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CADERNO DE SÃO PAULO

Vemos aqui a mesa de 
honra na sessão solene reali-
zada na grande festa dos 86 
anos de fundação do GRU-
PO TRASMONTANO. Veja 
esta reportagem e ainda, a 

comemoração dos 120 anos 
do Vasco da Gama de So-
rocaba, a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, além outros assuntos 
de interesse.

Grupo TrasmonTano
Chegou Firme e Forte aos 86 anos

O primeiro

A Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos 
anunciou um novo simulador 
de preços da energia, que 
permite comparar todas as 
ofertas comerciais de eletri-
cidade e de gás natural em 
Portugal continental.

O diretor de tarifas e pre-
ços da Entidade Reguladora 
dos Serviços Energéticos , 
Pedro Verdelho, defendeu 
que “o exercício de escolha 
deve ser feito com frequência 
pelo menos anual”, adiantan-
do que em Portugal a taxa de 
mudança de fornecedor é su-
perior a 30%, o que significa 
que em média há uma mu-
dança a cada três anos.

“Estamos a fazer uma 
melhoria do simulador que 
disponibilizamos, que foi o 
primeiro, desde 2007. É al-
tura de melhorá-lo, torná-lo 
mais fácil de utilizar para 
facilitar os consumidores na 
sua escolha de comerciali-

Novo simulador online para
escolher luz e gás mais baratos

zador no sentido de pagar 
menos”, adiantou à Lusa o 
responsável.

Pedro Verdelho expli-
cou que o desenvolvimento 
do mercado de eletricidade 
e de gás natural alargou a 
escolha dos consumidores, 
existindo “uma assimetria de 
informação entre o lado da 
oferta e o lado da procura, o 
que justifica que tenha que 
haver muita informação ao 
consumidor”. Além de reu-
nir as ofertas para famílias 
e empresas com consumos 
até 41,4 kVA, o novo simula-
dor, acessível na página da 
ERSE na internet, permite 
também aos vários agen-
tes do setor terem acesso à 
base de dados com informa-
ção relativa a todas as em-
presas e a todas as ofertas, 
uma vez que os comerciali-
zadores têm obrigação de 
enviar todos os elementos 
ao regulador.

Maria Clara:

A Ribalta Show Eventos foi o palco da linda festa do 
aniversário de 15 anos da princesa Maria Clara. 

Detalhes nas páginas 4 e 5

O Presidente da Repú-
blica afirmou esperar que 
haja fundos europeus de 
apoio a economias que sa-
íram de déficitis excessi-
vos, como a portuguesa, e 
considerou que a propos-
ta para a coesão é “mui-
to melhor” que a anterior. 
“Estou esperançado em 
que haja um fator corretivo 
que tem a ver precisamen-
te com o ser bom aluno, 
que é, ao lado dos fundos 
clássicos, haver fundos 
para as economias que 
saíram dos processos de 
déficit excessivo, estão em 
convergência e que mere-
cem, portanto, apoio para 
as reformas estruturais”, 
declarou Marcelo Rebelo 
de Sousa.

O chefe de Estado fa-
lava à saída do Museu do 
Combatente, no final de 
uma cerimônia militar de 
homenagem aos capace-

Presidente espera fundos para 
economias com déficit excessivo

O presidente do Go-
verno dos Açores, Vasco 
Cordeiro, reiterou o apelo 
a uma convergência entre 
os vários intervenientes na 
sociedade civil, política e 
econômica da região, ad-
vogando que só assim se 
pode “levar por diante os 
Açores”, afirmou.

 “Da parte do Governo 
Regional não há a menor 
dúvida: só em parceria, 
com uma aliança de von-
tades, é que será possível 
vencer os desafios que te-
mos à nossa frente e levar 
por diante os Açores”, dis-

se Vasco Cordeiro. O chefe 
do executivo açoriano fala-
va aos jornalistas à chega-
da à ilha de São Jorge, no 
inicio de uma visita de três 
dias, e voltou a centrar-se 
numa das mensagens pro-
feridas recentemente no 
Dia da Região, quando, fa-
lando sobre a promoção de 
emprego, pediu aos sindi-
catos da região e às câma-
ras de comércio a criação 
ou reforço de “canais ou 
espaços de diálogo e con-
certação” para promover o 
emprego no privado e com-
bater a precariedade.

