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Um dia especial para os açorianos, no passado domingo, bela 
imagem na entrada da Igreja do diretor da Casa dos Açores, 

Leonardo Soares conduzindo a Coroa, acompanhado de direto-
res com as bandeiras das Irmandades. Detalhes na pág. 2

ABERTURA DOS FESTEJOS
DO DIVINO ESPÍRITO SANTO

NA CASA DOS AÇORES

A capacidade de cria-
ção de emprego de Portu-
gal e Espanha foi salien-
tada por  António Costa. 
Nos últimos dois anos, 
disse, dois terços dos 
postos de trabalho criados 
na União Europeia surgi-
ram na Península Ibérica.                                                                                                                               
Os dois países querem 
partilhar experiências 
em políticas de empre-
go e formação e reforçar 
a cooperação, “para que 
portugueses e espanhóis 
possam beneficiar de 
oportunidades de empre-
go do outro lado da fron-
teira”, disse Costa, em 
Vila Real, no final da con-
ferência de imprensa que 
marcou o fecho da XXIX 
Cimeira Luso-Espanhola.

Na cimeira, dedicada à 

Portugal e Espanha Partilham
Oportunidades de Emprego

cooperação transfronteiri-
ça, também foi acordada 
a revisão da Convenção 
de Albufeira, que regula 
a gestão dos rios partilha-
dos pelos dois países, e 
combinado candidatar o 
Tejo Internacional à distin-
ção de reserva da biosfe-
ra  transfronteiriça.

O encontro acordou 
ainda uma maior coopera-
ção em matéria de segu-
rança, de ciência e ensino 
superior, de cooperação 
turística, bem como a fina-
lização do Mercado Ibéri-
co do gás.

Será ainda celebra-
do o 500.º aniversário 

da primeira circum-na-
vegação ao planeta, ini-
ciada por Fernão de Ma-
galhães e terminada por 
Juan Sebastián Elcano.                                                                                                                                          
    O ponto de discórdia 
entre os 2 países, a ma-
nutenção da central nu-
clear de Almaraz,  não foi 
discutida. Mariano Rajoy, 
presidente do Governo de 
Espanha, assegurou que 
o assunto não foi discutido 
nos encontros  “porque foi 
o tema de que mais fala-
mos nos últimos tempos”.

Quanto à apoio espa-
nhol a uma candidatura do 
ministro das Finanças por-
tuguês Mário Centeno à 
presidência do Eurogrupo, 
Rajoy foi taxativo: “sempre 
preferimos os amigos aos 
desconhecidos”.

A reforma do sistema 
político foi tema em uma  
das jornadas parlamen-
tares do PSD, com suas 
propostas para a reforma 
do sistema político, que 
passam pela redução de 
deputados, consagração 
do voto preferencial e fa-
cilitação do voto em mobi-
lidade.

Luís Montenegro, ex-
plicou que o partido re-
tomará a discussão das 
propostas que já anunciou 
há cerca de um ano, mas 
que ainda não entregou 
no parlamento, de redu-
ção do número de depu-

tados e da possibilidade 
de os eleitores poderem 
escolher, em cada círculo, 
o deputado que preferem, 
mas também uma nova 
área de trabalho. “Hoje 
não faz sentido, sobretu-
do em eleições de círculo 
único, que uma pessoa 
não possa votar num sí-
tio independentemente de 
estar recenseado noutro”, 
afirmou, dizendo que essa 
medida, que passará por 
uma informatização do 
sistema, é uma medida 
importante de combate à 
abstenção.

As propostas, que ain-

PSD vai retomar proposta de
redução de deputados e quer
facilitar voto em mobilidade

da não terão texto final, 
poderão dar entrada na 
Assembleia, embora com 
discussão apenas para 
depois das autárquicas.

Lembrando que até às 
legislativas faltam dois 
anos, Luís Montenegro 
considerou que esse “é 
um período mais do que 
suficiente para que os 
partidos possam fazer a 
sua reflexão”. “Eu sei que 
o primeiro-ministro e se-
cretário-geral do PS foge 
como o diabo da cruz 
hoje da reforma do siste-
ma eleitoral, ele que tan-
tas vezes enfatizou como 
uma prioridade. Geringon-
ça assim obriga?”, lamen-
tou, contrapondo que o 
PSD continuará a insistir 
nesta matéria.

Já sobre o processo 
de descentralização, o lí-
der parlamentar do PSD 
recordou que o partido 
apresentou há muito as 
suas propostas e criticou 
o PS por agora se apre-
sentar como “campeão da 
descentralização”.

Catarina Martins ga-
rante que o Bloco de Es-
querda não se vai calar e 
criticou duramente o go-
verno por ter criado um 
serviço jurídico com esta-
giários não remunerados. 

“Quem pensa que o 
Bloco de Esquerda calará 
alguma das lutas que são 
as suas lutas de sempre 
está muito enganado”, 
afirmou a coordenadora 
do Bloco de Esquerda, 
em Vila Nova de Gaia. 

Catarina Martins con-
siderou “inadmissível que 
algo como a presidência 
do Conselho de Ministros 
possa trabalhar à conta 
de estágios não remu-
nerados”. Para a líder 
do BE, o governo tem de 
mostrar que “está a levar 
a sério” a tarefa de “erra-
dicar a precariedade”. 

Catarina Martins 
avisa que Bloco não 

“calará as suas lutas”

O Instituto Nacional de Estatística confir-
mou que a taxa de desemprego em março 
ficou em 9,8%, menos 0,1% do que no mês 
anterior e menos 0,3% em relação ao trimestre 
anterior. “Aquele valor representa uma revisão 
nula face à estimativa provisória divulgada há 
um mês e constitui o valor mais baixo desde 
fevereiro de 2009”.

“A população desempregada de março foi 
estimada em 503,6 mil pessoas, tendo diminu-
ído 0,9% em relação ao mês precedente (me-
nos 4,7 mil pessoas), enquanto a população 
empregada foi estimada em 4 649,5 mil pes-
soas, tendo aumentado 0,4% (mais 18,1 mil 
pessoas) face ao mês anterior.”

O INE apresenta ainda a estimativa provisó-
ria da taxa de desemprego para o mês de abril 
de 2017, que deverá manter-se nos 9,8%.

INE confirma taxa de desemprego de 9,8% ,
o valor mais baixo desde fevereiro de 2009

O agravamento dos 
custos deveu-se so-
bretudo às PPP rodo-
viárias, que registaram 
uma subida de 16%. 
No total PPP custaram 
1703 milhões em 2016. 
Os encargos líquidos 
do Estado com as 32 
parcerias público-priva-
das  atingiram 1703,1 
milhões de euros em 
2016, um aumento de 
12% (181,5 milhões) 
relativamente a 2015 
e de 1% em relação ao 
previsto no Orçamento 
do Estado.

Encargos do Estado 
com PPP aumentaram 
180 milhões de euros

Um dia maravilhoso, na Casa da Vila da Feira, na festa de 36 
anos do Programa Portugal Brasil Aqui e Agora, dos radialis-

tas Idália e Maneca, com um lindo show da Fadista Maria Alcina e 
participação da folclorista, Isaura Milhazes, ambas emocionando 
a comunidade Portuquesa. Detalhes nas págs. 8, 14 e 15

ShOw DA FADISTA MARIA 
AlCINA NA FESTA DO PROgRAMA 
PORTUgAl BRASIl AqUI E AgORA

No próximo sábado dia 3 de junho, a família minhota estará 
firme e forte participando de mais uma tradicional Quinta de 

Santoinho que já se tornou ponto turístico no roteiro da Cidade do 
Rio de Janeiro. Compareça!!!

ARRAIAl MINhOTO
IMPERDÍVEl! NO SÁBADO

O Consulado-geral de Portugal 
no Rio de Janeiro

Por motivo de mudança de instalações, o Consulado-Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro estará encerrado entre  5 e 9 de junho.

Para casos urgentes, favor contatar a Central de Atendimento 
Telefônico em dias úteis, entre as 08h00 e as 16h00, ou o Gabi-
nete de Emergência Consular (24 horas) através dos números 
abaixo, para o devido encaminhamento:
- Central de Atendimento: (21) 3861 6450 e/ou (21) 3509 1850
- Gabinete de Emergência Consular:  + 351 217 929 714

-E-mail:riojaneiro@mne.pt                                                                                                                                              
    As novas instalações do Consulado-Geral de Portugal no Rio 
de Janeiro estarão abertas ao público a partir do dia 12 de junho, 
mantendo-se o mesmo sistema de agendamento online e horário 
de atendimento – 08h00 às 15h30.

NOVO ENDEREÇO: Rua S. Clemente, 424 - Botafogo
CEP 20260-006 Rio de Janeiro - RJ
 Para mais informações, consulte o 

site www.consuladoportugalrj.org.br e a página de facebook 
www.facebook.com/consuladogeraldeportugalrj.

MiSSa DE 30º Dia
DR. aNTONiO GOMES Da COSTa

Comunicamos aos amigos da comu-
nidade luso-brasileira e portuguesa 
que será realizada no próximo dia 9 
de Junho, sexta-feira às 10 horas na 
Igreja de Santo Antônio dos Pobres, 
situada na Rua dos Inválidos,  no 
Centro do Rio a Missa do 30.º Dia de 
falecimento do nosso saudoso 
Dr. Antônio Gomes da Costa.
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direTor presidenTe:
(In memorian) - Joaquim Marques Mendes

dep. CoM. e assoCiaTivo:
(In memorian) - Benvinda Maria
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Joaquim F. Marques Mendes

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

Telefax: (351) 21.435.3560
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|Rua Prof. Heitor Carrilho, 350-F 
Centro . Niterói . RJ - (21) 2719-1886
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Rua do Riachuelo, 114
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Armando Torrão  - Rua Dr. Francisco José Longo, 
135 Chacara Inglesa - São Paulo - (11) 5581.2991 | 
5589.3309 - Email: artorrao@uol.com.br
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R$ 3,00 – rio de janeiro
R$ 3,00 – outros estados

assinaTuras:
novas: Semestral: r$95,00 | Anual: r$180,00
renovações: Semestral: r$90,00 | Anual: r$170,00 
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Açores Abre CelebrAção 
do divino espírito sAnto

Com uma bela programa-
ção, organizada pelo Presi-
dente da Casa dos Açores, 
Fernando Fagundes Pires e 
sua diretoria, aquele domingo, 
dia 28 de maio, foi de grande 
fé para as famílias açorianas, 
amigos e visitantes, com a ce-
lebração da Missa em Louvor 
ao Divino Espírito Santo, na 
Igreja São Francisco Xavier, 
na Tijuca.

O dia começou bonito e ra-
diante e, logo cedo aconteceu 
a concentração de todas as 
Bandeiras e Coroas do Divino 
Espírito Santo, pertencentes 
às Irmandades do Divino, Divi-
no de Vila Isabel, Divino da En-
genhoca, em Niterói, Divino do 
Catumbi, Divino do Encantado, 
Divino do Outeiro e outras lo-
calidades, para a procissão, 

acompanhada pela Banda de 
Música Irmãos Pepino até a 
Igreja de São Francisco Xavier.

A Chegada da procissão à 
Igreja deu-se às 11hs e logo 
após Missa, celebrada pelo 
Pároco aconteceu a coroação 
das crianças, bem tradicional 
nesta festa açoriana. Após a 
Missa, a procissão retornou à 
Casa dos Açores.

Assim que a procissão che-
gou  à Sede, foi realizada a Bên-
ção dos Devotos, juntamente 
com a bênção da Massa Sova-
da, do Vinho e dos Refrigeran-
tes que foram servidos a todos 
os presentes.

Parabéns à Diretoria Aço-
riana por mais esta linda festa 
que deu início aos Festejos em 
louvor ao Divino Espírito San-
to.

Momento de muita fé para a família açoriana diante deste belíssimo 
altar, tão significante para os devotos de N.S. de Fátima

Um dia fantástico, de emoção e de felicidade da diretoria da Casa dos Açores do RJ. Na foto, o Vice-Presidente Álvaro Mendonsa, Magali, 
Rose, Patricia, o Presidente Fernando Pires, João Marcos, Sônia Andrade, Antônio Andrade,  Francisco Gonçalves, Antônio Amaro, todos-
diretores da Casa dos Açores 

Diante da 
mesa com 
as Coroas 
das Irman-
dades, 
vemos o 
presidente 
Fernan-
do Pires 
com seus 
diretores, 
Francisco 
Gonçalves, 
e João 
Marcos, 
batendo 
palmas 
para o 
aniversa-
riante do 
dia Antônio 
Andrade

A Banda Irmãos Pepino, acompanhando a procissão e deu o toque 
musical nos Açores sob a regência do maestro José Ferreira, bem 
tradicional nas festividades da nossa terra

Imagem mar-
cante deste 
dia festivo, 

na Casa dos 
Açores. Junto 

à mesa com 
as Coroas 

das Irmanda-
des, vê-se o 

ex-presidente 
Antônio Tostes 
e o vice-presi-

dente Álvaro 
Mendonça

Num registro 
do evento, o 
Presidente 
Fernando 
Pires, Ma-
riana, seu 
pai Antônio 
Amaro e João 
Marcos, filho 
do Presidente 
Fernando

Panorâmica do interior da Igreja São Francisco Xavier, onde vemos 
as crianças representando as Irmandades, vestidas de branco,  du-
rante celebração  da Missa Solene

O tradicional momento, durante a celebração da Santa Missa, quan-
do o padre Li, realizava a Coroação, uma tradição açoriana com as 
crianças 

Momento de fé na Igreja São Francisco Xavier

O Presidente da Casa dos Açores, Fernado Pires, durante a liturgia

Linda imagem da Coroa da Irmandade da Casa dos Açores

Momento da chegada da Procissão com as bandeiras da Irmanda-
des na Casa dos Açores
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Notas.. ...e mais

PORTO: HÁ UMA NOVA  BRASÃO EM 
RUA DE FRANCESINHAS FAMOSAS
A equipe da cervejaria Brasão já estava farta de ter 

de rejeitar clientes. «Já não temos mesa» era a frase 
que que mais vezes tinham de repetir. O espaço da Rua 
Ramalho Ortigão, nos Aliados, abriu em 2014 como “ir-
mão mais novo” da Yuko Tavern e rapidamente os seus 
70 lugares se tornaram escassos. A solução só pode-
ria passar por encontrar um novo sítio. Sérgio Cambas, 
chef, escanção e empresário , acabou por encontrar 
numa antiga loja de roupas na Rua Passos Manuel, per-
to do Coliseu, o local ideal.

Além de ter capacidade para sentar duzentas pesso-
as, fica na zona conhecida por ter alguns dos mais afa-
mados restaurantes de francesinhas, fato que agradou 
a Sérgio, ou não fosse a francesinha da Brasão também 
uma das mais conceituadas da cidade. A estética do es-
paço está completamente em linha com a casa-mãe. Há 

o ferro fundido, a madeira escura, o mosaico hidráulico e 
pormenores distintos como um painel feito de pratos pin-
tados à mão junto às escadas que unem o” rés-do-chão” 
com a sala de baixo.

A carta da Brasão Coliseu é praticamente igual à dos 
Aliados. Apenas se acrescentaram alguns pratos, como 
bacalhau com alcaparras, bacalhau com cebolada, cos-
teletinhas com salada de laranja e cebola roxa, bife pica-
do com picles e tábua de carnes maturadas.

Outra das novidades é o aumento da oferta de cer-
vejas. Além da IPA da Sovina produzida especialmente 
para acompanhar a francesinha da casa, que já existia 
na primeira Brasão, têm aqui disponíveis à pressão mais 
quatro referências da artesanal portuense: helles, weiss, 
bock e stout. Também há Super Bock e mais de vinte 
referências internacionais. Na duvida pergunte ......

ROTEIRO PELA REGIÃO VINÍCOLA DO ALVARINHO
Para se chegar à aldeia de Santo António de 

Vale de Poldros, em Riba de Mouro, Monção, são 
precisas várias curvas e subidas, ao mesmo tempo 
que se vê a rede do celular caindo a cada quiló-
metro.

