho. Fina-
lizando a parte artística  
tivemos a apresentação 
impecável do Rancho 
Juvenil. A carinhosa ad-
miração foi visível pelos 
aplausos de todos. Para 
encerrar a festa foram ho-
menageadas: primeiro a 
mãe mais jovem presen-
te, Sra Lívia Maneiras, 
seguindo a mais idosa, 
Sra Laurinda  com 90 
anos. Representando 
a  Mãe do Ano da Casa 
foi escolhida a Senhora 
Cristina Figueiredo pela 
relevante dedicação ao 
folclore  do Maria da  
Fonte, o Rancho onde é 
integrante.

A Mãe do 
Ano da Casa 
do Minho, 
Sra. Cristina 
Figueiredo 
recebe uma 
lembrança 
das mãos de 
seu filho, Pe-
dro, integran-
te da Tocata 
do Rancho 
Mirin

Sra Lívia Ma-
neiras, a mãe 
mais jovem 
recebe a ho-
menagem da 
Sra Arminda 
Veloso, Dire-
tora da Casa.

Sra Laurin-
da a mãe 

mais idosa 
do ano, 

recebendo 
o carinho 

de uma 
integrante 

do Rancho 
Juvenil da 

Casa do 
Minho

Um registro 
da presença 
do Rancho 
Gaúcho com 
a Sra Marisa 
Canaparro 
idealizadora 
do grupo

Domingo fantás-
tico no Minho, 
onde vemos o 

Presidente Agos-
tinho dos Santos, 
Irmã Alice, espo-
so Manuelzinho, 

demais familiares 
e Felipe Mendes 

(Portugal em 
Foco)



Portugal em Foco 17Rio de Janeiro, de 18 a 24 de Maio de 2017

TransmonTanos Louvam nossa senhora 
de FáTima e Fazem homenagem às mães

O mês de maio é 
muito especial para a 
Casa de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro. Todos 
os anos la se comemo-
ra o Dia das Mães e 

Nesta mesa não faltou alegria e amor, neste domingo em 
homenagem às Mamães. Na foto: o empresário José Bri-
tes, esposa Irene, filhos Henrique, José Manuel, acom-
panhados senhoras  Leocardia, e Luzia e Felipe Mendes

se celebra com louvor, 
N. Sra. de Fátima, que 
vem  a ser  a Padroeira 
da Associação.

Uma bela progra-
mação, no último dia 

14 envolveu a diretoria, 
associados e amigos da 
querida Casa, situada à 
Av. Melo Matos, 15-19 
na Tijuca, quando hou-
ve uma festividade ines-

quecível.
Iniciou-se com a 

celebração da Santa 
Missa e a coroação de 
N. Sra. de Fátima, cele-
brada pelo Padre Claro, 
carregadas de muita fé, 
entre cantos e louvores.  

No Dia das Mães, 
a Casa encheu-se de 
alegria e comemoração 
para homenagear às 
Mães, esta personagem 
tão preciosa e determi-
nante em nossas vidas, 
com um almoço delicio-
so e cardápio especial: 
churrasco, saladas, ar-
roz de bacalhau, grão-
de-bico com bacalhau e 
as febras. 

O Dia das Mães foi 
um sabor a mais no So-
lar Transmontano com o 

Aspecto 
do almoço 
em home-
nagem às 
Mães, na 
Casa de 
Trás-os-
Montes, 
mostrando 
o carinho 
deste 
grande Dia

Momento da homenagem às Mães, onde vemos a diretora, Maria Alice, Goreti homena-
geando a Mãe do Ano 2017 Sra. Sineide Loureiro,

Conjunto Cláudio San-
tos e Amigos. A diretoria 
escolheu para a Mãe do 
Ano 2017, da Casa de 
Trás-os-Montes, a Sra. 
Sineide, a mãe mais jo-

vem, Daniele e a mãe 
mais idosa, Maria Morei-
ra, todas ficaram muito 
emocionadas com as 
homenagens prestadas 
pelos transmontanos

Contagiante 
alegria neste 
dia maravi-
lhoso, em ho-
menagem às 
Mães presen-
tes na Casa de 
Trás-os-Mon-
tes. Todas as 
mamães pre-
sentes curtiram 
o bailarico do 
Cláudio Santos 
e Amigos, 
posando nesta 
foto
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Maneca