Albuquerque acusa Governo de preferir
salvar bancos a portugueses  da Madeira

FEsTa Do 37.º anivErsário
Do proGrama porTuGal

Brasil aqui E aGora

inauGuraÇÃo Da EsTáTua 
DE Dom aFonso HEnriquEs

Dia
10 DE
JunHo

na Casa
Do minHo

Magnífica festa do casal Idália e Maneca, diretores do 
Programa Portugal Brasil Aqui e Agora, realizada na 

Casa da Vila da Feira. No palco, momento de fé com Ma-
neca, Idália, neto Fradick, os amigos Manuel Pinto Aires, 
esposa Guilhermina e Tereza familiares e presentes. Deta-
lhes nas págs. 8 e 20

tes azuis das Nações Uni-
das, após ser questionado 
pelos jornalistas sobre a 
proposta da Comissão Eu-
ropeia para a política de 
coesão no quadro finan-
ceiro da União Europeia 
para o período 2021-2027 

. “Esta nova proposta é 
muito melhor do que a pro-
posta anterior. A proposta 
anterior previa eventuais 
cortes muito superiores 
àquele de que se fala ago-
ra, que é de 7%”, começou 
por responder o Presiden-

te, frisando: “Estamos a fa-
lar em matéria de coesão, 
não em matéria de política 
agrícola comum”. Segundo 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
“em qualquer caso, ainda é 
um começo de conversa”.

Em seguida, o Presi-
dente expressou a expec-
tativa de que haja “fundos 
para as economias que 
saíram dos processos de 
déficit excessivo”, como a 
portuguesa, acrescentan-
do: “Se isso avançar, e es-
pero bem que sim, então, 
a preocupação que existe 
neste momento, que é in-
ferior à que já existiu, pode 
desaparecer”. “Portanto, 
isto é um caminho que se 
faz caminhando. Estamos 
melhor hoje do que está-
vamos naquele ponto de 
partida muito mau que foi 
o de há um mês. Vamos 
continuar a caminhar”, 
concluiu.

Vasco Cordeiro pede aliança 
de vontades para enfrentar 

desafios dos Açores         
O presidente do Gover-

no Regional da Madeira dis-
se,  na Assembleia, no de-
bate temático mensal sobre 
Assuntos pendentes com o 
Governo da República, que 
a República prefere salvar a 
banca do que apoiar os por-
tugueses do arquipélago.

“Está bem claro que este 
Governo central não tem 
nenhum problema em inje-
tar mais 800 milhões de eu-
ros este ano de 2018 para 
continuar a salvar bancos, 
mas para apoiar cidadãos 
que vivem numa Região 
Autônoma, como a nos-
sa, com vinte e cinco avos 
desse valor já é considera-
do um gasto incomportável 
para os contribuintes”, dis-

se Miguel Albuquerque.
Para Miguel Albuquer-

que, “é muito evidente para 
este Governo do PS que os 
17 bilhões de euros já gas-
tos pelos contribuintes nos 
bancos são algo que há que 
compreender e aceitar, mas o 
apoio à mobilidade dos portu-
gueses da Madeira e do Por-
to Santo é uma soma dema-
siado elevada para poder ser 
suportada pela República”.

“É esta solidariedade que 
nos querem impingir e ainda 
esperam que agradeçamos 
por isso”, declarou, acrescen-
tando ser esta uma estratégia 
de Lisboa com vista às elei-
ções legislativas regionais de 
2019 para colocar o PS no 
poder na região.

a EmoÇÃo Dos 15 anos
nos HoriZonTEs

DE um novo TEmpo
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 De utilização apenas 
pedonal, a ponte estará 
suspensa a 150 metros de 
altura junto ao geossítio da 
Cascata das Aguieiras e 
nas imediações da escarpa 
conhecida como a Gargan-
ta do Paiva.

“Vai ser a maior ponte do 
gênero em Portugal e, se 
não for também a maior da 
Europa, será certamente 
a mais bonita e a mais im-
pactante”, declarou à Lusa 
a presidente da autarquia, 
Margarida Belém.

“É uma obra de imenso 
relevo não apenas para a 
população de Arouca, mas 
também para todo o terri-
tório nacional, dada a pro-
cura que os passadiços e 
o geoparque têm registado 
tanto entre a comunidade 

Ponte envidraçada nos Passadiços
do Paiva já está em construção 

arouca

vila real

vimioso

oliveira de azeméis

portuguesa como entre os 
nossos visitantes estran-
geiros”, acrescentou a au-
tarca.