Em lugar dela, apanha-se a rede espanhola, 
ao mesmo tempo que se começa a vislumbrar 
o país vizinho. A viagem até ao cimo é repleta 
de cenários de grande beleza, onde se incluem 
montanhas, vales e muito verde. Entre as muitas 
maneiras de entrar e percorrer o Alto Minho, es-
colhemos olhar para ele por uma porta de contra-
posições, embora não de opostos. Por um lado, 
demos um passeio numa aldeia da transumân-
cia, cuja vida se fazia entre o monte e o vale. Por 
outro, porque estamos na sub-região do Alvari-
nho, fomos conhecer duas quintas de produção 
assentes em modelos distintos, a revelar duas 
faces da vitivinicultura local.

Uma delas é um lugar de família, gerido por 
um filho pródigo, e a outra uma propriedade atípi-
ca na região, de grandes dimensões, na qual um 
emigrante investiu uma fortuna feita no estrangeiro 
para criar uma adega de referência. Para come-
çar, no rosto o vento que sopra fresco em Vale de 
Poldros, a tal aldeia que obrigou a escalar curvas 
e contracurvas. Estamos a 1200 metros de alti-
tude, no meio de uma branda. As brandas, e em 
oposição, no sopé dos vales, as inverneiras eram 
as zonas para onde os pastores levavam os seus 
rebanhos, consoante a altura do ano. Apesar de 
Vale de Poldros já não ser palco  ainda sobrevivem 
alguns abrigos.

As cardanhas, como se chamam, são peque-
nas, de granito, pitorescas e parecem saídas de 
um filme de fantasia, como sugere Francisco Mar-
ques, da Bliss Tours , que lhes chama «aldeias de 
hobbits», evocando o imaginário de “O Senhor do 
Anéis”. Está a ser feito um esforço para conservar 
estas relíquias da aldeia que tem apenas um habi-
tante – por coincidência, o dono do único restau-
rante da zona, perto das cardanhas.

Fernando Gonçalves abriu o Val de Poldros 
em 2004 e, apesar de a sua vida profissional nun-
ca ter passado pela restauração, a aptidão para 
a cozinha ditou-lhe o rumo e teve como resultado 
esse lugar onde serve comida caseira, de inspira-
ção regional. Apesar de a envolvente natural ser 
magnífica, quando os pratos chegam à mesa a 
atenção volta-se apenas para eles. Da carta, des-
taca-se a deliciosa sopa de saramagos, planta 
silvestre muito nutritiva e abundante nesta  zona, 

Carlos Dias, um empresário que percorreu vários 
países e fez fortuna, mas decidiu vender a empre-
sa relojoeira que fundou na Suíça, a Roger Dubuis, 
para investir em Portugal.

Carlos Dias reformulou a quinta toda, exprimin-
do devoção pelo Alto Minho – há corações de Viana 
na decoração e um dos edifícios evoca as muralhas 
de Monção, conforme vai apontando o enólogo Nel-
son Carvalho, que conduz uma visita por todos os 
pontos do processo de vinificação, destacando- -se 
a sala das barricas, onde a pouca luz é dada por 
lâmpadas coloridas. Um dos locais mais impressio-
nantes da Quinta da Pedra é a destilaria, que custou 
cerca de um milhão de euros, e teve como consultor 
o destilador italiano Gianni Capovilla, considerado 
uma das autoridades mundiais do ramo. Dos im-
ponentes alambiques de cobre sairão destilados 
que deverão chegar ao consumidor no final deste 
ano. Destilados de vinho Alvarinho e de frutas como 
laranja do Algarve, pera-rocha, clementina e maçã
-bravo-de-esmolfe são alguns dos sabores que a 
Quinta da Pedra vai produzir. Ou então provar os 
vinhos das castas Alvarinho e Loureiro que ali se 
fazem. Sair de Monção sem a barriga consolada e 
um travo do seu vinho é que não se recomenda.

O vinho Alvarinho tem direito a museu des-
de 2015, fica na Casa do Curro, onde se pode 
descobrir mais sobre a origem, a evolução e as 
empresas ligadas ao vinho da sub-região de 
Monção e Melgaço. Sentir os diferentes aromas 
que o vinho pode ter é uma das experiências 
disponíveis. No rés-do-chão fica a Loja Intera-
tiva de Turismo, um lugar para planjear visitas 
à região.

O hotel que saiu de um convento começou 
por se chamar Convento de Santo António, uma 
referência ao santo padroeiro dos religiosos ca-
puchos. Não se sabe a data da sua construção 
mas há documentos que já o referem em 1746. 
Contudo, o claustro data de 1563 e pertenceu a 
um outro convento, o de São Francisco, funda-
do por freiras franciscanas. Em 1905, José An-
tónio de Azevedo Rodrigues adquiriu-o e está 
na família desde então. Funcionou como escola 
e tribunal mas hoje recebe turistas que preten-
dem ter a experiência de pernoitar nas celas de 
um convento. Spa, ginásio e piscinas são algu-
mas das suas valências. O chef Marco Conde 
está no comando do restaurante mais premiado 
do Alto Minho, A Cozinha do Convento, onde 
idealiza pratos contemporâneos com bases tra-
dicionais.

enchidos de sabores fortes, um novilho suave, 
arroz com feijões afogados prato que se fazia an-
tigamente que leva massa, batata e feijão verme-
lho e costeletão.

 É impossível não reparar no amor que Fernan-
do põe no que faz, sobretudo pela incerteza de ter 
ou não clientes, o que não lhe tira, de forma algu-
ma, o bom humor.

Quem também coloca muita paixão naquilo 
que faz é Miguel Queimado, produtor de vinho Al-
varinho com o rótulo Vale dos Ares, na Quinta do 
Mato. Recebe-nos calorosamente na quinta, que 
está na família desde 1683 e que alberga uma 
casa de pedra recuperada, vinhas, um espiguei-
ro, piscina e, mais uma vez, paisagens que pa-
recem saídas de postal. O carinho de Miguel por 
Monção começou na infância, quando ia para a 
quinta passar os verões com os avós. Depois de 
formado em Engenharia Agrícola, e de viver em 

Lisboa, voltou ao lugar onde tinha sido feliz para 
produzir vinho.

A produção é pequena, tem apenas quatro hec-
tares, mas distingue-se por estar a cerca de 200 
metros de altitude. As vinhas recebem temperatu-
ras menores e mais vento, o que imprime ao vinho 
«frescura e vivacidade», explica Miguel. O nome – 
Vale dos Ares – foi uma homenagem a Valadares, 
extinta freguesia onde se insere a sua quinta, que 
está aberta ao público, há visitas à quinta e suas 
adegas, assim como provas de vinho.

E quem for apreciador de Alvarinho pode e 
deve avançar em direção à Quinta da Pedra, em 
Longos Vales, a pouco mais de 10 Kms da Quinta 
do Mato. Ali se encontra a maior vinha contínua da 
casta Alvarinho no país, com cerca de 40 hectares, 
contrariando os típicos minifúndios desta região. O 
edifício da quinta é grande, modernista, em tons de 
bordeaux. Este é apenas um dos vários projetos de 

taP deixa de vender bilhetes na Venezuela
A companhia aérea portuguesa TAP já cancelou a venda de 
bilhetes na Venezuela, embora continue a operar no país e 
mantenha a frequência de voos para este país da América 
Latina. Fernando Pinto revelou que a TAP já só vende bilhetes 
para a Venezuela fora deste país. “É o caos, como toda a gen-
te sabe”, justificou Fernando Pinto, CEO da companhia aérea, 
que mantém três voos por semana para a Venezuela. O ges-
tor assinalou que o problema está na dificuldade em receber 
as receitas oriundas deste país. Um fato que já provocou um 
rombo nas contas da companhia , que em 2015 teve que efe-
tuar uma provisão para refletir o facto de não ter conseguido 
transferir receitas de 91,4 milhões de euros obtidas no país.
ministro do Planejamento fala em novas obras, mas ga-
rante “pés assentes no chão”
“São obras para ser financiadas com fundos comunitários, 
para que melhorem a situação econômica, mas mantendo 
o equilíbrio orçamental” de Portugal e Espanha, declarou o 
ministro Pedro Marques, primeiro de 2 dias de cimeira entre 
Portugal e Espanha. O governante falou das ligações ferrovi-
árias entre Porto e Vigo, da linha da Beira Alta e do corredor 
Sines-Caia, mas destacou também, a nível rodoviário, o troço 
final da A25 e uma “obra de requalificação” da ponte sobre 
o rio Guadiana.”Estas obras impulsionarão mais crescimento 
econômico nos dois países”, mas são feitas “com os pés as-
sentes no chão”, até devido à situação econômica e financei-
ra de ambos os países, prosseguiu.
olá destrona Nestlé como marca preferida
 A Olá foi eleita a marca com melhor reputação em Portu-
gal, segundo o Marktest Reputation Index 2017. Com uma 
classificação de 83,22 – assente em critérios como confiança, 
imagem, admiração ou familiaridade,  a insígnia  destronou a 

Nestlé, que cai para o segundo lugar com 82,54. O pódio deste 
índice – que avaliou 150 marcas de 25 categorias,  é fecha-
do na área automóvel, com a Mercedes.Os sumos de fruta da 
Compal transformam-na na primeira marca portuguesa a figurar 
entre as mais reputadas. São só 4 as presenças lusas nas 10 
primeiras posições: Compal, Luso, TAP e Mimosa. Nos telefo-
nes inteligentes, a Samsung bate a Apple, por exemplo. Já nas 
companhias aéreas “low cost” a preferência é dada à Ryanair.
KPmG vai contratar 200 recém-licenciados 
A consultora KPMG Portugal abriu um processo para finalistas 
das áreas de Gestão, Economia, Matemática, Contabilidade, 
Direito e Tecnologia, e pretende “contratar até Setembro cerca 
de 200 recém-licenciados e mestrados para reforçar as suas 
equipes “. A KPMG Portugal “tem mantido uma trajetória de 
crescimento e a contratação de recém-graduados com elevado 
potencial é uma das consequências desse desenvolvimento”, 
diz José Portugal, adiantando que “investimos cada vez mais 
nas nossas pessoas e temos uma excelente proposta de valor 
para quem chega ao mercado de trabalho, assente na constru-
ção de uma carreira desafiante, à medida de cada um, com um 
ritmo de progressão elevado e a possibilidade de experimentar 
múltiplas realidades”.  “Estamos muito satisfeitos com a quan-
tidade e qualidade das candidaturas. As nossas universidades 
formam jovens qualificados e o volume e perfil de candidaturas 
que estamos a receber fazem-nos crer que teremos, mais uma 
vez, um grupo de excelência”, refere o gestor. 
Vendas de luxo continuão a aumentar 
As vendas do mercado de luxo deverão crescer entre 2 e 4% em 
2017, comprovando uma tendência positiva no setor. A conclu-
são é do relatório da consultora Bain. De uma forma geral, este 
mercado “está menos dependente das compras para ofertas na 
China e dos fluxos turísticos impulsionados pela diferenciação 

de preços e caça à pechincha. Está mais sólido e mais sau-
dável”, caracteriza a autora do estudo Claudia D’Arpizio ci-
tada pelo Financial Times. A tendência de recuperação já se 
tem vindo a sentir nas contas das principais casas de luxo, 
como a  Louis Vuitton, a Hermès ou da Gucci, Saint Laurent 
ou Balenciaga. A Bain estima que as vendas deste segmento 
atinjam os 290 bilhões de euros até 2020.
maior produtor de calçado estreia nos chinelos de cor-
tiça
O maior produtor de calçado em Portugal entrou no negócio 
dos chinelos de cortiça. O grupo Kyaia é o novo sócio da Eco-
chic, start-up criada por Pedro Abrantes com a Amorim Cork 
Ventures. Com 40 anos de atividade e sede em Guimarães, o 
grupo liderado por Fortunato Frederico, conta com 11 empre-
sas e marcas como Fly London ou as sapatarias Foreva. Diz 
Fortunato :”Asportuguesas trazem consigo um novo conceito 
de chinelos e não hesitamos em seguir  com a parceria”.
 Lucros da Águas de Portugal caem 57% em 2016
A Águas de Portugal  terminou o ano passado com um resul-
tado líquido de 70,8 milhões de euros, menos 57,3% do que 
em 2016, revelou a empresa, onde revela que os acionistas 
aprovaram o relatório e contas da empresa, na assembleia-
geral. A contribuir para esta redução de lucros, 2  fatores: em 
2015 a empresa ter registado uma mais-valia de 75,4 milhões 
de euros devido à venda da EGF, o negócio de resíduos, e 
a empresa precisou de constituir “provisões para riscos de 
atividade”, explica a empresa no mesmo documento.A AdP 
adianta que o volume de negócios aumentou 5% “ultrapas-
sando os 600 milhões de euros”, diminuiu o endividamen-
to “em cerca de 100 milhões de euros, para 2.044 milhões 
de euros” e aumentou o cash-flow operacional em 7% para 
“306,3 milhões de euros”.
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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 
aqueles que estão ago-

ra a dar os primeiros 
passos no mundo da 
música, o Município de 
Oeiras volta a realizar as 
Oeiras Band Sessions, 
para promoção de jo-
vens talentos, cuja final 
terá lugar no dia 11de ju-
nho, às 21H00, no Palco 
da Feira.

À meia-noite do dia 
17 de junho o céu ficará 
iluminado com o tradi-
cional Espetáculo Piro-
musical, que assinala o 
fim das Festas de Oei-
ras, com vista privilegia-
da 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 des-
taques do vasto pro-
grama das Festas de 
Oeiras’17, que propõe 
seis rotas: música, mo-
vimento, artes, miú-
dos, jovem e arraiais. 
A surpresa deste ano 
é a Rota Jovem que 
oferece uma série de 
iniciativas pensadas ao 
milímetro para animar a 
juventude de Oeiras.

Festas de Oeiras’
17 com grandes nomes

da música nacional

lamego

Santa maria da feira ovar

A segunda edição da Feira Agrícola de Lamego abre as 
suas portas já, no Centro Multiusos, com a realização de uma 
cerimônia de inauguração presidida pelo secretário de Estado 
das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Amândio Torres. 
Sob o lema ‘A Identidade do Douro’, o público poderá encon-
trar, ao longo de quatro dias, num único espaço o melhor ca-
baz de produtos que o mundo rural é capaz de oferecer.

feira agrícola de 
lamego com mais 
de 180 expositores

A Câmara Municipal 
de Oeiras iniciou uma 
obra numa das ligações 
viárias mais utilizadas 
entre Oeiras e Cascais, 
a sul da A5, de forma a 
melhorar a regulação 
do tráfego e a seguran-
ça rodoviária.

 A obra é na Rotunda 
da Lage, situada entre 
a Estrada da Ribeira da 
Laje e a Rua da Mina, 
“que beneficiará subs-
tancialmente as condi-
ções de circulação, de 
segurança e de capa-
cidade viária para os 
milhares de utilizadores 
que ali circulam diaria-
mente”, lê-se num co-
municado do município 
de Oeiras divulgado.

Durante esta inter-
venção “haverá condi-
cionamentos de trân-
sito, sempre que se 
verifique a sua impres-
cindibilidade para o de-
correr dos trabalhos”, 

Melhor regulação do tráfego e mais 
segurança numa das principais 

ligações viárias entre Oeiras e Cascais
acrescenta.

A autarquia refere 
que esta infraestrutura 
de regulação de tráfe-
go vai facilitar os aces-
sos ao Lagoas Park, a 
Porto Salvo, a Oeiras 
e ao Bairro da Laje, 
“cuja população há 
anos que ambicionava 
esta obra”.

Com conclusão pre-
vista para o final de 
agosto, a intervenção 
prevê a reconfiguração 
do atual entroncamento 
entre a Estrada da Ri-
beira da Lage e a Rua 
da Mina para uma ro-
tunda com duas vias de 
circulação, e a reformu-
lação do entroncamento 
que faz a interligação 
da estrada da Ribeira 
da Lage com a Rua da 
Ponte da Vontade Po-
pular, “com o objetivo 
de eliminar as viragens 
à esquerda para quem 
vem da Laje”.

