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CADERNO DE SÃO PAULO

Os jovens Leila & Cesar, concretizaram um sonho, 
receberam a benção do matrimônio no sempre elegante, 
Resort Monte das Oliveiras, que majestosamente abriu 
suas portas para a realização destes enlace. Trazemos 
esta reportagem exclusiva, a grande Festa do Divino 
Senhor de Malta – Portugal, a 17.a Wine Night da Mega 
Adega Kanguru, a coluna Mundos ao Mundo do jornalista 
Albino Castro, e outros assuntos de interesse. Confira.

Rio de Janeiro, de 25 a 31 de Maio de 2017

“Depois ter sido anun-
ciada a proposta da Comis-
são de que Portugal saia de 
déficit excessivo, pedimos 
na reunião do Ecofin aos 
nossos parceiros europeus 
autorização para um novo 
«waiver» que nos permita 
pagar ao FMI antecipada-
mente, e antes das tran-
ches europeias, cerca de 
10 bilhões de euros”, anun-
ciou o secretário de Estado 
das Finanças.

Ricardo Mourinho Fé-
lix disse que o pagamento 
antecipado ao FMI de cer-
ca de 10 bilhões de euros 
permitirá, por um lado, “fa-

Monte das Oliveiras
abençoou o enlace de...

Uma grande tarde, no Solar Transmontano, com o show “Lem-
branças de Um Imigrante”. Na foto o Mário Simões numa de 

suas canções acompanhado pelo Conjunto Típicos das Beira 
Show e apresentação de Antônio Marques. Detalhes na pág. 8

zer uma gestão dos paga-
mentos mais equilibrada 
no futuro”, o que “facilitará 
seguramente o financia-

mento”, e por outro lado 
permitirá ter “uma gestão 
da maturidade da dívida 
adequada e com um custo 

incomparavelmente mais 
reduzido”. “A taxa que es-
tamos a pagar ao FMI é 
de 4,3%, quando hoje as 
taxas a 10 anos, com uma 
maturidade muito maior, 
estão nos 3,1%”, apontou 
o secretário de Estado.

Desde que Portugal co-
meçou a devolver parte do 
crédito do FMI, em 2015, 
foram já reembolsados 
mais de 14.500 milhões de 
euros do envelope total de 
26 bilhões que a instituição 
liderada por Christine La-
garde concedeu ao país no 
âmbito do resgate financei-
ro de 2011.

Portugal pede Autorização 
para antecipar o Pagamento 
de 10 Bilhões de Euros ao FMI 

Show do cantor Mário SiMõeS
 leMbrançaS de uM iMigrante na 

caSa de tráS doS MonteS

leila & césar

louvor ao Senhor Santo criSto 
doS MilagreS na caSa doS açoreS

Dia fantástico na Casa dos Açores com o início da festa e, Lou-
vor ao Santo Cristo dos Milagres com almoço e apresentação 

do G.F. Padre Tomaz Borba. Detalhes na pág. 20

confraternização na caSa
unidoS de Portugal, eM alcântara

A Comunidade Portuguesa esteve, em peso, neste domingo 
passado na Casa Unidos de Portugal, em Alcântara. Em 

destaque vemos, Nelson, Domires, o Presidente do Conselho, 
Joé Mendonça, Felipe Mendes e o Presidente Humberto Men-
donça. Detalhes na pág. 16

feSta gaúcha MoviMentou
a caSa do Minho

Outra bela Costelada Gaúcha, realizada com mais uma brilhan-
te apresentação da cultura gaúcha, em destaque o Rancho 

representando o Sul, Detalhes na pág. 17

Nada como a vida, para nos mostrar a verdadeira amizade e, 
com certeza, esses dois amigos,Dr.Antonio Peralta e Carli-

nhos Lima Tarei,  quando se encontram celebram esta grande 
amizade, todas às quintas-feiras no “Almoço das Quintas” no 
Arouca, Detalhe na pág. última do tablóide

aMizade Sincera
e verdadeira é
Para SeMPre

O líder do PSD, Passos 
Coelho, desafiou  o primeiro-
ministro a fazer “as reformas 
que são importantes para o 
país” e estranhou que se es-
teja a tratar da integração dos 
precários sem discutir as ne-
cessidades na Administração 
Pública. “Já estamos a dis-
cutir, pela mão da maioria, a 
integração dos precários na 
Administração Pública e ainda 
não houve ninguém que per-
guntasse, no seio da maioria 
e do Governo qual Administra-
ção Pública, o que queremos 
da Administração Pública nos 
próximos anos?”, questionou 
Pedro Passos Coelho.

O líder social-democra-
ta criticou que se estejam “a 
converter vínculos precários 
em permanentes sem saber 
se é nas áreas que são impor-
tantes, que estão em défice”. 
“É esta discussão que não 
está a ser feita e que deve ser 
feita com coragem, é esse o 
desafio que deixo ao primeiro-

ministro: poder discutir as re-
formas importantes que o país 
precisa de fazer”, apelou. Só 
assim, defendeu, o país po-
derá quebrar o ciclo de cres-
cimento de “1,4 ou 1,5 ou 1,6 
por cento” e tornar os “efeitos 
cíclicos em permanentes”. Di-
zendo que é importante “pu-
xar por tudo o que é positivo” 
e que “não é a falar das coi-
sas que correm mal” que se 
mobilizam as pessoas, Pas-
sos Coelho contrapôs que “é 
muito importante que o PSD 
não perca esta qualidade de 
chamar a atenção, mesmo 
no meio da festa, para aquilo 
que é importante”. “O que nós 
queremos é que este cresci-
mento dure e não se esfume 
assim que os sinais da con-
juntura puderem passar, isso 
exige uma agenda reformista 
que não é conhecida nesta 
maioria”. 

É preciso olhar para os 
portugueses não como ativos 
eleitorais”, desafiou.

Passos Estranha Integração
de precários na Função Pública

De acordo com os resul-
tados do Sistema Nacional 
de Avaliação em Saúde , re-
ferentes à primeira avaliação 
deste ano relativos à dimen-
são excelência clínica, dos 
160 estabelecimentos atual-
mente abrangidos pelo SI-
NAS@Hospitais, 126 (79%) 
obtiveram classificação nes-
ta dimensão, dos quais 112 
(89%) conseguiram a atri-
buição da estrela correspon-
dente ao primeiro nível de 
avaliação.

No âmbito da dimensão 
excelência clínica são ava-
liadas as áreas de angiologia 
e cirurgia vascular, cardiolo-
gia, cirurgia de ambulatório, 
cirurgia cardíaca, cirurgia 
geral, cuidados intensivos, 
cuidados transversais, gine-

cologia, neurologia, obstetrí-
cia, ortopedia e pediatria.

A ERS refere que, quan-
to ao segundo nível de ava-
liação, verificou-se, de uma 
forma global, a melhoria nos 
valores médios dos indica-
dores avaliados, a que cor-
responde uma melhoria do 
cumprimento de indicadores 
de processo associados a di-
ferentes áreas cirúrgicas: gi-
necologia, cirurgia do cólon 
e cirurgia vascular, nomea-
damente nos relacionados 
com a seleção, administra-
ção e interrupção da antibio-
terapia profilática.

O SINAS é um sistema de 
avaliação da qualidade global 
dos estabelecimentos presta-
dores de cuidados de saúde, 
desenvolvido pela ERS.

Maioria dos Hospitais
Portugueses com

Excelência Clínica

Para manter a popula-
ção ativa atual, Portugal 
precisa de 75 mil novos 
imigrantes adultos por ano 
e necessita de estancar a 
saída de portugueses. Es-
tas são as áreas em que os 
investigadores sociais de-
fendem medidas políticas 
urgentes. E constam das 
conclusões do estudo “Mi-
grações e sustentabilidade 
demográfica”, editado pela 
Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos.

Portugal precisa de man-
ter as pessoas, de recupe-
rar as que saíram e atrair 
novos habitantes.” Se não 
acontecer, os investiga-
dores perspectivam “uma 
crise demográfica grave”, 
o que significa sermos me-
nos 2,6 milhões em 2060.                                                                                                                                
Para manter os 10,4 mi-
lhões de residentes atuais, 

seriam necessários mais 47 
mil imigrantes por ano, mas, 
se estivermos a falar na po-
pulação ativa, esse número 
passaria a 75 mil, o que o 
sociólogo considera pou-
co praticável, uma vez que 
nem nos anos de maiores 
fluxos imigratórios - final do 
século XX e início do século 
XXI - se atingiu tal volume.                                                                                             

Os cenários traçados 
têm por base o aumento da 
esperança de vida até 2060 
- de 83,7 para 89,9 anos 
nas mulheres e de 77,7 para 
84,2 nos homens , e uma li-
geira melhoria no número de 
filhos por mulher, para 1,55, 
mas que não chega para a 
substituição das gerações. 
E, mesmo com milhares de 
imigrantes, sem milhares de 
nascimentos, a população 
portuguesa continuará a ser 
muito envelhecida.

Portugal precisa de 75 Mil Novos
imigrantes Adultos por Ano

Av. Abelardo Bueno, 1340 - Salas 306, 904 e 905
(21) 2497-6607  2421-0198
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posse da nova diretoria da casa 
do minho rio de Janeiro até 2020

O Presiden-
te da Casa 
Agostinho dos 
santos com 
seus novos 
Diretores. A es-
querda Maximi-
liano Gançal-
ves e a direita 
o Dr Luzem-
berg ,figura 
carismática na 
comunidade,e 
ainda J. Maciel 
que todos já 
conhecem

Foi realizada no dia 16 
de maio na Casa do Minho 
do Rio de Janeiro Sessão 
Solene para a posse da 
nova diretoria, com o Pre-
sidente Agostinho da Ro-
cha dos Santos em mais 
um mandato a frente dos 
destinos da Casa, empos-
sou sua nova diretoria ad-
ministrativa em mais um 
triênio. Como sempre os 
escolhidos foram na maio-
ria já os que permanecem 
a honra e data e sempre 

com dedicação total e res-
trita.

Com palavras emocio-
nado, o Presidente pro-
feriu um belo discurso e 
enfatizou que nos dias 
de hoje está muito difícil 
conseguir companheiros 
para se dirigir uma institui-
ção do garbo da Casa do 
Minho ou de outras tan-
tas. Somos poucos mais 
somos bons. Finalizando 
com estas palavras e com 
esperança de muito su-

cesso no trabalho deste 
grupo.

Estiveram presentes 
vários segmentos da co-
munidade portuguesa.

A Sessão Solene foi 
presidida por Dr.Albano da 
Rocha.

Uma noite especial 
para diretores e amigos 
da Casa do Minho. A se-
guir a Sessão Solene foi 
oferecido um coquetel aos  
associados amigos e con-
vidados.

O Presidente Agostinho dos Santos assinando o livro de posse e empossando sua nova diretoria para 
o próximo triênio

Momento 
quando 
Agostinho 
dos San-
tos pro-
feria seu 
discurso 
de posse 
diante 
da sua 
diretoria

O Clube Português de Ni-
terói, este ano homenageou 
a todas as mães fazendo da 
figura máxima Nossa Senho-
ra de Fátima.

Foi uma tarde muito ale-
gre sob o comando do Dj 
Reinaldo, apresentação do 
Rancho Folclórico Luiz Vaz 
de Camões e do tradicional 
bailinho animado pela Toca-
ta do Rancho Folclórico Luiz 
Vaz de Camões.

A comida um tradicional 
cozido português, opção 
strogonoff e um buffet para 
a criançada, todas sob o co-

Diretores da Assembleia Geral: 
Presidente: Albano da Rocha Ferreira 
Vice-Presidente: Manuel Félix Igrejas 
1ª Secretária: Maria Cândida Afonso de Brito 
2ª Secretária: Leonildes Marques Soares 
Diretores do Conselho Deliberativo: 
Presidente: Manoel de Souza e Silva 
Vice-Presidente: Ângelo Leite Horto 
1ª Secretária: Cidália da Rocha dos Santos Fernandes 
2ª Secretária: Dagmar Lourenço 
Diretores do Conselho Consultivo: 
Presidente: Antônio Carlos da Silva Guimarães 
Secretário: Carlos Alberto de Brito 
Diretores da Comissão Fiscal: 
Presidente: Manoel Simões de Carvalho 
1º Membro Efetivo: Manuel da Silva Dantas Gomes 
2º Membro Efetivo: Antônio da Silva Veloso 
1ª Suplente: Duartina de Fatima Melo Guimarães 
2ª Suplente: Maria Cândida Afonso de Brito 
3ª Suplente: Rosa Pinheiro 
Junta Governativa: 
Presidente: Agostinho da Rocha Ferreira dos Santos 

1º Vice- Presidente: Casemiro Coelho Ferreira 
2º Vice- Presidente: Joaquim Fernandes da Cunha Gomes 
3º Vice- Presidente: José Tadeu Maciel 
1º Secretário: Paulo César Pereira Soares 
2º Secretário: Luciane Queiroz Rodriguez 
1º Diretor Tesoureiro: Abílio da Silva Rodrigues 
2º Diretor Tesoureiro: Fernando Abreu Figueiredo 
1º Diretor de Patrimônio: Custódio de Oliveira Coelho da Silva 
2º Diretor de Patrimônio: Lino Alves da Silva 
1º Diretor de Atividades Internas: Abílio da Silva Rodrigues 
1º Diretor de Divulgação: Lina de Fátima da Silva Moura 
2º Diretor de Divulgação: Maria Eurídice G. Ferreira 
1º Diretor de Esportes: João Carlos Pereira Alves 
1º Diretor de Relações Públicas: Luzenbergue Mendes de Oliveira 
2º Diretor de Relações Públicas: Adelino Gomes Pereira 
3º Diretor de Relações Públicas: Claudia Pinto da Silva Bandeira 
Ramos 
1º Diretor Social: Antônio da Silva Pereira 
2º Diretor Social: José Tadeu Maciel 
3º Diretor Social: Laurinda Ferreira Gaspar 
1º Diretor Artístico: Carlos Alberto Correia Cardoso 
2º Diretor Artístico: Paulo César Pereira Soares 

3º Diretor Artístico: José Francisco Correia Alves 
Diretor (a) do Rancho Maria da Fonte: Carlos Alberto Correia Cardoso 
1º Diretor do Rancho Juvenil: Claudio Oliveira Gonçalves 
2º Diretor do Rancho Juvenil: Aderito Souza Mendes 
1º Diretor do Rancho dos Veteranos: Paulo César Pereira Soares 
2º Diretor do Rancho dos Veteranos: José Francisco Correia Alves 
1º Diretor Auxiliar: Antônio da Silva Veloso 
2º Diretor Auxiliar: Arminda Ferreira Veloso 
3º Diretor Auxiliar: Jandira Proença 
4º Diretor Auxiliar: Lucinda da Silva Rodrigues 
5º Diretor Auxiliar: Marisa Falcão Canaparro 
6º Diretor Auxiliar: Maria Alice Ferreira 
7º Diretor Auxiliar: Maria Augusta Correia da Silva 
8º Diretor Auxiliar: Maria Cidália Correia Pereira 
9º Diretor Auxiliar: Maximiliano Gonçalves de Almeida 
Rio de Janeiro, 18 de Abril de 2017. 

Manoel de Souza e Silva 
Presidente 

Cidália da Rocha dos Santos Fernandes 
1ª Secretária

casa do minho – triÊnio 2017-2020

dia de todas as mÃes no cLUBe portUGUÊs de niterÓi

Belissimo momento com as mães posando para as fotos com os 
corações, estravazando felicidade

Presidente do 
Clube Portu-

guês de Niterói 
do Ingá e Côn-

sul Honorário 
de Portugal, 

em Niterói, Dr. 
Fernando Gue-
des e a primei-

ra dama Dra. 
Rosa Guedes, 

brindando o 
sucesso do Dia 

das Mães no 
Clube Portu-

guês de Niterói

Momento de Fé e 
religiosidade em 
louvor  e home-
nagem, a N.S. de 
Fátima, comandado 
pela primeira dama 
Dra. Rosa Guedes, 
tendo a seu lado 
a Vice-Presidente 
Social Zeni de Mello 
esposo, 1º Vice-pre-
sidente Executivo, 
Dr. Carlos Bartha 
e o Presidente, Dr. 
Fernando Guedes 
e sua linda netinha 
Catarina

Homenagem 
da diretoria 
do Clube 
Português 
de Niterói 
as Mães 
do Rancho 
Folclorico 
Luis Vaz de 
Camões, 
que eram só 
felicidade 
nesta data 
especial

Momento 
mágico 

quando era 
realizado 
o brinde 

comemora-
tivo ao Dia 
das Mães, 
festejado 
no Clube 

Português 
de Niterói

Um dia magnifico 
onde um grupo 

animado de mães 
festejavam o 

seu dia dançan-
do o tradicional 

bailinho, com cer-
teza um domingo 

inesquecivel 
para as mamães 

que estiveram 
presentes , no 

Clube Português 
de Niterói

mando da Vice Presidente 
Alice Gonçalves e o Buffet 
do Gomes.

Como filosofia da atual 
diretoria era homenagear 
a todas as mães não foi re-
alizado o nosso tradicional 
sorteio da mãe mais nova e 
a mais idosa, porém foi sor-
teado um numero maior de 
brindes.

Finalizando a tarde, foi 
realizado um momento de fé 
com oração homenageando 
Nossa Senhora de Fátima a 
“Mãe das Mães”
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Benvinda Maria
e joaquiM Marques Mendes

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

direTor presidenTe:
(In memorian) - Joaquim Marques Mendes

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

direTor responsÁveL:
Joaquim F. Marques Mendes

represenTanTe
eM porTuGaL:

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

Telefax: (351) 21.435.3560

iMpressÃo: 
A Tribuna Niterói, Rua Prof. Heitor Carrilho, 350
Niterói,Centro . . RJ - (21) 2719.1886

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

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

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

assinaTuras:
novas: Semestral: r$110,00 | Anual: r$190,00
renovações: Semestral: r$100,00 | Anual: r$180,00 

uM jornaL para o BrasiL e porTuGaL
jornaL  porTuGaL eM FoCo LTda
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ALENTEJO: SEGREDOS DA BOA CORTIÇA
Até ao início de agosto, a plataforma Compa-

dres, dedicada ao turismo cultural no Alentejo, or-
ganiza um ateliê de descortiçamento no qual os par-
ticipantes aprendem esta atividade ancestral com a 
mão na massa. 

Mal o Sol nasce, já os homens estão a postos 
para iniciar a labuta. Não há tempo a perder: a apa-
nha tem de acontecer entre maio e agosto, e este 
ano São Pedro trocou as voltas, atrasando a tempo-
rada com o mau tempo.

O dia de trabalho leva 7  horas. A atividade, de-
vido ao grau de especialização, é das mais bem 
pagas na agricultura. Seja como for, é a natureza 
quem manda. “Não se pode tirar a cortiça à for-
ça, tem de se esperar pelo calor e pelas condições 
ideais, porque de outra forma o sobreiro acaba por 
se contrair e só saem bocados, com pouco valor 
comer-cial”, explica Eduardo Bon de Sousa, diretor 
do Hotel Convento de São Paulo, em cuja herdade 
estão inseridos os 400 hectares de sobreiros .