Pé de Valsa da Semana

ParabéNS à caSa do Porto 
e família ferNaNdeS

liNda feSta do 
dia daS mãeS 
No Solar 
traNSmoNtaNo

Como vemos nesta linda mesa na foto, par-
te da família da Mãe do Ano da Casa do 
Porto, D. Florbela, onde estavam presentes 
vinte e dois familiares. À esquerda, vemos 
D. Mônica, sua mãe D. Vilma, Dr. Sérgio 
Roçado Fernandes, com sua filha, Manue-
la, grande bailarina clássica e sua mamãe, 
Dra. Margarete. Parabéns pela linda família 
e muita saúde para todos 

Sábado brilhaNte 
com homeNagem a 

N.S. de fátima

um dia eSPecial Para 
d. roSa boaVeNtura

A família feirense mais uma vez homenageou a sua 
grande diva a Senhora Rosa Boaventura dando o título 
mais uma vez de Mãe Mais Idosa, da Casa da Vila da 
Feira, na foto com seu filho Ernesto Boaventura e Felipe 
Mendes

Deixo aqui meu abraço para toda di-
retoria e minhas desculpas por não 
ter estado presente, mas faço meu 
registro das pessoas que participa-
ram deste grande Dia das Mamães. 
Como vemos nesta foto, sr.  José 
Matos, esposa, D. Ana Maria, Dr. 
Felipe Marques Mendes e amigos, 
numa grande confraternização.

Domingo passado, a Diretoria da Casa Do Porto pro-
porcionou à todos, algumas horas maravilhosas, em 
Homenagem as Mamães presentes. A eleita Mãe do 
Ano  2017 foi Dona Florbela, esposa do amigo, Comen-
dador Afonso Bernardo Fernandes. Como vemos, neste 
momento seu filho, Dr. Sergio Roçado Fernandes, con-
vidou sua mãe para dançar e, ao toque do competente 
Conjunto: Vila Condense, deram um Show, na pista de 
dança. Parabenizo D. Florbela e toda a família Fernan-
des, que se fez presente, com vinte e dois  familiares.  
Para todos, minha consideração e muita Saúde. 

duas grandes dançarinas
No domingo 
festivo em ho-
menagem ao 
Dia das Mães, 
nada como en-
contraros ami-
gos e relaxar, 
foi o que as 
amigas a minha 
amada esposa 
Idalia Maneca 
e nossa amiga 
Florbela, fize-
ram, na foto 
dando um show 
no Dia das 
Mães,na Casa 
do Porto, mos-
trando seus do-
tes de grande 
dançarina.

Foi no sábado passado que a diretoria da Casa do 
Porto proporcionou a todos os presentes, hora de 
santidade, saudade e emoção, principalmente no 
momento em que o Comendador Henrique Lourei-
ro, dirigiu a palavra a todos em louvor à N.S. de 
Fátima. Podemos ver neste lindo cenário fotográfi-
co, o querido  Sr. Manuel Branco (Presidente), Co-
mendador Loureiro e a imagem de N.Sra. Que ela 
esteja no coração de todos  com o desejo de muita 
saúde.

dia daS mãeS com 
Sabor de doceS

 em NiterÓ
Um verdadeiro manjar dos Deuses 
o domingo do Dia das Mães no 
Clube Português de Niterói, onde 
foi oferecido aos convidados uma 
deliciosa mesa de doces portugue-
ses do nosso querido amigo Eurico 
Pires, como sempre ao lada da sua 
equipe de colaboradoras dando 
aquele show de atendimento além 
da qualidade de seus produtos que 
são inconfundiveis
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Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES
PeNSameNto

EU VI MINHA MÃE REZANDO
AOS PÉS DA VIRGEM MARIA

ERA UMA SANTA ESCUTANDO.
O QUE OUTRA SANTA DIZIA.

homeNagem ÀS mãeS da comuNidade PortugueSa

ANITA 
ALMEIDA.
MÃE DE BEA-
TRIZ

cÔNSuL 
adJuNta, 
No rio de 
JaNeiro.
DRA. 
SUSANA  
SABROSA 
AUDI.
MÃE DE  
RODRIGO 
E CAROLI-
NA.

PortugaL em foco.
LEILA MONASSA.
MÃE DE FELIPE E MA-
RINA.

caSa da ViLa da feira
ROSE BOAVENTURA,
MÃE DE CAMILA.

arouca 
Bara 
cLuBe.
LILIAN 
BASTOS 
SOA-
RES. 
MÃE 
DE 
LIEEN, 
E LAÍS.

caSa daS 
BeiraS.