A aposta do município de San-
ta Maria da Feira nas Artes de 
Rua é “um exemplo” que deverá 
ser replicado pelo país, sublinhou, 
no Europarque, Miguel Honrado, 
o secretário de Estado da Cultu-
ra. O governante participou na 
abertura formal da 2.ª edição do 
seminário internacional “Fresh 
Street”, que decorreu na capital 
concelhia, apresentando um total 
de 59 oradores e 350 decisores 
de 41 países em debates sobre 
as Artes de Rua. Realçou o “entu-
siasmo” que a Câmara Municipal 
santamariano e os seus parceiros 
têm dado mostras no caminho de 
“transformar o concelho num cen-
tro internacional” das performan-
ces em espaço público. Miguel Honrado 
enfatizou que este setor artístico intera-
ge com as pessoas “sem filtros”, repre-
sentando para muitas a oportunidade 
de “um primeiro contato com a criação 

artes de rua vão ser
apoiadas pelo governo

contemporânea”. O secretário de Estado 
salientou que o Ministério da Cultura está 
disponível para “acompanhar” as entida-
des e os agentes que saibam promover 
“o diálogo com as melhores práticas in-
ternacionais” a este nível.

Festa, convívio e for-
mação foram os três polos 
aglutinadores que atraíram 
milhares de visitantes a Ma-
cedo de Cavaleiros, fazendo 
da cidade durante três dias a 
capital agrícola do distrito.

 Terminou este domingo, 
em Macedo de Cavaleiros, a 
segunda edição da Feira da 
Agricultura de Trás-os-Mon-
tes. Foram milhares os visi-
tantes, que entre os dias 19 e 
21 de maio, fizeram questão 
de não perder uma panóplia 
de iniciativas relacionadas 
com um dos setores econô-
micos mais importantes da 
região transmontana, a agri-
cultura.

Apoiando o esforço de 
modernização do maior se-
tor econômico da região, o 
município macedense de-
cidiu apostar, este ano, na 
formação e na transmissão 
de conhecimentos com um 
congresso e um seminário 
que apresentou uma diver-
sidade de temas e que deu 
a conhecer oportunidade de 
escoamento da produção.

Depois da 1.ª edição em 
2016, a Feira da Agricultura 
de Trás-os-Montes procurou 

feira da agricultura em macedo 
foi um autêntico sucesso

macedo de cavaleiroS

manter a matriz de espaço 
de promoção e negócios, na 
tentativa, diga-se, bem-suce-
dida, de procurar dinamizar 
o setor, já que se registou 
um aumento do número de 
expositores empresariais 
nas componentes de ma-
quinaria e transformação 
de produtos. Outro exemplo 
que personifica o esforço e a 
política que tem vindo a ser 
implementada pelo executi-
vo, é revelado pela escolha 
de um espaço central para o 
posicionamento do Mercado 
de Produtos Regionais, re-
presentado por agricultores 
e empresários agrícolas das 
freguesias do concelho, no 

sentido de tentar potenciar 
o negócio de todos aqueles 
que participaram na feira.

“Viemos mais um ano, 
a ver esta feira, a mostrar o 
nosso produto que é o prin-
cipal. Temos enchidos, frutos 
secos, ovos, licores, cerejas, 
de tudo um pouco”, começou 
por revelar Maria Gomes, 
uma expositora de Podence, 
sublinhando que, este ano, o 
certame “está ainda melhor, 
mais preenchido e quanto ao 
pessoal, maravilha”.  

A integrar o cartaz, esti-
veram, ainda, os concursos 
de animais de raças autóc-
tones, as chegas de bois, a 
garraiada, as demonstrações 

equestres e a gincana de tra-
tores, entre muitas outras 
iniciativas que fizeram as 
delícias dos milhares de pes-
soas que não deram o seu 
tempo por mal empregue na 
visita a um certame que é já 
uma referência em Trás-os-
Montes.

“O balanço é extrema-
mente positivo. É, sem dúvi-
da, um momento de encon-
tro dos agricultores da região 
do nordeste transmontano e 
atrevo-me a dizer que foi um 
enorme sucesso”, afiançou o 
vice-presidente do município 
macedense, para quem esta 
feira “só revela o enorme 
dinamismo que a atividade 
agrícola tem no nosso con-
celho e na região”.

Nas palavras de Carlos 
Barroso, “durante o decur-
so do certame, além do en-
contro, da festa e do con-
vívio, que são momentos 
essenciais, trouxemos aqui 
conhecimento aos nossos 
agricultores, por exemplo, no 
combate ao cancro do casta-
nheiro, e esse conhecimen-
to, essa aposta na formação, 
é talvez a componente mais 
importante”.

A Câmara Municipal de Ovar 
anunciou que voltará a compartici-
par a despesa relativa à vigilância 
e segurança balnear em todas as 
praias do concelho, desta vez as-
sumindo 84% dos 81.445 euros ne-
cessários para o efeito. Em causa 
estão “todas as praias” ao longo da 
costa municipal, nomeadamente as 
do Torrão do Lameiro, Furadouro 
Sul, Furadouro Central, Furadouro 
Norte, S. Pedro de Maceda, San-
ta Marinha, Miradouro, Cortegaça, 
Praia Velha, Campismo, Cantinho, 
Esmoriz e Capitão Gancho. “A Câ-
mara assegura e reforça a vigilân-
cia de todas as praias do concelho 
durante a época balnear de 2017, 
assumindo mais de 84% da com-
participação financeira que está 
prevista no protocolo, envolvendo 
também corporações de bombeiros 
e juntas de freguesia”, revela fonte 
municipal à Lusa.

Câmara de Ovar 
financia 84% dos 

81.445 euros a aplicar 
na vigilância das praias
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freixo de espada à cinta

casa do douro

O poeta e escritor Manuel 
Alegre será o primeiro galar-
doado com o prêmio Guer-
ra Junqueiro, instituído pelo 
Freixo Festival Internacional 
de Literatura (FFIL), que de-
corre em Freixo de Espada à 
Cinta, de 01 a 03 de junho.

Em Freixo será debati-
da a oportunidade de incluir 
Guerra Junqueiro (1850-
1923) no Plano Nacional de 
Leitura, assim como institu-
ído o prêmio literário com o 
nome do escritor, a atribuir, 
nesta primeira edição, a Ma-
nuel Alegre.

Em declarações, a presi-
dente da Câmara Municipal de 
Freixo de Espada à Cinta, Ma-
ria do Céu Quintas, disse que o 
FFIL tem por objetivo recolocar 
o nome de Guerra Junqueiro 
no panorama nacional.

“Eu diria mesmo devolver 
o poeta nascido em Freixo de 
Espada à Cinta a Portugal, já 
que se trata de um dos maio-
res poetas do século XX, sen-
do neste contexto que nasceu 
o FFIL, iniciativa carregada 
de conferências, literatura e 
arte pública”, explicou.

A autarca refere que se 
trata de uma iniciativa cul-

Manuel alegre galardoado com 
prêmio literário Guerra Junqueiro

Vinho da casa do douro rendeu 1,5 
milhões para pagar a trabalhadores

O presbítero respon-
sável pela Catedral de 
Bragança, assaltada du-
rante a madrugada de 
terça-feira, confirmou à 
comunicação social a 
presença de intrusos, o 
vandalismo e o desapa-
recimento de dinheiro.

Na madrugada de 
terça-feira, dia 23 de 
maio, a Catedral de 
Bragança terá sido as-
saltada. Ao que tudo 
indica, os larápios te-
rão, de acordo com a 
Cadeia de Informação 
Regional (CIR), entrado 
através de um pequeno 
vitral, que partiram.

“Depois, com uma 
corda desceram pelo pai-
nel do batistério. Os in-
trusos ter-se-ão cortado 
no vidro partido, uma vez 
que há vestígios de san-
gue por toda a catedral, 

inclusive junto à parede 
onde fica o vitral destru-
ído. Estragaram também 
um lampadário de onde 
levaram todas as mo-
edas, assim como das 
duas caixas das esmo-
las que se situam na en-
trada principal. Quando 
furtaram todo o dinheiro 
que encontraram, terão 
abandonado o local por 
uma porta lateral”, reve-
lou a mesma fonte.

A CIR tentou, ainda, 
entrar em contato com 
o responsável pela ca-
tedral, o padre Sobrinho 
Alves, que confirmou a 
presença de intrusos, o 
vandalismo e o desapa-
recimento de dinheiro, 
mas que não quis pres-
tar declarações sobre 
o método de entrada, 
nem fez uma estimativa 
dos prejuízos.

catedral de Bragança alvo 
dos amigos do alheio 

anadia

BraGança

tural “única” que nasce num 
“território periférico” como 
Freixo de Espada à Cinta e 
que consegue reunir escri-
tores de renome nacional e 
internacional.

Segundo os promotores 
do FFIL, a iniciativa trans-
fronteiriça pretende transfor-
mar-se num “palco de arte 
pública” e contará com a pre-
sença de mais de uma cen-
tena de alunos provenientes 
de escolas de Freixo, Sala-

manca, Viana do Castelo e 
Macedo de Cavaleiros que 
apresentarão diversos tra-
balhos sobre a temática do 
festival.

Presentes numa confe-
rência que abordará a obra 
de Junqueiro estarão convi-
dados como Manuel Alegre, 
Mário Cláudio, Nuno Rogei-
ro, Fernando Pinto do Ama-
ral, Maria Inês Diogo Costa, 
Henrique Manuel Pereira, 
Conceição Brandão, Vitorino 

Perez Prieto, entre outros, de 
acordo com a organização.

A Feira do Livro - também 
em homenagem a Guerra 
Junqueiro - terá Leonor Me-
xia, Isabel Alçada e José Fa-
nha, entre outros, como figu-
ras centrais.

Tsegay Mehari, natural 
da Eritreia refugiado na Su-
écia, lança o seu livro de po-
emas, uma edição traduzida 
do original, que relata a vida 
de um preso, jornalista de 
profissão, acusado de es-
crever poemas de amor pelo 
seu país, pela sua família e 
pela natureza.

Este lançamento - com as 
presenças de Pedro Calado, 
Alto-Comissário para as Mi-
grações e de Teresa Tito de 
Morais, presidente do Con-
selho Português para os Re-
fugiados, será mais um aler-
ta através da literatura.

O FFIL encerra, dia 03 de 
junho, com leituras dos poe-
mas de Guerra Junqueiro, a 
bordo de um barco, entre as 
arribas do Douro Internacio-
nal, que o poeta tantas ve-
zes percorreu e onde colheu 
inspiração.

A venda de vinhos da 
Casa do Douro (CD) rendeu 
cerca de 1,5 milhões de euros 
que vão ser canalizados para 
o pagamento de salários e in-
demnizações aos trabalhado-
res, disse fonte da comissão 
administrativa.

A comissão administrativa 
do patrimônio da extinta Casa 
do Douro, com sede no Peso 
da Régua, colocou à venda 
81.400 litros de vinho do Por-
to, separados em 27 lotes de 
colheitas que vão desde 1934 
até 2001.

O responsável pela comis-
são, Agostinho Santa, disse 
que decorreu o ato formal de 
abertura de propostas para a 
compra dos vinhos, que ren-
deram 1,5 milhões de euros.

“Foi muito boa, pelo me-
nos se atingiu o efeito útil que 
se pretendia e que foi fazer 
dinheiro. Com alguma folga 
conseguimos o dinheiro que 
precisávamos para pagar aos 
trabalhadores”, afirmou.

Treze empresas apresen-

taram propostas para prati-
camente todo o vinho que foi 
colocado à venda. Eram oito 
vinhos diferentes e só um de-
les é que não foi vendido to-
talmente.

Puderam participar neste 
procedimento de alienação 
comerciantes de vinho gene-
roso e de vinho do Porto, ins-
critos no Instituto dos Vinhos 
do Douro e Porto (IVDP).

Agostinho Santa explicou 
que, a partir de quarta-feira, 
começam a ser notificadas as 
empresas que apresentaram 

as melhores propostas, as 
quais, após a notificação, têm 
depois cinco dias úteis para 
efetuarem o pagamento.

Se tudo correr bem, se-
gundo o responsável, os pa-
gamentos aos trabalhadores 
da extinta CD poderão co-
meçar a ser efetuados até 
ao final de maio ou início de 
junho.

Em causa, explicou, estão 
vencimentos e indemniza-
ções que ficaram por pagar 
aos funcionários que perde-
ram o vínculo laboral quando 

a CD foi extinta e outros que 
já tinham saído da instituição, 
mas que ficaram também 
com pagamentos em atraso.

Para esta venda, foram 
selecionados os lotes de vi-
nho que estão sem ónus, ou 
seja, que não têm penhora 
mercantil ao Estado ou à Par-
valorem.

Criada em 1932, a CD vi-
veu durante anos asfixiada 
em problemas financeiros 
possuindo uma dívida ao Es-
tado que atingiu, segundo o 
anterior Governo PSD/CDS
-PP, os cerca de 160 milhões 
de euros.

A Casa do Douro pública 
foi extinta em dezembro de 
2014. Posteriormente a Fe-
deração Renovação do Dou-
ro ganhou o concurso para 
gerir a CD privada e, já com 
o Governo PS, foi nomeada 
uma comissão administrati-
va para a regularização das 
dívidas da extinta Casa do 
Douro e da situação dos tra-
balhadores.

alBerGaria-a-Velharesende

Mais de 100 produtores 
no festival de cereja

O Festival Pão de Portugal está de regresso a Albergaria
-a-Velha, de 9 a 11 de Junho, com uma programação reche-
ada de novidades, conforme adiantou o vereador da Cultura, 
Delfim Bismarck. Entre elas, destacou “o aumento do número 
de expositores e o crescimento das variedades de pão dis-
poníveis, a que deverá corresponder o aumento de visitantes 
que em 2016 se cifrou em 30 mil”.

Mais de 30 mil pessoas
esperadas no 4.º festival 

pão de portugal
Mais de 100 produtores de 

Resende vão vender cereja a 
preços especiais no XVI Fes-
tival da Cereja, que decorre 
em Resende, nos dias 3 e 4 
de Junho, no largo da feira 
e no parque urbano. No cer-
tame, os visitantes, também 

poderão apreciar e adquirir 
diversos produtos artesanais 
ligados à cereja. Animação 
popular também não vai fal-
tar, com grupos tradicionais 
do concelho que irão propor-
cionar muita diversão durante 
os dois dias de festa.

A Feira Medieval de Ana-
dia numa organização da 
Câmara Municipal destina-
da a comemorar o feriado 
do concelho, que celebrou, 
Quinta-feira da Ascensão ou 
Dia da Espiga. Como habitu-
almente, as praças do Muni-
cípio e Visconde de Seabra, 
bem como os arruamentos 
que para elas convergem, 
são o cenário privilegiado 
para as diversas atividades 
que preencheram o vasto 
programa desta feira, que 
pôde ser visitada entre as 
10 e as 23 horas. A leitura 
do auto de abertura da feira 
foi um mote para os comer-
ciantes iniciarem a sua ati-
vidade, proporcionando aos 

saltimbancos e menestréis 
um público ávido de anima-
ção. Ficou, assim, criado o 
enquadramento para a re-
criação dos acontecimentos 
associados à crise de 1383-
1385 e aos feitos de D. Nuno 
Álvares Pereira, à ascensão 
de D. João, Mestre de Avis, e 
às cortes de Coimbra, onde 
este foi aclamado rei pelos 
três estados do reino. Este 
foi o tema dominante dos 
dois dias de feira, durante os 
quais Viv’arte, Voix de Vile, 
Bombos de Santa Maria, 
Mozárabes e Gambuzinos 
animaram os frequentadores 
das tendas e tabernas com 
espetáculos de malabares, 
de música e de dança.

feira Medieval celebra feriado
municipal de anadia
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O Banco Alimentar 
contra a Fome recolheu 
1.848 toneladas de ali-
mentos durante a cam-
panha realizada no fim de 
semana, tratar-se de um 
“valor próximo do obtido 
na campanha do ano pas-
sado, confirmando quer 
a solidariedade sempre 
presente dos portugue-
ses quer a sua confiança 
renovada, vez após vez, 
na ideia subjacente à ati-
vidade dos Bancos Ali-
mentares contra a Fome”.                                                                                                               
Os alimentos vão ser dis-
tribuídos, a mais de  2600 
instituições de solidarieda-
de social, que vão fazê-los 
chegar a 426 mil pessoas 
com carências alimenta-
res comprovadas.