Belizário Cabeças simplifica: “A árvore é que 
deixa apanhar a cortiça.” Belizário é um dos ele-
mentos mais experientes desta equipe composta 
por dez machados – ou seja, cinco duplas de ho¬-
mens, porque a apanha é sempre feita a dois. O 
veterano trabalha no descortiçamento há 15 anos, 
mantendo também vários outros trabalhos sazo-
nais, como a apanha da azeitona e a vindima. Mas 
é a cortiça que lhe dá mais ânimo. “Faço-o mais 
por gosto, apesar de o dinheiro também dar jeito”, 
atira com humor, enquanto descansa por momen-
tos à sombra do sobreiro que se prepara para des-
cascar.

É no descasque que está o segredo desta ativi-
dade ancestral. Na arte de retirar a casca sem ferir 
a árvore, de modo a que esta continue a produzir, 
porque, está visto, os sobreiros são árvores capri-
chosas. “Os cortes têm de ser verticais, para soltar 
a cortiça em grandes blocos, que depois são em-
purrados com o cabo do machado”, explica Eduar-
do. Nesta herdade são produzidas cerca de 2500 
arrobas por ano, mais ou menos  37 toneladas.

A meio da manhã, é chegada a hora da “bu-
cha”, uma breve refeição retemperadora de forças 
para o resto da jornada, que ainda vai a meio. Tal 
como os trabalhadores, os participantes do ateliê 
também são convidados a petiscar – pão alente-

pintados nos troncos”, salienta Eduardo. “Servem 
para saber em que ano foi descascado.” Olhando 
à volta, são já vários os troncos pintados com um 
6. Diz um ditado popular, “Quem se preocupa com 
os seus netos, planta um sobreiro”.

Acabada a jornada , o grupo é brindado com 
um almoço regional no jardim do Convento de São 
Paulo. Gaspacho à alentejana e borrego assado 
com batatinhas da horta. O programa, de dia e 
meio, inclui ainda o jantar na véspera e a dormida 
no Hotel Convento de São Paulo.

O convento em si, construído no final do sé-
culo XII, por monges eremitas em busca da paz 
e do isolamento que uma vida de oração exige, 
foi remodelado e aumentado ao longo dos tempos 
e é hoje um verdadeiro museu vivo. Destaca-se 
o precioso acervo de azulejaria, cerca de 54 mil 
azulejos, que fazem desta a maior coleção privada 
do género em Portugal.

A tarde fica reservada para conhecer a segun-
da parte do ciclo da cortiça, a trans-formação. Para 
isso é preciso ir até à vila de Azaruja, concelho de 
Évora, um dos maiores centros corticeiros do Alen-
tejo, onde diversas fábricas a transformam para as 
mais diversas funções. Após retirada, a cortiça é 
submetida a um estágio de quatro meses, para es-
tabilizar. É, depois, cozida durante uma hora a mais 
de 100 graus, de modo a expandir as moléculas e 
aumentar o volume e maleabilidade das placas.

Após aparada e avaliada, um mês depois é 
submetida a uma segunda cozedura, estando en-
tão pronta a ser transformada e comercializada. “A 
seleção é feita por calibre, espessura e qualidade”, 
explica Joaquim Caeiro, o responsável pela fábri-
ca Cortiçarte, onde também são produzidos diver-
sos objetos de cortiça, como candeeiros, malas, 
bancos, guarda-chuvas. As placas mais grossas e 
suaves, as de maior qualidade, essas são trans-
formadas em rolhas para vinho. Um material tão 
nobre só poderia ter um nobre fim.

O ateliê de descortiçamento é uma das várias 
iniciativas organizadas pela plataforma Compadres, 
que organiza diversas rotas de turismo cultural no 
Alentejo. Esta experiência decorre entre junho e 
agosto, mediante reserva, para um mínimo de 8 
participantes.  O programa, de dia e meio, inclui re-
feições e dormida no Hotel Convento de São Paulo.

jano, azeitonas, queijo, enchidos e um copito de 
vinho.

O intervalo traz mais algumas explicações so-
bre as particularidades destas árvores endémicas 
da região mediterrânica ocidental. Ora vejamos: só 
trinta anos após a plantação se pode extrair a pri-
meira cortiça, conhecida como “virgem”, de baixo 
valor comercial. Depois, é necessário esperar mais 
nove anos para tirar a cortiça de secundeira, ain-

da bastante irregular, utilizada nos mais diversos 
fins, da construção ao design. Só passados mais 9 
anos, à terceira tiragem, se atinge a homogeneida-
de perfeita. É a cortiça amadia, a única com quali-
dade para a produção de rolhas e a mais valiosa.

A partir daqui, o ciclo da apanha é sempre de 
nove anos, podendo cada sobreiro ser, em mé-
dia, descortiçado 17 vezes ao lon¬go dos seus 
200 anos de vida. “É por isso que se vê números 

Banco de Portugal corta provisões a fundo e
dá mais dividendos ao Estado 
Carlos Costa reduziu o volume de provisões para fazer face ao 
risco da dívida pública comprada em 2016, considerando que está 
exposto a menos risco. Governo e grupo de trabalho para reestru-
turação da dívida tinham criticado as provisões de 2015 por preju-
dicarem dividendos e IRC pagos ao Estado. O acréscimo de 15,6 
bilhões de euros nos ativos detidos para política monetária regista-
do em 2016 foi acompanhado do registo de provisões para riscos 
gerais no montante de 200 milhões de euros, revelou o Banco de 
Portugal. O valor corresponde a uma taxa de provisionamento das 
novas compras de cerca de 1,3% e trata-se de uma redução signi-
ficativa face ao que se passou em 2015, quando se verificou uma 
taxa de 4,2% (480 milhões de euros), o que foi um dos valores 
mais elevados da Zona Euro.
Vista alegre com lucros no primeiro trimestre após 
excelentes vendas 
 A Vista Alegre está bem encaminhada para ter lucros pelo segun-
do ano seguido. “Pela primeira vez em muitos anos um excelente 
inicio  de ano, destacando-se o resultado líquido positivo em 121 
mil euros, dando continuidade aos bons resultados alcançados no 
final do ano 2016”, refere a empresa em comunicado, dando conta 
que “o mercado externo é o grande impulsionador desta boa per-
formance”.  As vendas para o exterior representam 73% do volume 
de negócios da Vista Alegre, tendo estas crescido 10% no primeiro 
trimestre do ano, para 18,4 milhões de euros.
Centeno ressuscita hipótese de presidir ao Eurogrupo 
O ministro das Finanças não afasta a possibilidade de vir a presidir 
ao Eurogrupo, o órgão junta os titulares das Finanças , uma hipó-
tese que parecia colocada de parte nas últimas semanas depois 
de o Governo ter assumido que Mário Centeno havia sido sondado 
para o cargo. “Sim, os assuntos em Portugal são para manter em 
boas mãos, não necessariamente nas minhas , mas temos muitas 

ALEXANDRE DE ALMEIDA HOTÉIS REMODELA UNIDADES EM ANO DE CENTENÁRIO
100 anos de história. É esta a meta 

que o grupo Alexandre de Almeida 
Hotéis celebra em 2017, ano em que 
aposta na remodelação de algumas das 
suas unidades.

O Hotel Praia Mar, o Metrópole e o 
Curia Palace, um dos emblemas daque-
le que é o grupo hoteleiro mais antigo de 
Portugal, são as unidades que vão ser 
alvo de obras este ano, num investimento 
que vai rondar os cinco milhões de euros, 
revelou à Publituris Hotelaria Alexandre 
de Almeida, presidente da marca.

O Hotel Praia Mar está a ser alvo de 
uma pintura da fachada; enquanto o 
Metrópole, no Rossio, vai ser ampliado; 
e o Curia Palace vai ver as zonas exte-
riores renovadas, numa continuação da 
obra iniciada em 2008.

Alexandre de Almeida revelou, ain-
da, acreditar que a polémica em torno 
do Bussaco Palace estará concluída 
em breve, manifestando a vontade do 
grupo em ficar com a unidade e fazer 
os devidos investimentos de melhoria 
do espaço.

coisas para fazer lá “ respondeu, em Bruxelas, à margem da reunião 
do Eurogrupo, quando questionado pelo canal de notícias CNBC so-
bre se tem assuntos pendentes em Portugal.”A cozinha em Lisboa 
é muito melhor , mas não a perderia na mesma,” acrescentou ain-
da antes de reiterar que a substituição do presidente do Eurogrupo 
cabe ao coletivo: “Uma vez mais, é uma decisão a ser tomada pelos 
19 membros do Eurogrupo”.
incêndios em Portugal já consumiram mais de 
13 mil hectares
Na comissão parlamentar de Agricultura e Mar, onde apresentou o 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais para 2017, 
Jorge Gomes adiantou que os fogos também aumentaram entre ja-
neiro e maio deste ano, tendo deflagrado, até ao momento, 4.839, 
mais 3.951 do que no mesmo período de 2016, quando se registaram 
888. Este ano, a área ardida situa-se nos 13.530 hectares, enquan-
to no mesmo período de 2016 existiam 1.203 hectares de florestas 
consumida pelas chamas, informa a agência . Sublinhando que esta 
situação “suscita preocupação”, Jorge Gomes referiu que o mês de 
abril desde ano foi o quinto mais quente desde 1945, o índice da se-
veridade meteorológica aumentou e cerca de 75% do território portu-
guês está em seca moderada. Os dados divulgados no parlamento 
mostram também que Vila Real e Braga tiveram o maior número de 
ocorrência de incêndios e de área ardida este ano. 
PCP receia que “chantagem e pressão da UE” 
sobre Portugal vá continuar
O PCP considerou que a saída de Portugal do Procedimento por Dé-
ficit Excessivo põe fim “a um instrumento de chantagem e pressão”, 
mas receia que a União vá continuar “a chantagear” o país. “Aquilo 
que é agora anunciado obviamente põe fim a um instrumento de 
chantagem e de pressão, mas provavelmente não será motivo sufi-
ciente para que a União Europeia deixe de chantagear e pressionar 
Portugal”, afirmou o líder parlamentar comunista, João Oliveira, em 
declarações aos jornalistas no parlamento.

Banca quer mais tempo para se adaptar às novas 
regras da lavagem de dinheiro 
Com os prazos a estreitarem-se, o Governo quer que as novas 
regras de prevenção do branqueamento de capitais entrem em 
vigor um mês após a sua aprovação mas, para a Associação 
Portuguesa de Bancos , estes 30 dias são “manifestamente in-
suficientes”. Para a banca, são precisos pelo menos 4 meses de 
adaptação, diz o parecer enviado à Assembleia, onde também 
são expressas preocupações relativamente à confidencialidade 
das denúncias às autoridades, os deveres reforçados de iden-
tificação dos clientes, ou por exemplo o tempo que o Ministério 
Público passa a ter para decidir se uma determinada relação de 
negócio pode avançar ou é suspensa. A banca é o setor sobre o 
qual recai boa parte das obrigações de prevenção do branquea-
mento de capitais e financiamento ao terrorismo e, no documen-
to que fizeram chegar aos deputados, os bancos deixam claro 
que a pressa do Executivo não se compadece com as adapta-
ções tecnológicas e ao nível de formação.
Portugal lança centro de inovação para dinamizar 
start-ups do turismo
“Com grande dinâmica”, Portugal viu surgir 1.500 novas start-ups 
no  turismo em 2016, disse a secretária de Estado do Turismo, 
Ana Mendes Godinho. Para fazer crescer essa tendência, no 
âmbito do programa Turismo 4.0, foi lançado agora o Centro de 
Inovação do Turismo. A nova entidade, integrada no Turismo de 
Portugal, tem como um dos seus objetivos o apoio a ideias e star-
t-ups, afirmando-se como uma “academia”.Aqui serão também 
monitorizadas tendências e lançados novos produtos e serviços 
que venham responder a essas necessidades identificadas, sem 
esquecer a vertente da internacionalização. Uma das primeiras 
ações deste Centro de Inovação do Turismo é o lançamento de 
11 programas de aceleração e incubação de start ups, num total 
de 250 novas empresas espalhadas “por todo o país”.
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de Oeiras

Esta iniciativa irá jun-
tar entidades, empresas 
e associações ligadas à 
náutica e ao bem-estar, 
num espaço agradável e 
propício ao lazer.

 Tendo o Rio Tejo 
como pano de fundo, a 
feira estender-se-á ao 
Mar como um merca-
do náutico de demons-
tração de atividades, 
workshops, compra e 
venda de material, pro-
moção e divulgação de 
produtos, em vários lo-
cais na Oeiras Marina: 
Porto de Recreio e Pisci-
na Oceânica.

A Piscina Oceâni-
ca receberá batismos 
de Mergulho, Stand Up 
Paddle, Kayak Pólo e 
Workshop de Salva-
mento Marítimo, sendo 
que a Pesca também 
será abordada em todas 
as suas vertentes, com 
workhops e realização 
de um torneio de Pesca 
de Jigging.

Já no Porto de Re-
creio, vai estar ao dispor 
experimentação de Vela, 

de Canoagem, passeios 
numa canoa tradicional 
à vela do Tejo e ainda 
uma manhã dedicada à 
limpeza subaquática.

Grande destaque 
ainda para a Travessia 
António Bessone Basto, 
uma prova de natação 
de águas abertas, em 
homenagem a um dos 
maiores desportistas 
portugueses de sempre 
e ainda em atividade. 
Este evento, inserido 
nesta feira, é organizado 
pelo Município de Oei-
ras e pela Oeiras Viva 
EM, com o apoio da As-
sociação de Natação de 
Lisboa, sob a égide da 
Federação Portugue-
sa de Natação. A prova 
contempla duas distân-
cias (1 km e 2,5 km), 
com partidas em locais 
distintos (Praia de San-
to Amaro de Oeiras e 
Praia de Paço de Arcos) 
e chegada à Oeiras Ma-
rina, podendo o público 
acompanhar os atletas 
ao longo do Passeio Ma-
rítimo de Oeiras.

Marina de Oeiras
acolhe feira de

atividades náuticas

espinho

póvoa de lanhoso

Guimarães

melGaço

A Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso colabo-
ra com a Câmara Municipal 
de Braga na organização de 
uma caminhada orientada ao 
longo da Via Romana XVII, 
que se realiza no próximo dia 
28 de maio, no âmbito da ini-
ciativa Braga Romana – Re-
viver Bracara Augusta.

Será percorrido o cami-
nho compreendido entre o 
Castelo de Lanhoso e as Ter-
mas Romanas do Alto da Ci-
vidade, na cidade de Braga, 
numa extensão de aproxima-
damente 12 km.

Este importante eixo viá-
rio, que ligava Bracara Augus-
ta (Braga) e Asturica Augusta 
(Astorga, Espanha), garantiu 
uma fácil comunicação entre 
estas duas capitais romanas 

Caminhada na via romana Xvii

A Câmara Municipal de 
Guimarães, através da sua 
Divisão de Educação, está a 
promover visitas de estudo 
a três equipamentos cultu-
rais vimaranenses, destina-
das a alunos do 3.º e 6.º ano 
de escolaridade de todas as 
escolas do concelho. A ini-
ciativa, com um carácter pe-
dagógico e formativo, está 

a decorrer no Centro Inter-
nacional das Artes José de 
Guimarães (CIAJG), na Pla-
taforma das Artes, Casa da 
Memória e Centro Ciência 
Viva de Guimarães.

Mais de 2.700 alunos vão 
visitar os três equipamentos 
até ao final do ano letivo, no 
âmbito do Projeto Educativo 
Municipal, de acordo com 

alunos visitam três
equipamentos culturais

vimaranenses

do noroeste peninsular.
O ponto de encontro para 

esta caminhada é junto ao 
Castelo de Lanhoso, estan-
do à saída prevista para as 
9h00. Prevê-se que esta 
caminhada termine pelas 
13h00. A Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso asse-
gurará o regresso dos parti-
cipantes desde Braga até ao 
Castelo de Lanhoso.

As inscrições são gra-
tuitas, mas limitadas. As 
pessoas que queiram fazer 
a sua inscrição através da 
Câmara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso devem fazê-lo 
para arqueologia@mun-pla-
nhoso.pt, indicando o nome 
completo e o número do Car-
tão de Cidadão, para efeitos 
de seguro.

a realização de atividades 
potenciadoras do desenvol-
vimento global dos alunos, 
em ações complementares 
à aprendizagem curricular e 
promotoras da equidade de 
oportunidades, que contribu-
am simultaneamente para a 
aproximação dos alunos ao 
patrimônio local.

1.338 alunos do 3.º ano 
de escolaridade vão visitar o 
Centro Ciência Viva de Gui-
marães – Curtir Ciência, en-
quanto 1.366 estudantes têm 
visita marcada para a Casa 
da Memória e para o CIAJG, 
tendo em conta os serviços 
e a oferta cultural que dispo-
nibilizam para o perfil etário 
deste nível de ensino. As 
questões logísticas associa-
das a estas deslocações são 
assumidas pelo Município de 
Guimarães.

Espinho participou 
em Campanha Promo-
cional conjunta com os 
municípios da Área Me-
tropolitana do Porto, a 
decorrer no Porto Wel-
come Center (PWC).

Para além de promo-
ção do destino no seu 
todo, o município apro-
veita a iniciativa para 
promover os seus even-
tos, Festival Internacio-
nal de Estátuas Vivas, 
Espinho Surf Destina-
tion e Festival oito24, e 
o Artesanato Local com 
trabalho ao vivo pelo ar-
tesão espinhense Her-
culano Alves.

O PWC, com uma 
área total de 450m2, 
integra-se na rede de 
Lojas Interativas de Tu-
rismo do Porto e Norte 
de Portugal que con-
ta já com 72 Lojas em 
funcionamento. Tem 
registado uma elevada 
afluência de Visitantes 
de todas as naciona-
lidades, sendo palco 
de relevantes ações e 
campanhas promocio-
nais direcionadas no 
sentido de potenciar o 
conjunto de valências 
diferenciadoras a nível 
mundial do Porto e do 
Norte de Portugal.

porto
Welcome
Center

Os espaços museológi-
cos de Melgaço teve as por-
tas abertas para assinalar 
o Dia Internacional dos Mu-
seus que se assinalou no dia 
18 de maio, sob o tema ‘Mu-
seus e histórias controver-
sas: dizer o indizível em mu-
seus’. A Torre de Menagem, 
o Espaço Memória e Fron-
teira, o Museu de Cinema 
Jean Loup Passek, o Núcleo 
Museológico de Castro La-
boreiro e a Porta de Lamas 
de Mouro são os espaços 
com entrada gratuita e onde 
os turistas têm muito para 
descobrir sobre as tradições 
e costumes de Melgaço. Ha-
verá ainda a oportunidade de 
visitarem o Solar do Alvari-
nho, espaço que está aber-
to ao público gratuitamente 
todo o ano e oferece provas 

de Alvarinho.
Dados da Loja Interati-

va de Turismo de Melgaço 
demonstram que Melgaço é 
eleito por turistas nacionais 
e estrangeiros: em 2016, 
3314 visitantes passaram 
pelo espaço. Foram turistas 
de diversos pontos do País e 
do Mundo: 1708 nacionais e 
1606 internacionais. O Solar 

o Alvarinho é o espaço pre-
ferencial, com 16561 visi-
tantes. Segue-se a Porta de 
Lamas de Mouro – 9922; a 
Torre de Menagem – 8301; 
o Posto de Castro Laboreiro 
– 4196; o Museu de Cinema 
Jean Loup Passek – 2647; o 
Museu de Castro Laboreiro – 
2446; e o Espaço Memória e 
Fronteira – 1971.

museus de melgaço de portas abertas

Pedro Moutinho, Ma-
tias Damásio, Olavo Bi-
lac, GNR, Banda Sinfô-
nica da PSP com Raquel 
Tavares, Katia Guerreiro, 
Virgul e Quim Barreiros 
são os nomes em desta-
que no cartaz das Festas 
de Oeiras’17, que decor-
rerão de 1 a 18 de junho.