Arrancando com a ins-
talação do estaleiro e com 
trabalhos de preparação 
do terreno, a empreitada 
foi entregue à empresa 
Conduril - Engenharia, SA, 
com base num projeto do 
Itecons - Instituto de Inves-

tigação e Desenvolvimento 
Tecnológico para a Cons-
trução, Energia, Ambiente 
e Sustentabilidade, da Uni-
versidade de Coimbra.

O vão de 480 metros so-
bre o rio terá uma largura 
útil de 1,20 metros e pavi-
mento em gradil metálico, 
no que o objetivo é facilitará 
a circulação do vento sem 
oferecer grande resistência 

às correntes.
Inspirada nas pontes in-

cas que atravessavam os 
vales mais profundos das 
montanhas dos Andes, a 
nova estrutura anunciada 
para Arouca integra a rede 
de vias pedonais já existen-
tes no concelho e terá um 
custo estimado em 1,7 mi-
lhões de euros (mais IVA).

Deverá ficar concluída 
num prazo de 10 meses, 
após o que a sua utiliza-
ção terá efeito no preçário 
de acesso aos passadiços, 
cuja entrada custa atual-
mente um euro por pessoa, 
sendo grátis para menores 
de 12 anos e tendo um cus-
to único de 2,5 euros para 
residentes de Arouca que 
adquiram um cartão de uso 
vitalício.

 Mercado à Moda Antiga 
de Oliveira de Azeméis

 A 22.ª edição do even-
to envolve 87 associa-
ções, escolas e coletivi-
dades do concelho, que 
transformam o centro da 
cidade num espaço pedo-
nal com tabernas, bancas 
de venda de hortícolas, 
oficinas de artesãos e vá-
rias outras propostas que 
recuperam práticas e sa-
beres do mercado que re-
alizava na Praça dos Va-
les na viragem do século 
XIX para o século XX.

Este ano, mantém-se 
o registo das anteriores 
edições da iniciativa, com 
o seu programa paralelo 
de música popular, jogos 
tradicionais e danças e 
cantares regionais, mas 
uma das novidades é 
que um espanta-pássa-
ros com cinco metros de 
altura será instalado no 
jardim da Praça José da 
Costa, em antecipação à 
estreia local do Festival 
de Espantalhos de Portu-
gal, que arrancará a 1 de 
junho.

“O Mercado à Moda 
Antiga é o primeiro passo 
para alavancar um pro-
cesso que volte a identi-
ficar Oliveira de Azeméis 
como uma terra ligada 
aos espantalhos”, explica 
o presidente da Câmara 
Municipal, Joaquim Jorge 
Ferreira.

Em 2010 este concelho 
do distrito de Aveiro bateu 
o recorde do Guiness ao 

Num mercado à moda antiga,
os espantalhos estão de volta 

concentrar 1.113 espanta
-pássaros na freguesia de 
Macinhata da Seixa, num 
evento entretanto extinto, 
e o autarca quer agora 
“reativar essa tradição”, 
pelo que as associações 
que participam no Mer-
cado foram convidadas 
a incluir essas figuras na 
decoração dos seus es-
paços.

A outra marca distin-
tiva da edição de 2018 
é que todos os supor-
tes gráficos relativos à 
comunicação do evento 
exibem fotos com bom-
beiros das duas corpo-
rações locais de voluntá-
rios, nomeadamente a de 
Oliveira de Azeméis e a 
de Fajões.

As sessões fotográ-
ficas envolveram fardas 
antigas e também veícu-
los de combate a incêndio 
que há décadas deixaram 
de operar no terreno, mas 
se mantêm como relí-
quias das corporações.

Para o vice-presiden-
te da Câmara Munici-
pal, Rui Luzes Cabral, 
a aposta nos bombeiros 
como protagonistas dos 
cartazes do Mercado “é 
um reconhecimento pelo 
seu papel fundamental na 
defesa das populações e 
pelo enorme esforço que 
demonstraram no comba-
te aos trágicos incêndios 
do último verão, quer sal-
vando pessoas, quer sal-
vando património e meio 
ambiente”.