“Sabemos que, ape-
sar da melhoria das 
condições econômicas, 
muitos dos nossos con-
cidadãos continuam a 
enfrentar grandes difi-
culdades e significativas 
restrições alimentares e é 
por isso gratificante cons-

Banco Alimentar recolheu 
1848 toneladas de alimentos

tatar que os portugueses 
têm uma percepção des-
sa realidade, procuran-
do sempre, na medida 
das suas possibilidades, 
contribuir para a mino-
rar”, afirmou Isabel Jonet, 
presidente da Federação 
dos Bancos Alimentares 
Contra a Fome, citada no 
comunicado.

Às 1848 toneladas 
de géneros alimentares 
angariadas em mais de 
2000 superfícies comer-
ciais, com a participa-
ção de mais de 40 mil 
voluntários, acrescem 
ainda as doações onli-
ne e efetuadas através 
de vales disponíveis nas 
lojas ainda não contabi-
lizadas nessa quantida-
de, segundo o mesmo 
comunicado. O Banco 
Alimentar recorda tam-
bém, que decorre até 4 
de junho a campanha 
“Ajuda Vale” em super-
mercados e nos postos 
da GALP e BP e campa-
nha online.

“O que está no progra-
ma do Governo é o descon-
gelamento das carreiras”, 
reafirma Mário Centeno.

Não há aumentos sa-
lariais na Função Pública 
até ao final da legislatu-
ra. A garantia é do mi-

Centeno afasta aumento
de salários na Função Pública

nistro das Finanças, em 
entrevista dada à Ante-
na1 esta segunda-feira. 
Mário Centeno apenas 
se compromete com o 
descongelamento das 
carreiras no Estado.

“O que está no progra-
ma do Governo é o des-
congelamento das carrei-
ras. Não temos prevista 
atualização de tabelas na 
Função Pública. Descon-
gelamento de carreiras é 
crucial para a Função Pú-
blica”, adiantou o ministro 
das Finanças.

Para Centeno, “muito 

antes da Europa, é a eco-
nomia e a sociedade por-
tuguesas que esperam do 
Governo uma trajetória de 
acordo com o princípio de 
contas equilibradas, num 
contexto de mudanças po-
líticas. Não seria admissí-
vel neste momento que a 
trajetória fosse alterada”.

As declarações de Má-
rio Centeno surgem uma 
semana depois de saber-
se que os ministros das 
Finanças da zona euro 
vão propor saída do país 
do Procedimento por Défi-
cit Excessivo.

Segundo o estudo da 
Deco Proteste, os france-
ses do Jumbo recupera-
ram o título de cadeia de 
supermercado mais ba-
rata de Portugal ao bater 
o Continente Modelo e o 
Continente, da Sonae. A 
Deco admite que a diferen-
ça é pouco significativa e 
que sempre que a cadeia 
Jumbo não está presente 
numa região, o Continen-
te oferece os preços mais 
competitivos .

Logo a seguir,  o Lidl 
ocupa a quarta posição na 
lista de cadeias mais bara-
tas, seguindo-se o Pingo 
Doce , o Intermarché  e o 
Minipreço. 

 O distrito do Porto é 
onde comparar preços 
entre supermercado mais 
compensa ao final do ano, 
a Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consu-
midor, entre janeiro e abril, 
escolheu 243 produtos dos 
mais vendidos em super-
mercados e, depois, reco-
lheu os preços praticados 

em 483 lojas. Este traba-
lho conclui que, para uma 
família que gaste todos os 
meses 150 euros em com-
pras a poupança  pode 
chegar aos 228 euros por 
ano se escolher bem antes 
de comprar.

Porto, Faro e Vila Real 
são os distritos onde se 
registaram as poupanças 
mais significativas, aten-
dendo ao cabaz de produ-
tos que serviu de referên-
cia a este estudo.

A Deco lembra que no 
caso das compras, para 
cada perfil de consumidor 
haverá por certo um re-
sultado único e que não 
pretende com este estudo 
dizer qual o supermercado 
mais barato para todas as 
famílias e destaca ainda 
as estratégias de marke-
ting usadas pelos super-
mercados, lembrado que 
“ter preços baixos já não 
chega para atrair a aten-
ção das famílias” e que as 
lojas apostam muito em 
convencer as crianças.

Deco indica os
supermercados

mais baratos do pais

A rodoviária Carris não 
recebe por cerca de 20 
milhões de viagens por 
ano, num universo de 
mais de 140 milhões de 
viagens , admitiu Reali-
nho de Matos. “Há cerca 
de 20 milhões de viagens 
por ano de passageiros 
que não pagam e depois 
os que pagam têm de pa-
gar mais, isto tem de ser 
alterado”, afirmou  peran-
te os deputados munici-
pais de Lisboa. 

As Comissões Perma-
nentes de Finanças  de 
Lisboa reuniram-se  para a 
audição da administração 
da Carris e do vereador 
das Finanças da Câmara 
de Lisboa, uma vez que a 
empresa é gerida pelo mu-
nicípio desde fevereiro.

Numa apresentação so-
bre o Plano de Atividades 
da empresa para este ano, 
documento que refere que 
no ano passado a Carris 
registou 141 milhões de 
viagens, deve crescer para 
os 144 milhões este ano. 
Questionado pela agência 
Lusa no final da reunião, 
Realinho de Matos explicou 
que a “fraude pode chegar 

aos 20% em determinadas 
situações”. O administra-
dor observou também que 
a Carris conta com “38 fis-
cais”, para as 72 carreiras 
de ônibus  e 6 de elétrico 
que a empresa oferece. “É 
pouca gente, o ideal seria 
termos 70”, acrescentou.

A Carris deverá adqui-
rir 260 novos veículos até 
2019 - Realinho de Matos 
observou que 180 serão 
movidos a gás natural e 
15 serão elétricos. É obje-
tivo da empresa que a frota 
seja também “100% aces-
sível a pessoas com mobi-
lidade reduzida”.

A Carris irá contar com 
uma nova aplicação mó-
vel, que irá permitir  con-
sultar informações sobre 
o horário de cada carreira, 
tempos de espera, e quais 
as melhores ligações”, ex-
plicou o administrador . 
A aplicação “já está em 
desenvolvimento e deve-
rá estar a funcionar ainda 
este ano”, admitiu, falando 
ainda na possibilidade de 
implementar “soluções de 
pagamento e validação do 
bilhete no celular l” vir a ser 
uma realidade. 

Carris com  “20 milhões de 
viagens” não pagas por ano

Pela presente, e  na forma estatutária, venho 
convocar todos os membros do Conselho 
Deliberativo da Casa-De-Trás-os-Montes 
e Alto Douro a participarem da reunião a 
se realizar a Rua Melo Matos 15/19 – Tijuca, 
no dia 14 de junho próximo, quarta-feira,  
às 20 horas em primeira, e às 20:30 em se-
gunda convocação, para deliberarem sobre 
a seguinte 
Ordem-Do-Dia: 

1) apreciação das contas da diretoria
    relativas ao ano de 2016; e 
2) assuntos gerais.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2017

Aurélio Teixeira Moutinho
Presidente do Conselho Deliberativo

CASA DE TRÁS OS 
MONTES E ALTO DOURO 

DO RIO DE JANEIRO

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO DO 
CONSELHO DELIBERATIVO
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Em abril, o Governo 
aprovou, em Conselho de 
Ministros, a introdução de 
um “freio” à redução do 
subsídio de desemprego, 
impedindo que este possa 
ser inferior ao IAS, hoje de  
421,32 euros, tendo  Antó-
nio Costa dito que, a partir 
de um de junho, o fim “do 
corte cego” de 10% nos 
subsídios de desemprego 
irá abranger 136 mil pesso-
as desempregadas de longa 
duração.

“Não obstante as limita-
ções do novo regime legal, 
atendendo à relevância do 
passo dado e à necessida-
de de prudência financeira, 
o Presidente da República 
promulgou o diploma que 
altera o regime jurídico de 
proteção social da eventu-

Marcelo : subsídio não pode
ser menos de 421 euros

alidade de desemprego dos 
trabalhadores por conta de 
outrem”, refere uma nota na 
página da Presidência da 
República.

O Governo tinha “alte-
rado o regime jurídico de 
proteção social da eventu-
alidade de desemprego por 

conta de outrem, através 
da introdução de um freio 
na redução aplicada, desde 
2012, sobre o valor do sub-
sídio de desemprego após 
180 dias”, uma vez que até 
agora, ao fim de 180 dias 
de recebimento desta pres-
tação social, o seu mon-

tante se reduzia em 10%.                                                                                                                       
Na mesma nota são divulga-
das outras promulgações de  
Marcelo Rebelo de Sousa, 
como o diploma do Governo 
que estabelece incentivos 
para contratar jovens à pro-
cura do primeiro emprego 
e desempregados de longa 
duração, “apesar das re-
servas de alguns parceiros 
sociais e das limitações do 
novo regime”.

Marcelo Rebelo de Sou-
sa deu ainda luz verde ao 
diploma do executivo que 
cria a certidão Judicial Ele-
trônica, flexibiliza a emissão 
de certificados no âmbito do 
Registo Criminal Online e 
aumenta a capacidade do 
Sistema de Informação da 
Classificação Portuguesa 
das Atividades Econômicas.

O primeiro-ministro pe-
diu,  mais Europa, mais 
euro, sem “exceções às 
regras que devem ser co-
muns”, e com cada país a 
fazer a sua parte, voltando 
a destacar resultados eco-
nômicos positivos e o espe-
rado déficit de 1,5%.

“Quero ser bem claro 
nesta questão, não estou a 
defender a necessidade de 
reforma da zona euro para 
pedir que outros façam o 
nosso trabalho, nem a re-
clamar exceções às regras, 
que devem ser comuns e 
igualmente exigidas a to-
dos. Precisamos de uma 
melhor zona euro, mas 
precisamos também que 
cada estado-membro faça 
a sua parte”, afirmou Antó-
nio Costa.

O chefe do executivo 
socialista falava num en-
contro internacional anual 
que reúne, participantes de 

António Costa diz que Portugal 
“está a fazer a sua parte”

70 países, entre empresá-
rios, gestores e governan-
tes ou antigos detentores 
de cargos públicos para de-
baterem política, economia 
e negócios, em  Cascais.

“E Portugal está, nos 
diversos domínios, a fa-
zer a sua parte. Na fren-
te orçamental estamos a 
promover a efetiva conso-
lidação das finanças públi-
cas. Portugal registou em 
2016 um déficit de 2% do 
PIB, que permitiu que a 
Comissão Europeia reco-
mendasse recentemente 
o encerramento do Proce-
dimento de Déficit Exces-
sivo a que Portugal estava 
sujeito desde 2009” Costa 
sublinhou “a trajetória sus-
tentável de redução da dí-
vida pública” e prometeu 
“prosseguir este esforço, 
reduzindo o déficit para 
1,5% com o maior saldo 
primário da zona euro”.

Passos Coelho, desafiou, 
os autarcas sociais-demo-
cratas a fazerem uma cam-
panha com sobriedade, por-
que as autárquicas não são 
um concurso de estrelas, 
nem uma feira de gado”,  re-
ferindo-se à expressão utili-
zada no passado por “outras 
pessoas que a usaram para 
caracterizar o país”, alertan-
do que é preciso “sobrieda-
de” nas promessas, porque 
há “políticos que gostam de 
vender demasiada ilusão”.

“Podemos não ter so-
luções para todos os pro-
blemas, mas por favor, em 

Passos Coelho : “ eleições não são
concurso de estrelas nem feira de gado”

época eleitoral, é bom ter 
prudência, apesar dos entu-
siasmos das campanhas, e 

não deixar na ideia das pes-
soas que fazemos milagres, 
porque essa não é a nossa 
especialidade”, declarou .

“Na política, é preciso 
talento, é preciso trabalho, 
rigor, exigência e depois 
também ser suficientemente 
prudente”. 

“Creio que nós podemos 
com isto mostrar ao país 
que estamos em condições 
de servir as pessoas, sem 
autossuficiência, sem narci-
sismo”, mas “com abertura 
democrática, sem prescindir 
do que somos, sendo genu-
ínos, autênticos”. 

“Não precisamos de tran-
sumância ideológica apesar 
de sermos gente pragmá-
tica que quer resolver pro-
blemas, mas não queremos 
resolvê-los com as soluções 
dos outros. É com as nossas 
crenças, com as nossas con-
vicções que o temos de fa-
zer. Umas vezes ganhamos, 
outras vezes perdemos, mas 
só vale a pena esta ativida-
de política se realmente po-
dermos ter a consciência de 
o fazer com os nossos prin-
cípios, os nossos valores, 
as nossas ideias”, defendeu 
Passos Coelho.

A presidente do CDS-PP, 
Assunção Cristas, disse que 
o crescimento econômico do 
país vem do investimento 
privado e não do consumo 
interno e do investimento 
público, como defendia o 
Governo PS. Perante uma 
plateia cheia de militantes 
centristas em Oliveira do 
Bairro, a líder do CDS-PP re-
feriu-se à evolução da eco-
nomia portuguesa, dizendo 
que o que está a mostrar ser 
capaz de gerar esse cresci-
mento é “a força empreen-
dedora das empresas, é o 
investimento privado”.

“Nunca tivemos dúvidas 
sobre isso. Sempre disse-
mos que essa era a forma 
certa, duradoura e sólida de 
criação de emprego e de ri-
queza para o país. Outros 

no Governo achavam que 
a solução era outra. Diziam 
que era tudo pelo consumo 
ou que era tudo pelo inves-
timento público. No final de 
contas, o consumo está as-
sim-assim e o investimento 
público teve uma queda bru-
tal”, disse Cristas.

A líder dos centristas dis-
se ainda que os autarcas 
devem ser “parceiros ativos” 
no crescimento econômico, 
estimulando e atraindo in-
vestimento e criando “um 
ambiente amigo das empre-
sas e da criação do empre-
go, com taxas baixas”. “Hoje 
é também esse o papel dos 
autarcas. Não é estarem na 
cadeira à espera dos proje-
tos para dizerem se sim ou 
se não e, muitas vezes, em 
muitos municípios, criando 

Assunção Cristas diz que crescimento
económico se deve ao investimento privado

tantos embaraços que as 
pessoas desistem à primei-
ra conversa”, adiantou.

Cristas disse também 
que os centristas têm uma 
oportunidade de “voltar a fa-
zer história” neste município, 
a que o partido já presidiu 
e onde o atual presidente 
Mário João Oliveira (PSD) 

não se recandidata, por ter 
atingido o limite de manda-
tos. Realçou ainda o traba-
lho que tem vindo a ser feito 
para encontrar “as melho-
res soluções e os melhores 
candidatos”, afirmando que 
o partido “tem estado mobi-
lizado” e “quer recuperar seu 
peso autárquico”.

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
disse não perceber o “auto-
contentamento” do ministro 
das Finanças na questão da 
dívida do país, considerando 
que sua renegociação é uma 
“questão fundamental”.

Jerónimo de Sousa,  refe-
riu que a resposta plena aos 
“problemas continua muito 
condicionada pelo limitado 
alcance das opções do Go-
verno minoritário do PS que, 
nas questões mais estrutu-
rantes e fundamentais, con-
tinua a pautar-se pelas gran-
des orientações da política 
de direita”.

“Por exemplo, vir afirmar, 
como o senhor ministro das 
Finanças afirmou, de que a 
dívida é sustentável, fugindo 
à questão de sabermos que 
temos uma das maiores dívi-
das do mundo e um serviço 
da dívida que constitui uma 
autêntica sangria desatada, 
já que pagamos oito bilhões 
de euros só em juros”.

Por isso, acrescentou: “não 
percebemos este autoconten-
tamento do ministro das Finan-
ças porque a verdade é que a 
questão da renegociação da 
dívida é uma questão funda-

mental que deve empenhar o 
próprio país”.