O primeiro espetácu-
lo será de Pedro Mouti-
nho, no dia 2 de junho, 
às 22H00, no Largo 5 de 
Outubro, em Oeiras. A 
estrear o cartaz de con-
certos no Palco da Fei-
ra, localizado no Jardim 
Municipal de Oeiras, es-
tará Matias Damásio, no 
dia 3, às 22H00, a quem 
se seguirá, no dia 4 às 
21H00, Olavo Bilac.

Também pelo Palco 
da Feira irão passar os 
GNR (dia 7 de junho), a 
Banda Sinfônica da PSP 
com Raquel Tavares (9 
de junho), Katia Guerrei-
ro (dia 10), Dois Brancos 
e Um Preto + Quim Bar-
reiros (15 de junho) e Vir-
gul (a 16).

E porque o leque de 
oferta também abrange 

Festas de Oeiras’17 com grandes 
nomes da música nacional

aqueles que estão agora 
a dar os primeiros passos 
no mundo da música, o 
Município de Oeiras volta 
a realizar as Oeiras Band 
Sessions, para promo-
ção de jovens talentos, 
cuja final terá lugar no dia 
11de junho, às 21H00, 
no Palco da Feira.

À meia-noite do dia 
17 de junho o céu ficará 
iluminado com o tradicio-
nal Espetáculo Piromu-
sical, que assinala o fim 
das Festas de Oeiras, 
com vista privilegiada da 
Oeiras Marina.

Uma nota também 
para a Noite de Tunas, 
que animará o Largo 5 
de Outubro, no dia 18 de 
junho, às 21H00.

E são estes os desta-
ques do vasto programa 
das Festas de Oeiras’17, 
que propõe seis rotas: 
música, movimento, ar-
tes, miúdos, jovem e ar-
raiais. A surpresa deste 
ano é a Rota Jovem que 
oferece uma série de 
iniciativas pensadas ao 
milímetro para animar a 
juventude de Oeiras.
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O Jardim Municipal de 
Mação, muito conhecido 
por Jardim dos Peixinhos, 
espaço com décadas de 
histórias e memórias co-
meçou a ser requalificado 
este mês de maio de 2017. 
Trata-se de uma obra há 
muito esperada que se 
vai desenvolver no âmbito 
do PARU – Plano da Área 
de Reabilitação Urbana de 
Mação, aprovado em 2015.

O projeto procura re-
qualificar o local caracte-
rizando-o como um novo 
espaço de reunião para 
a comunidade local. Pro-
curou-se a minimização 
de impactes, evitando 
movimentação de ter-
ras, aproveitando as zo-
nas verdes existentes e 
acrescentando-lhe novas 
valências de referência.

O grande objetivo é 
valorizar o espaço pú-
blico de modo a propor-
cionar à população um 

Jardim municipal de
Mação vai ser requalificado

Cerca de 600 muní-
cipes do concelho da 
Lousã encontram-se 
a participar nos “Pas-
seios Seniores”, que 
se iniciaram no dia 2 e 
se prolongaram até 11 
de maio, e teve, este 
ano, como destino Al-
cobaça e São Marti-
nho do Porto.

Esta iniciativa, que 
se insere no Plano Mu-
nicipal Sênior, contem-
plou a visita ao Mosteiro 
de Alcobaça, almoço no 
Parque de Merendas da 
Valadas dos Frades, Mi-
radouro de São Marti-
nho do Porto e Praia da 
Baia e teve como objeti-
vo, para além de ocupar 
o tempo dos seniores 
dos concelho e de pro-
porcionar momentos de 
lazer e convívio, dar a 
conhecer outros locais 
com interesse histórico, 
cultural e turístico.

Para o Presidente da 
Câmara, Luís Antunes, 
“o Executivo está cons-
ciente da importância 
da coesão e harmonia 
social”. Entendemos 
que para além-papel 
lúdico, os momentos 

proporcionados no âm-
bito do Plano Municipal 
Sênior, nomeadamente 
os passeios, as matinés 
dançantes e o projeto 
“Lousã a Mexer +” são 
ferramentas importan-
tes contra o isolamento 
e na promoção do bem
-estar dos participantes.

Para além dos Pas-
seios Seniores e do 
Plano Municipal Sênior 
– que contempla outras 
iniciativas importantes 
e que mobilizam largas 
centenas de participan-
tes – a Câmara Muni-
cipal tem reforçado as 
medidas de apoio social 
às pessoas e às famí-
lias, destacando-se, 
entre outros, o apoio a 
famílias em situação de 
carência econômica, a 
ação social escolar, os 
prolongamentos de ho-
rário (através de proto-
colos com Instituições), 
o apoio a alunos com 
necessidades educati-
vas especiais, o apoio 
a Instituições – IPSS 
e o apoio financeiro a 
Instituições, Clubes e 
Associações – cultura, 
desporto e juventude.

Passeios Seniores 
promovem o convívio

entre 600 participantes 

Penafiel

Évora

mangualde

oliveira de azemÉiS

louSã

Centenário da morte de Joaquim de araújo

galiza e encontro de Concertinas 
reforçam mercado à moda antiga

espaço urbano de lazer 
único, com qualidade e 
conforto, onde se privile-
gia a estadia.

Procura-se ainda pro-
mover as condições para 
o recreio passivo (zona 
de estadia, contempla-
ção, leitura, e descanso) 
e ativo, substituir os equi-
pamentos e mobiliários 

existentes por modelos, ti-
pologias e estruturas mais 
atrativas e contemporâne-
as que fomentem a utiliza-
ção do local, criar percur-
sos pedonais acessíveis a 
pessoas com mobilidade 
condicionada e garantir 
condições de segurança 
para os utentes.

A partir do Largo do 

A Biblioteca Municipal 
de Penafiel assinalou, no 
dia 11 de maio, o centená-
rio da morte de Joaquim de 
Araújo, poeta penafidelen-
se, com atividades cultu-
rais. A iniciativa contou com 
a presença de Susana Oli-
veira, Vereadora com o Pe-
louro da Cultura da Câmara 
Municipal de Penafiel.

A exposição documen-
tal “Joaquim de Araújo: a 
epistolografia” vai estar pa-
tente, até ao final do mês, 

no edifício da Biblioteca. 
Também, neste dia, decor-
reu o colóquio sobre a vida 
do poeta, com Germano 
Silva e Paulo Samuel.

Para Susana Oliveira, 
Vereadora com o Pelouro 
da Cultura da Câmara Mu-
nicipal de Penafiel. “Este 
poeta penafidelense con-
viveu com grandes nomes 
da literatura portuguesa. 
Joaquim de Araújo deixou-
nos um legado importante 
na promoção e divulgação 

O centro da cidade de Mangualde vai trajar a rigor para 
receber os anos 40, 50 e 60 do século passado e celebrar 
a tradições do concelho, na 2.ª edição da Feira das Tra-

dições e dos Produtos da Terra leva ao centro da cidade 
as tabernas, os produtos regionais, os jogos tradicionais 
e o teatro.

Matadouro serão criadas 
duas estruturas, uma na 
atual entrada, para maior 
visibilidade para quem 
visita a Vila, outra para 
a criação de rampas de 
acesso para mobilidades 
condicionadas.

Serão também rees-
truturadas as instalações 
sanitárias existentes, 
para que fiquem mais 
dignas e modernas e 
para criar condições para 
acessibilidades.

A proposta está de 
acordo com o Regulamen-
to do PDM de Mação re-
lativamente aos requisitos 
do espaço verde urbano 
equipado, tendo em aten-
ção às condições topográ-
ficas, morfológicas e am-
bientais que caracterizam 
a envolvente.

Prevê-se que no outo-
no de 2017 os Munícipes 
já possam usufruir deste 
espaço já requalificado.

A 21.ª edição do Merca-
do à Moda Antiga (MMA) 
de Oliveira de Azeméis 
cumpriu-se este fim-de-se-
mana, com um programa 
que, pela primeira vez, teve 
representação da Galiza e 
que contou com mais de 
300 concertinas, em atua-
ções individuais, sendo de 
realçar a participação, do 
grupo italiano “Dino Baf-
fetti”, ligado à marca que 
é “o expoente máximo na 
construção de concertinas 
e acordeões”. O Encontro 

Internacional de Concerti-
nas é organizado pelo gru-
po local “Música, Acordes 
e Tradições”, em parceria 
com a Câmara Municipal 
das Terras de La Salette, 
e também levou à cida-
de Alessandro Gaudio, 
campeão do mundo de 
acordeão diatônico. Criar 
entre os grupos locais e 
os visitantes “uma simbio-
se em torno deste instru-
mento incontornável da 
cultura musical popular” 
foi o objetivo.

da nossa cultura. Com es-
tas iniciativas dinamiza-
das, na Biblioteca Munici-

pal, podemos descobrir e 
aprofundar quem foi Joa-
quim de Araújo.”

 Promove festival #artesàrua2017

veste-se a rigor para recuar várias décadas e celebrar tradição

Entre 8 de Julho e 27 de 
Agosto decorrerá em Évo-
ra o Artes à Rua 2017 – 
Festival de Artes Públicas.

Para além dos ciclos 
de programação assente 
em acolhimentos de es-

petáculos/performances 
artísticas, gostaríamos 
de ter um conjunto de no-
vas criações de artistas 
que habitam permanente 
ou temporariamente em 
Évora. Os projetos sele-

cionados constituirão um 
dos ciclos do Artes à Rua 
– Festival de Artes Pú-
blicas. A designação do 
ciclo será inspirada nos 
projetos selecionados. – 
Objeto: o conceito de Arte 
Pública integra todas as 
artes – privilegiam-se os 
projetos que cruzem vá-
rias disciplinas artísticas 
e/ou cientificas – que pos-
sam acontecer no espaço 
público e que, interagindo 
com o patrimônio construí-
do, com o espaço, com as 
pessoas, contribuam para 
criar lugares de vida;

– Locais de destino: ci-
dade intra e extramuros, 
exclusivamente no espaço 

público;
– Preferencialmente 

novas criações ou reposi-
ções adaptadas a novos 
espaços;

– Disponibilidade: os 
projetos devem estar dis-
poníveis para apresenta-
ção pública na segunda 
quinzena de Julho ou du-
rante todo o mês de Agos-
to e podem implicar uma 
ou mais apresentações.

Para uma melhor ava-
liação do que poderá ser 
este ciclo convidamos todos 
os criadores e estruturas 
de criação a participarem 
numa reunião no dia 19, pe-
las 18h30min, na Câmara 
Municipal – Sala dos Leões.
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De acordo com os da-
dos divulgados, o desem-
prego registrado recuou 
mais de 100 mil pessoas, 
ou seja 19,9%, enquan-
to na comparação com o 
mês de Março havia me-
nos 20.500 inscritos, o 
que se traduz numa redu-
ção de 4,4%.

O IEFP nota que para 
a diminuição do número 
de inscritos contribuíram 
todos os grupos, com 
destaque para os homens 
(21,6%),os adultos com 
25 ou mais anos (menos 
18,7%), os inscritos há 
menos de um ano (me-
nos 22,9%), os que pro-
curavam novo emprego 
(menos 19,5%) e os que 

Desemprego registrado
cai para níveis de 2009

concluíram o ensino se-
cundário (- 19,0%).

O número de jovens 
inscritos ficou nos 50.695, 
o que representa uma re-
dução de 28,4% e uma 
redução mensal de 8,3%. 
No final de Abril, havia 

223.700 de desemprega-
dos de longa duração ins-
critos há 12 ou mais me-
ses, diminuindo 16,6% e 
1,9% em termos mensais.

Os dados  divulgados 
mostram que a evolução 
ao logo do mês  também 

melhoraram. Em Abril, 
inscreveram-se nos ser-
viços de emprego 37.706 
desempregados, - 24,8% 
do que 2016 e de -25,8% 
em relação a Março.

As atividades com 
maior expressão foram a 
área do imobiliário e ser-
viços de apoios, o aloja-
mento e restauração e, fi-
nalmente, o comércio por 
grosso e a retalho.

Os dados mais recen-
tes do INE, relativos ao 
primeiro trimestre do ano, 
dão conta de uma taxa de 
desemprego de 10,1%, a 
mais baixa dos últimos sete 
anos. Já os dados mensais 
do INE  apontam para uma 
taxa inferior a 10%.

O presidente da 
Caixa Geral de De-
pósitos reconheceu 
que o banco tem que 
aumentar as comis-
sões em 100 milhões 
de euros para cum-
prir o plano aprovado 
por Bruxelas, mas 
realçou que tal será 
feito em quatro anos.

“O aumento de 
comissões de 100 
milhões de euros em 
quatro anos é o que 
está no plano”, afir-
mou Paulo Macedo 
durante a apresen-
tação das contas 
trimestrais, mas ga-
rantiu que o banco 
estatal não vai ter o 
preço mais caro do 
mercado.

Paulo Macedo su-
blinhou que “a CGD 
não vai ser de cer-
teza o banco com as 
comissões mais ele-
vadas, mas a CGD 
tem que receber co-
missões pelos seus 
serviços”, apontando 
para a existência de 
“bancos com menor 
volume de negócios 
e com maiores co-
missões”.

“Não temos ne-
nhuma correria”,  fi-
nalizou.

Bancos alemães e 
holandeses, estão a 
sondar promotores imo-
biliários em Portugal, 
oferecendo financia-
mento para novos pro-
jetos, até agora parados 
por falta de crédito. Os 
contatos estão a acon-
tecer junto de property 
advisors, revelou fonte 
do mercado imobiliário. 
“Pedem-nos que seja-
mos uma espécie de 
ponte com os promoto-
res para anunciar que 
há interesse em conce-
der crédito. É bom para 
as empresas que não 
encontram alternativas 
viáveis junto da ban-
ca portuguesa e é bom 
para os bancos estran-
geiros, que nos países 
de origem financiam a 
construção com sprea-
ds de 1% e aqui podem 
ganhar taxas de 3%.”

Luís Lima, presiden-

Bancos estrangeiros
entram no negócio das casas

te da APEMIP, que re-
presenta as empresas 
de mediação imobiliá-
ria, vê esta entrada de 
instituições europeias 
no mercado de crédito 
em Portugal com bons 
olhos. “Pela saúde do 
mercado, equilíbrio de 
preços e até redução da 
especulação que infeliz-
mente começa a surgir 
é importante que haja 
nova construção.”

“A construção ainda é 
vista em Portugal como 
um setor de risco e, es-
tando os bancos portu-
gueses mais pressiona-
dos em termos de taxas  
de capital, têm mais di-
ficuldade em conceder 
empréstimos. A carteira 
de crédito malparado na 
construção é muito eleva-
da. Os bancos estrangei-
ros, de maior dimensão, 
têm maior capacidade 
para oferecer crédito” .

A Câmara de Lisboa ar-
recadou 3,3 milhões de eu-
ros com a aplicação da taxa 
turística  na cidade entre 
janeiro e março deste ano, 
totalizando uma receita de 
16,7 milhões com esta co-
brança desde 2016. Numa 
resposta escrita enviada à 
agência Lusa, a autarquia 
diz que, dos ganhos deste 
ano, 1,1 milhões de euros 
“foram entregues pela Air-
bnb no âmbito do protoco-
lo entre esta plataforma e 
a autarquia”. Desde a sua 
entrada em vigor, a 01 de 
janeiro de 2016, “o total dos 
pagamentos efetuados no 
âmbito da taxa municipal 
turística ,sobre dormidas, 
somou já um total de 16,7 

Lisboa arrecada
3,3 milhões de euros com 
taxa turística no trimestre 

milhões de euros, sendo 
2,8 milhões de euros pro-
vindos da Airbnb”.

 Aprovada em 2014, a 
Taxa Municipal Turística 
começou a ser aplicada 
no ano passado sobre as 
dormidas de turistas na-
cionais e estrangeiros nas 

unidades hoteleiras, sendo 
cobrado um euro por noite 
até um máximo de 7 euros. 
Isentos deste pagamento 
estão as crianças até 13 
anos, assim como quem 
pernoita para obter trata-
mento médico e os seus 
acompanhantes. 

“Durante 2016, foi de 
11.534 o número total de 
imóveis, destinados a ha-
bitação que, tendo sido pe-
nhorados pelos Serviços da 
Autoridade Tributária e Adu-
aneira, não foram objeto de 
venda”. A nova lei protege a 
casa de morada de família 
de processos de execução 
fiscal e evita ainda despejos 
de imóveis cuja execução 
está já em curso.

“As alterações intro-

duzidas pela presente lei 
têm aplicação imediata 
em todos os processos de 
execução fiscal que se en-
contrem pendentes à data 
da sua entrada em vigor”, 
e altera o Código de Pro-
cedimento e de Processo 
Tributário e a Lei Geral Tri-
butária.

O diploma permite à Au-
toridade Tributária penho-
rar uma habitação própria 
e permanente do devedor, 

Nova lei evitou despejo
de mais de 11.500 famílias

O investimento acumu-
lado da China, no âmbito 
da Autorização de Resi-
dência para a atividade de 
Investimento, desde que o 
programa foi lançado até 
final de março último, to-
talizou mais de 1,9 bilhões 
de euros, segundo os da-
dos do SEF.

A China é o país que 
lidera a concessão de vis-
tos ‘gold’, tendo Portugal 
atribuído 3.326 ARI até fi-
nal de março.

Em 2013, o primeiro 
ano do programa, lança-
do em 08 de outubro de 
2012, a China investiu 229 
milhões de euros, mas o 
pico aconteceu um ano 
depois, quando chegou a 
710 milhões.

 Nos primeiros 3 me-
ses de 2017, o investi-
mento é de 159,2 milhões 
de euros, com 276 ARI 

atribuídas.
O Brasil, que é a se-

gunda nacionalidade com 
maior número de vistos 
atribuídos, totalizava - 
desde que o programa foi 
lançado até março - um 
investimento de 335,5 mi-
lhões de euros, com 403 
ARI concedidas. O melhor 
ano de investimento cap-
tado do Brasil foi 2016, 
altura em que foram atri-
buídos 142 vistos ‘gold’, 
totalizando 117,7 milhões 
de euros.

No total já foram capta-
dos mais de €3 bilhões e 
5000 Autorizações de Re-
sidência para a atividade 
de Investimento.

A China lidera a lis-
ta de ARI atribuídas ate 
abril (3.376 ), seguida do 
Brasil (403), África do Sul 
(180), Rússia (173) e Lí-
bano (99).