A exploração de lítio 
em Portugal poderá en-
volver um investimento 
de 100 milhões de euros 
da britânica Savannah 
Resources e arrancar já 
em 2020, mas a decisão 
só será tomada no início 
de 2019, afirmou o pre-
sidente executivo, David 
Archer.

A Savannah Resour-
ces anunciou esta se-
mana uma atualização 
em alta da estimativa de 
reservas de lítio na Mina 
do Barroso, no distrito de 
Vila Real, ao descobrir 
que o volume dos recur-
sos é 52% maior do que 
pensava anteriormente.

A existência de 14 mi-
lhões de toneladas faz 
daquele “o maior depósito 
de espodumena de lítio 
na Europa ocidental”, mas 
Archer revelou à agência 
Lusa que existe potencial 
para serem identificadas 

“o maior depósito de espodumena
de lítio na europa ocidental” 

mais entre oito a 12 mi-
lhões de toneladas, colo-
cando o total na casa dos 
20 milhões de toneladas.

A espodumena é um 
tipo de lítio considerado 
o mais importante e mais 
comercializado interna-
cionalmente para alimen-
tar a indústria de baterias 
de ião-lítio.

“Este é apenas um de 
entre uma série de depó-
sitos na Europa e entre 

muitos outros depósitos 
no mundo. Estamos mui-
to satisfeitos com a des-
coberta, mas existe uma 
enorme concorrência in-
ternacional entre projetos 
relacionados com lítio, 
e alguns são maiores e 
estão mais avançados. 
Temos de tentar apanhá
-los e nada está garantido 
quanto a este depósito. 
Mas é muito promissor”, 
garantiu.

Para uma exploração 
de espodumena ser de-
senvolvida, Archer consi-
dera que 10 milhões de 
toneladas é o mínimo de-
sejável, pelo que a Mina do 
Barroso oferece uma boa 
perspetiva de viabilidade.

A extração do mineral 
representa a fase ‘ups-
tream’ da cadeia de valor 
da indústria de baterias: 
após retirada do solo, é 
processado localmente 
para produzir um concen-
trado de espodumena, 
um pó fino que é envia-
do para fábricas que vão 
desenvolver químicos de 
baterias.

Esse material é adqui-
rido por fabricantes de cé-
lulas de baterias, que, por 
sua vez, vão ser incorpo-
rados em baterias usadas 
em veículos automóveis, 
o setor onde a Savannah 
Resources vê maior po-
tencial de crescimento.

A secretária de Estado 
do Ordenamento do Terri-
tório e da Conservação da 
Natureza, Célia Ramos, 
inaugura hoje em Vimioso, 
o PINTA - Parque Ibérico de 
Natureza e Aventura, equi-
pamento onde foram inves-
tidos um milhão de euros.

“O objetivo fundamental 
deste equipamento é o de 
valorizar a ruralidade, os 
valores ambientais do con-
celho e promover a raça 
do burro de Miranda”, dis-
se à Lusa o presidente da 

Câmara de Vimioso, Jorge 
Fidalgo.

O parque é composto 
por um conjunto de equipa-
mentos ligados ao ambien-
te, tais como a Porta de 
Entrada da Rota da Terra 
Fria, o Centro Expositivo da 
Rede Natura 2000 e o cen-
tro de atividades lúdica pe-
lágica do burro de Miranda.

“Vamos ter ao longo do 
ano um conjunto de ativi-
dades, muito ligadas à in-
terpretação da natureza, 
atividades artesanais e ma-

neio de animais do burro”, 
indicou o autarca.

Segundo os promoto-
res, do PINTA, o concelho 
de Vimioso tem 40% da 
sua área em Rede Natura 
2000, “que é preciso apro-
veitar e interpretar em be-
nefício deste território”.

Nesse sentido, o PINTA 
vai acolher diversas asso-
ciações de preservação de 
raças autóctones e de de-
fesa do ambiente que exis-
tem em Vimioso e na região 
transmontana, em geral.

Uma das associações 
que vai trabalhar o parque, 
em “estreita” colaboração 
com autarquia, é a Associa-
ção para o Estudo e Prote-
ção do Gado Asinino que 
vai coordenar um conjunto 
de atividades nas quais o 
burro mirandês será “rei e 
senhor”.