O secretário-geral do 
PCP disse que “há ainda 
muito a fazer, não podemos 
exultar pelo que foi consegui-
do, porque estamos ainda 
longe de repor condições 
de vida perdidas nestes últi-
mos anos, ou porque neste 
último trimestre crescemos 
2,8%”, frisou.

O secretário-geral do 
PCP afirmou ainda que as 
próximas eleições autárqui-
cas constituem uma batalha 
política de grande importân-
cia, pelo que “representam 
no plano local, mas também 
pelo que podem contribuir 
para dar força à luta travada 
nesta nova fase da vida polí-
tica nacional”.

Jerónimo de Sousa não percebe
satisfação do ministro das Finanças



PORTUGAL  EM FOCO Rio de JaneiRo, de 
1 a 7 de JUnHo de 2017

Abertura desta 
festa onde o 
Cônego Abílio 
Vasconcelos, 
ao lado da 
imagem de N. 
S. de Fátima, 
realizava uma 
linda oração 
com a parti-
cipação dos 
radialistas, 
Idália e Mane-
ca, devotos de 
Nossa Se-
nhora

No palco 
da Vila da 
Feira, o 
carismático 
casal, Idália 
e Maneca 
agradecem 
a presença 
e a força 
dos amigos 
presentes 
nesta festa.
Ao fundo 
o Conjunto 
Amigos do 
Alto Minho

Festa do Programa Portugal,Brasil Aqui e Agora

O casal anfitrião homenageou, com flores, os amigos e colaboradores desta longa jornada de 36 anos do seu Programa na Rádio Metropolitana. Um gesto de carinho para com aqueles que fazem de 
tudo para incentivar os programas portugueses nas Rádios para que as nossas tradições jamais sejam esquecidas

Os famosos “pés de valsa” dando seu show, no domingo ao Som 
do Conjunto Amigos do Alto Minho

A fadista Maria Alcina realizou mais um belíssimo show ao lado 
dos músicos Oscar Marques e Vitor Lopes matando a saudade 
do seu público

A voz da fadista, Maria Alcina, inconfundível e sempre marcante, 
encantando seus fãs, presentes na Casa da Vila da Feira onde foi 
do Fado à música brasileira para o agrado de todos

Mais uma vez, a comunidade portuguesa teve a oportunidade de 
ver e ouvir nossa querida amiga poveira, Isaura Milhazes, de cor-
po e alma soltar a voz em uma belíssima participação no show 
do aniversário do Programa Brasil Aqui Agora- Maneca e Idália

O casal Idália e Maneca ao lado do Felipe Mendes e do casal An-
tonio Ladeira e esposa Iris, homenageando com flores, a fadista 
Maria Alcina e um Lp gravado pela querida artista

Familia 
Maneca em 
peso presti-
giando esta 
linda festa: 

Idália e Ma-
neca, com 

seu neto 
Fradick, 

filha Rosân-
gela, Tereza 

Estevinho, 
Lereno, 

Nina, Carlos 
e Cacilda

Um dia especial para o Maneca. Na foto com a amiga, Maria 
Alcina, os amigos Dr. Roberto, esposa Jô, Comendador Afonso 
Bernardo, esposa Florbela e demais familiares, atentos à voz da 
querida fadista 

Marcando presença na festa do Programa Portugal Brasil Aqui e 
Agora, os casais: Presidente da Casa do Porto Manuel Branco e 
esposa Berta Branco, Comendador Henrique Loureiro e esposa 
Rosa Loureiro, participando deste evento

Mais amigos e desta vez representando a Casa das Beiras, o 
Presidente José Henrique, esposa Verônica, o vice-presidente 
Luís Ramalhoto e sua mãe D. Lourdes, sendo recepcionados 
pelo presidente da Casa anfitriã, Ernesto Boaventura

Outra mesa de destaque, o casal Maria Vaz, esposo Manuel Ro-
cha, filho, Dr. Carlos, neto e noiva, dando todo prestígio aos ami-
gos Maneca e Idália, pelo aniversário do Programa 

O casal Maneca e Idália era só alegria neste momento em que 
comprimentava amigos desta mesa: o casal Nelson e Arminda, 
comemorando Bodas de Diamante e familiares, não deixaram de 
prestigiar esta festa. Um carinho especial para Suzaninha e sua 
tia Ana ouvintes assiduas do Programa aniversariante 

Num momento de descontração e simpatia vemos a fadista, Ma-
ria Alcina confraternizando-se com o empresário, Comendador 
José Morais, e esposa Sra. Berenice, nesta festa tão querida de 
todos os amigos

Ao entrar, no passado do-
mingo, na Casa da Vila 

da Feira, via-se no palco, a 
Imagem de N.Sra. de Fáti-
ma ornamentada de flores 
brancas. Era o aniversário 
do Programa Brasil Portugal 
Aqui Agora, onde Maneca e 
Idália dão um show de co-
municação. As orações na 
voz da Idália é um momento 
mágico daí, Nossa Senhora 
presente, onde ouviu as ora-
ções, todos de mãos dadas 
sob as bênçãos do Cônego 
Abílio de Vasconcelos.

O salão cheio, antecipa-
va o sucesso da festa que 
teve o Conjunto Amigos do 
Alto Minho, puxando a ale-
gria e o salão encheu-se de 
“pés-de-valsa” da nossa co-

munidade.
Presenças importantes 

de amigos, convidados e 
patrocinadores desse con-
ceituado programa que 
cumpre seu papel de divul-
gar tudo o que diz respeito à 
nossa terra.

O almoço, com o esti-
lo da Casa anfitriã, fartura, 
atenção e toda a diretoria, 
presidida pelo amigo Ernes-
to Boaventura, organizando 
esta parte.

Maneca, Idália e toda 
sua família empenhados em 
“bem receber” cumprimen-
tavam os seus ouvintes que 
lá foram para prestigiá-los,

Segue a festa, com a ale-
gria. Os tradicionais leilões 
com o Maneca e Sr. Eduar-

do davam o tom da disputa 
de “quem dá mais”.

O show ficou por conta 

da nossa fadista, Maria Al-
cina que cantou como sem-
pre, com emoção e garra, os 
amigos presentes a presti-
giavam e cumprimentavam 
quando passava entre eles, 
acompanhada pelo guitar-
rista Vitor Lopes e na viola 
Oscar Marques.

Isaura Milhazes apresen-
tou-se cantando a Canção 
do Imigrante e o folclore da 
sua terra, sendo acarinhada 
por todos participavam des-
ta festa.

O encerramento desta 
belissima tarde deu-se com 
o “parabéns  p’ra você” e o 
bolo distribuido por todos 
os presentes e a certeza de 
que mais celebrações volta-
rão a ser festejadas.

PARABÉNS
Todos os presentes nesta linda festa deram as mãos para a ora-
ção à N.Sra., num momento de fé acompanhando o querido Cô-
nego Abílio Vasconcelos e o casal Maneca e Idália
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Brasil e Portugal passam por um momento de intenso redescobrimento, e o 
intercâmbio na vertente das artes e da cultura é um dos seus focos principais. 
Neste contexto, o Consulado Geral de Portugal em São Paulo abre o Experi-
menta Portugal 17, a terceira edição da iniciativa que visa estreitar ainda mais 
os laços entre as duas nações na maior cidade de língua portuguesa do mundo, 
que é São Paulo. “Acredito que estamos vivendo um momento único que o Ex-
perimenta Portugal 17 procura testemunhar e celebrar, fomentando ainda mais 
o período de intercâmbio e intimidade criativa entre agentes culturais de várias 
gerações entre os dois países, a partir de São Paulo”, diz Paulo Lopes Louren-
ço, Cônsul Geral de Portugal. “Das artes plásticas ao fado, da gastronomia à 
literatura, 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 Portuguesas, que se comemora a 10 de junho, este ano com 
a presença de importantes autoridades portuguesas na capital paulista.
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)

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

Encontro de amigos no “Almoço das Terças”
Mesmo com muitos amigos deste con-
vívio fora do Brasil, pois foram para a 
tradicional festa s de Malta, tem estado 
concorrido o já habitual Almoço das Ter-
ças no Cais do Porto. No ultimo dia 16 de 
Maio de 2.017,lá estivemos e pudemos 
comprovar o grande número de amigos 

que lá se encontram, para um bom papo, 
reverem outros amigos e saborear a de-
liciosa gastronomia portuguesa. Caro 
leitor apareça você também por lá, e 
comprove este salutar convívio, sua par-
ticipação é por adesão. Informações e 
reservas pelo fone 3228.262.

Presentes vemos a fadista Gloria de Lourdes e os amigos Sr. Edson Manto-
ani e o Dr. Osvaldo Vitorato diretor do Juventus e ex-ceo da Black &Decker.

Muitos foram os amigos presentes 
ao Arouca São Paulo Clube no ulti-
mo dia 14.05.2017. Primeiramente 
tivemos a parte religiosa com missa 
na Capela da Rainha Santa Mafalda, 
celebrada pelo Padre Luciano, da 
Igreja Salete e participação do co-

ral também. Na seqüencia tivemos 
uma procissão pelas dependências 
do clube com os andores da Rainha 
Santa Mafalda, Nossa Sra. De Fáti-
ma. Nesse dia o Arouca estava tam-
bém comemorando o Dia das Mães, 
e quem lá esteve saboreou a delicio-

sa Bacalhoada ali servida além de 
outros pratos, saladas e acompa-
nhamentos. O presidente Sr. José 
Pinho saudou a todos os presentes, 
agradeceu a presença de todos e fez 
uma saudação especial as mamães 
presentes. Na continuidade adentrou 

o Rancho Folclórico do Arouca São 
Paulo Clube que ali apresentou seu 
repertorio com modas arouquenses, 
e claro não faltou o tradicional arras-
ta pé. Confira mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.br ou no 
facebook/Portugal em Foco.

Arouca Comemorou Dia das Mães
E Venerou a Rainha Santa Mafalda 

A chegada da procissão junto a estatua da Rainha 
Santa Mafalda com os andores. Detalhe da celebração da santa missa. A procissão pelas dependências do clube.

Reunidos neste dia vemos a Sra. Maria Apareci-
da Rocho, a Sra. Yvette Pinto, a Sra. Julia da M. 
Silva, o Sr. José Afonso e o vice presidente Com. 
Artur Andrade Pinto.

O Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira, 
a esposa Sra. Maria Aurora de S. Pereira, o filho 
Dr. Franklim A. de Sá Pereira, o Com. Artur A. 
Pinto, o Sr. Antonio S. Gomes, o presidente Sr. 
José Pinho, a filha Sra. Márcia C. Reis, o neto Vi-
nicius e o genro Dr. Rafael Reis.

No dia das mães vemos a matriarca Sra. Deolinda 
Rocha, os filhos  Antonio, Jose Carlos e Armin-
da, as noras, Marli e Giovana, os netos Fernando, 
Bernardo, Julia, Guilherme e a Vitoria. 

O drama da comunidade portuguesa na Venezuela
Por: Daniel Bastos

As notícias sobre os graves pro-
blemas econômicos, políticos e 
sociais que nos chegam diaria-
mente da Venezuela, são revela-
doras da situação dramática vivida 
atualmente neste país da América 
do Sul, onde há aproximadamen-
te meio milhão de portugueses. O 
peso da emigração portuguesa na 
Venezuela remonta aos anos 40, 
prolongando-se até aos anos 80, 
motivada principalmente pela fuga 
à pobreza e pela procura de melho-
res condições de vida. Inicialmen-
te, os portugueses na Venezuela 
dedicavam-se sobretudo à agricul-
tura, no entanto a partir da segunda 
metade do séc. XX, a grande maio-
ria, maioritariamente oriunda da 
Madeira, passou a dedicar-se ao 
comércio de produtos alimentares, 
como padarias, pequenas mercea-

rias, lugares de venda de sandes 
e sumos, e inclusivamente à pe-
quena e média indústria, especial-
mente no setor das manufaturas. 
Perfeitamente integrados na so-
ciedade venezuelana, os emigran-
tes portugueses, segunda maior 
comunidade lusa na América Lati-
na, a seguir ao Brasil, são um elo 
fundamental do processo de de-
senvolvimento da pátria de Simón 
Bolívar, assumindo-se hoje os seus 
negócios e empresas como uma 
referência, mas também como um 
alvo de pilhagens e roubos muitas 
das vezes manchados de sangue. 
A situação tem-se agravado nos 
últimos meses, e a tensão pela fal-
ta de bens essenciais, no contexto 
de uma profunda crise econômica 
e politica, tem gerado violentos 
protestos e confrontos que já fize-

ram dezenas de mortos e feridos, 
assim como inúmeros assaltos a 
supermercados e lojas. Num país 
marcado por uma das taxas de 
homicídio mais altas do mundo, e 
pela inexistência de medicamentos 
em farmácias e hospitais, a falta de 
segurança e o caminho que a Ve-
nezuela parece seguir em direção 
ao abismo, estão a levar muitos 
emigrantes a ponderar ou 
mesmo a partir para Portu-
gal, sendo já notório que há 
cada vez mais emigrantes 
a regressar à Madeira. Não 
é por acaso que o governo 
português assumiu publi-
camente possuir um plano 
de contingência para a co-
munidade portuguesa na 
Venezuela. Os sinais são 
cada vez mais demonstra-

tivos do drama por que passam es-
ses nossos compatriotas, pelo que 
a sociedade portuguesa em geral, 
e a madeirense, em particular, tem 
que se preparar e unir esforços, em 
nome da solidariedade nacional, 
para a eventualidade de ter que 
receber as centenas de milhares 
de portugueses que vivem e traba-
lham na Venezuela.
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A biblioteca de Marcello Caetano
A mais primorosa das biblio-

tecas das Américas, re-
conhecida até mesmo na Europa 
como uma das jóias das letras, o 
Real Gabinete Português de Lei-
tura, do Rio de Janeiro, se prepara 
para hospedar, nas dependências 
de seus novos anexos, a pedido 
do Palácio São Clemente, sede do 
Consulado-Geral de Portugal na 
Cidade Maravilhosa, os 30 mil vo-
lumes do precioso acervo de livros 
e documentos do Professor Mar-
cello Caetano (1906 – 1980), che-
fe do governo deposto, há 43 anos, 
pela Revolução dos Cravos. Foi o 
próprio Presidente da República de 
Portugal, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, quem liderou a ação para salvar 
a library caetanista, que passa-
ra a integrar o espólio da Universi-
dade Gama Filho, após a falência 
da tradicional instituição de ensi-
no do bairro carioca da Piedade – 
onde o ex-titular do governo portu-
guês deu aulas 
nos seis anos 
em que esteve 
no exilado Bra-
sil. Ele morre-
ria aqui sem re-
ver sua amada 
Lisboa. Consi-
derado o maior 
dos mestres 
em língua por-
tuguesa do Direito Administrativo, 
disciplina da qual foi catedrático na 
Universidade de Lisboa, a extensa 
biblioteca representa o único bem 
que conseguiu recuperar em Por-
tugal e, com a ajuda financeira da 
Gama Filho, pôde trazer para o Rio 
de Janeiro - por gratidão, em tro-
ca, doou em vida todas as obras 
à universidade brasileira. Não só 
compêndios essencialmente jurídi-
cos se encontram entre as rarida-
des livrescas de Marcello Caeta-

no, mas ainda valiosíssimas peças 
de interesse histórico como, por 
exemplo, “Memória de Dom João 
I”, edição de 1731, e os cinco to-
mos das “Ordenações e Leys do 
Reyno confirmadas e estabeleci-
das por Dom João V”, publicados 
pela primeira vez em 1747. A Justi-
ça autorizou, em dezembro último, 
a transferência para o Real Gabi-
nete, porque o prédio que ocupa, 
na Gama Filho, está bastante dete-
riorado e há risco da perda da co-
leção.