Vistos ‘Gold’: cidadãos
chineses já investiram €1,9 bilhões

mas o Estado fica impedi-
do de proceder à sua ven-
da, podendo os devedores 
permanecer na habitação 
enquanto a dívida existir.

Sob proteção passou 
a ficar a habitação própria 
até 574 mil euros de va-
lor patrimonial, ficando de 
fora os imóveis aos quais 
se aplica a taxa máxima 
do Imposto Municipal so-
bre as Transmissões One-
rosas de Imóveis .

Estando protegida a 
habitação própria e per-
manente, o fisco só pode 
executar a dívida do con-
tribuinte através de outros 
bens do devedor, seguin-
do uma ordem estabele-
cida na própria lei para o 
pagamento da divida fiscal 
e que, quando chega aos 
imóveis, já passou pela 
penhora de salários, depó-
sitos bancários, créditos e 
penhora de outros bens.

Paulo Macedo
admite subida 
das comissões 
bancárias
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Política

O Presidente da Repú-
blica felicitou o atual primei-
ro-ministro, António Costa, 
e o anterior, Pedro Passos 
Coelho, considerando que 
a decisão de encerramento 
do Procedimento por Défi-
cit Excessivo  foi possível 
“pelo trabalho dos respeti-
vos governos”.

Segundo uma nota di-
vulgada na página da Pre-
sidência da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
também “já falou ao te-

Marcelo felicita Passos e Costa
sobre saída de déficit excessivo

lefone com o presidente 
da Comissão Europeia” a 
propósito deste processo, 
“tendo transmitido a Jean-
Claude Juncker a alegria 
pelo reconhecimento dos 
esforços e sacrifícios dos 
portugueses”.

A Comissão Europeia re-
comendou ao Conselho de 
Ministros das Finanças da 
União Europeia  o encerra-
mento do Procedimento por 
Déficit Excessivo  aplicado 
a Portugal desde 2009.

O primeiro-ministro des-
tacou a importância do 
turismo na economia na-
cional, admitindo que o 
crescimento do emprego 
em Portugal em 2016 se 
deveu muito ao crescimen-
to da atividade turística.

“O turismo tem impor-
tância pela atividade eco-
nômica que gera, pelo peso 
que tem nas exportações e 
pelo efeito multiplicador na 
criação de emprego”, afir-
mou António Costa.

Por esse motivo, o che-
fe do Governo frisou a im-
portância da conjugação 
de esforços por parte do 
Estado, dos municípios, 
das regiões de turismo e 
da igreja para que Portugal 
continue a ser um “grande 
destino” turístico.

“É minha profunda con-
vicção que turismo chama 
turismo porque cada visi-
tante, no regresso a casa, 
conta a sua experiência aos 
familiares, amigos, colegas 
de trabalho e vizinhos e, se 
desses, dois vierem visitar 
o país, já é bom”, entendeu.

O primeiro-ministro 
afiançou que o turista en-
contra em Portugal aquilo 
que não encontra noutro 

Costa diz que crescimento
do emprego em 2016 deveu-se 
muito ao crescimento turístico

país, que é o “fator de di-
ferenciação”, tornando o 
país atrativo.

Elogiando a “vitalidade” 
que o Porto ganhou nos 
últimos anos, disse que a 
cidade tornou-se “indiscuti-
velmente” um dos grandes 
fatores de atratividade do 
turismo nacional.

“Ouço excessivas ve-
zes dizer que temos tido 
sorte no crescimento do 
turismo, como se o turismo 
que tem crescido em Por-
tugal resultasse do infortú-
nio que tem afetado outros 
destinos turísticos”.

Costa admitiu que por-
ventura há destinos no 
país de virados para o 
produto “sol e praia” que 
terão beneficiado da insta-
bilidade política e da inse-
gurança existente noutras 
regiões, mas lembrou que 
quem visita o Porto não o 
faz pelo sol e praia.

Mas pela “vitalidade 
notável, pelo património 
de grande riqueza, pela 
gastronomia que oferece, 
pelo acolhimento caloroso 
e amigável, afirmando-se 
por si próprio como um 
destino de grande impor-
tância turística”.

Ao contrário do que acon-
teceu na semana passada, 
em que o PSD escolheu 
uma deputada quase des-
conhecida do grande públi-
co para aplaudir a notícia de 
que Portugal tinha crescido 
uns robustos 2,8% num ano, 
desta vez foi Pedro Passos 
Coelho quem deu a cara pela 
reação à notícia da saída de 
Portugal do Procedimento 
por Déficits Excessivos.

Do alto da sua experi-
ência de primeiro-ministro, 
chamou os jornalistas à sede 
e leu um longo discurso de 
seis páginas. Tudo para di-
zer: o PSD está “satisfeito”, 
sim, o Governo está de pa-
rabéns, mas “as coisas não 
aconteceram de um dia para 
o outro”. Passos não concor-
da com a forma como o Go-
verno “fez as suas escolhas 
orçamentais”, porque havia 
outra forma de chegar sem 
“sacrificar o investimento pú-

Passos “satisfeito”, mas
lembra fantasma de Sócrates

blico”, e pede que desta vez 
seja diferente do que foi com 
o governo anterior de José 
Sócrates.

“Apesar de não subscre-
ver a forma como o Governo 
lidou a estratégia orçamen-
tal e de discordar dos riscos 
acrescidos que nos trouxe, 
fico satisfeito por Portugal 
ter conseguido atingir a meta 
orçamental a que o país se 
tinha comprometido”, come-
çou por dizer, sublinhando 
depois que “as coisas não 
aconteceram de um dia para 
o outro”. Ou seja, o mérito 
vem de trás, desde 2011, al-
tura em que o Governo era 
liderado por Pedro Passos 
Coelho. “Hoje tivemos esta 
notícia porque houve um 
caminho realizado que se 
iniciou em 2011. Mas o que 
interessa é o esforço extra-
ordinário que os portugue-
ses fizeram, que foi a eles 
que coube a parte de leão 

no esforço realizado para 
chegar até aqui”, disse. 

Mas, há sempre um 
“mas”. Recuando até 2009 
para lembrar que, num ano 
em que tudo parecia bem , 
o governo de José Sócrates 
culminou com “um pedido de 

ajuda externa e uma situa-
ção de bancarrota”, Passos 
Coelho afirma que “não po-
demos ser complacentes” e 
“não podemos esquecer que 
das vezes em que saímos do 
Procedimento mas voltamos 
a entrar no ano seguinte”.

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, disse que 
é “muito positivo” que Por-
tugal saia do procedimento,  
considerando que tal é fruto 
do esforço dos portugueses. 
“Na perspectiva do CDS-PP, 
gostaríamos que a saída do 
procedimento de déficit ex-
cessivo tivesse acontecido 
mais cedo. Eu, em outubro, 
escrevi uma carta ao pre-
sidente da Comissão Euro-
peia, sinalizando que uma 
vez que o déficit de 2015 ti-
nha ficado em 2,98 %  fazia 

sentido, imediatamente, a 
saída deste procedimen-
to e instámos o Governo 
a que trabalhasse nesse 
sentido”, frisou.

“Esta saída é fruto do 
esforço de muitos e muitos 
portugueses que ao longo 
dos últimos anos tiveram de 
se empenhar para podermos 
recuperar a saúde financei-
ra do país. Agora temos de 
nos empenhar em não levar 
novamente o país ao estado 
de procedimento de déficit 
excessivo  “, enfatizou. 

CDS considera positiva a 
saída do  déficit excessivo

O secretário-geral do PCP 
garantiu que os comunistas 
vão continuar a lutar por mais 
direitos e rendimentos para 
trabalhadores e população 
na discussão do Orçamento 
do Estado para 2018 , contra 
a “política de direita”.

Jerónimo de Sousa, des-
valorizou “o maior ou menor 
otimismo” do primeiro-mi-
nistro ou do Presidente da 
República, classificando o 
Governo socialista de ser 
“quase mais papista que o 
papa” no que toca ao déficit, 
em que “cada décima são 
menos 200 milhões de eu-
ros” nos serviços públicos, 
num comício em  Sintra.

“No processo de elabo-
ração e debate do próximo 

Jerónimo de Sousa faz jura de guerra à
“política de direita” na discussão do OE2018

OE, lá estaremos, mas tam-
bém com a nossa iniciativa 
legislativa no quadro das 
nossas atribuições na As-

sembleia , prontos a pros-
seguir a nossa luta para re-
solver os problemas do país 
e continuar a garantir com a 

nossa iniciativa e proposta o 
prosseguimento do caminho 
da reposição de rendimen-
tos e direitos, e da elevação 
das condições de vida do 
povo”, afirmou.

“O PCP não transigirá 
perante a política de direi-
ta, tal como não contribuirá 
para instalar ambientes de 
apatia e conformismo que li-
mitem o papel insubstituível 
da luta dos trabalhadores e 
do povo”, vincou, numa se-
mana em que se realizou 
uma primeira reunião formal 
e exploratória com vista ao 
OE2018, entre responsá-
veis do PCP e António Cos-
ta, na residência oficial do 
chefe do Governo socialista, 
em São Bento.
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Mário SiMõeS “LeMbrançaS de uM iMigrante”
Mário Simões no seu tradicional momento de brinde, junto aos seus amigos e fãs, cantando a 
canção “Verde Vinho”, homenageando o público e os aniversariantes

Mais uma 
belíssima 
apresen-
tação da 

nossa ami-
ga, Isaura 
Milhazes, 

cantan-
do “O 

Imigrante” 
no show 

do amigo 
Mário 

Simões

Mais uma vez o espe-
táculo “Lembranças de 
um Imigrante” com o can-
tor romântico português, 
Mário Simões foi suces-
so e desta vez realizado, 
no passado dia 21/05, na 
Casa de Trás-os-Montes 
e Alto Douro.

Casa lotada com a 
presença de muitos 
amigos, empresários e 
fãs do cantor. Sob a ba-
tuta da Banda Típicos 
da Beira com o maestro 
Rogério Costa e exce-
lente apresentação de 
Antônio Marques, este 

mais uma vez soube 
conduzir o espetáculo 
e emocionou o público, 
aliado à mensagem mu-
sical e visual do cantor 
Mário Simões.

O público não poupou 
aplausos a cada músi-
ca cantada e as lindas 
imagens e vídeos mos-
trados em dois telões, 
colocados ao lado do 
palco.

Na evolução do show 
Mário Simões homena-
geou o público brasileiro 
presente com as musi-
cas “No Dia em que eu 

saí de casa e a Majesta-
de o Sabiá” aplausos e 
muita emoção.

Ao final do show fo-
ram homenageados os 
aniversariantes do mês 
e foram chamados para 
a frente do palco sendo 
cantado e o “parabéns 
pra você” e o grande 
brinde para todos com 
a música Verde Vinho e, 
logo após, a consagrada 
homenagem a todas as 
senhoras com a musi-
ca 24 Rosas. Por ser o 
mês de maio, mês de N. 
S. de Fátima, boa parte 

O presidente 
da Casa de 

Trás-os-Mon-
tes, Ângelo 

Horto ao 
lado da sua 

diretoria, 
agradecendo 

a presença de 
todos os ami-
gos e colabo-
radores pela 
bonita festa 

nesta concei-
tuada Casa 

Regional

das senhoras depositou 
a sua rosa aos pés da 
sua imagem localizada 
na entrada do Clube.

É de ser ressaltada 
a especial apresenta-
ção de Isaura Milhazes, 
cantando com muita 
emoção e emocionando 
a todos, interpretando a 
“Canção do Imigrante”.

Dentro do contexto des-
te tipo de espetáculo já di-
vulgamos novo show “Tri-
buto à Francisco José” que 
será realizado no Arouca 
em outubro deste ano.

O dinâmico empresário, Manuel Vieira com um grupo de amigos, 
prestigiando mais um show do cantor romântico, Mário Simões, 
no Solar Transmontano

O cantor 
Mário Simões, 
agradecendo 

aos amigos 
que, mais uma 
vez, prestigia-
ram seu show 
tendo ao Seu 
lado, o casal 

Manuel Vieira, 
esposa Fáti-

ma, Margarida 

Um time de primeira na Casa de Trás-os-Montes, Dr. Antônio 
Peralta, Luís Paulo, o cantor Mário Simões e João Martins

O cantor ro-
mântico, Mário 

Simões, num 
momento espe-
cial, brindando 

o sucesso 
do show com 

os amigos, 
empresários: 

Joaquim Cunha 
e Manuel Vieira 
e suas respec-
tivas esposas 

Margarida e 
Fátima

Mesa do 
grande trans-
montano, 
Dr. Antônio 
Peralta, 
Joaquim 
Barbosa, 
Francisco, 
Ana Carolina,  
Leonardo 
Vila Nova 
e Lúcia, na 
grande tarde 
do passado 
domingo na 
Casa de Trás
-os-Montes 

Num destaque 
durante o show 

“Lembranças 
de um Imi-

grante” do seu 
amigo Mário 

Simões. Vemos, 
num brinde o 
Comendador 

Manuel Vieira 
– diretor da em-

presa Benfica 
Iluminação e 

esposa Fátima, 
Sra. Margari-
da e demais 

amigos

Antônio Ribeiro e esposa Maria Antônia Ribeiro com a amiga, a radia-
lista Edna Amaral, prestigiando o show “Lembranças de um Imigrante”

O empresário, Joaquim Bernardo – diretor do Point Luso Brasi-
leiro da Tijuca levou um grande número de pessoas ao show do 
Mário Simões, comemorando aniversário de diversos participan-
tes do grupo de viagem, Bernardo Eventos

Mesa de destaque, na Casa de Trás-os-Montes, Carlos Bianchi-
ni, esposa Claudete, Zeca, Manuel Vieira, esposa Fátima, Luís 
Paulo, Nelson Sardinha, Joaquim Cunha e esposa Margarida

Mesa simpatica onde vemos Glorinha, esposa do empresário 
Luis Augusto  com um casal de amigos, Raul e Vera e a Diretora 
Transmontana, Maria Alice 

Na festa Lembranças de 
um Imigrante com can-
tor romântico, Sr. Mário 
Simões, realizada na 
Casa de Trás-os-Montes 
e Alto Douro, notou-se  - a 
presença de amigos muito 
queridos, como vemos 
nesta linda foto: os casais, 
Comendador Adão D. 
Irene,  o grande trans-
montano, Serápicos e D. 
Fernanda, o amigo, João 
Martins e esposa, D. Rosa, 
vendo-se ainda o radialista 
Maneca e o ex-Presidente 
Transmontano Antonio 
Paiva

Prestigiando o amigo, Mário Simões, no domingo passa-
do o empresário, Antônio Martins – Diretor  Posto Alegria 
no Caju, esposa Marluce, Angelo Simões e sua namora-
da Livia, e Regina Justino e um amigo, ainda na mesa ao 
lado, a presença de  Alexandre Simões e esposa Ana
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A Mega Adega Kanguru, bateu 
novo recorde de publico, na re-
alização do 17.o Wine Night, no 
ultimo dia 17 de maio de 2.017. Fo-
ram muitos os amigos e clientes, 
a prestigiarem este evento onde 
a tônica, foi a de degustar o que 
de melhor possuem as 12 impor-
tadoras participantes do evento. 
O Supermercado Kanguru, já 
conhecido pela sua qualidade, 
bons preços, e bom atendimen-
to, e agora também faz sucesso 
no mundo dos vinhos, através de 
sua adega climatizada, hoje com 
cerca de 6.500 rótulos, alguns 
com importação própria. A Mega 
Adega Kanguru, oferece ainda di-
versos produtos necessários, para 
se degustar um bom vinho como 
decanters, taças finas, saca rolhas 
variados e outros produtos e ainda 
oferece parcelamento em 3 vezes 
sem juros no cartão de credito. A 
seguir as importadoras e os seus 
produtos degustados nesta noite: 
DEVINUM :– Viña Esmeralda – 

Branco; Viña Esmeralda – Rosé; 
Lagarde – Guarda Malbec; Cor-
dillera; Mouton Cadet – Vintage; 
Manso de Velasco.
CASA FLORA :- Monte do Cas-
tanheiro; Duorum; Reguengos – 
Garrafeira dos Sócios; Camigliano 
– Rosso di Montalcino; Lucarelli – 
Old Vines.
ZAHIL :- Viña Aquitânia – Caber-
net Sauvignon; Salentein – Mal-
bec; Numina – Gran Corte; Lazuli 
– Cabernet Sauvignon; Papa Fi-
gos – Casa Ferreirinha; Herdade 
do Peso – Colheita.
RAVIN :- Zuccardi Q – Tempra-
nillo; Caballo Loco Limari; Caballo 
Loco Sagrada Família; Caballo 
Loco Maipo Andes; Caballo Loco 
Apalta.
CLARETS :- Pêra Grave – Branco; 
Pêra Grave; Pêra Grave – Reser-
va; Esprit de Pavie; Casa Nova di 
Neri.
ÉPICE :- Tarapacá – Gran Reser-
va; Taparacà – Etiqueta Negra; 
Grous; Peceguina -  Touriga Na-

cional; Muga – Reserva.
BARRINHAS :- Deu La Deu – Re-
serva; Quinta dos Aciprestes – Re-
serva; Porca de Murça – Reserva 
– Vinhas Velhas; Evel – Reserva; 
Quinta do Cidrô – Touriga Nacio-
nal.
TAHAA :- Siegel – Single Vi-
neyard; Siegel – Unique Selection; 
Borgone Jean Philippe; Dolcetto 
D’ Alba – Cordero; Ontañon – Re-
serva.
INOVINI :- Louis Latour – Cha-
blis; Nottage Hill; Achaval Ferrer; 
Cusumano – Nero D’ Avola; San 
Polo – Rosso di Montalcino.
CANTU :- Flavium – Premium; 
Crios – Red Blend; Grey – Ventis-
queiro; Grey – Ventisqueiro; Vérti-
ce.
DECANTER :- Ferrari – Brut; Paul 
Mas – Branco; Luigi Bosca –Grand 
Pinot Noir; Bouza – Merlot/Tannat; 
Memórias; Luis Cañas – Crianza; 
Anarkos; Caprili – Brunello di Mon-
talcino.
ALENTEJANA :- Paulo Laurea-

no Premium – Branco; Cartuxa – 
Branco; Mar de Lisboa; Paulo Lau-
reano Premium – Vinhas Velhas; 
Cedro do Noval; Manoela; Passa-
douro – DOC; Pó de Poeira; Blog 
10; Porto Noval Fine Ruby.
Também tivemos os deliciosos 
produtos mix aperitivo da FrutNut. 
Um dos grandes destaques desta 
noite foi a farta mesa de frios, pa-
tês, pães variados e azeites, tudo 
com fartura e qualidade, além ain-
da dos presentes, serem presente-
ados com uma linda taça de cristal 
personalizada. Não perca a próxi-
ma Wine Night. Vá você também 
conhecer o Supermercado Kangu-
ru e sua Mega Adega. O Kanguru, 
esta aberto sempre de segunda a 
sábado, das 8,30 às 20 horas, e 
está localizado à Rua Antonio de 
Barros, 285 no Tatuapé, estacio-
namento próprio com manobris-
tas. Fones 2296.6111 - 2296.4569 
– 2942.8877.  Visite o site 
www.kangurusupermercado.com.
br  e www.megaadega.com.br  

“17.o Wine Night”
Novo Sucesso da Mega Adega Kanguru

O diretores da Mega Adega Kanguru Sr. Francisco Je-
rônimo e o Sr. Fernando Jerônimo e ainda Sra. Érica 
Manera, Sra. Mara Lopes e a Sra. Vera Rossi Iague.