O Centro apostará na 
transmissão de conheci-
mentos ao público em geral 
em outras atividades tais 
como os passeios ou as ca-
minhadas com os burros ao 

Parque ibérico de Natureza e aventura é inaugurado hoje em vimioso

longo do rio Angueira.
A venda e comercializa-

ção de produtos regionais 
no espaço do parque será 
outro dos “atrativos” para 
os visitantes.

O projeto do parque Ibé-
rico contou, recentemente, 
com a aprovação de uma 
candidatura a fundos do 

Portugal 2020, no mon-
tante de 250 mil euros que 
contribuiu para a criação 
do centro expositivo da 
Rede Natura 2000 e para a 
promoção da marca “Vales 
de Vimioso” com a oferta 
de várias atividades turísti-
cas e de lazer ao longo de 
todo ano.
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VIANA DO CASTELO PREPARA-SE PARA 
REGRESSAR À IDADE MÉDIA

14 ruas do centro histórico de 
Viana do Castelo vão ser ocupa-
das, entre 15 e 18 de junho, por 
190 expositores de todo o país e 
da Galiza, na XI edição da feira 
medieval. De acordo com dados 
fornecidos à agência Lusa pela 
VianaFestas, entidade que organi-
za as festas da capital do Alto Mi-
nho, o certame vai estender-se ao 
longo de 14 vias  do centro históri-
co e jardim público da cidade que, 
durante quatro dias, serão palco 
de várias recriações da vida quo-
tidiana da época. Segundo a fon-
te, este ano o evento regista um 
aumento do número de inscrições 
de artesãos de Viana do Castelo, 
80, contra as 61 contabilizadas em 
2017.  O programa inclui várias re-
criações da vida quotidiana entre 
artes e ofícios, comércio, música, 

dança e teatro, para relembrar as 
vivências da Idade Média.  As co-
memorações dos 760 anos da atri-
buição da Carta de Foral a Viana 
da Foz do Lima, por Dom Afonso III, 
em 1258, será um dos pontos altos 
da animação do certame que inclui 
ainda diversas iniciativas dinamiza-
das por grupos e associações cultu-
rais e recreativas do concelho.

“Este ano, temos necessida-
de de prolongar a feira no jardim 
público, com cerca de 350 metros 
de extensão, devido à abertura de 
inúmeros estabelecimentos co-
merciais nas ruas onde o evento 
se realiza”, justificou a VianaFes-
tas, acrescentando que os arte-
sãos preferem “tendas com maior 
profundidade, impossibilitando a 
sua instalação nas ruas estreitas 
do centro histórico”.

MEALhADA: ESTE REI já NãO quER SER Só DOS LEITõES
Mealhada, 15 de maio de 1947. 

No Km 233, da principal estrada 
portuguesa de então, a EN1, abre 
o Rei dos Leitões. «Conta-se que 
na altura havia dias inteiros em que 
não passava um carro», brinca Pau-
lo Rodrigues, atual gerente da casa.

71 anos depois, o Rei dos 
Leitões continua no mesmo lo-
cal da Nacional 1, onde os tios 
de Licínia Ferreira, companhei-
ra de Paulo e proprietária do 
negócio, assentaram arraiais. 
Mas sendo um restaurante à 

beira da estrada, o Rei há muito 
que deixou de ser um restaurante 
de beira de estrada. A culpa é de 
Paulo Rodrigues. Este ex-bancá-
rio de 44 anos pegou numa casa 
indistinguível das que a rodeiam e 
deu-lhe nova vida. «Antigamente, 
as pessoas vinham à Mealhada 
de propósito para comer leitão. 
Mas hoje existe leitão de Faro a 
Vila Real», justifica. Licínia re-
conhece que o restaurante vivia 
num ramerrame. «Servíamos lei-
tão, bacalhau, pouco mais. Mas 
eu estava habituada a isto, nem 
reparava. Às vezes é preciso vir 
alguém de fora com um olhar 
fresco.». Paulo, que tem ligação 
à Praia de Mira e à arte xávega, 
começou por trazer peixe fresco. 
«No primeiro dia trouxe um quilo. 
Depois dois e por aí adiante.» Em 