NEUMA-
RA,

MÃE DE 
ANDRÉ 

LUIS

caSa de ViSeu.
LUCIANE MARQUEZAN MARTINS
MÃE DE  MARIANAE LETICIA.

radiaLiSta:
 IDÁLIA MANECA. MÃE DE RONALDO 
E ROSÂNGELA.

caSa doS aÇoreS: 
SONIA FAGUNDES, MÃE DE LUIS FERNAN-
DO E JOÃO MARCOS.

cLuBe PortuguÊS de NiterÓi.
LAURA CERVEIRA. MÃE DE HUGO, 
LUIS FILIPE E OTÍLIA REGINA.

caSa do miNho:
 ALICE FERREIRA DANTAS MÃE DE , 
CARLOS  ALBERTO.

moNiQue moreira:
MÃE DE MARIA FERNANDA E MARCELO.

caSa do 
Porto.
SANDRA 
CASACA, 
MÃE DE 
AUGUSTO 
E JOA-
QUIM.

PoVeira:
 ISAURA MILHAZES. MÃE  
DE PATRICIA E FILHA OR-
GULHOSA DE D. MARIA 
DAS DORES DE 101 ANOS 

caSa de trÁS oS moNteS
LÚCIA GRANITO: MÃE DE IVO, IVAN,-
GILBERTO E ORLANDO.

ELIANE 
MArIATh 

DANTAs
 MÃE DE  
FLÁVIA,

FABIO, 
SANDRO

iN memoriam
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DIA 28 DE
 MAIO DE 2017
GRANDE FESTA DE 
ANIVERSÁRIO COM 

ALMOÇO DANÇANTES
Atrações: Grande Fadista Maria Alcina

Para dançar: Conjunto Amigos do Alto Minho
Participação especial: Isaura Milhazes

Casa da Vila das Feira - Tel.: 2293-1542

RESERVAS:
TEL: 98897-4717 

(MANECA)

Mães: Uma Tarde de Amor na Casa dos Açores
Com as mais pro-

fundas manifestações 
de carinho a uma per-
sonagem de nossas 
vidas, luz de candura, 
amor e compreensão, 
numa tarde calorosa 
de confraternização, 
na Casa dos Açores, 
no passado domingo, 
dia 14, a diretoria da 
Casa, presidida por 
Fernando Fagundes, 
reuniu associados, 
amigos e familiares 
das homenageadas 
para brindarem juntos, 

o Dia das Mães.
Nesse dia foi servi-

do um fabuloso almo-
ço preparado por uma 
equipe de primeira, 
perfeita no tempero 
e na rapidez dos ser-
viços. O cardápio do 
buffet consistiu em 
churrasco, frango, 
lombinho e linguiça 
assados na brasa, sa-
ladas e outros acom-
panhamentos varia-
dos.

 Houve música ao 
vivo do experiente e 

simpático Grupo Ami-
gos do Alto Minho, 
para ouvir e dançar, 
além da tão aguar-
dada homenagem à 
Mãe do Ano de 2017. 

O ponto mais alto 
desse domingo, 14 
foi quando a Casa 
dos Açores e sua 
diretoria condeco-
rou a escolhida Mãe 
do Ano - 2017.  D. 
Thereza Vieira da 
Rocha Borges, elei-
ta para receber esta 
homenagem  com uma bonita lembran-

ça das mãos de Ma-
ria Elvira Venceslau 
Godim, Mãe do Ano-
2016.

Não faltou a pre-
sença especial de 
muitas familias acom-
panhadas de suas 
mamães 

Um bom atendi-
mento e ambiente 
alegre e acolhedor 
marcaram, com su-
cesso, o domingo das 
mães açorianas num 
dos pontos mais privi-
legiados da Tijuca, Av. 
Melo Matos 21-25.

Foi uma tarde me-
morável!!!

Panorâmica do salão social da Casa dos Açores, totalmente lotado por aqueles associa-
dos e amigos que foram comemorar o Dia das Mães

Em destaque mesa do diretor açoriano Leonardo, com sua mãe senhora Maria Silva,ir-
mã Katia, cunhado Davi e o Filho Gabriel

Felipe 
Mendes 
quando 
cumpri-
mentava 
o jovem e 
dinâmico 
Diretor 
Açoriano, 
Leonardo

Uma foto da Mãe do Ano Açoriano - 2017, Thereza Vieira da Rocha Borges, receben-
do o carinho de seu marido e filho
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido

Tel.: 3178-4254/3189-6647
A Casa dos Poveiros apoia o Hospital Mário Kroe-
ff. Faça a sua contribuição à ABAC – Associação 
Brasileira de Assistência aos Cancerosos, entida-
de administra-dora do Hospital Mário Kroeff.
Banco                  Agência               c.c.
Bradesco                  26                 172835-0
Bradesco                      663           125487-1
Banco do Brasil       0576-2             31067-0
Banco do Brasil       0576-2               4994-8
Banco Itaú                  8787               0300-6
Caixa Econômica         224                3348-3
Santander                   4701        13001595-0
Entre no site: http://www.mariokroeff.org.br/
Ou faça uma visita: Rua Magé, 326 Penha Cir-
cular.