Sr. Fernando Jerônimo a esposa Sra. Patrícia e o ca-
sal Débora e Nerivaldo do Bistrô Manah e Temakeria 
Manah.

Presentes vemos a Sra. Claudia, o Sr. Marcos Silva, o 
Sr. Luciano a Sra. Regina Milanelo o Sr. Rubens e a Sra. 
Tânia Rubio.

O diretor da Mega Adega Kanguru Sr. Adriano Jeroni-
mo, o promotor Elton Braúna e os clientes Sr. Julio Ma-
thei, Jose L. Lazaro, Raissa Lazaro, Silvio Alves, Tiago 
Lima, Edson Tafo, Alexandre Milhiorança.

Os diretores do Supermercado Kanguru Sr. Adriano Je-
ronimo e a Sra. Maria Jerônimo, o promotor Elton Braú-
na, o Sr. Acácio Pereira Junior e o Dr. Dr. Antonio F. de 
Osvaldo. 

 O diretor da Mega Adega Kanguru Sr. Francisco Jeroni-
mo o promotor Elton Braúna, o Sr. Marcelo Fugi e a Sra. 
Tatiana, o Sr. Maicon Miranda, Roberta Mathei, o noivo 
Ricardo, e o Sr. Julio A. Mathei.

Prestigiando o evento vemos Sr. Sergio Adriano e Caro-
lina, Sr. Sidnei e Maria Luiza, e a Sra. Elen.

Presentes vemos a diretora da Mega Adega Sra. Liliam 
Jeronimo o esposo Marcelo Teixeira, e o casal amigo 
que neste comemorava 20 anos de união conjugal Sra. 
Rita de Cássia e o Sr. Humberto Altran.

Brasil e Portugal passam por um 
momento de intenso redescobri-
mento, e o intercâmbio na verten-
te das artes e da cultura é um dos 
seus focos principais. Neste con-
texto, o Consulado Geral de Por-
tugal em São Paulo abre o Experi-
menta Portugal 17, a terceira edição 

PROGRAMAÇÃO________________________________________________________________________________________________
09/06 a 11/06 – Vinhos de Portugal (Shopping JK Iguatemi)
10/06 – Concerto de Gisela João (Theatro Municipal)
10/06 a 12/06 – XI Encontro Brasileiro de Palácios, Museus-Casas e Casas Históricas
11/06 a 05/08 – Exposição “Tempo: ilusão imprecisa. Obras de E. M. de Melo e Castro na Coleção da Fundação Serralves” (Consulado Geral de Portugal)
11/06 a 16/10 –  Exposição “Coleção em Diálogo: Museu Nacional Soares dos Reis e Pinacoteca” (Pinacoteca do Estado)
13/06 a 23/03 – Exposição do Bondinho “Prazeres 28” (Viaduto do Chá)
23/06 – Palestra “Literatura, imaginação e realidade” (Unibes Cultural)
28/06 – Recital de piano de José Eduardo Martins (Teatro Municipal)

da iniciativa que visa estreitar ainda 
mais os laços entre as duas nações 
na maior cidade de língua portu-
guesa do mundo, que é São Paulo. 
“Acredito que estamos vivendo um 
momento único que o Experimenta 
Portugal 17 procura testemunhar e 
celebrar, fomentando ainda mais o 

período de intercâmbio e intimida-
de criativa entre agentes culturais 
de várias gerações entre os dois 
países, a partir de São Paulo”, diz 
Paulo Lopes Lourenço, Cônsul Ge-
ral de Portugal. “Das artes plásticas 
ao fado, da gastronomia à literatu-
ra, o foco é revelar esta crescente 

afinidade”. O Experimenta 17 é uma 
chancela que reúne as principais 
atividades do Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portu-
guesas, que se comemora a 10 de 
junho, este ano com a presença de 
importantes autoridades portugue-
sas na capital paulista.

Com enfoque em arte e cultura,  
Consulado Geral lança o Experimenta Portugal 17
Iniciativa traz uma série de eventos à capital paulista nos próximos meses
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Fé, Devoção e muita Religiosidade na festa do
“Divino Senhor de Malta”

A Aldeia de Malta, pertencente ao 
Concelho de Macedo de Cavaleiros 
– Distrito de Bragança - Portugal, 
esteve em festa mais uma vez para 
venerar o “Divino Senhor de Malta”, 
que se venera sempre no primeiro 
domingo de maio, em sua antiquís-
sima capela da Quinta de Malta. Os 
muitos filhos daquela terra, que um 
dia partiram para terras de além-
-mar a procura de uma vida melhor, 
lá voltam todos os anos, para agra-
decer pelas graças alcançadas. 
Neste ano de 2.017, foi a festa da 
MALTA JOVEM, ou seja, foram os 
filhos daqueles que há anos saí-
ram de Malta, e neste ano foram 
os Mordomos. Foram eles: Sandro, 
Zito, Clovis, Carlos Lopes, Rodrigo, 
João, Alex, Vitor, Beto e o Orlando. 
A festa teve seu inicio na noite do 
dia 05 de maio, sexta feira, quan-
do acontece sempre uma deliciosa 
sardinhada acompanhada do bom 
vinho português da região numa 
oferta da Cruz de Malta Transpor-
tes. O Toninho das Flores sempre 
cuida de assar as meninas. No dia 
06 sábado a festa continuou nas 
casas dos amigos Sr. José da Cruz 
Lopes, Carlos Borges e Carlos Jus-
tino com muita alegria e animação. 
A noite aconteceu a procissão das 
velas com o andor de Nossa Sra. 
de Fatima, antecedida por uma mis-
sa celebrada pelo brasileiro, Padre 
Roberto Filipe. Tivemos a apre-
sentação do Grupo de Pauliteiros 
de Sausselas e muita musica para 
dançar, e uma breve apresentação 

Na noite de domingo os mordomos deste ano fazendo os agradecimentos.

No arraial o casal Otilia e Carlos Justino, o mordomo Rodrigo e Michella, Sr. 
Carlos Borges, Telmo Oliveira, Lambão e Ana Maria, Sr. Carlos A. Justino, 
Carlos Silva, a Janina, a Patrícia, Deolinda Jorge Carneiro e Vitor Oliveira.

Os anfitriões Sr. Carlos Borges sua mãe a Sra. Alzira Taranto e na culinária 
o chef Gabriel Pessegueiro e ainda a Sra. Neves, a Sra. Maria do Carmo, a 
Sra. Alzira, e a Sra. Berta Machado.

Abrindo alas para a procissão vemos os cavaleiros da Herdade Herdeiro. Na abertura da procissão vemos o Sr. Antonio Ino, Sr. José Lopes e o Sr. Jose Gério.

Aqui os amigos Sr. Delfim Braz, o Sr. Albino D. Lopes e o Sr. Joaquim P. 
Monteiro.

As responsáveis pela culinária na casa do Com. José da Cruz Lopes, ve-
mos a Sra. Maria José, a Sra. Andrea, a Sra. Sara, a Sra. Mila e a Sra. Mira.

Momentos da Procissão das Velas.

Aguardando a procissão vemos a Nucha Lopes, o Sr. Antonio Afonso, a 
Sra. Helena de Fátima Oliveira, a Sra. Maria do Carmo, a Sra. Celeste 
Afonso, e a Sra. Alzira Taranto.

A chegada do Grupo de Bombos US BAT N´PELLE de Alfândega da Fé.Momento da apresentação dos Pauliteiros de Sausselas.

De São Paulo vemos os amigos Tércio Ventura a esposa Sra. Ana Karine, 
o Sr. Albino S. Freitas a esposa Sra. Sandra A. Freitas, o Sr. Sergio de S. 
Borges, e o Sr. Almir Ferreira Jorge.

O patriarca Com. Jose da Cruz Lopes, aqui com a esposa Sra. Lurdes Lo-
pes, e as noras Olinda Doutel e a Claudia Lopes.

Aqui os amigos Sr. Joaquim P. Monteiro, a Sra. Ana da L. Monteiro, a Sra. 
Lourdes Braz, o Sr. Delfim Braz, a Sra. Tereza Morgado, a Sra. Ana Maria o 
Sr. Antonio Silvestre, o Sr. Otavio T. Braz e a Sra. Aurora da C. Fernandes.

O restaurante Gabriela em Sendim recebeu os amigos de Malta com o pa-
trocínio da trasmontana Tereza Morgado.

O jornal PORTUGAL EM FOCO nesta viagem a Portugal contou com o 
apoio da NUMATUR TURISMO.

Estes foram os mordomos de 2.017 presentes: o João Gregório, o Carlos 
Lopes, o Carlos, o Zito, o Rui, o Sandro e o Rodrigo.

da cantora Rita Simões. Não faltou 
o porco no rolete, num trabalho do 
Sr. José Perdigão natural de Mira. 
Tivemos ainda nesta noite uma 
amostra do show de pirotecnia, a 
cargo do amigo Vitor Telmo Olivei-
ra. A equipe da cozinha da casa do 
Sr. José da Cruz Lopes foi compos-
ta pela chefe Maria Jose e ainda a 
Andréia, a Sara, a Mila e a Mira. Já 
na casa dos amigos Carlos Borges 
e Carlos Justino foi composta pelo 
chef Gabriel Pessegueiro, a Sra. 
Neves, a Sra. Maria do Carmo, a 
também anfitriã Sra. Alzira Taranto, 
a Sra. Berta e a Lucia. Já no domin-
go dia 07 a festividade em sua par-
te religiosa teve continuidade, com 
a celebração de uma santa missa 
levada a efeito pelo Padre Eduardo 
Novo, para em seguida sair em pro-
cissão por toda a aldeia de Malta 
com os andores de Santo Antonio, 
Nossa Sra. de Fátima, Nossa Sra. 
Aparecida, São Gonçalo, o Menino 
Jesus, Nossa Sra. do Rosário e do 
Divino Senhor de Malta, sempre 
acompanhada pela Banda 25 de 
Março de Lamas com cânticos de 
Fátima. A procissão neste ano teve 
a frente abrindo alas, dois majes-
tosos cavalos da raça anglo-árabe 
ambos da Herdade Herdeiro. Mais 
uma vez vários foram os emigran-
tes e entre estes os mordomos a 
carregarem os andores. Encerrada 
a procissão, os andores voltaram 
a capela, e ali tivemos a palavra 
do Padre José Antonio. Ao termi-
no da pregação, o padre anunciou 

os mordomos para o ano de 2.018 
que serão: Olinda e Albino Lopes, 
Otília e Carlos Justino, Hermínia e 
Joaquim Pereira, Carlos Borges e 
Sra. Alzira Taranto, Teresa e Car-
los Elias, Nuno Ino Dias, Antonio 
Augusto, Teresa Carneiro, Elias e 
Luís. Encerrada a parte religiosa, ti-
vemos a belíssima chegada do Gru-
po de Bombos US BAT N´PELLE de 
Alfândega da Fé comandado pelo 
Sr. Carlos Damasceno, que em 
seguida saiu fazendo a ronda pela 
Aldeia de Malta, visitando todas as 
casas, que tivessem um copo de vi-
nho para oferecer. Na continuidade 
a festança continuou na praça prin-
cipal de Malta, onde se apresentou 
a Banda Renovação 3, que animou 
a todos, noite adentro, encerrando 
com uma grande queima de fogos. 

Na segunda feira dia 08.05 tivemos 
a celebração de uma missa pelo 
Padre Basileo pelas almas dos fa-
lecidos e novamente a “ronda” en-
trou em ação com cantares e fados 
ao desafio pela aldeia, sempre pa-
rando nas residências para comer 
algo e tomar um copito, encerrando 
a festividade. No dia seguinte dia 
09.05 como em vezes anteriores a 
convite da emigrante Tereza Mor-
gado, ofereceu no restaurante “Ga-
briela” em Sendim - Trás os Montes 
um almoço. O jornal PORTUGAL 
EM FOCO, mais uma vez esteve 
em Malta com exclusividade, e dei-
xa aqui o seu agradecimento, pela 
recepção e amabilidade de todos 
os oriundos de Malta desejando 
que o “Divino Senhor de Malta”, 
continue iluminando a todos.

Reunidos vemos os amigos Carlos Justino,  Teresa Morgado, Sra. Alzira Taran-
to, Sr. Augusto Manuel  da C. Lopes,  Carlos Borges, a Lucia e o Sr. Mario Helio.

10



Portugal em Foco Edição de 25 a 31 Maio de 2017

Resort Monte das Oliveiras se revestiu de magia e encanto para a

União de Leila & César
O ultimo dia 07 de Maio de 2.017, 
foi um dia muito especial para as 
famílias, Jeronimo e Servone. 
Duas famílias que agora são uma 
só, e este dia envolveu jovens vi-
das, na realização maior do seu 
amor. Nesse dia, Leila & César, 
marcaram o seu encontro com as 
divinas bênçãos de Deus. Foi no 
altar finamente ornamentado e pre-
parado no salão de festas Morais, 
do resort Monte das Oliveiras. Ali 
Leila & César consagraram todo 
sentimento de bem querer, e toda 
grandeza do mais puro desejo do 
amor, respeito e dedicação. O en-
lace ocorreu por volta das 12,30 
horas, sob uma atmosfera harmo-
niosa, rica em decoração e acalen-
tada pelo clima do outono e partici-
pação do Coral e Orquestra Piteri. 
A noiva Leila chegou à cerimônia, 
num reluzente Chevrolet Standard 
vermelho ano 1.938, conduzido 
pelo amigo Acácio de Morais. O 
noivo César adentrou conduzido 
pela mão de seus pais Sr. Nélio 
Virgilio Servone e Sra. Maria Au-
gusta Dallo Servone, seguindo-se 
os pares de padrinhos dos noivos 
Liliam e Marcelo; Solange e José; 
Patrícia e Fernando; Elizeth e Luis; 
Maria e Francisco; Cidinha e Clei-
ton; Luzia e Marcelo; Mari e João 
Palhinha. Instantes depois, ao som 

de uma clarinada, despontou feliz 
e radiante a noiva Leila, conduzida 
por seus pais Sra. Marlise Monte 
Jeronimo e Sr. Adriano Joaquim 
Jerônimo. Nos passos ate o altar, 
onde estava também radiante o 
noivo César, familiares e amigos 
presentes testemunhavam a feli-
cidade de Leila, que ao encontro 
no altar, trocaram sorrisos e olha-
res cheios de 
emoção. Foi 
uma cerimô-
nia fascinan-
te, carregada 
de carinho 
tanto por 
parte dos nu-
bentes, seus 
pais, padri-
nhos bem 
como pelo 
c e l e b r a n -
te Padre Sebastião. Familiares e 
amigos compartilharam do mesmo 
sentimento de felicidade e orgulho, 
em verem dois jovens unirem-se, 
na mais pura vontade de ser, um 
para o outro, uma só vida, amando-
-se, respeitando-se, construindo 
uma vida para sempre.... Um dos 
momentos de muita graça e en-
canto foi a entrada das pequenas 
daminhas, Luisa e Nicole, e dos 
pajens que são sobrinhos da noi-

va, Vitor, Lucas, Rafael e o Felipe. 
Já as alianças foram conduzidas 
pela bela Beatriz acompanhada 
de um solo de violino. As alian-
ças, após serem abençoadas, ao 
som da “Ave Maria De Gounoud” 
foram entregues aos jovens Leila 
& César. Era o momento de firma-
rem os seus desejos após dize-
rem o “sim”, selando para sempre 

suas vidas. 
Te r m i n a d a 
a cerimônia 
religiosa, os 
n u b e n t e s 
familiares e 
amigos se-
guiram para 
o salão do 
restaurante 
Barcelos no 
Resort Mon-
te das Oli-

veiras que se revestiu para este 
momento muito especial no seio 
da Família Jeronimo num belís-
simo trabalho da ArtFlora. Salão 
de uma fascinante decoração 
campestre, sonhador de admirá-
vel requinte e bom gosto, onde foi 
servido um concorrido coquetel 
seguido de almoço com um menu 
espetacular. A animação desta 
tarde esteve a cargo da Banda 
Blis. A entrada dos noivos Leila & 

César no salão, foi ovacionada pe-
los presentes. O bolo matrimonial 
simbolizou esta união feliz e dura-
doura, bem como o brinde a cham-
panhe, dos noivos, seus pais e pa-
drinhos. Os noivos Leila & César, 
agradeceram a todos os presen-
tes bem como a seus familiares 
por tudo, e homenagearam seus 
pais e padrinhos, com uma linda 
recordação, daquele momento es-
pecial em suas vidas. Ainda nesta 
tarde de muita descontração, tive-
mos uma breve apresentação da: 
“Escola de Samba Acadêmicos do 
Tatuapé”, levando os presentes ao 
delírio. Os noivos Leila & César 
curtiram e muito, cuidando pes-
soalmente de todos os detalhes 
do enlace. Contaram ainda com 
a participação na organização, da 
assessora Cynthia Cruz e equipe, 
e ainda dos muitos amigos e fun-
cionários sempre dedicados do 
resort, que prepararam tudo com 
muito carinho. Foi a consagração 
maior deste dia de festa, uma 
união transbordante de desejos, 
que o Portugal em Foco orgulho-
samente revive em suas paginas, 
desejando felicidades Mil, aos 
nubentes e amigos Leila & César, 
que partiram em viagem de núp-
cias para Berlim, Praga, Viena e 
Budapeste. Felicidades.

Leila & César no brinde a felicidade eterna.Os noivos Leila & César no corte do bolo.Os noivos Leila & César junto ao reluzente Chevrolet Standard 1938.

Leila & Cesar com os pais da noiva Sra. Marlise Jeronimo e Sr. Adriano 
Jeronimo e a recordação recebida.Ao final do enlace, o beijo de felicidades eternas.No altar vemos o noivo César e a noiva Leila no instante do “sim”.

A belíssima imagem dos noivos Leila & César perante o Padre Sebastião.
A feliz, belíssima e radiante noiva Leila, sendo conduzida por seus pais Sra. 
Marlise Jeronimo e o Sr. Adriano J. Jerônimo. 

O noivo César entrando com seus pais Sr. Nélio V. Servone e a Sra. Maria 
Augusta D. Servone.

Os noivos Leila & César, os pajens Vitor, Lucas, Rafael e o Felipe, as dami-
nhas de honra, Luisa e Nicole filha do noivo, e ainda a Beatriz.

O padrinho e primo da noiva Marcelo Faria da Silva e a madrinha vinda de 
Portugal Sra. Luzia Canadas.Os padrinhos e tios da noiva Sra. Maria Jeronimo e Sr. Francisco Jeronimo.

O padrinho e irmão da noiva Fernando Jerônimo e a esposa Patrícia Je-
ronimo.