2011, juntou-se a tempo inteiro 
à equipe. E aí começou a verda-
deira transformação: o espaço foi 
renovado, a cozinha também, for-
mou-se a equipe, construíram-se 
novas salas privadas e uma ade-
ga para as três mil referências da 
garrafeira. O mais curioso? Paulo 
não bebe álcool. «Mas sempre li 
muito sobre vinho e fiz questão 
de comprar bons vinhos 
para oferecer aos ami-
gos», conta. Da cozinha 
do chef Carlos Fernan-
des saem percebes com 
puré de aipo e caviar, 
carabineiro com puré de 
abóbora, robalo do mar 
com pastinaca, agrião e 
rúcula, vieira com aba-
cate e santola, ou cabri-
to com broa, queijo da 

serra e puré de maçã. Tudo su-
gestões da nova carta de prima-
vera. E o leitão? Não falha, feito 
no espeto e nos fornos a lenha, 
como manda a lei da Bairrada, 
servido com batata frita ou cozi-
da – «Aqui, come-se cozida, com 
pele, que ajuda a cortar a gordu-
ra», explica o anfitrião. Afinal, rei 
é rei.

Marcelo promulga diploma que permite a 
engenheiros assinar projetos de arquitetura
Marcelo Rebelo de Sousa afirma que promulgou este decreto 
atendendo a que o novo diploma restringe o âmbito de aplica-
ção da exceção transitória, limitando-a aos engenheiros que te-
nham subscrito projetos que tenham merecido aprovação mu-
nicipal antes de 11/17, e frisa que não há qualquer alargamento 
para o futuro,  ao contrário do diploma anterior, que vetou, no 
dia 07 de Abril. Numa longa votação final global, que se esten-
deu por 25 minutos, com os deputados chamados um a um, a 
nova versão foi aprovada com votos a favor de PSD, PCP, PEV 
e PAN e de mais de vinte deputados do PS. O BE, a maioria 
da bancada socialista e parte da bancada do CDS-PP votaram 
contra e houve também socialistas e centristas a absterem-se.
Rui Rio critica Governo por não cumprir promessa 
sobre preço dos combustíveis
“O que este Governo fez foi aumentar o ISP, dizendo que o 
consumidor não pagava mais porque o preço do petróleo esta-
va barato e que se subisse baixava o imposto. Aquilo que acon-
teceu é que o preço do petróleo não para de subir e o Governo, 
ao contrário do que prometeu, não baixa o imposto”, afirmou 
Rio “O Governo Baixou uma vez o imposto, mas muito pouco”, 
disse, considerando que “o que está aqui em causa não é se o 
imposto é alto ou baixo, mas o Governo ter feito uma promessa 
que não está a cumprir. Este é que é o ponto fundamental”.  
Para Rio, “um governo, quando faz uma promessa ou assume 
um compromisso, tem por obrigação assumi-la até ao fim”.
Grécia aceita ajuda técnica de Portugal para 
o pós-programa
A Grécia aceitou a oferta de ajuda técnica de Portugal para a 
monitorização pós-programa. O ministro das Finanças portu-
guês, Mário Centeno, tinha transmitido a ideia ao seu homologo 
grego, Euclides Tsakalotos, em abril .Na reunião do Eurogrupo 
da semana passada, Tsakalotos aceitou o convite e discutiu os 
detalhes com Centeno. “Aceitamos de bom grado a proposta 

do ministro Centeno”, afirmou o ministro das Finanças grego, 
referindo que a ajuda será para a monitorização pós-programa 
na Grécia. Este período deverá começar após 20 de agosto, o 
dia de referência para a saída da Grécia do programa de ajusta-
mento onde está há oito anos.
Governo cria “checklist” com obrigações legais para futu-
ros ministros e secretários de estado
Esta “checklist”, segundo fonte do gabinete da ministra da Pre-
sidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão 
Marques, vai indicar as informações e obrigações que os futuros 
governantes precisam de entregar, como declarações de ren-
dimentos, e a que entidades, como o parlamento ou o Tribunal 
Constitucional, e quais os prazos a respeitar. A decisão surge 
após a polêmica em torno do caso do ministro, Pedro Siza Viei-
ra, com a notícia de que infringiu a lei sobre incompatibilidades 
dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos por ser 
gerente, não remunerado, de uma empresa familiar. No último 
debate quinzenal no parlamento, o primeiro-ministro, António 
Costa, considerou que houve “um lapso” de Siza Vieira e afir-
mou que já não existe qualquer incompatibilidade da sua parte, 
que “mal foi detectada, foi corrigida”, deixando o ministro de ser 
sócio da empresa.
PsD admite apoiar Governo na lei laboral
O líder do PSD, Rui Rio, afirmou que o seu partido votará no 
parlamento um eventual acordo laboral de forma sensata e co-
erente, aguardando as propostas da Concertação Social. “Não 
votaremos nunca contra qualquer coisa em que acreditamos só 
porque nos possa dar jeito em termos de táctica partidária o fa-
zer. Ele,  presidente da Confederação Empresarial de Portugal,  
conhece-me o suficiente para saber que eu sou assim”, afirmou 
Rui Rio aos jornalistas. Desconhecendo ainda que medidas se-
rão fechadas em concreto no âmbito do acordo na Concertação 
Social, Rui Rio assegurou, porém, que “o PSD votará sempre 
em função da sua convicção e não em função das circunstân-
cias partidárias”.