Risoto de Bacalhau
400g de arroz (arbóreo)
3 colheres (sopa) de azeite
700g de bacalhau dessalgado
1 colher (sopa) de cebola triturada
4 unidades tomates médios 
    (sem pele sem sementes)
5 dentes de alho 
triturados
150ml de vinho 
branco seco
1 tablete de caldo 
de peixe
1 pitada de sal a 
gosto
Cozinhe o bacalhau dessalgado em fogo 
brando por cerca de 10 minutos, retire e solte 
as lascas (semidesfiado).
Aqueça 1 colher e meia de azeite, doure o 
alho, refogue as lascas de bacalhau, acres-
cente os tomates já cortados em cubos e 
apure por 4 minutos. Reserve.
Em outra panela, aqueça o restante do azei-
te, coloque a cebola para dourar, acrescente 
o arroz e refogue. 
Adicione o vinho branco, mexa e deixe eva-
porar. 
Junte o caldo de peixe e vá mexendo, corri-
gindo sempre que necessário. Cerca de três 
minutos antes de apagar o fogo, incorpore o 
bacalhau. 
Reserve umas lascas para decorar.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
MAIO – 21 – Domingo – Baile do Jubileu de Ouro 
do Arouca. Baile de época em comemoração aos 
50 anos do Arouca. 12:30 h. Abertura do buffet 
variado com a culinária do Arouca. 13 h – Início do 
Baile/Show com a Orquestra Bianchini.
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao pú-
blico.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
MAIO – 21 – Domingo – Tradicional almoço as 12h
animado pelo Conjunto Som e Vozes
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos 
domingos poderão utilizar o estacionamento da 
Igreja dos Capuchinhos na Rua Haddock Lobo, 266 
pagando apenas R$ 5,00 – Uma tarifa super espe-
cial.

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

MAIO – 17 – Quarta-feira – 12 h. Almoço das 
Quartas está de volta a partir da 12h. Cardápio 
bacalhau a lagareiro a portuguesa e sardinha as-
sada. Almoço por adesão e bebidas não inclusas. 
Serviço a La Carte. Venda de doces portugueses. 
Ao som da fadista Carolina Floare e Vitor Lopes na 
guitarra
MAIO – 20 – Sábado – 20 h. Uma Noite em Liver-
pool – Beatles Flash Back. Banda Grafite - Partici-
pação Ademir Patrocínio. Anos 60 e 70. Ingressos: 
R$ 30,00.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
MAIO – 21 – Domingo – Salão Social - 12 h. “Al-
moço Show com Mario Simões Lembranças de um 
Imigrante”. Cardápio: Churrasco completo, acompa-
nhamentos, saladas diversas, pernil, frutas. Partici-
pação especial: Isaura Milhazes e Banda Típicos da 
Beira. Valor da entrada: R$ 70,00. Aceitamos cartão 
de crédito e débito.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
MAIO – 21 – Domingo – 12 h. Festa Gaúcha – Cos-
telada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do 
Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore 
com o Grupo Marcas do Sul e música ao vivo para 
dançar animando a festa. Pula-pula grátis para as 
crianças. 

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
MAIO – 21 – Domingo – Festa em louvor ao Se-
nhor Santo Cristo dos Milagres. Tradicional da Ilha 
de São Miguel. 11:30 h – Missa em nossa Sede, 
em Louvor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. 
A partir das 13 horas. Almoço servido ao estilo 
self-service em nosso salão nobre (Ar Condiciona-
do). Alcatra açoriana, alcatra de feijão e frango a 
moda da casa. Com saladas & acompanhamentos 
variados. Música com o Grupo Cláudio Santos e 
Amigos com dançarinos para as senhoras. 15 h 
– Apresentação do nosso Grupo Folclórico Padre 
Tomás Borba. 17 h. Abertura dos festejos 2017 em 
Louvor ao Divino Espírito Santo (Início do Terço).
MAIO - 22 A 27 – Segunda a Sábado – 21h. Con-
tinuação da Semana da Reza do Terço em nosso 
salão.
MAIO – 28 – Domingo – 07:30 h. Concentração 
em nossa Casa dos Açores de todas as Coroas 
e bandeiras das Irmandades do Divino Espírito 
Santo para procissão até a Igreja São Francisco 
Xavier – Tijuca, junto com todos os presentes. 
09:30 h. Chegada da procissão na Igreja e logo 
após a Missa celebrada pelo Pároco, onde ha-
verá a tradicional coroação das crianças. Logo 
ao final da Missa seguirá em procissão de vol-
ta a nossa sede social. Já na Casa dos Açores 
será realizada a Benção a todos os devotos e a 
Benção do Pão, a tradicional Massa Sovada e do 
Vinho a ser servido a todos os presentes, junto 
com refrigerante.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel.: 3251-3585 