A Irma da noiva e madrinha Liliam Jeronimo Teixeira e o esposo Marcelo 
Teixeira.
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Pombal trouxe Mazagão ao Amapá  
Atribui-se, com razão, as 

virtudes e os erros do Por-
tugal do século XVIII ao Déspota 
Esclarecido, legendário Marquês 
de Pombal, título nobiliárquico de 
Sebastião João de Carvalho e Melo 
(1699 – 1782), que tinha ancestrais 
pernambucanos, sagaz estadista 
do Rei Dom José I, O Reformador, 
monarca de 1750 a 1777 – perío-
do em que aconteceram o grande 
terremoto de Lisboa, em 1755, a 
expulsão dos Jesuítas de todos os 
territórios lusitanos, em 1759, e a 
mudança da capital do Brasil, em 
1763, de Salvador para o Rio de Ja-
neiro. Fascinado com as riquezas 
provenientes do imenso Portugal 
das Américas, sobretudo encanta-
do com os metais e pedras precio-
sas das Minas Gerais, o Marquês 
de Pombal cujo retrato ilustra a co-
luna, praticamente deu as costas às 
Áfricas, abandonando-as à própria 
sorte, bem como à Ásia, repassa-
da aos aliados da Inglaterra, desin-
teressando-se pela Índia, Ceilão 
(atual Sri Lanka), Malásia e China, 
depois de haver perdido quase toda 
a Indonésia para a Holanda, em tro-
ca da devolução à Coroa de Lisboa 
do Nordeste brasileiro, e deixado 
para trás a influência que exercera 
na Idade Moderna sobre o Império 
do Japão. Foi por isso que o Dés-
pota Esclarecido decidiu transferir, 
em 1770, para o Estado do Amapá 
cerca de duas mil famílias da portu-
guesa Mazagão, no litoral Atlântico 
do Marrocos – uma das mais belas 
localidades de origem lusitana ao 
Norte da África. Possui uma Cate-
dral, construída com linhas arqui-
tetônicas manuelinas, dedicada à 
Nossa Senhora da Assunção, e, 
no mesmo estilo, uma esplêndida 
cisterna subterrânea, imortalizada 
por Hollywood, em 1952, no filme 
Othello, do diretor americano Orson 
Welles, vencedor do Festival de 
Cannes daquele ano.

As chaves da cidade, por or-
dem do Marquês de Pombal, 

foram entregues aos sultões islâmi-
cos hachemitas marroquinos, que, 
rebatizarem para El Jadida, isto é, 
A Nova, preservaram a antiga ma-
gia portuguesa, desde as históricas 
muralhas e portões ao desenho das 
ruas, as igrejas, os palácios e o des-
lumbrante casario – traço inconfun-
dível dos célebres mestres de obra 

enviados por Lisboa. O então todo 
poderoso chefe do governo, espé-
cie à época de primeiro-ministro 
de Dom José I, não só levou para 
o Amapá a Mazagão, mantendo o 
nome, como teria cogitado em pas-
sar a Metrópole de Portugal para 
Belém do Pará, porta de entrada 
da Amazônia para as caravelas que 
cruzavam o Atlântico – encurtan-
do, desse modo, a distância entre 
a sede do Reino e a Cidade Mara-
vilhosa. A capital paraense está a 
seis mil quilômetros de Lisboa e a 
três mil do Rio de Janeiro. As áre-
as setentrionais não faziam parte 
do Brasil e eram administradas, do 
Maranhão ao Amazonas, por um 
Governador-Geral ligado direta-
mente a Lisboa – semelhante aos 
territórios espanhóis nas Américas 
divididos em quatro Vice-Reinados: 
Nova Espanha, Nova Granada, 
Peru e Rio da Prata.  O Marquês 
de Pombal já idealizava, ao mesmo 
tempo, a elevação do Brasil a Reino 
Unido com Portugal. A fórmula seria 
a dos britânicos, que, sob a mítica 
bandeira da Union Jack, agrupam 
Inglaterra, Escócia, País de Gales 
e Irlanda. O Reino Unido Portugal 
– Brasil só viria a existir em 1808, 
com a vinda da Família Real para 
o Rio de Janeiro. Mas a idéia de 
trocar Lisboa por Belém nunca foi 
bem recebida na Corte dos Bragan-
ça. Principalmente depois da morte 
de Dom José I e a coroação de sua 
filha, Dona Maria I, A Piedosa, que 

detestava o Déspota Esclarecido e 
o desalojou dos gabinetes reinóis 
do Terreiro do Paço. Dona Maria 
I, mãe de Dom João VI, acusava o 
Marquês de Pombal de controlar o 
seu pai e, assim, segundo ela, se 
tornara, de fato, o ‘soberano’ do 
País.

Os descendentes das famílias 
desterradas do Marrocos 

recordam até hoje as agruras da 
adaptação imposta aos antepas-
sados nos contrafortes da Amazô-
nia – um verdadeiro escudo às três 
guianas fronteiriças com o Brasil: a 
Francesa, o Suriname, ex-Guiana 
Holandesa, e a Guiana, ex-Guiana 
Inglesa. Eram cinco, originalmen-
te, as guianas - a Portuguesa é o 
atual Amapá e a Espanhola foi in-
corporada à Venezuela. A Mazagão 
amapaense está dentro da Grande 
Macapá, capital do Estado, que, por 
sua vez, é próxima a Belém – sepa-
radas apenas por 330 quilômetros. 
Quase a distância entre Lisboa e o 
Porto, que é de 310 quilômetros, e 
100 quilômetros menos que o tre-
cho entre São Paulo e o Rio de Ja-
neiro. O Marquês de Pombal man-
dou construir também em Macapá a 
imponente Fortaleza de São José, 
às margens do Rio Amazonas, para 
melhor defender a que poderia ser 
a sede do Reino de Portugal. Ma-
zagão, bastante modernizada, e a 
Fortaleza de São José resistiram 
ao tempo. E à derrocada do projeto 
pombalino.   

Técnicos Portugueses em alta na Europa
Leonardo Jardim, técnico madei-
rense, conquista o Campeonato e 
é rei na França.  O Mônaco treina-
do por Leonardo Jardim sagrou-se 
Campeão Francês de Futebol ao 
vencer o Saint- Étiene por 2 x 0, 
no penúltimo jogo do campeona-
to. Esta foi, e é a maior conquista 
do técnico madeirense em termos 
desportivo, isto depois de ter feito 
história na Liga dos Campeões, 
onde chegou ás semi -finais, eli-
minado apenas pelo Juventus da 
Itália. Leonardo Jardim salientou 
que ganhar um campeonato com 
uma equipe que não é favorita, é 
uma grande conquista. É o títu-
lo mais importante da minha viva 
como treinador; atirou o técnico 
de 42 anos, em declarações a 
estação televisiva francesa “CA-
NAL+”. O Mônaco não ganhava 
um título há 17 anos, e com esta 
conquista colocou um ponto final 
neste longo jejum. Grande feito do 
técnico Madeirense, que já tinha 

sido Campeão com o Olimpiákos 
na Grécia. Jardim também foi 
técnico do Sporting, portanto um 
técnico de categoria. O presidente 
da Confederação Portuguesa de 
Futebol, Fernando Gomes felicitou 
Leonardo Jardim e sua equipe téc-
nica e os jogadores portugueses 
que atuam no Mônaco, João Mou-
tinho e Bernardo Silva, que tam-
bém são da Seleção Portuguesa. 
Por outro lado, outro técnico que 
faz sucesso na Europa é Paulo 
Fonseca que sagrou-se Campeão 
pelo Shakhtar da Ucrânia, fazen-
do a dobradinha, CAMPEONATO 

E TAÇA. Paulo Fonseca quebrou 
um ciclo de dois campeonatos do 
Dínamo de Kiev, foi o décimo título 
de Campeão da Ucrânia. Portanto 
Fonseca, que foi técnico do Porto, 
Braga e do Paços de Ferreira, con-
tinua levando bem alto o prestígio 
dos técnicos portugueses pela 
Europa e pelo mundo. Lembrando 
que temos André Vilas Boas na 
China, Marcos Silva e Carlos Car-
valhal na Inglaterra, salientando o 
pai de todos eles; Jose Mourinho 
que treina o Manchester United da 
Inglaterra. Parabéns aos técnicos 
Portugueses

Leonardo Jardim Paulo Fonseca

Caros Amigos continuem ligados no programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar das 17 às 18 horas pela 
Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 740, o Programa “Heróis 

do Mar”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Dia 25.05.2017
Luis Artur; Sra. Fernanda Saraiva Rachas 
(Niquelação Cromazinco); 
Dia 26.05.2017
Aniversário de Casamento Sr. João Gaspar 
e Sra. Dulce Gaspar (ambos ex-componen-
tes do G. F. da Casa de Portugal); Sr. Alber-
to Valente Duarte (diretor e grande baluarte 
do Arouca São Paulo Clube); Sra. Tereza de 
Jesus Oliveira (Mãe do representante deste 
semanário em São Paulo Armando Torrão); 
Mateus (filho do casal Sandra e Márcio e 
neto do casal Maria do Ouro e Armando 
Pires Pinto).
Dia 27.05.2017
Comemoram nesta data 52 anos de casa-
dos o Sr. Mota e D. Teodolinda; Sra. Maria 
Durbalina Grosso (esposa do amigo Sr. 
José Grosso, da Mira Imobiliária).
Dia 28.05.2017
Alessandra Zanicheli; Luis Artur Figueiredo Fer-
nandes (filho do casal amigo Manuel Fernandes 
(falecido) e Adelaide Fernandes); Manuel Morei-
ra da Rocha (da Bauducco); Leonardo Aboláfio 
Puga; João Felipe (filho do casal amigo Valeria 
Patrícia e Dr. Julio Marques).
Dia 29.05.2017
Rodrigo Augusto Cláudio (filho Álvaro 
Garcia); Osvaldina Oliveira Ferreira (es-
posa do falecido amigo Sr. Manuel Teves 
Ferreira da Casa dos Açores); Rodrigo de 
Castro Mendes (neto Sr. Antonio de Castro 
e a Sra. Maria Alice de Castro ambos do 
Elos Sul); Sra. Rosa da Silva Brás (Grande 
Hotel Serra Negra).
Dia 30.05.2017
Miguel Pedro Junior; Sr. Armando Henri-
que de Oliveira (diretor do Arouca); a jorna-
lista amiga Thais Matarazzo; Maria do Céu 
(Filha do amigo João Da Ana).
Dia 31.05.2017
Márcia Dias Duarte; Andréa Gamboa Ca-
bral; Dr. Elisiário dos Santos Filho; Maria 
Alice Moraes Cordeiro (filha do falecido 
amigo Sr. Cordeiro); Da empresa de Trans-
portes Cruz de Malta parabenizamos o 
diretor Sr. José Lopes, e ainda a filha Nu-
cha e o Sr. Marquezinni pelos respectivos 
aniversários.

Dia 27.05.2017
Noite Trasmontana na Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, 
estará realizando nesta noite a partir 
das 19 horas em sua sede, mais uma 
eletrizante noite Trasmontana. Comidas 
típicas, bebidas, doces e muita musica 
para dançar com a tocata do grupo an-
fitrião que se exibirá. 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 me-
sas até as 20,00 horas pelos fones (11) 
2401.6580 com Juliana ou 4634.0804 
com Fabiana
Festa Junina na Casa de Portugal de 
Campinas
Você não pode perder, as grandes festas 
Juninas da Casa de Portugal de Campi-
nas, que acontecerão em todos os sába-
dos até o dia 08 de Julho sempre a partir 
das 19,30 horas. Comidas típicas, bebi-
das, o melhor da culinária portuguesa, 
entrada franca e você paga o que con-
sumir. Informações no local Rua Ferrei-

ra Penteado, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
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 tendo como prato principal 
o delicioso bacalhau além de outras 
iguarias da culinária portuguesa, sa-
ladas 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 reali-
zando nesta noite a partir das 19 horas 
em sua sede mais uma Noite da Pizza. 
Teremos pizza à vontade com vários 
sabores doces e salgadas. Muita musi-
ca para dançar a cargo da dupla Paulo 
e Chiquinho. Local Rua Georgina Diniz 
Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São Mi-
guel Paulista. Reservas de convites pe-

los fones (11) 2401.6580 com Juliana ou 
4634.0804 com Fabiana 
Festa Junina na Casa de Portugal de 
Campinas
Você não pode perder as grandes festas 
Juninas da Casa de Portugal de Campi-
nas, que acontecerão em todos os sába-
dos até o dia 08 de Julho sempre a partir 
das 19,30 horas. Comidas típicas, bebi-
das, o melhor da culinária portuguesa, 
entrada franca e você paga o que con-
sumir. Informações no local Rua Ferrei-
ra Penteado, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
Dia 04.06.2017
Almoço Convívio nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Pau-
lo, estará realizando neste dia mais um 
almoço convívio quando teremos como 
prato principal o especial bacalhau ali 
preparado além de ouros pratos, diver-
sas saladas e acompanhamentos. A 
animação estará por conta do Rancho 
Folc. Raízes de Portugal. Convites e in-
formações 2503.2835 – 2967.6766 Rua 
Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - 
São Paulo 

12



LIGA NOS 2016 - 2017

LIGA Ledman 2016 - 2017

JORNADA 34

JORNADA 41

DISTRITAIS

AVEIRO
JORNADA 32

BRAGA
JORNADA 34

LISBOA

JORNADA 05

VILA REAL
JORNADA 32

cOImBRA
JORNADA 31

JORNADA 30

JORNADA 26
GuARDA

JORNADA 27

JORNADA 05
VISEu

JORNADA 31JORNADA 05
LEIRIA

JORNADA 29

Portugal em Foco Rio de Janeiro, de 25 a 31 de Maio de 2017 13

O Sporting recebeu e 
venceu o Desportivo de 
Chaves por 4-1, no jogo 
que encerrou a I Liga de 
futebol, no qual o holandês 
Bas Dost marcou três gols.

Num arranque ‘demo-
lidor’, o Sporting chegou 
aos 2-0 aos 15 minutos, 
com dois tentos do inter-
nacional holandês, e fe-
chou a primeira parte a 
vencer já por 3-0, depois 
do gol de Matheus Perei-
ra, aos 30.

William, aos 60, ainda 

Sporting vence
Desportivo de Chaves

no fecho da I Liga

reduziu para os flavien-
ses, mas Bas Dost, aos 
90+1, anotou o terceiro 
da sua conta, na conver-
são de uma grande pe-
nalidade, confirmando-se 
como melhor marcador 
português, tendo ficado 
na segunda posição a ní-
vel europeu, logo atrás do 
argentino Messi.

O Sporting encerrou 
o campeonato na tercei-
ra posição com 70 pon-
tos, enquanto o Chaves 
foi 11.º com 38.

O FC do Porto perdeu 
por 3-1 frente ao Moreirense, 
que assegura desta forma a 
permanência na I Liga. Nuno 
Espírito Santo assume que 
a equipe teve uma “má exibi-
ção”, mas garante que esta 
não é um reflexo da equipe 
‘azul e branca’. Agora, é tempo 
de refletir.

A equipe liderada por Nuno 
Espírito Santo, que perdeu por 
3-1, na última rodada do cam-
peonato frente ao Moreiren-
se, foi vaiada no final do jogo 
quando se dirigiu à bancada 
dos adeptos para agradecer o 
apoio.

Assobios e palavras de 
descontentamento foram di-
rigidas aos jogadores e equi-
pe técnica ‘azul e branca’, 
que, com esta derrota, per-

Moreirense derrota FC Porto
e assegura a manutenção

mitiu ao Moreirense manter-
se na I Liga.

Em Moreira de Conégos, 
Boateng (16), Frederic (37) 
e Alex (83) foram os autores 
dos gols que ditaram a vitória 
e consequente permanência 

do Moreirense, que ainda le-
vou um susto, aos 66, quan-
do Maxi Pereira reduziu para 
os ‘dragões’.

Em conferência de impren-
sa após o jogo, Nuno Espírito 
Santo assumiu que o FC Por-

to teve uma “má exibição” e 
que a imagem do clube “sai 
beliscada”.

O treinador dos Dragões 
assegurou que este jogo não 
reflete o trabalho realizado 
pelo FC Porto ao longo da 
temporada, já que foi um ano 
“de muito trabalho”, em que 
alguns jogadores “consegui-
ram evoluir ao nível do seu 
rendimento”.

Todavia, assumiu, “não fo-
mos capazes de conquistar o 
que pretendíamos, que era o 
título nacional”.

Ainda sobre a derrota 
frente ao Moreirense, é um 
jogo para “esquecer rápido”, 
disse o treinador, assumindo 
que está na hora de sentar e 
refletir sobre o FC Porto da 
próxima temporada.

Em jogos da 34.ª e úl-
tima rodada da prova, os 
tondelenses eram os que 
estavam em pior situação, 

Tondela e
Moreirense 
vencem

precisando de vencer o 
seu jogo e que o Morei-
rense não vencesse o 
seu ou o Arouca perdesse 
em casa do Estoril-Praia, 
necessitando ainda de 
anular a desvantagem de 
gols que tinha para aquela 
equipe, o que veio a suce-
der.

Em Tondela, gols de 
Heliardo (41 minutos) e 
de Kaká (64) foram su-
ficientes para o triunfo 
sobre os ‘arsenalistas’, 
enquanto, em Moreira de 
Conégos, Boateng (16), 
Frederic (37) e Alex (83) 
foram os autores dos gols 
que ditaram a vitória e 
consequente permanên-
cia do Moreirense, que 
ainda levou um susto, aos 
66, quando Maxi Pereira 
reduziu para os ‘dragões’.

Um gol de Kalaica, aos 90 
minutos, permitiu ao Benfica, 
que se sagrou tetracampeão 
nacional na semana passada, 
empatar 2-2 em casa do Boa-
vista, em jogo da 34.ª e última 
rodada da I Liga de futebol.

 Os ‘axadrezados’, que 
na primeira volta também 
estiveram a vencer por 3-0 e 
permitiram o empate, chega-
ram aos 2-0 com gols de Re-
nato Santos, aos 16 minutos, 
e de Schembri, aos 52, mas 
a equipe ‘encarnada’, que 

viu muitos jogadores serem 
poupados para a final da 
Taça, ainda conseguiu reagir 
e chegar à igualdade, com 
gols de Mitroglou, aos 71, e 
de Kalaica, aos 90.

Com este empate, o Ben-
fica fecha o campeonato na 
primeira posição com 82 
pontos, para já mais seis do 
que o FC Porto, segundo e 
que só joga no domingo, en-
quanto os ‘axadrezados’ vão 
terminar o campeonato no 
nono posto com 43.

Benfica fecha
campeonato com empate

O Arouca desceu à II Liga 
de futebol, após perder em 
casa do Estoril-Praia por 4-2, 
em jogo da 34.ª e última roda-
da da I Liga de futebol.

 A formação de Arouca 
entrou nesta rodada em me-
lhor posição do que as outras 
duas equipes que lutavam 
para não descer, mas a sua 
derrota por dois gols de dife-
rença, aliada à vitória do Ton-
dela na recepção ao Sporting 
de Braga por 2-0, ditou a des-
cida dos arouquenses.