Proposta de Bruxelas confirma corte de 7% nos fundos 
europeus para Portugal
De acordo com a proposta  detalhada pelo executivo comu-
nitário, que publicou as dotações nacionais previstas no or-
çamento para a política de coesão na UE pós-2020, Portugal 
receberá 21.171 milhões a preços constantes de 2018. Portu-
gal tem ainda assim a quinta dotação mais elevada entre os 
27 Estados-membros, ao nível da política da coesão, apenas 
atrás de Polónia, Itália, Espanha e Roménia, sendo todavia 
que países como Espanha e Itália vêem as suas dotações 
aumentar.
insolvências em Portugal devem recuar pelo terceiro 
ano consecutivo
As insolvências em Portugal devem diminuir cerca de 14% 
no final de 2018. A confirmarem-se as previsões da Crédito 
y Caución, este será o terceiro ano consecutivo de descida 
neste indicador, depois dos registados recuos de 16% em 
2017 e de 6% em 2016. As projeções de crescimento eco-
nômico, de descida da taxa de desemprego e de aumento 
das exportações e da produção industrial, ainda que estejam 
“em desaceleração”, são apontados no mais recente “Eco-
nomic Outlook” deste organismo como justificativos para a 
esperada redução das insolvências este ano. Apesar da des-
cida prevista, o país ainda deve chegar a Dezembro com um 
registo de insolvências que dobra os níveis anteriores da 
crise (201 pontos, face à base 100 considerada para 2007). 
Num total de 29 economias desenvolvidas analisadas, Por-
tugal surge nesta comparação apenas atrás da Espanha 
e da Rússia. De acordo com um relatório da Informa D&B 
divulgado no início de Maio, os encerramentos de empre-
sas registados nos primeiros quatros meses do ano (4.880) 
mantêm-se em valores próximos do período homólogo (mais 
1,9%), ao passo que as novas insolvências totalizaram 870 
casos até Abril, o que representou uma queda de 9,9% face 
a igual período do ano anterior.
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O dia amanheceu 
lindo, radiante! 
Apesar do outono, 

o céu estava límpido de 
azul. Não poderia haver 
um cenário melhor para 
que uma jovem, ao des-
pertar do seu sono, fitas-
se o dia lá fora e fizesse 
a sua prece-mensagem 

agradecendo a Deus pela 
vida que lhe deste e por 
esta linda data. Maria 
Clara da Rocha Bandei-
ra chegava aos seus 15 
anos e então se prepara-
va para viver este dia com 
grande emoção ao lado 
dos seus familiares, mãe 
Vânia, pai Carlos Bandei-

ra e irmão João Pedro, 
assim como seus avós  
Antonio Rocha e esposa 
Olinda.

O palco deste belo dia 
14 de abril foi a Casa de 
Eventos Ribalta, na Barra 
da Tijuca.

Através de fabulosa 
programação,car inho-
samente organizada por 
seus familiares, Maria 
Clara celebrou seus 15 
anos com a chegada da 
noite, mais precisamente 
por volta das 20 horas, 
cristalizada pelas estrelas 
e pelo brilho prateado do 
luar crescente. Este era o 
cenário encantador da sua 
noite maior que teve início 
com um lindo cerimonial.