MAIO – 17 – Quarta-feira – 18 h, Cabaré do Carva-
lho com a Banda Alto Astral.
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Sangue é vida

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

A importância das doações de sangue é 
inquestionável. Ninguém está livre de precisar 
de uma transfusão de sangue em algum mo-
mento da vida. Seja por um acidente, uma ci-
rurgia ou um simples procedimento médico, to-
dos nós podemos passar por uma situação em 
que a transfusão 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 estar 
em jejum, precisa ter dormido pelo menos seis 
horas e não ter ingerido bebidas alcoólicas 
nas 12 horas anteriores à doação. É neces-
sário também evitar o cigarro por pelo menos 
duas horas e o consumo de alimentos gordu-
rosos nas três horas que antecedem a doação. 
Não podem doar sangue pessoas que tiveram 
diagnóstico de hepatite após os 10 anos de 
idade; mulheres grávidas ou amamentando; 
pessoas expostas a doenças transmissíveis 
pelo sangue como aids, hepatite, sífilis e doen-
ça de chagas; usuários de drogas; e pessoas 
que tiveram relacionamento sexual com par-
ceiro desconhecido ou eventual sem uso de 
preservativos. A orientação sexual não pode 
mais ser usada como critério para a seleção, 
por não constituir risco em si própria. Ou seja, 
não deverá haver, no processo de triagem e 
coleta de sangue, manifestação de preconcei-
to 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 preguiça de 
se deslocar até um hemocentro. A verdade é 
que sempre podemos pensar numa desculpa 
para adiar a doação. A única maneira de tor-
ná-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 diferen-
tes, dependendo do caso. Para os residentes 
no Rio que estiverem interessados em colabo-
rar, é só procurar o HemoRio na Rua Frei Ca-
neca, nº 08, no Centro, todos os dias de sema-
na, de 7 às 18 horas. Quem ainda tiver alguma 
dúvida, o telefone para contato é o 2332-8611.

Homenagem às Mães na Casa do Porto

A primeira-dama 
da Casa do Porto, 
D. Berta Branco, 
homenageando 
as mães com 
flores: Mãe mais 
nova – Eliane, 
Mãe mais idosa 
– D. Maria Emília 
e Mãe do Ano de 
2017 da Casa 
do Porto – D. 
Florbela

As Casas Regio-
nais abriram em flores 
o último domingo para 
receber as mães, os 
filhos e as famílias, 
todos reunidos para 
homenagear esse ser 
escolhido por Nosso 
Senhor e celebrar N. 
Sra. de Fátima. 

Num belo domingo 
de outono, na Casa 
do Porto, que lhes 
preparou uma linda 
homenagem.    Foram 

condecoradas como A 
Mãe do Ano-2017 - D. 
Florbela, a mãe mais 
jovem – D. Elaine, a 
mãe mais idosa – D. 
Maria Emília.

O Presidente Ma-
nuel Branco, sua amá-
vel esposa, D. Berta, 
junto aos diretores não 
descansaram de dar 
atenção aos sócios e 
amigos da Casa do 
Porto. 

O almoço, em ho-
menagem às mães e à 
N. Sra. de Fátima, teve 
como iguarias: o boli-
nho de bacalhau e ba-
tidas tropicais, churras-
co, salada de bacalhau 
com feijão fradinho, 
tripas à moda do Porto 
e saladas, ao som do 
conjunto Claudio San-
tos e Amigos que deu 
o tom musical a tarde.

Num destaque no domingo portuense, a Mãe do Ano Portuense, D. Florbela, esposo 
Comendador Afonso Bernardo e seus filhos, Dr. Sérgio, Roberto e as Mães: mais nova, 
Eliane e a mais idosa, Maria Emília

Um show de 
alegria no 
domingo co-
memorativo 
ao Dia das 
Mães com 
o destaque 
do Conjunto 
Vila Conden-
se e os “pés 
de valsa”  
habituais

Confrater-
nização da 
família do 

Comenda-
dor Afonso 

Bernar-
do, Dr. 

Roberto, 
esposa, Jô 

e demais 
familiares