Adilson, no primeiro minu-
to, quando colocou o Arouca 
em vantagem, e aos 31, quan-
do reduziu a desvantagem da 
sua equipe para 3-2, ainda fez 
o Arouca sonhar com a manu-
tenção, mas os gols de André 
Claro (06), de grande pena-
lidade, Carlinhos (19), Bruno 
Gomes (30) e Tocatins (76), di-
taram a vitória estorilista e con-
sequente descida do Arouca.

Arouca
perde com 
Estoril e
desce à
II Liga
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Na segunda temporada 
sob o comando de Rui Vitó-
ria, a formação ‘encarnada’ 
sobreviveu a uma série de 
lesões e voltou a ser a mais 
forte, desta vez após uma 
batalha até à penúltima ro-
dada com o FC Porto, que 
cedeu 10 igualdades.

O clube da Luz não repe-
tiu os 88 pontos da tempora-
da passada, mas não perdeu 
nenhum dos quatro jogos 
‘grandes’, sofreu apenas cin-
co gols na segunda volta, 
até assegurar o título, e não 
falhou nos momentos deci-
sivos, tendo terminado com 
o melhor ataque e a melhor 
defesa.

Desde que chegou ao pri-
meiro posto, o Benfica só uma 
vez não fez o suficiente para 
o manter, quando empatou a 
zero em Paços de Ferreira, 
mas, então, à 26.ª jornada, o 
FC Porto, que vinha de nove 
vitórias seguidas, falhou (1-1 
na recepção ao Vitória de Se-
túbal), exibindo falta de ‘esto-
fo’ de campeão.

Por seu lado, os ‘encar-
nados’ não mais cederam, 
empatando quando isso era 
suficiente, como na recep-
ção ao FC Porto e em Al-
valade, e vencendo quando 
era obrigatório, como em 
Moreira de Cónegos ou Vila 
do Conde, onde repetiram 
os sofridos 1-0 de Braga ou 
Santa Maria da Feira, tam-
bém na segunda volta.

O ‘maestro’ Pizzi, autor de 
10 gols e oito assistências, foi 
a principal figura dos ‘encar-
nados’, secundado por Eder-
son, Luisão, Lindelöf, Nelson 
Semedo, Fejsa e Mitroglou, 
decisivo muitas vezes, na au-
sência de Jonas, que perdeu 
meia época, mas ainda che-
gou a tempo de também ser 
determinante.

A amplitude do plantel, ca-
paz de fazer dois ‘onzes’ mui-
to fortes, foi outro dos motivos 
que conduziram o Benfica ao 
‘tetra’, que o FC Porto chegou 
a colocar em causa, após 
grande recuperação, já que 
chegou à 11.ª rodada a sete 
pontos do líder.

Os ‘dragões’ colaram-se 
ao Benfica à 19.ª rodada e, 
com os gols do reforço de in-
verno Soares, que ‘apagou’ 
André Silva, foi ameaçando 
a liderança, mas nunca a 
conseguiram alcançar, ‘afun-
dando-se’ numa sucessão 
de empates.

Treinador dos ‘leões’ fa-
lou à televisão do clube e as-
sumiu o compromisso com a 
equipe.

O treinador do Sporting, 
Jorge Jesus, anunciou hoje 
que se vai manter no clube 
e cumprir o contrato que o 
liga aos ‘leões’ até final da 
rodada 2018/2019 da I Liga 
de futebol.

“Já tive reuniões com o 
presidente Bruno de Car-
valho a projetar o futuro do 
Sporting”, disse o técnico 
‘leonino’, em declarações à 

O selecionador português, 
Fernando Santos, vai divul-
gar no dia 25 de maio a lista 
de convocados para o duelo 
com a Letónia, de qualifica-
ção para o Mundial2018 de 
futebol, e para a participação 
na Taça das Confederações.

De acordo com uma nota 
publicada no site oficial da 
Federação Portuguesa de Fu-
tebol (FPF), a divulgação dos 
eleitos de Fernando Santos 
vai decorrer na Cidade do Fu-
tebol, em Oeiras, e terá início 
às 12:00.

Portugal tem um particu-
lar agendado para o dia 03 
de junho com o Chipre, no 
Estoril, e, no dia 09, defronta 
a Letónia, em Riga, em jogo 
do grupo B de apuramento 
para o Campeonato do Mun-
do de 2018.

Após o duelo com letões, 

As queixas foram muitas, 
e continuam, quase todas 
dirigidas à arbitragem, mas 
a verdade é que o FC Porto 
claudicou quando teve a li-
derança à mercê, na recep-
ção ao Vitória de Setúbal e 
mesmo na Luz, onde pareceu 
contentar-se com o empate.

O ‘trinco’ Danilo Pereira foi 
o mais regular, a par do central 
Marcano e do goleiro Casillas, 
numa época quase sem erros 
e defesas determinantes, em 
momentos ‘chave’.

O FC Porto deu luta ao 
Benfica, mas não evitou um 
quarto ano consecutivo sem 
ganhar, o que não aconte-
cia desde o período entre 
1979/80 e 83/84, tendo de 
contentar-se com o segun-
do lugar, à frente do Spor-
ting, que já vai em 15 anos 
de ‘seca’.

Depois de terem lutado 
até à última rodada com o 
Benfica na época passada, 
os ‘leões’ ficaram, desta vez, 
muito longe, isto tendo sido 
os primeiros líderes isolados, 
quando, à terceira rodada, 
impuseram o único desaire 
ao FC Porto (2-1).

À quinta rodada, uma der-
rota por 3-1 em Vila do Conde 
roubou aos ‘leões’ a lideran-
ça, que podiam ter recupera-
do à 13.ª, na Luz. Perderam 
com o Benfica e não mais 
recuperaram, também no as-
pecto psicológico.

Com duas derrotas nos 
últimos três jogos, o Sporting 
acabou por ficar a 12 pontos 
do Benfica, depois de um 
percurso marcado pelos 34 
gols de Bas Dost, que ainda 
assustou Lionel Messi na cor-
rida à ‘Bota de Ouro’, e o ta-
lento de Gelson Martins.

No quarto posto, com a 
melhor classificação desde 
o terceiro posto de 2007/08, 
ficou o Vitória de Guimarães, 
muito à custa do excelente 
percurso fora de portas, co-
roado com 10 triunfos – oito 
em casa.

Os gols de Marega, na pri-
meira volta, e a força do co-
letivo na segunda permitiram 
ao ‘onze’ de Pedro Martins 
superar um Sporting de Bra-
ga que falhou claramente na 
aposta em Jorge Simão, ‘rou-
bado’ ao Chaves para substi-
tuir José Peseiro.

Os ‘arsenalistas’ afunda-
ram-se na segunda volta e ti-
veram de contentar-se com o 
quinto posto, com folga para 

o sexto, o Marítimo, que cap-
turou o último lugar europeu, 
muito por culpa da entrada de 
Daniel Ramos, logo à sexta 
rodada.

O Rio Ave, também me-
lhor com Luís Castro, ficou 
perto da Europa, no sétimo 
posto, um lugar acima do 
Feirense, a grande sensação 
da prova, graças ao ‘rookie’ 
Nuno Manta Santos, chama-
do a substituir José Mota, 
primeiro interinamente, mas 
depois, por força dos resulta-
dos, em definitivo.

A formação de Santa Ma-
ria da Feira, que nunca logra-
ra a manutenção, em quatro 
tentativas, ficando uma vez 
em penúltimo e três em últi-
mo, subiu até ao oitavo pos-
to, conseguindo, entre outros 
feitos, empatar no Dragão e 
bater o Sporting.

Longe da Europa, mas 
também dos lugares de des-
promoção, ficaram o Boavis-
ta, melhor com Miguel Leal, e 
o Desportivo de Chaves, que 
caiu com a saída de Jorge Si-
mão e das três ‘peças chave’ 
(Battaglia, Assis e Paulinho) 
que esteve levou.

O Belenenses e o Estoril
-Praia, mesmo com três trei-
nadores, o Vitória de Setúbal, 
sempre com José Couceiro e 
capaz de roubar cinco pontos 
ao Benfica e quatro ao FC 
Porto, e o Paços de Ferreira, 
mesmo abaixo de anos an-
teriores, também não passa-
ram por problemas.

Muito tempo junto da ‘li-
nha de água’, o Moreirense, 
que acabou com Petit, aca-
bou por salvar-se na última 
ronda, tal como o Tondela, 
de Pepa, depois de mais um 
‘milagre’, com cinco vitórias 
nos últimos seis jogos – só 
ganhou mais três.

Pelo contrário, e depois 
de uma temporada mais ou 
menos tranquila, o Arouca 
caiu surpreendentemente, 
pagando muito caro a saída 
de Lito Vidigal, que deixou a 
equipe no 10.º lugar. Depois, 
só venceu um de 13 jogos, 
caindo após quatro tempo-
rada na I Liga e um histórico 
quinto lugar em 2015/16.

Por seu lado, o Nacional 
perdeu a confiança em Ma-
nuel Machado, que depois 
viria a passar também pelo 
Arouca, e isso ter-lhe-á sido 
fatal, com a descida à II Liga, 
depois de 15 épocas conse-
cutivas entre os ‘grandes’.

Benfica comandou desde a
quinta ronda rumo a inédito ‘tetra’

Fernando Santos divulga convocados
para a Taça das Confederações a 25 maio

a seleção nacional vai co-
meçar a preparar a partici-
pação da Taça das Confe-
derações, na Rússia, prova 
que vai disputar pela primei-
ra vez devido ao estatuto de 
campeão europeu.

Portugal vai discutir o gru-
po A, juntamente com Rússia, 
México e Nova Zelândia.

A formação comandada 

por Fernando Santos estreia-
se perante o México, no dia 18 
de junho, em Kazan, e depois 
defronta a Rússia a 21, em 
Moscovo, e a Nova Zelândia a 
24, em São Petersburgo.

A Taça das Confedera-
ções, prova que serve de teste 
para Campeonato do Mundo, 
vai decorrer em solo russo de 
17 de junho a 02 de julho.

Jorge Jesus garante
que fica no Sporting

Sporting TV, reafirmando a 
sua continuidade no clube e a 
intenção de ser campeão no 
Sporting, objetivo que trouxe 
desde que entrou no clube.

A continuidade do treina-
dor do Sporting foi colocada 
em dúvida nos últimos dias 
por alguns órgãos de comu-
nicação social, que chegaram 
a noticiar a realização de vá-
rias reuniões entre treinador e 
presidente, mas Jorge Jesus 
referiu-se apenas a reuniões 
de trabalho, tendo em vista já 
a próxima rodada.
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REAÇÃO OU RENDIÇÃO

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

O Rio de Janeiro é o estado da federação mais impactado 
pela crise econômica. Corrupção, queda na arrecadação 
dos royalties do petróleo, isenções fiscais indiscriminadas, 
cofres vazios para pagar servidores e prestadores de ser-
viços públicos são responsáveis por essa espiral crescente 
de empresários que desistiram de investir no maior cartão 
postal do Brasil. Como se não bastasse tudo isso, a percep-
ção de que estamos à mercê de traficantes e milicianos, de 
criminosos que estabelecem verdadeiros governos parale-
los pela violência, afronta os valores mais elementares do 
Estado de Direito.

Não é possível que 50 bandidos realizem um ataque a 
lojas instaladas a poucos metros da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, por lá permaneçam durante três horas, e 
ainda deixem recado para que paguem ao chefe do tráfico, 
se não quiserem ser assaltados novamente. Dinheiro, com-
putadores, mercadorias, uma vida inteira de trabalho indo 
embora, com direito a imagens dos algozes na TV.

Quantos empregos mais deixarão de existir se os co-
merciantes forem obrigados a encerrar as atividades por 
pura falta de segurança? A população exige uma resposta 
contundente das autoridades públicas, que vai muito além 
do reforço de policiamento no local. É preciso resgatar a 
autoridade pública sobre os territórios ocupados pelo crime 
organizado. Hoje, poucos estabelecimentos comerciais na 
Zona Oeste da cidade resistem ao pagamento compulsório 
de taxas cobradas por milicianos. O mesmo ocorre em áreas 
dominadas pelo tráfico de drogas. As áreas mais nobres da 
cidade também já sofrem a influência do poder paralelo.

Precisamos retomar o controle do nosso estado. E esse 
esforço deve contar com ampla e efetiva participação da 
sociedade civil, com destaque para a Federação das Indús-
trias, associações comerciais, de moradores e, óbvio, das 
autoridades públicas. Temos que ir a fundo para identificar e 
extirpar as raízes que sustentam os grupos que aterrorizam 
a capital e o interior.

Não se coloca móveis novos sobre tapetes mofados. 
Na assistência social, temos feito um esforço hercúleo 
para “apagar incêndios”, cujos focos não param de crescer. 
Gente morando nas ruas por causa do desemprego, porque 
foram expulsos de suas casas por grupos armados, famílias 
desestruturadas e jovens crescendo sem referências nem 
valores. É possível superar tudo isso e retomar os rumos 
do desenvolvimento e bem-estar social. Mas, para isso, é 
necessário quebrar essa estrutura que tornou o cidadão 
refém em sua própria casa.

Secretária Municipal de aSSiStência 
Social e direitoS HuManoS

do rio de Janeiro
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Unidos de Portugal de
Alcântara e seu Convívio

O Presiden-
te da Casa 
Unidos de 
Portugal de 
Alcântara, 
Humberto 
Mendonça 
com o pavi-
lhão da Casa 
acompanhado 
do amigo 
Felipe Mendes 
- Portugal em 
Foco, no pas-
sado domingo

Um domingo mágico para a co-
munidade luso-brasileira que esteve 
aconchegante no convívio social no 
C.U.P., cujo cardápio, super especial. 
O público pode apreciar pratos varia-
dos de bacalhau, saladas, sardinha 
assada e muito mais, tudo prepa-
rado com amor e competência pela 
turma de colaboradores da cozinha, 
que caprichou. O Presidente Hum-

berto Mendonça era só alegria com 
a presença de diretores, associados 
e amigos que lotaram as dependên-
cias do Clube. A atração da tarde foi 
o Conjunto Josevaldo e Seu Trio que 
deu o tom musical nesta tarde de la-
zer, promovida pelo Presidente Hum-
berto Mendonça e demais membros 
da diretoria do C.U.P. como sempre, 
sucesso.

O Presidente 
do Conselho 

da Casa unidos 
de Portugal, 

José Mendonça 
com os amigos 
Carlos, Raquel, 

Maria, Ingrid, 
Nicolle, Ma-

xwel, Rosane e 
Wilson

Na foto com um 
grupo de amigos,
a dupla dinâmica 
da Casa Unidos 
de Portugal, os 
irmãos Mendon-
ça, o Presidente 
Humberto Mendon-
ça e o Presidente 
do Conselho, José 
Mendonça, sempre 
trabalhando em 
prol desta Casa, 
em Alcantará. 

Vila da Feira “Não Para”

Outro belo momento, propor-
cionado pela diretoria feirense aos 
seus convidados foi à realização 
de mais um almoço social, perfei-
to, onde tudo é programado para 
receber a todos com muita fidal-
guia e um super cardápio, trazen-
do o melhor da culinária feirense, 
por sinal um dos melhores de Por-

tugal. O dia estava perfeito, pois o 
clima ajudava, associados e dire-
tores, confraternizando-se e dan-
çando ao som do Conjunto Som 
e Vozes, que cada dia mais, mos-
tra sua versatilidade, deixando os 
pés de valsa felizes com um belo 
repertório. Realmente, o domingo 
feirense é show.

O Vice-Presi-
dente Social 
feirense, Fer-
nando Alves, 
o Presidente 
Ernesto Boa-
ventura com 
os amigos 
Leandro, 
Marcelo e 
Beatriz, apre-
ciando mais 
uma tarde de 
sucesso

Grupo de 
amigos, 
num bate 
papo 
informal, 
no conví-
vio social 
feirense, 
frequen-
tadores 
dos bons 
eventos

O Conjunto, 
Som e Vozes, 
mais uma vez 
deu o charme 

musical à 
tarde feiren-
se. Nota-se 

os casais 
descontraindo 
ao som deste 
conjunto  com 

o repertório 
variado
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Costelada GaúCha sempre um suCesso

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)

A  idéia da Diretoria 
da Casa do Minho de 
criar um evento para 
um público específico, 
acabou sendo uma das 

Verdadeiro “manjar dos deuses” esta deliciosa cos-
telada gaúcha, preparada por esses dois mestres do 
churrasco gaúcho, que são mestres no que fazem

Os guapos, peões, dançarinos que mostraram a 
força da cultura do Rio Grande do Sul

J. Maciel, 
mostrando 
sua “perfor-
mance” nas 
boleadeiras 
de fogo. 
São tradi-
ções que 
passam e 
continuam 
através dos 
naturais 
gaúchos

O Presidente  Minhoto,Agostinho dos Santos, durante a 
Costelada Gaúcha com o amigo Felipe Mendes - Portu-
gal em foco 

mais solicitadas por fre-
quentadores de todas 
as idades, no Rio de 
Janeiro. Muitos lá com-
pareceram para conhe-

cer as tradições do Rio 
Grande do Sul, outros 
para levar as crian-
ças a se divertirem na 
cama elástica. Além da 
culinária que já é muito 
conhecida, a “Costela-
da Gaúcha” e os gaú-
chos seguem à risca a 
originalidade do folclo-
re. Os trajes de época 
são cuidadosamente 
elaborados pelo depar-
tamento responsável. 
Neste domingo pas-
sado, a temperatura 
um pouco mais baixa, 
ajudou a criar o clima 
para um “chimarrão” e 
um “bailão” após o al-
moço, transformando 
assim a festa, em mais 
um sucesso absoluto 
da Casa do Minho.
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Maneca

Pé de Valsa da Semana

caroliNa: a 
PriNceSiNha da 
família BraNdão

VoVô coruja

caSal Nota 20

SimPátia em PeSSoa

VaScáiNoS de corPo e alma 
e amor aS tradiçõeS

 PortugueSaS

Domingo passado, no almoço da Casa Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria, ao toque do Conjunto Som 
e Vozes que toca música para todos os gostos. 
Nesta foto, dois casais: D. Graça e Sr. Luiz Morais, 
D. Marli e José Carlos, que não disputaram a dan-
ça, mas sim, mostraram muita elegância na pista 
do Salão Feirense. Aos distintos casais, que tudo 
fazem para curtir a vida melhor, parabéns.