Tive oportunidade de tentar 
uma entrevista com Marcello 

Caetano, quando jovem repórter da 
revista semanal MANCHETE, em 
junho de 1974, logo depois que ele 
chegou ao Rio de Janeiro e pas-
sou a atuar como orientador de te-
ses de mestrados na Gama Filho. 
Fui acompanhado de seu antigo fo-
tógrafo oficial, Lúcio Macedo, que 
também veio exilado, e começa-

ra a trabalhar 
na Bloch Edi-
tores. Lúcio 
Macedo o co-
nhecia bem e 
estava habitu-
ado a retratá-
-lo nos even-
tos no Palacete 
de São Bento – 
residência, até 

os nossos dias, do chefe de go-
verno português.  Marcello Caeta-
no atendeu-nos com delicadeza, 
na presença do então Reitor Luis 
Gama Filho (1906 – 1978), e nos 
disse que não concederia a entre-
vista, porque havia se comprome-
tido com o regime do Presidente 
do Brasil, General Ernesto Geisel 
(1907 – 1997), ao solicitar asilo, a 
não fazer nenhum pronunciamen-
to na imprensa. Revelou-nos que, 
a rigor, sequer deveria nos rece-

ber, porém, por ali estarem, para 
além do Reitor, o seu antigo fotó-
grafo, ele apenas nos cumprimen-
taria e aceitaria o cafezinho ofe-
recido pela secretária da Reitoria. 
Saímos decepcionados. Tínhamos 
chegado a conversar com o ex-pre-
sidente do Conselho de Ministros 
de Portugal, entretanto, não podí-
amos nem noticiar que estivemos 
com ele – silêncio quebrado nes-
ta coluna. Marcello Caetano, com 
efeito, jamais deu uma entrevista a 
qualquer jornalista durante os anos 
de exílio. Amargurado pela forma 
como foi afastado do governo, ten-
do desembarcado no Brasil, depois 
de permanecer semanas confina-
do na Ilha da Madeira, sem docu-
mentos e dinheiro, hospedou-se no 
Hotel Hilton, em São Paulo, com as 
diárias pagas por amigos da comu-
nidade portuguesa, indo, em segui-
da, para o Rio de Janeiro – vivendo, 
inicialmente, no Mosteiro de São 
Bento, no centro da cidade, e, pos-
teriormente, num apartamento na 
Zona Sul alugado pela Gama Filho.

Recordo-me que Marcello 
Caetano, um acadêmico 

austero, com brilhante carreira, nas 
décadas de 1940 e 1950, no dicas-
tério do Ultramar, chamado à épo-
ca de Ministério das Colônias, pa-
recia não aprovar a ‘informalidade’ 
dos brasileiros – como também Lú-
cio Macedo, muito elegante e edu-
cado, que, saído dos salões do 
Palacete de São Bento, sentia-se 
muitas vezes um peixe fora d’água, 
conforme comentara em algumas 
ocasiões, a registrar o dia-a-dia 
dos cariocas. Mas a ‘informalida-
de’ é um traço marcante do mundo 
que o português criou ao Sul das 
Américas. E mal poderiam imagi-
nar, Marcello e Lúcio, que a ‘infor-
malidade’ dos trópicos alcançaria a 
Europa ainda no século XX.

Dia 01.06.2017
Clara Lucinda Soares Duarte; Amílcar 
Casado (ex-presidente da Portuguesa 
de Desportos); Vladimir G. Lopes (Elos 
Sul); o Felipe Sardinha Gonçalves (Gru-
po Folc. Da Casa Ilha da Madeira); Dr. 
Carlos Carreira; Cristina Pinho esposa 
do amigo Oliveira; data do aniversario da 
amiga Sra. Darci Marques (Diretora da 
Associação dos Poveiros de São Paulo).
Dia 02.06.2017
Tatiana R. Martins (filha Luis Martins); 
Aniversario de casamento dos amigos 
Dra. Marilene e Dr. Carlos Carreira.
Dia 03.06.2017
Isaias dos Santos Paulo (integrante do 
R. F. Aldeias da Nossa Terra e do Gru-
po Folc. dos Veteranos de São Paulo do 
Clube Português); Amélia Grosso (filha 
do amigo Sr. José Grosso); José Luis do 
Nascimento Santos (ex-presidente da 
Casa de Portugal de Campinas); Maria 
Jose Marques amiga de longa data. 
Dia 04.06.2017
Tomaz Amiratti; Faria aniversario nes-
te dia o falecido Dr. Antônio Ermírio de 
Morais (ex-presidente da Beneficência 
Portuguesa de São Paulo).
Dia 05.06.2017
Aniversário de casamento dos amigos 
Antônio Rodrigues Ferreira (ex-Presiden-
te do Elos Sul) e Sra. Patrocínia Ferreira; 
a amiga Margarete Paterno (Consulado 
Geral de Portugal em São Paulo); e Letí-
cia Valpereiro (Integrante do Grupo Folc. 
Da Casa de Portugal de São Paulo).
Dia 06.06.2017
Maria Emilia Fernandes; Esmeralda Gam-
boa Cabral (esposa Antonio Cabral dos An-
jos); Teresinha Martins (esposa do amigo 
Abílio Martins); Renata Tem Tem (neta Sr. 
Tem Tem); neste dia, faleceu o saudoso Dr. 
Perry Vidal; Sr. João dos Santos Martins 
(esposo D. Maria Isabel do Grupo da Casa 
de Brunhosinho e do Grupo Folc. dos Vete-
ranos de São Paulo do Clube Português).
Dia 07.06.2017
Mario Fernandes Neves.

Dia 03.06.2017
Noite da Pizza na Casa de Bru-
nhosinho
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 
Miguel Paulista. Reservas de convites 
pelos fones (11) 2401.6580 com Julia-
na ou 4634.0804 com Fabiana 
Festa Junina na Casa de Portu-
gal de Campinas
Você não pode perder as grandes fes-
tas Juninas da Casa de Portugal de 
Campinas, que acontecerão em todos 
os sábados até o dia 08 de Julho sem-
pre a partir das 19,30 horas. Comidas 
típicas, bebidas, o melhor da culinária 
portuguesa, entrada franca e você paga 
o que consumir. Informações no local 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – 
Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia 04.06.2017
Almoço Convívio nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São 
Paulo, estará realizando neste dia 
mais um almoço convívio quando te-
remos como prato principal o especial 
bacalhau ali preparado além de ouros 
pratos, diversas saladas e acompanha-
mentos. A animação estará por conta 
do Rancho Folc. Raízes de Portugal. 
Convites e informações 2503.2835 – 
2967.6766 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria - São Paulo 
Dia 08.06.2017 
Jantar Harmonizado no ABC
A Casa de Portugal do Grande ABC 
convida em comemoração ao Dia 
de Portugal, para um jantar harmo-
nizado a partir das 20,30 horas, ela-
borado pelo Chef de cozinha Ma-
nuel Gonçalves membro da Rota do 
Azeite de Trás os Montes, de onde 
são os vinhos servidos nesta noite. 
Teremos Salada de Bacalhau sobre 
Torrada de Azeite Transmontano, 
Birutas de presunto Parma em pão 
com tomate, Vitela assada e lami-
nada com migas Transmontanas, 
Torta de Laranja com compota de 
azeitona. Vinhos Quinta das Corri-
ças Branco, Quinta dos Castelares 
Tinto e Thyro Colheita Tardia. Traje 
esporte fino. Convites e informa-
ções R. Nossa Senhora de Fátima 
55 - Santo André – São Paulo - fo-
nes (011) 4436.0223 – 4438.0188  
Dia 10.06.2017 
Comemorações do Dia de Portugal
Ato Cívico alusivo ao dia “10 de Ju-

nho: Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas”
Colocação de Flores junto a Ca-
mões, às 11 horas.Local: Rua da 
Consolação, 94 - Biblioteca Mu-
nicipal de São Paulo com o apoio: 
Consulado Geral de Portugal em 
São Paulo, Câmara Portuguesa e 
Prefeitura da Cidade de São Paulo
Festa Junina na Casa de Portugal 
de Campinas
Você não pode perder as grandes fes-
tas Juninas da Casa de Portugal de 
Campinas, que acontecerão em todos 
os sábados até o dia 08 de Julho sem-
pre a partir das 19,30 horas. Comidas 
típicas, bebidas, o melhor da culinária 
portuguesa, entrada franca e você paga 
o que consumir. Informações no local 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – 
Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia 11.06.2017
Sardinhada Portuguesa e Febras 
no Arouca
Você não pode perder a partir das 12 
horas, mais uma grande sardinhada e 
febras no Arouca e ainda caldo verde 
também. Como atração teremos a 
exibição do Rancho Folclórico Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca. Informa-
ções convites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 

2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 
Almoço Dançante na Lusa
A Associação Portuguesa de Des-
portos estará neste dia realizando 
mais um almoço convívio tendo 
como prato principal o saboroso 
bacalhau além de outros pratos e 
varias opções de saladas e acom-
panhamentos. A animação estará a 
cargo da Banda Os Típicos de Vila 
Verde. Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – São Paulo 
Fone (11) 2125.9400 
Comemoração do Dia de Portu-
gal na Casa de Portugal
Não perca, grande show de guitarra 
portuguesa com Wallace Oliveira - 
Trio e convidados e pré lançamen-
to do CD “Nova”, juntamente com 
o lançamento do livro “Vera Cruz 
a vida desconhecida de Pedro Ál-
vares Cabral do poeta Português 
João Morgado a partir das 18 horas 
com entrada franca. Local-  Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 13.06.2017
Comemorações do Dia de Portugal
Ato Solene “10 de Junho: Dia de 
Portugal, de Camões e das Comuni-
dades Portuguesas”, local: Assem-
bléia Legislativa do Estado de São 
Paulo - Plenário Franco Montoro
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O Sporting está de-
terminado em segurar 
o defesa-central para a 
nova temporada e, sabe 
A BOLA, a SAD apenas 
aceitará vender o passe 
do jogador a troco de 25 
milhões de euros; sendo 
que Rúben Semedo tem 
uma cláusula de rescisão 
no valor de 45 milhões.

Newcastle e Lille são 
os clubes que têm o joga-
dor debaixo de olho, mas 
Semedo é igualmente 
seguido por outros em-
blemas. Porém, o alto va-

Depois de terem garantido a subida ao Campeo-
nato de Portugal, o Canelas derrotou o Paredes, nas 
grandes penalidades, por 4-3, e venceu a Taça Distrital 
da Associação de Futebol do Porto.

Uma semana a se-
guir à saída de Nuno Es-
pírito Santo e depois de 
tantos nomes terem sido 
equacionados, a cadeira 
de treinador no FC Porto 
continua livre. 

Segundo pode-se ler 
esta segunda-feira em A 
BOLA, a decisão de Pinto 
da Costa está iminente e 
o FC Porto não passará 
mais uma semana com-
pleta sem treinador. 

Pedro Martins, Paulo 
Sousa e Sérgio Concei-

O avançado paraguaio Walter González, que esteve cedido ao 
Arouca no último ano e meio, pode rumar ao futebol italiano, nomea-
damente ao Carpi, clube que luta pela subida ao Calcio.

O jogador de apenas 21 anos regressou aos paraguaios do Olím-
pia, clube com o qual tem contrato, mas o seu regresso à Europa 
pode estar iminente.

Ainda no universo arouquense, a direção do clube está à procura 
de um novo treinador, sendo que José Gomes, treinador português do 
Al Taawon, da Arábia Saudita, está fora de hipótese.

Walter González tem
mercado em Itália

Canelas vence
Taça Distrital

Rúben Semedo só
sai por 25 milhões

lor que o leão pede pelo 
passe de Rúben Semedo 
torna a saída do central 
muito pouco provável.

Novo treinador para
decidir esta semana

José Peseiro, que já passou por Sporting e FC Porto, não tem dúvidas em 
considerar que o Benfica tem a hegemonia do futebol português, não sendo por 
acaso que tal acontece. 

“Todos reconhecem com facilidade que o Benfica foi mais forte. Conquis-
tou nos últimos anos uma posição no futebol português que não é por acaso. 

Acho que os próprios adversários devem reconhecer e trabalhar para 
encontrar os níveis de organização que o Benfica apresenta em to-

dos os setores. Não é só ter bons jogadores e bons treinadores, é 
preciso ter tudo aquilo que o Benfica demonstrou possuir”, disse 
o atual treinador do Al Sharjah (Emirados Árabes Unidos), em de-
clarações à Renascença.

Os presidentes de 
Benfica e V. Guimarães, 
Luís Filipe Vieira e Júlio 
Mendes, almoçam este 
domingo em Oeiras com 
o presidente da Federa-
ção, Fernando Gomes, 
entre outras das princi-
pais figuras do futebol 
português.

Como anfitrião do 
evento que decorre no 

ção continuam a ser no-
mes ventilados e a deci-
são não vai tardar.

Diretoria de Benfica e V. Guimarães 
almoçam com presidente da FPF

“Todos reconhecem com facilidade que
o Benfica foi mais forte” - José Peseiro

Palácio Marquês de Pom-
bal, em Oeiras, está o 
presidente da Câmara 
Municipal, Paulo Vistas, 
presentes também o se-
cretário de Estado da Ju-
ventude e Desporto, João 
Paulo Rebelo, o presiden-
te da Liga, Pedro Proen-
ça, também José Fonte-
las Gomes, presidente da 
APAF, entre outros.
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Findo o jogo no Jamor, o Presiden-
te da República optou por deixar uma 
análise mais apurada para ele mesmo, 
mas não resistiu, todavia, a comentar 
“uma final muito difícil, jogada com 
muita garra de parte a parte”. 

Entrevistado pela RTP, ainda as-
sim Marcelo Rebelo de Sousa deixou 
a sua análise distanciada sobre a final 
da Taça de Portugal. 

“Foi uma final muito difícil, com mui-
ta chuva, que afetou sobretudo a pri-
meira parte, mas ainda assim jogada 
com muita garra de parte a parte”, as-
sinalou o chefe de Estado. 

E também fez questão de parabe-
nizar as duas equipes, “principalmente 
o vencedor”, e também o vídeo-árbitro.

“O resto comento para mim”, 
concluiu.

O jogo, no Jamor, dian-
te do Vitória de Guimarães 
não foi fácil. O ambien-
te era frenético, a chuva 
marcou presença e o ad-
versário foi (muito) aguer-
rido.

 A época tinha um de-
safio histórico para o 
Benfica. Conquistar o te-
tracampeonato era uma 
ambição que os adeptos 
viram transformada em 
realidade há duas se-
manas. No domingo, Rui 
Vitória e os jogadores en-
carnados tinham mais um 
desafio e responderam 
positivamente ao con-
quistarem mais um tro-
féu, conseguindo não só 
arrecadar a 26.ª Taça de 
Portugal, como também a 
11.ª dobradinha na histó-
ria do clube.

O jogo, no Jamor, dian-
te do Vitória de Guimarães 
não foi fácil. O ambiente 
era frenético, a chuva mar-
cou presença e o adversá-
rio foi (muito) aguerrido.

Depois de uma primeira 
parte sem gols, o segundo 
45 minutos foram reche-
ados de gols e, acima de 
tudo, de muita emoção.

Raúl Jiménez e Sal-
vio marcaram para o lado 
das águias, ao passo que 
o Zungu marcou o gol de 
honra dos conquistadores.

Pelo meio, ainda esteve 
à estreia do vídeo-árbitro 
que, feitas as contas, não 
teve qualquer influência no 
resultado da partida.

Mas afinal quem foi o 
grande responsável pela 

Cumpre-se este sába-
do 30 anos sobre a primei-
ra grande conquista inter-
nacional do FC Porto. Foi 
a 27 de maio de 1987, no 
estádio do Prater, em Vie-
na, que os dragões ven-
ceram o Bayern Munique 
por 2-1, valendo a então 
chamada Taça dos Clubes 
Campeões Europeus.

A data é assinalada pelos 
dragões com a inauguração 
oficial da exposição ‘V – 30 
Anos de Viena’, no Museu, 
a partir das 16 horas.

O Sporting ao empatar, 
este sábado, no terreno 
do FC Porto (1-1) garantiu 
a conquista do campeona-
to nacional de juniores.

Os jovens leões inau-
guraram o marcador na 
primeira parte através de 
Demiral, tendo os dra-
gões respondido, na etapa 
complementar, através de 
António Xavier.

O jogo terminou com os 
ânimos quentes e alguns 
confrontos entre os joga-
dores das duas equipas

Jorge Jesus esteve 
com um pé no Paris 

Saint-Germain mas a 
ida para o vice-campeão 
francês está agora mais 

complicada, depois de 
o presidente do clube 
da capital francesa ter 

garantido que “Unai 
Emery será o treinador 

na próxima época”. 