O casal Pamella e Marcelo Brandão é só alegria 
com o aniversário de 3 aninhos da sua princesinha.
Sua filha Carolina que, cada dia está mais linda, 
que Deus a abençoe, a proteja e continue cada vez 
mais, essa gracinha de princesa

amor ÀS tradiçõeS açoriaNaS

Como o tempo passa rápido, parece que foi ontem que 
vi o casal Asdrúbal e Elizabeth com a pequena Pietra 
correndo pelas dependências do Arouca e, agora já está 
uma linda moça que acaba de completar 18 anos, e a flor 
da idade. Um beijo, minha querida para você e muitos 
anos de vida, saúde e sucesso, outro para sua mãezi-
nha Elisabeth e parabéns para o meu amigo Asdrúbal 
que também está aniversariando. Um beijo do Maneca 
e Idália

Pietra eStreou NoVa 
idade,o amor de SeuS PaiS

Fico muito feliz quando recebo essas fotos, onde os 
avós já passam para seus netinhos todo seu amor a 
Portugal, deixando os miúdos encantados e tomando 
gosto pela terra dos seus avós. Pdemos ver nesta foto, 
o empresário Sr. Carlos, da empresa Transmec Diesel 
Comércio de Peças e Mecânica com seu netinho, Bru-
no Marques, a alegria do vovô coruja

Num close para o Jornal Portugal em Foco, o casal sim-
patia da Casa dos Açores, os folcloristas Sônia e Antô-
nio Andrade, sempre se dedicando às tradições e cultura 
açorianas, demostrando todo carinho, amor e respeito 
pela Casa dos Açores e D. Olinda. Parabéns, Amigos 

Quem também esteve presente no Solar transmontano foi o 
simpático casal Luís Albuquerque diretor da empresa  Orla 
cereais e sua amada esposa Olinda, prestigiando o Show 
Lembrança do Imigrante

O amigo Arnaldo e esposa Alice com amigos curtindo o 
show do Mário Simões, sempre que vou a Casa dos Tras
-os-Montes este simpático casal que cada vez mas admiro 
pela simplicidade e simpatia forte abraço amigos

O time de primeira prestigiando o domingo no Solar Trans-
montano, Dr. Antonio Peralta Joaquim Barbosa, e um ami-
go num destaque durante o show Lembrança de um Imi-
grante do Cantor Romântico Mário Simões
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Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES
PeNSameNto

NÃO RECUSAR CRÍTICAS OU DISCUSSÕES
E SIM ACEITÁ-LAS DE BOA VONTADE

POR TESTES DE MELHORIA
E APERFEIÇOAMENTO

DOS PRÓPRIOS RECURSOS!

famÍLIaS ImPoRtaNteS 
Na aLdeIa PoRtuGueSa

GRuPo de amIGoS No aLmoÇo 
daS QuINtaS do aRouca

amIGaS feSteJaNdo o NIVeR de 
aLIce BoaVeNtuRa No meIeR

SecRetÁRIa teReSa BeRGHeR SemPRe faZeNdo o Bem
A nossa Vereadora, agora Secretária Municipal de As-
sistência Social e Direitos Humanos, Teresa Bergher, 
sempre pensando no bem estar do próximo, acaba 
de inaugurar o Espaço Ellos, uma parceria  com o 
Governo Federal, a Prefeitura do Rio e a Ong. Viva 
Rio, onde as mulheres de rua, grávidas, GANHARAM 
um espaço  com seus filhinhos, sentindo-se num ver-
dadeiro lar, durante e depois da gestação. Parabéns  
aos que se dedicam a esse importante projeto, mode-
lo para o Brasil. Na foto, a Secretária Teresa Bergher, 
e o fundador da Ong Viva Rio, Rubens Cesar Fer-
nandes, descerrando a placa inaugural do  ESPAÇO 
ELLOS. MUITAS BENÇÃOS.

No dia 4 de Maio, a convite do meu gran-
de amigo irmão, Adão Ribeiro, Embaixador 
de Castro Daire no Rio de Janeiro, participei 
de um animado almoço no seu restaurante, 
Botequim do Professor, na Rua Uruguaia-
na, uma homenagem às vitórias de Teresa 
Bergher, como a Vereadora mais votada, do 
PSDB, à sua nomeação como Secretária do 
Bem Estar Social e Direitos Humanos, e por 
último, nomeada Presidente do PSDB do Rio 
de Janeiro. Almoço delicioso, muita alegria e 
descontração, amizade sincera entre todos 
os que lá estavam.
Na foto: Gastão Ribeiro, irmão do Adão , 
passando férias  com sua família no Brasil, 
Luciane Marquesan, Secretária da Vereadora, Teresa Bergher, Dra. Susana Audi - Cônsul Adjunta no Consu-
lado de Portugal no Rio, o anfitrião, Adão  Ribeiro, Teresa Bergher, a fadista, Maria Alcina e sua filha, Ângela 
Abreu.

VIda aBeNÇoada coNfRateRNIZaÇÃo eNtRe amIGoS

Tarde de alegria e descontração, numa galeteria 
no Meier. Este grupo de amigas  aproveitando para 
festejar também o Dia das Mães e o aniversário da 
nossa querida Alice Ventura - Diretora da Casa da 
Vila da Feira. Mulheres amigas e felizes, festejando 
a vida e brindando ao amor e à família.
Na Foto: Maria Alcina, Alice Boaventura, a voz de 
ouro, Neumara, Teresinha de Oliveira e a presiden-
te do meu fã clube, Neli Cravo.

È muito agradável almoçar às quintas-feiras no 
Arouca. Gente alegre e bonita, gastronomia de 
primeira, onde grandes empresários concretizam 
grandes negócios, aproveitando a energia positiva 
do ambiente arouquense. Na Foto: Carlos Fernan-
des, proprietário  da empresa, Tarei Móveis, com 
os amigos, José Azevedo Barbosa, Adrivan e Luís 
Andrade Soares. Saudações fadistas.

Manifestações de alegria, entre amigos de sempre. Na 
foto: o nosso Presidente do Jornal Portugal em Foco, 
Dr. Felipe Mendes, Dr. Asdrúbal Rodrigues feliz aniver-
sário amigo e sua linda esposa, Elisabeth Soares Ro-
drigues,
A família Ribeiro, o casal amigo, Cláudio e Marlene 
Ribeiro, o filho Luís Cláudio e esposa, Marcela com o 
filhinho Luca, familiares e amigos.

HomeNaGem 
de Saudade, 

ao amIGo 
dR. aNtoNIo 

GomeS da 
coSta

ANTONIO, NOME DE SANTO,
NOBRE CULTO E BEM FALANTE
TINHA ORGULHO EM SER POVEIRO
ONDE IA A TODO O INSTANTE
NO PENSAMENTO VOANDO
INFINITO PERCORRIA
OLHANDO A TERRA DISTANTE.
 
GORGEIAM AVES ALADAS
O CÉU BRILHA COM MAIS COR
MILHARES DE ANJOS  CANTANDO,
ELE VEIO, ESTÁ ENTRE NÓS!
SAUDAÇÕES,LUZ E AMOR.
 
DA TERRA TROUXE GLÓRIAS,
ALVÍSSARAS ÀS SUAS VITÓRIAS!
 
CAMINHANDO ENTRE NUVENS
O CORAÇÃO PALPITANTE
SAUDANDO A TODO O INSTANTE
TODOS OS SANTOS DO CÉU,
A ALMA SIMPLES E PURA ESTÁ CHEIA DE
     VENTURA, ESTÁ JUNTINHO DE DEUS!
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Outro sábado
show no Cadeg

Mais um sábado es-
petacular na Aldeia Por-
tuguesa, do Cadeg, com 
a presença da Comuni-
dade Portuguesa, sabo-
reando as delícias do 
Cantinho das Concerti-

nas e aquele delicioso 
vinho português, reven-
do e curtindo os amigos 
de longas datas. Você 
que não conhece, está 
perdendo. Vem, você 
também. Aproveite!

Aspecto da famosa Aldeia Portuguesa, onde vemos o popular Carli-
nhos, do Cantinho das Concertinas com o Felipe Mendes - Portugal 
em Foco e amigos

Num bate papo, durante o convívio social no Cadeg, o empresário, 
Orlando Pereira – diretor-presidente da empresa, Big Store com 
seu filho Marcelo, os amigos Felipe Mendes e Pézinho

Uma turma bem animada na famosa Aldeia Portuguesa, no Canti-
nho das Concertinas, saboreando as delícias portuguesas, Telma, 
Bruno, Carlos, da empresa Transmec Diesel com seu neto Bruno 
e os amigos, Rubens e Luzia

Celebração de Santo
Cristo dos Milagres

Outro belo show do G.F. Tomaz Borba, da Casa dos Açores, na 
abertura dos festejos em Louvor ao Santo Cristo dos Milagres. 
Como sempre um grande sucesso

O maior e mais importante 
culto religioso do Arquipélago 
dos Açores começa a ser vivido 
nesta época. Durante uma se-
mana, a festa querida dos aço-
rianos está sendo vivida com 
profunda devoção. Começou 
domingo passado, dia 21, com 
os louvores ao Senhor Santo 
Cristo dos Milagres.

Com a seguinte progra-
mação, 11:30 Missa na Sede 
Açoriana, em Louvor ao Se-
nhor Santo Cristo dos Milagres. 
Apartir das 13 horas, a diretoria, 
presidida por Fernando Fagun-
des, ofereceu aos presentes 
um almoço de confraternização 

O vice-presidente Açoriano Álvaro Mendonça e Felipe Mendes per-
plexos com a eximia apresentação deste par de componentes do 
folclore, Marian e o diretor Leonardo Soares

com a tradicional alcatra aço-
riana e frango à moda da Casa 
com saladas diversas. Apre-
sentação do G. F. Padre Tomaz 
Borba, da Casa dos Açores e 
música ao vivo com Cláudio 
Santos e Amigos.

A programação seguiu-se 
com a abertura dos festejos - 
2017 em Louvor ao Divino Espí-
rito Santo com o Início do Terço)

Dias - 22 A 27 de Maio – Se-
gunda a Sábado – 21h. Conti-
nuação da Semana da Reza do 
Terço em nosso salão.

Domingo 28 – 07:30 h. Con-

centração na Casa dos Açores 
de todas as Coroas e Bandei-
ras das Irmandades do Divino 
Espírito Santo para procissão 
até a Igreja de São Francisco 
Xavier – Tijuca, junto com to-
dos os presentes. Às 09:30 h. 
chegada da procissão na Igreja 
e, logo após a Missa, celebra-
da pelo Pároco, haverá a tradi-
cional coroação das crianças. 
Logo ao final da Missa retorna-
rá, em procissão. Para a 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.

A magia do folclore açoriano que, cada vez mais encanta os aman-
tes do folclore português, tem admiração de todos aqueles que tem  
a oportunidade de apreciar este original Rancho Tomaz Borba

Gente boa e 
amiga, curtin-
do o domingo 
na Casa dos 
Açores, Pau-
lo, Janete, 
Luciana, Adé-
lia, Sr. José 
e Miguel, 
saboreando a 
gastronomia 
açoriana e 
o bom vinho 
português
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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.

Pão de Nozes e Amêndoas
6 xic chá de farinha de trigo
3 xic chá de leite integral
1 xic chá de nozes moídas
1 xic chá de amêndoas moídas
2 xic chá de açúcar mascavo 
3 ovos
1 col sopa de fermento em pó
1 col  chá de sal 
Misturar a farinha 
com o açúcar, o 
sal e o fermento.
Juntar as nozes e 
as amêndoas, o 
leite e, por fim, os ovos batidos.
Bater um pouco com a colher de pau.

Colocar a massa  numa forma de bolo 
inglês previamente untada com man-
teiga e polvilhada de farinha.
Assar em forno brando cerca de + ou 
- 50 minutos.
Depois de desenformado, sirva em fa-
tias com manteiga, mel, geleia...

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
JUNHO – 4 – Domingo – Festival de Folclore Por-
tuguês. Tradicional Festival da Delegação de Fol-
clore Português do Rio de Janeiro, com a partici-
pação de todos os Ranchos Folclóricos do Estado. 
Comemoração dos 50 anos do Rancho Folclórico 
do Arouca. Entrada franca. 14h30 min – Início do 
serviço de bar Bebidas e petiscos. 15 h – Início do 
Festival de Folclore.
JUNHO – 10 – Sábado – Sessão Solene do Jubileu 
de Ouro do Arouca. Sessão Solene em comemora-
ção aos 50 anos do Arouca Barra Clube, com a par-
ticipação de Autoridades Brasileiras e da Câmara 
Municipal da Vila de Arouca, ex-presidentes, direto-
res, conselheiros e convidados. 19 h Missa na Ca-
pela Rainha Santa Mafalda. 20h - Início da sessão 
solene. Festa da celebração dos 50 anos do Arouca 
barra Clube. 21 h - Início do jantar c/ pratos de ba-
calhau e de escalope ao molho madeira. 21:30h – 
Início do baile/show com a Orquestra Bianchini.
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE 
AROUCA – A partir das 12h30 – Aberto ao público.

CASA DA VILA DA FEIRA 
E TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 – Tijuca - Tel.:- 2293-1542
MAIO – 28 – Domingo – 12 h. Churrasco self ser-
vice Aniversário do Programa Portugal Brasil Aqui e 
Agora. Maneca e Idália. No Salão Social. Música ao 
vivo com o Conjunto Amigos do Alto Minho.
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos do-
mingos poderão utilizar o estacionamento da Igreja 
dos Capuchinhos na Rua Haddock Lobo, 266 pa-
gando apenas R$ 5,00 – Uma tarifa super especial.

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

JUNHO – 4 – Domingo – 12:30h. Almoço dos Ani-
versariantes. Adesão: R$ 60,00 (Bebidas não in-
clusas). Cardápio: Churrasco, sardinha portuguesa 
assada, saladas, empadão e acompanhamentos. 
Sobremesa: banana assada com canela e açúcar e 
o bolo dos aniversariantes. Atração: Banda TB Show.
JUNHO – 7 E 21 – Quarta-feira – 12 h. Almoço das 
Quartas. Almoço por adesão e bebidas não inclu-
sas.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
JUNHO – 4 – Domingo – 12 h. “Almoço”. Cardápio: 
churrasco completo, acompanhamentos, saladas di-
versas, costelinha suína, sardinha na brasa e frutas. 
Atração: Amigos do Alto Minho. Dançarinos para da-
mas. Valor da Entrada: R$ 60,00. Aceitamos cartão 
de crédito e débito.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
JUNHO – 3 – Sábado – 19 h. Arraial Minhoto – Quin-
ta de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, 
regada à sardinha portuguesa, febras, drumete de 
frango e linguiça assados na brasa. Delicie-se tam-
bém com batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga 
e arroz, e os tradicionais caldo verde e broa de mi-
lho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos de vinhos 
servidos bem geladinhos. Para animar a festa os 
Conjuntos “Amigos do Alto Minho” e “Trio Joseval-
do”, e principalmente nosso tradicional folclore Mi-
nhoto ao som dos Bumbos e Gigantones e as “Mar-
chas luminosas de Lisboa”.
JUNHO – 12 – Domingo – Festa Gaúcha – Costela-
da. 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.:  2568-9535
MAIO - 22 A 27 – Segunda a Sábado – 21h. Conti-
nuação 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 ban-
deiras 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 haverá a tradicional coroação das 
crianças. Logo ao final da Missa seguirá em procis-
são de volta 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.
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Muito mais que sangue

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Ajudar o próximo é sem dúvida uma prova de 
amor. Como falamos na semana passada, adotar 
o hábito de doar sangue pode significar a diferença 
entre a vida e a morte de muitas pessoas que preci-
sam de transfusão. Essa, no entanto, não é a única 
maneira de fazer o bem ao próximo.

Seria muito benéfico para a sociedade, por 
exemplo, que todos se declarassem doadores de 
órgãos, já que o constante desenvolvimento tecno-
lógico tornou os transplantes bastante seguros e 
funcionais. Atualmente, o grande impasse nacional 
fica por conta da obtenção desses órgãos. Num 
país de proporções continentais e com problemas 
estruturais no sistema de saúde, a captação e o 
transporte acabam sendo prejudicadas. Para tentar 
minimizar as dificuldades, é fundamental uma po-
pulação conscientizada e informada. Primeiramen-
te, podemos nos cadastrar no Registro Nacional de 
Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDO-
ME). Quanto mais pessoas cadastradas, maiores 
as chances do sistema encontrar doadores com-
patíveis. Além disso, deixe bem claro para a sua 
familial que você autoriza a doação de pulmões, 
rins, córneas, medula óssea e coração. Autoriza-
ções por escrito não prevalecem perante a decisão 
dos familiares.

Para finalizar, um recado para um público mais 
restrito, mas igualmente importante. Algumas mu-
lheres produzem um volume de leite além da ne-
cessidade do seu bebê. Nesses casos, é possível e 
recomendável a doação de leite materno. Existem 
alguns cuidados na retirada desse leite excedente 
e no frasco para armazenar a coleta, mas qualquer 
dúvida pode ser retirada nas mais de 15 unidades 
cariocas da Rede Brasileira de Bancos de Leite Hu-
mano. Para maiores informações, é só ligar para o 
Instituto Fernandes Figueira, Centro de Referência 
Nacional da rede, no telefone (21) 2554-1703.

Doar é um ato de cidadania e a solução de di-
versos problemas está nesse belo ato de solida-
riedade.

Almoço das Quintas: a “hora feliz” no Arouca
Para fugir da luta do dia a dia, nada melhor do que refrescar 

um pouco o ânimo, com um “happy hour” não é mesmo? Ou me-
lhor, no português, uma hora feliz! E o Arouca Barra Clube, como 
todos já sabem, tem realmente horas felizes todas às quintas-
feiras, onde podem encontrar amigos, saborear um excelente 
cardápio e curtir um relax.

A maioria dos frequentadores do tradicional “Almoço das 
Quintas”, do Arouca, afirma é um santo remédio! Se você quer 
passar horas, resgatando suas energias através do convívio 
sadio, deve ir, semanalmente ao Arouca e prestigiar o seu res-
taurante, que é o “point” dos homens de negócios e de todos 
aqueles que vivem em constante atividade e precisam, de vez 
em quando, um momento de lazer.

Fique atento! Todas as quintas-feiras. Se você durante a 
semana esteve “mergulhado” num constante trabalho e está 
cansado, aproveite à tarde para dar uma visita ao “Almoço das 
Quintas”, você voltará outra pessoa.  

Amigos de sempre, Peralta e Lima chegaram 
em 1962 com 14 anos, ambos da mesma ida-
de. Estudaram juntos, na infância, na mesma 
escola, o destino direcionou cada um para seu 
lado, mas não os separou, constituíram família, 
cumpriram seu destino na linha do bem e se en-
contram no Arouca, sempre às quintas-feiras. 
Amizade sincera, respeito e dever cumprido são 
atributos destes dois amigos de sempre

Prestigiando o Almoço das Quintas, no Arouca, Alexandre Pinheiro, 
Cláudio Ribeiro, Paulo Soares, Asdrúbal Rodrigues, esposa Eliza-
beth, Filomena, Alice e Antônio Coelho

Registro do encontro entre amigos, no Almoço das Quin-
tas, no Arouca Barra Clube, onde vemos Marcelo, Pre-
sidente do Elos Club, Max Douglas, Fred Lopes, os ex
-presidentes do Clube,  Dr. Paulo Cesar Moreira, Dário 
Quintais, o ex-vereador  Roberto Monteiro, Dr. Alexandre 
Campelo, candidato a Presidente do Vasco da Gama e 
Edmilson Valentim.

Saboreando as delícias da gastronomia arouquense, um 
seleto time de amigos vascaínos, o empresário, Fred Lo-
pes, Edmilson Valentim, Max Douglas,  Dr. Paulo Moreira 
Dr. Alexandre Campelo e Roberto Monteiro.