André Ribeiro, jovem 
avançado de apenas 19 
anos, nascido na Suíça 
mas internacional sub-20 
português, pode ser re-
forço do Sporting para as 
próximas temporadas re-
fere  deste domingo. 

O jovem jogador, for-
mado no Étoile Carouge, 
e que desde 2014 repre-
senta o Zurique, estava 
referenciado pelos leões 
desde a temporada pas-
sada, mas ultrapassados 

os três jogos da fase de 
grupos do Mundial sub-
20, em que foi titular com 
Zâmbia e Irão, o Spor-
ting dissipou dúvidas e 
mal termine a competi-
ção avança com propos-
ta formal. 

O SC Braga também 
está na corrida pelo avan-
çado, sendo que os arse-
nalistas avançaram com 
proposta formal ainda an-
tes de André Ribeiro se-
guir para a Coreia do Sul.

O treinador português foi uma das figuras da Ligue 1.
De acordo com o programa Teléfoot, Sérgio Concei-

ção tem vindo a ser observado pelo emblema do princi-
pado. Uma má notícia para o FC Porto, tendo mais um 
clube na corrida pelo técnico sensação da Ligue 1.

Recorde-se que Sérgio Conceição, 42 anos, renovou 
recentemente com o Nantes por mais duas épocas, ou 
seja até 2020.

“Foi uma final jogada 
com muita garra de 

parte a parte”  Marcelo 
Rebelo de Sousa

Benfica aproveitou boleia
do tetracampeonato e

chegou à 11.ª dobradinha

conquista da dobradinha? 
Haveria muitos nomes 
para premiar, mas o mais 
importante terá de ser o 
de Rui Vitória. O treinador 
que, na temporada passa-
da sucedeu a Jorge Jesus 
à frente do comando téc-
nico das águias, vê agora 
o seu nome inscrito numa 
lista de ilustre que conse-
guiram tamanho feito.

No que diz respeito so-
mente aos técnicos por-
tugueses, Rui Vitória se 
junta a Cândido Oliveira, 
Mário Lino, António Olivei-
ra, José Mourinho, Jesu-
ado Ferreira, Villas-Boas 
e... Jorge Jesus.

Conquistadores pouco 
eficazes nas finais da pro-
va rainha

A equipe do Vitória de 
Guimarães tem um lado 
aguerrido que deixa qual-
quer adepto apaixonado 
pelo conjunto vimaranen-
se. O caminho até à final 

de domingo foi complica-
do, mas os adeptos es-
peravam assistir a uma 
reedição da temporada 
2012/13.

No entanto, desta feita 
o resultado foi o mesmo 
mas o triunfo pendeu para 
o lado dos encarnados.

Em suma, em sete pre-
senças na final da Taça de 
Portugal, os vimaranenses 
somam a sexta derrota.

Dados dão razão ao re-
sultado

A melhor forma de ana-
lisar a justiça do resultado 
será pela consulta das es-
tatísticas do jogo. Essas 
mostram-nos um domínio 
claro dos encarnados no 
que à posse de bola diz 
respeito (60% contra 40%).

Relativamente à ques-
tão disciplinar, a despesa 
dos cartões amarelos foi 
dividida pelos dois clubes 
com três cartões amarelos 
para cada lado.

Dragões celebram 30 anos sobre
a primeira conquista europeia

Às 20 horas, no Centro 
Social Luso Venezolano, 
em Nogueira da Regedou-
ra, há um jantar com a pre-
sença de vários jogadores 
que participaram nessa 
brilhante campanha, as-

sim como do presidente 
Pinto da Costa.

Ao longo de todo o dia, 
de resto, decorrerá a ini-
ciativa Dia do Clube, que 
decorre ao longo de todo o 
dia no Estádio do Dragão.

Leões são 
campeões
nacionais

de juniores

Atenção FC Porto: Sérgio
Conceição no radar do Monaco

Leões avançam
por André Ribeiro

Antero Henrique pode
insistir com Jorge Jesus
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Acolher para a vida

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

Viver em sociedade demanda a aceitação de normas de 
conduta que estabeleçam direitos e deveres individuais para 
harmonia da coletividade. É conceitualmente perfeito. Mas, 
na prática, existem níveis de tolerância da transgressão.  Um 
astro da música pode estar no palco sob efeito de drogas, e 
ainda assim será idolatrado pela multidão. A mesma condes-
cendência, no entanto, não alcançará um infeliz usuário de 
craque, jogado na sarjeta.

Para o poder público não pode haver distinção entre uma 
e outra situação, no que diz respeito às políticas de saúde 
voltadas para o tratamento de usuários de drogas. A lei deter-
mina que o usuário de drogas só pode ser acolhido se assim o 
desejar. Nestes primeiros quatro meses de 2017, a Prefeitura 
do Rio já fez oito operações na cracolândia da Avenida Brasil, 
altura da comunidade Parque União. Dezoito pessoas foram 
acolhidas. As ações são comandadas pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme entendi-
mento do Ministério Público Estadual, e envolvem outros ór-
gãos: Seop, Guarda Municipal, Polícia Militar, Comlurb, Saúde.

As políticas de assistência social adotadas pela Prefeitura 
do Rio respeitam os direitos individuais das pessoas, conforme 
determina a lei. Não é possível acolher compulsoriamente. 
Estamos tratando de pessoas, seres humanos. Na nossa 
gestão não haverá violência contra os usuários de drogas. Mas 
isto não significa se omitir diante de um problema tão grave. 
Estamos em constantes reuniões com o MP e a secretaria de 
Saúde para buscar soluções, porque deixar na rua uma pes-
soa sob efeito de drogas não é dar dignidade a ela. O usuário 
de drogas da cracolândia está em constante risco e também 
oferece risco à população.

Não permitiremos que se repitam ações cosméticas, como 
aquela que antecedeu as Olimpíadas, quando 84 usuários 
de drogas foram acolhidos dentro do Programa Proximidade. 
Tão logo o fim dos jogos, os dependentes químicos voltaram 
todos para as ruas e o programa foi encerrado. Em 2011, 2.924 
usuários de drogas foram retirados das ruas, em 63 operações. 
O acolhimento era feito compulsoriamente, ou seja, sem que 
a pessoa concordasse, à força. Foram retirados na base da 
violência, e nada mudou.  Em 2012, o Ministério Público proibiu 
as ações compulsórias, através do termo de ajuste de conduta 
da assistência social.

Não existe solução simples para um problema tão com-
plexo. Os dependentes químicos que perambulam pelas 
cracolândias são vítimas que estão na ponta de uma longa 
atividade criminosa, que movimenta bilhões de reais todos os 
anos. Acredito na força das mãos estendidas para auxiliar e 
acolher quem deseja abandonar as drogas. Pegar pelo laço, 
como um animal solto na estrada, jamais terá o meu aval 
enquanto responder pela secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos da prefeitura do Rio.

Secretária Municipal de aSSiStência 
Social e direitoS HuManoS

do rio de Janeiro
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Festa do Programa Portugal Brasil      Aqui e Agora no Vila 
O casal Ire-

ne e Adão 
Ribeiro, 
sempre 

presença 
marcante 

na festa do 
Programa 

Portugal 
Brasil Aqui 

e Agora

Outro casal 
maravilha da 

nossa co-
munidade, o 

“Sangue Bom 
da Barão” 

Comendador 
José Morais 
e sua eterna 

namorada, 
Sra. Berenice, 

sempre com 
aquela simpli-

cidade

A simpatia 
é marca 
registra-
da deste 

belo casal 
visiense, 

a Mariazi-
nha Vaz e 
o homem 

de fé, 
Manuel 
Rocha

Presença 
obrigatória na 
vida do casal 
de radialistas 
Idália e Mane-
ca, seu irmão 
que a vida lhe 
deu, o casal 
Comenda-
dor Afonso 
Bernardo e 
esposa Sra. 
Florbela

Outro belo 
casal que 
foi home-
nageado 
pelo casal 
Idália e 
Maneca, o 
empresári 
-artista, 
Antônio 
Serápico 
e esposa 
Fernanda

Norberto 
Teixeira 
e esposa 
Luzia re-
cebendo 
um lindo 
buquê de 
flores

Demos-
trando 

alegria na 
festa de 

aniversário 
do 36.º 

Programa 
Portugal 

Brasil 
Aqui e 

Agora, Dr. 
Roberto e 
esposa Jô

Antônio Ribei-
ro e esposa 

Maria Antônia 
se fazem 

presentes nas 
Casas Regio-

nais Portu-
guesas, casal 

simpatia da 
comunidade 
foi homena-
geado com 

flores, nesta 
linda festa

Grande ami-
go da famí-
lia Maneca, 
o dinâmico 

empresário, 
José Brites 

e esposa 
Sra. Irene, 

não podiam 
deixar de le-
var o abraço 
aos amigos

Outro casal 
muitíssimo 

amigo da fa-
mília Maneca, 
a carismática 
Vanda Rocha 

e esposo Edu-
ardo Rocha 

com a amiga, 
Idália Maneca 
radiante pelo 
resuldado da 

festa

O radialis-
ta Dimas 
Ramos com 
sua amiga, 
a fadista, 
Maria Alcina 
na festa do 
Programa 
Portugal 
Brasil Aqui 
e Agora, no 
passado 
domingo

Bela imagem 
de Felipe 
Mendes 
(Portugal em 
Foco) com 
os amigos, 
o casal  Ca-
milo Leitão 
e Rose sua 
filhinha 
Camila, e o 
vovô- Presi-
dente feiren-
se, Ernesto 
Boaventura

O cantor 
romântico, 
Mário Simões, 
esposa Maria 
Simões, com 
os amigos, o 
casal Mariluce 
e esposo An-
tônio Martins, 
do Posto Ale-
gria receben-
do o abraço 
do amigo 
Maneca
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Festa do Programa Portugal Brasil      Aqui e Agora no Vila 

Aniversário do Programa Portugal Brasil Aqui e Agora, uma grande confraternização de ami-
gos e convidados da família Maneca. Um dia mágico de muita alegria e dedicação, nesta data 
especial para os radialistas, Idália e Maneca que reuniu na Casa da Vila da Feira, a Comunidade 
luso-brasileira para celebrar mais um ano de sucesso de um dos programas mais famosos do 
Rio de Janeiro.

A família da 
empresa, 
Flora Santa 
Filomena, 
foi em peso 
prestigiar 
o casal de 
amigos Idália 
e Maneca. 
Esta foto de-
monstra todo 
o carinho 
que esta fa-
mília dedica 
ao queridos 
radialistas 

Outra mesa de amigos com a fadista, Maria Alcina, o ca-
sal Emília e Antônio Vieira, Lúcia Granito e Anita, pesso-
as de valor e que praticam o bem aos mais desvalidos

Nossa querida amiga, mais uma voz na Comunidade, 
Isaura Milhazes e esposo Mário Alexandre, filha Patrícia 
e sobrinha Margareth

O radialista Maneca com os amigos, os casais Glória e 
Luís Augusto, Manoelzinho e esposa, transmitindo com 
um abraço o agradecimento pela presença destes con-
vidados

Um grupo de ouvintes e amigos  do Programa aniversa-
riante. Portugal Brasil Aqui e Agora: os casais Américo 
e Beth, Adão e Maria das Dores (Pescadores Poveiros), 
Antônio e Carminda, e foram cumprimentados pelo casal 
Isaura Milhazes e Mário Alexandre

No Cadeg é 
sempre uma festa, 
todos os sábados 
e dá prazer em ver 
a comunidade luso
-brasileira, reunida e 
celebrando a vida e 
os prazeres do bom 
gosto e paladar das 
tradições portugue-
sas. Nesta festa 
apreciam o bom vi-
nho português e a 
culinária portuguesa 

ao lado dos familia-
res e amigos e ao 
som da Tocata do 
Cadeg. Tudo isso, 
sob a receptividade 
do anfitrião, o em-
presário Carlinhos 
Cadavez, esposa  
Sra. Ilda e toda sua 
equipe de colabora-
dores que fazem da 
Aldeia Portuguesa 
uma grande festa. 
Prestigiem

Show de AlegriA
No CANtiNho dAS

CoNCertiNAS No CAdeg

Quem está de volta à Aldeia Portuguesa do Cadeg 
é o radialista, Roberto Canázio, da Rádio Globo, 
matando a saudade dos amigos, entre eles o Car-
linhos e o Tuninho, do restaurante Graça da Vila e 
demais amigos



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maneca

Gente fina sempre presente 
nos bons acontecimentos

casa Vila da feira 
muito colorida

liNda família e 
belos sorrisos

liNdo quarteto

GeNte que prestiGiam a GeNte

é GratificaNte Ver um clube 
com GeNte tão especial

Domingo passado, mais um dia abençoado, 36 
anos do nosso Programa e como sempre a presen-
ça de pessoas que dignificam os nossos princípios. 
À esquerda vemos Dr.ª Ilda, Comendador Afonso 
Bernardo Fernandes, Dona Florbela, seu filho Dr. 
Roberto, de pé, sua esposa Dona Jô,  Maneca e 
Idália. Para mim é sempre uma honra publicar e di-
zer, obrigado, amigos. Muita saúde.

Domingo passado, no Solar Feirense na festa de 
nosso Programa, ficamos muito felizes em reunir 
tantos amigos. Quando subimos ao palco, o visual 
provocou bastante emoção em ver tantas famílias 
reunidas, ainda com flores em todas as mesas, 
uma maravilha. Como vemos na foto de frente, 
Dona Guilhermina, de pé seu marido, Manuel Pinto 
Aires, Diretores da Flora Santa Filomena que esta-
vam acompanhados com suas filhas, genro, netas 
e muitos amigos, lindas mesas. Amigos, obrigado 
pelo carinho de sempre e muita saúde.

casal luso-brasileiro que muito 
faz pela Nossa comuNidade

Gostei de ver, Dona Maria, sempre muito elegante 
com seu marido, Manuel Veiga Rocha - Diretores 
da  Visiense Terraplanagem que foram também 
levar o seu abraço aos amigos. Fiquei muito feliz 
em recebê-los, só que, quando o fotografo chegou, 
seu filho, neta e namorado não estavam mais. De 
qualquer forma um destaque especial para o distin-
to casal e meus agradecimentos.

um casal muito querido 

Gostei muito de ver esta simpática família, que foi 
levar um abraço aos Diretores do Programa, em 
homenagem aos 36 anos de existência, sempre na 
Radio Metropolitana. Como vemos neste lindo ce-
nário fotográfico, à direita Dona Olinda e Sr. Firmino 
e o simpático casal de filhos, fico muito grato pela 
presença, e o desejo de muita saúde.

Domingo passado, mais uma vez, o distinto casal de-
monstrou sua preocupação, em colaborar para que 
tudo ficasse a contento e assim aconteceu. A comemo-
ração dos 36 anos do nosso Programa, graças a todos 
os colaboradores foi maravilhoso e para o casal  mil, 
Eduardo e Vandinha, nossos agradecimentos e muita 
saúde 

Meus agradecimentos a este quarteto fantástico. Como ve-
mos na foto, à direita, Dona  Adilia  Noronha, na sequencia, 
a grande fadista: Maria Alcina, que deu um show espetacu-
lar no aniversário do Programa, que completou 36 anos no 
ar, depois vemos o amigo Cônego Abílio Vasconcelos que 
abençoou a todos os presentes, a seu lado esta seu Primo  
. Para os grandes amigos, o meu muito obrigado e muita 
saúde.

Domingo passado, linda festa realizada na Casa Vila da Fei-
ra e Terras de Santa Maria em homenagem aos 36 anos de 
Rádio do nosso Programa Portugal Brasil Aqui Agora. Como 
vemos à esquerda, os amigos Teixeira, Antônio Serápico, 
João, da Dirija, sua esposa Dona Rosa, na sequência a es-
posa do amigo Teixeira, Dona Luzia , Dona Fernanda, es-
posa de Antônio Serápico, Dona Irene, esposa do Sr. Adão, 
que estava ausente na hora da foto. Para todos, o nosso 
carinho, e muito obrigado pela presença.

Como vemos na foto, uma Senhora amiga e muito “inteiri-
nha” que em Setembro completa 100 anos de vida. Dona 
Ilda Miranda fez questão de estar conosco para comemorar 
com 36 anos de Rádio, eu e Idália ficamos muitos gratos 
pelo carinho, que é mutuo e verdadeiro. Parabenizo seu 
filho, Dr. Américo com sua esposa, pelo carinho com sua 
Mamãe. Dona Ilda, um grande beijo de seus amigos e muita 
saúde.
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Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES
PeNSameNto da SemaNa

A VIDA, O QUE VALE A VIDA
QUE SENTIDO É QUE ELA TEM

UMA ANSIA DESMEDIDA
DAQUILO QUE NUNCA VEM!

caSaL 
LINdo e 
aPaIXoNado

caSa do BacaLHau do meIeR,
feSteJaNdo oS 28 aNoS do BaIRRo

caSa do PoRto

Meus agradecimentos ao Sr. Embaixador - Cônsul Geral 
de Portugal no Rio de Janeiro, Jaime Leitão e  sua esposa 
D. Maria Eduarda, pelo convite para o coquetel em home-
nagem à querida fadista, Mariza, quando de sua atuação 
no Rio de Janeiro. Ao ser apresentada à conceituada fa-
dista,  que emocionada agradeceu-me pelos anos em que 
divuguei o Fado e a Desgarrada no Brasil. Foi gratificante 
o nosso encontro. Tive a oportunidade de rever amigos que 
há muito tempo não os via. O serviço de Bufê, do nosso 
querido amigo Isidro, cada vez  mais requintado. Bela noite 
em que matamos saudades dos tempos passados. Na foto, 
a espetacular fadista, Mariza, Maria Alcina e minha filha Ân-
gela Abreu. ABRAÇOS FADISTAS.

O meu querido amigo, João Batista Zaranza, o galã 
folclorista de todos nós, realizou mais um sonho na sua 
vida dedicada á arte e ao folclore português. No dia 11 
de Maio, João Batista voltou às atividades arouquen-
ces  como ensaiador do Rancho Mirim Sementes de 
Arouca Barra Clube. O bom filho à casa torna. Muito 
sucesso meu amigo, parabéns à Diretoria do Arouca 
por mais essa realização.
MUITAS BENÇÃOS

RaNcHo INfaNtIL 
SemeNteS de aRouca

Em reunião de Diretoria, dirigida pelo Presidente do 
Conselho, Comendador Henrique Loureiro, a convite 
do Sr. Presidente Manuel Branco e D. Berta, fui convi-
dada a fazer parte da Diretoria dessa tão querida Casa. 
Obrigada, queridos amigos, tudo farei pelo melhor, 
além de ser visiense, agora também sou do Porto.
EU SOU DO PORTO VELHINHO, CANTINHO DE TRA-
DIÇÕES, QUE VIVE TODO INTEIRINHO DENTRO EM 
NOSSOS CORAÇÕES, TUDO ALI É PURO E BELO E 
EM CADA PEDRA DO CHÃO, HÁ SEMPRE UM ALTAR 
SINGELO, MURMURANDO UMA ORAÇÃO. Na foto, 
D. Berta, Felipe Mendes e o Presidente Manuel Bran-
co. MUITAS BENÇÃOS.

Como fico feliz ao 
ver casais felizes e 
realizados no amor 
e na família. O meu 
Presidente do Jornal 
Portugal em Foco e 
sua bela esposa, Lei-
la, nas voltas do Vira, 
exultantes de amor 
e felicidade na Casa 
da Vila da Feira. Que 
seja sempre assim. 
MUITAS BENÇÃOS. 

O meu querido amigo, Adriano Cardoso, filho do Sr. 
Jaime Cardoso, proprietários da Casa do Bacalhau, 
na Rua Dias da Cruz, sendo homenageado pelo artis-
ta plástico e acadêmico da ALAP, Sr. Reinaldo Silva, 
com gratidão  pela exposição de suas pinturas a óleo, 
quadros lindíssimos, nesse famoso restaurante onde 
servem o melhor da gastronomia portuguesa. O Meier 
agradece ao Adriano, a colaboração pelas artes cultu-
rais. Na foto, Adriano Cardoso, o grande pintor e aca-
dêmico, Reinaldo Silva. SALVE O MEIER.

aLmoÇo daS QuaRtaS 
Na caSa daS BeIRaS

Amigos reunidos  para um bom papo e saborear a 
gastronomia portuguesa da nossa Casa das Beiras. 
Na foto o Diretor da Casa das Beiras, Sr. Arnaldo, o 
dinâmico empresário, Comendador Morais, o “Sangue 
Bom da Barão”, o Radialista, José Chança, do Progra-
ma Portugal Sem Passaporte na Rádio Bandeirantes. 
ABRAÇOS FADISTAS.

coQueteL No 
PaLÁcIo. SÃo 

cLemeNte

IRmÃoS SaRaIVa

Dois irmãos muito ligados, Sr. Fernando Saraiva da Casa 
da Vila da Feira e o meu afilhado, Américo Saraiva, do 
Arouca Barra Clube. È bonito ver que irmãos tão unidos, 
estão em casas diversas mas, sempre ajudando a levantar 
as tradições das Associações Portuguesas. SAUDAÇÕES 
FADISTAS.
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Família Brandão em Festa no Aniversário
de 3 Aninhos da Princesinha Carolina 
Com certeza, a fa-

mília Brandão, mais 
uma vez festejou o 
aniversário de três 
ano de vida da sua lin-
da princesa, Carolina 
Brandão que ao lado 
dos seu irmãozinho 
Bernardo e seus pais, 
Pamella e Marcelo 
Brandão juntos a  de-
mais familiares, recep-
cionaram amigos para 
festejarem esta data. 

Um dia de muitíssima 
alegria para a peque-
nina Carolina que vi-
veu um dia mágico ao 
lado dos personagens 
representando o tema, 
Frozen e as princesas 
Ana e Elza, na festa de 
seu aniversário. Esta 
data, no futuro será 
revivido, em vídeo e 
fotos que registraram 
este dia fantástico da 
família Brandão.

Era visivel 
alegria e  
felicidade da 
família Bran-
dão, na festa 
de aniversário 
de 3 aninhos 
da Carolina,-
com seu, irmão 
Bernardo  Em 
destaque, seus 
pais Pamella e 
Marcelo Bran-
dão com os 
queridos avós 
Dra. Adelaide e 
Abílio Brandão, 
Elson e Marle-
ne Haubrichs 

Bonita imagem para o ál-
bum de recordação desta 
linda família Brandão. O 
casal Pamella e Marcelo 
Brandão, extravasando 
felicidade com seus filhos 
Carolina, Bernardoque 
completou mais um 
aninho de vida e Bernar-
do.  Uma linda festa que 
encantou a “Princezinha” 
que encantada com os 
personagens dos seus 
sonhos, dividiu esse 
momento com seu irmão-
zinho 
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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.

Receita de Cozido de 
Grão à Alentejana

Ingredientes para 4 pessoas:

• 200g de grão de bico • 1 orelha de porco
• 1 chispe • 100g de toucinho • 60 g de 
linguica • 100 g 
de chourico preto 
• 500 g de lombo 
de porco • 1 batata 
doce • 1 cenoura • 
1 tomate • hortela 
fresca

Demolhe previamente o grão deixando 
antes de molho de um dia para outro.

Leve e limpe a orelha de porco, o chis-
pe, e o toucinho e leve-os a cozer com 
o grão, a linguica e o chouriço preto em 
água temperada com sal.

A medida que as carnes vão estando 
cozidas vai-se retirando pra um prato.

Junte depois a couve cortada em peda-
cos, a batata doce,e a cenoura, descas-
cadas e cortadas e o tomate picado.

Deixe apurar.
Sirva o grão de bico com a couve as 

carnes e os enchidos e decore com um 
ramo de hortelã.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.: 3325-3366

JUNHO – 4 – Domingo – Festival de Folclore Portu-
guês. Tradicional Festival da Delegação de Folclore Por-
tuguês do Rio de Janeiro, com a participação 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 come-moração aos 
50 anos do Arouca Barra Clube, com a participação de 
Autoridades Brasileiras e da Câmara Municipal da Vila 
de Arouca, ex-presidentes, diretores, conse-lheiros e con-
vidados. 19 h Missa na Capela 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 bacalhau 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
JUNHO – 3 – Sábado – 20 h. Noite de Fados no Castelo 
da Feira com Ana Paula e Camilo Leitão. Música ao vivo 
com Cláudio Santos e Amigos.
JUNHO – 4 - Domingo – 12 h. Almoço Social. Cardápio 
variado. Música com o Conjunto Som e Vozes.

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

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

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 diver-
sas, costelinha suína, sardinha na brasa e frutas. Atra-
ção: Amigos do Alto Minho. 
JUNHO – 11 – Domingo – 12 h. “Aniversariantes do 
Mês”. Cardápio: churrasco completo, acompanhamen-
tos, saladas diversas, filé de peixe, pernil, frutas e bolo. 
Atração: Cláudio Santos. Valor da entrada: R$ 60,00.

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

JUNHO – 3 – Sábado – 19 h. Arraial Minhoto – Quinta 
de Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, rega-
da à sardinha portuguesa, febras, drumete de frango 
e linguiça assados na brasa. Delicie-se também com 
batatas e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e 
os tradicionais caldo verde e broa de milho. Tudo isso 
acompanhados de 3 tipos de vinhos servidos bem ge-
ladinhos. Para animar a festa os Conjuntos “Amigos do 
Alto Minho” e “Trio Josevaldo”, e principalmente nosso 
tradicional folclore Minhoto ao som dos Bumbos e Gi-
gantones e as “Marchas luminosas de Lisboa”.
JUNHO – 12 – Domingo – Festa Gaúcha – Costelada. 
Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio de Ja-
neiro. 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 DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 –  Tel/Fax: (021) 2568-2018

JUNHO – 4 – Domingo – 12:30h. Almoço Social. Ape-
ritivos: Bolinho de Bacalhau e Batidas Tropicais. Menu: 
Churrasco com todos os acompanhamentos, frango, 
lombinho de suíno, linguiça, tripas à moda do Porto, sa-
lada de baca-lhau com feijão fradinho e saladas diver-
sas. Atração Musical: Cláudio santos e Amigos.

DEVOÇÃO PARTICULAR DO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO DO ENCANTADO

Rua Cruz e Souza, 220 – Encantado – RJ
JUNHO – 4 – Domingo – 17 h. Domingo do espírito 
Santo. Saída do Cortejo de nosso Império para a Busca 
das Coroas e Bandeiras.
JUNHO – 4 A 8 – 21 h. Terço na Irmandade.
JUNHO – 8 – Quinta-feira – 19 h. Corte da carne que 
será distribuída aos pobres.
JUNHO – 9 – Sexta-feira – Das 7 as 10 h. Distribuição 
de carne Pão aos pobres.
JUNHO – 11 – Domingo - Domingo da Santíssima Trin-
dade. 10 h. Missa e Coroação na Capela da Irmandade. 
11 h. Saída da Procissão em torno do quarteirão. 13 h. 
1.ª Mesa: Sopa e Alcatras. 14 h. Início dos leilões de 
vitelos e massa sovada, bazar, barraquinhas e música.
JUNHO – 15 – Quinta-feira – Corpus Christi. 10 h. Pas-
seata dos Vitelos. 13 h. 1.ª Mesa: Sopa e Alcatras, para 
os doadores. 14 h. Início dos leilões definitivos dos vi-
telos, aves e pequenos animais, bazar, barraquinhas e 
música.
JUNHO - 18 - Domingo – 17 h. Sorteio do Pelouro 
– Entrega das Coroas e Bandeiras aos contempla-
dos.
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31 de Maio: Dia Mundial 
Sem Tabaco

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Muita coisa mudou nas últimas décadas. Não 
faz tanto tempo assim, a publicidade passava 
uma imagem de glamour do consumo do tabaco. 
Com atores famosos e propagandas sobre liber-
dade, seduziam principalmente o público jovem. 
Porém, mudanças nas politicas públicas dificul-
taram a publicidade dessa indústria e consegui-
ram diminuir o consumo de cigarro ao redor do 
planeta, o que é uma ótima notícia. Apesar dis-
so, o tabagismo ainda é a maior causa de morte 
evitável no mundo e, portanto, ainda precisa ser 
combatido.

Mesmo sem tanta propaganda, o cigarro ainda 
é um dos grandes vilões de uma vida mais saudá-
vel, pois além de possuir mais de 4700 substân-
cias tóxicas, ele causa dependência tanto quími-
ca quanto psicológica. A nicotina, por exemplo, é 
uma substância que oferece sensação de prazer 
e bem-estar, levando o fumante a sofrer crises de 
abstinência quando fica sem fumar.

Entre as inúmeras complicações trazidas pelo 
hábito de fumar, estão: Câncer de pulmão, boca, 
laringe, esôfago, entre outros, infecções respira-
tórias - como bronquite e enfisema pulmonar -, 
envelhecimento precoce, complicações na gravi-
dez, impotência sexual, doenças cardíacas e aci-
dentes vascular cerebrais.

Os tratamentos para o tabagismo variam de 
acordo com o estado de saúde, o estilo de vida e 
as características emocionais de cada fumante, 
mas a motivação pessoal é sempre fundamental. 
Pense que, além de estar prejudicando a própria 
saúde, você pode estar prejudicando as pessoas 
ao seu redor, que se tornam fumantes passivos. 
Ao decidir parar de fumar, procure ajuda especia-
lizada e informe-se sobre a maneira mais eficaz 
para o seu caso.

Nada como presti-
giar os amigos que es-
tão sempre ao nosso 
lado, de alguma ma-
neira, participando dos 
eventos realizados nas 
nossas Casas Regio-
nais Portuguesas. Ja-
mais os esqueceremos, 
pois estão sempre pres-
tigiando nossos artis-
tas com sua presença 
e o show “Lembranças 
de Um Imigrante” do 

Amigos que prestigiaram o show
“Lembranças de Um Imigrante”

cantor romântico, Má-
rio Simões contou com 
a presença de muitos 
amigos. Enfim momen-
tos que não podería-
mos deixar de registrar. 
E, no próximo dia 29 
de outubro, o cantor 
romântico, Mário Si-
mões estará realizando 
mais um show “Tributo 
a Francisco José”, no 
Arouca Barra Clube.

Nada como prestigiar 
os amigos que estão 
sempre apoiando e va-
lorizando as tradições 
e a cultura portuguesa. 
Não poderíamos de 
deixar de registrar a 
presença no show 
“Lembranças de Um 
Imigrante” do cantor 
Mário Simões, onde re-
gistramos a presença 
do Dr. Bruno Freitas e 
esposa e filha quando 
eram cumprimentado 
durante o evento pelo 
amigo Mário Simões

Outra presença 
marcante na festa 
do cantor romântico, 
Mário Simões, Profes-
sor Albano Parentes e 
esposa, Nádia Paren-
tes acompanhados da 
Professora Maria da 
Penha, Gabriel e da 
poetisa, Dra. Fátima 
Parentes além da ami-
ga Marlene, prestigian-
do a apresentação do 
artista Mário Simões

Sempre presente 
nas Casas Regio-
nais Portuguesas, 

prestigiando os 
amigos, o empre-

sário José Brites e 
sua esposa, Irene 

num close especial 
para o Jornal 

Portugal em Foco 
durante o show 

“Lembranças de 
Um Imigrante”

Homenagem a N.S. de Fátima na BGA
Durante o evento 
festivo em homenagem 
a N.S. de Fátima na 
BGA, vemos os amigos 
Edvaldo Cassaro (do 
Café Evoluto) Beto, 
Gilberto e o comediante 
o carismático Castrinho 
com a simpatia em pes-
soa confraternizando 
com os amigos

PoINt LUSo-BrASILeIro dA tIjUcA

Sábado especial no Point Luso-Brasileiro do Bernado, com a presença do Diretor 
da empresa Solazer Turismo, Manuel Vidinha, com os amigos o cantor romântico, 
Mário Simões e o dinâmico Joaquim Bernardo