Maria Clara estava 

linda em seu vestido de 
debutante; mais parecia 
uma rosa “aflorando” toda 
sua juventude. Foi nesta 
primeira parte da festa, 
que os familiares e Maria 
Clara aos poucos foram 
recepcionando seus con-
vidados, sendo totalmente 
envolvida pelo carinho de 
todos.

Grandioso momento da 
noite foi a do cortejo da val-
sa. Era o momento de Maria 
Clara, ao compasso suave 
e doce da música clássica, 
celebrar seus 15 anos.

A primeira valsa, dan-
çada por Maria Clara com 
seu avô,  Antonio Rocha-, 
depois foi à vez de outros 
familiares. E por último o 
seu príncipe.

Uma noite inesquecível da jovem Maria Clara, com sua 
mãe,Vânia, irmão João Pedro e seu pai Carlos Bandeira

Instante que Maria Clara da Rocha Bandeira, era entregue 
pelo, pai Carlos Bandeira para dançar a valsa com seu avó 
Antonio Rocha

Momento único; Maria Clara com suas avós Olinda, 
Glória e Laura

Presente 
nesta 
festa ma-
ravilhosa 
Antônio 
Rocha, 
com os 
amigos, 
o Cantor 
Mário 
Simões 
e esposa 
Maria

Uma 
amizade 
de longa 
data, 
cada 
vez mais 
forte: 
Antonio 
Rocha e 
Manuel 
Lima

Antonio 
Rocha 

durante a 
valsa, bei-
jando sua 

princesi-
nha Maria 

Clara

Radiante 
durante 
a valsa, 

Maria 
Clara 

com seu 
tio Tony

Belíssima 
imagem da 
debutante 
Maria Cla-
ra na valsa 
com  seu-
padrinho 
Alexandre

Maria 
Clara 

ao lado 
da sua 

maezinha 
Vânia, 

em uma 
explosão 

de alegria

Maria 
Clara na 

valsa com 
seu tio 

Fernando

Maria Clara simplesmente deslumbrante

Momento de emoção da família da aniversariante Maria 
Clara

O casal 
Antonio 
Rocha e 
esposa 
Olinda 
mostran-
do suas 
qualida-
des de 
dançari-
no

Que 
imagem 
mara-
vilhosa 
de Maria 
Clara, 
com 
irmão 
João Pe-
dro: de-
ram um 
show!

Uma noite 
incrível de 
grandes 
encontro 
como este 
do empresá-
rio Antonio 
Rocha com 
os amigos 
Padre Ema-
nuel, irmão 
e amigo e 
amigo André 
e esposa

Outro belo 
momento 
Maria Clara 
dançando 
com as tias 
Rosana, 
Andréa e
Monique

Prestigiando os 15 anos da Maria Clara, Dr. Paulo Cesar 
Moreira, sua mãe D. Efigenia, Mario Simões e a esposa 
Maria
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No decorrer desta 
celebração, Maria 
Clara estava exta-

siante nesta noite incrível 
ao lado seus pais, e avós; 
enfim, todos aqueles fami-
liares e amigos que têm 
acompanhado os seus ca-
minhos na vida...

O lindo momento foi 
a Maria Clara dançando 
com suas amigas, e logo 
a seguir com os amigos 
num lindo espetáculo

Um brilho qUe chega  aos 15 anos

momentos inesquecíveis da linda maria clara

A consagração final dos 
15 anos de Maria Clara fi-
cou para o corte do “Bolo 
Debut”, muito bem decora-
do e com detalhes encan-
tadores, primorosamente 
confeccionados brindando 
com toda imponência nes-
te acontecimento social, 
com a presença de fami-
liares e amigos

Após todos estes de-
talhes, o PORTUGAL 
EM FOCO deixa aqui 
gravadas inesquecíveis 
cenas vividas por Ma-
ria Clara, que, por certo, 
aqui recordará com gran-
de emoção. E para você 
Maria Clara desejamos 
toda felicidade do mun-
do com a certeza de que 
seus caminhos serão só 
de alegrias e de conquis-
tas. Parabéns! (fotos de 
Jorgemar Braga)

Outro 
registro 

desta 
noite ma-
ravilhosa 

com os 
familia-

res

A princesa 
da noite, 
Maria 
Clara, 
envolvida 
pelos seus 
primos e 
primas

Durante a 
cerimônia 
o empre-

sário Anto-
nio Rocha, 

sua es-
posa, os 

familiares 
e amigos

Emoção à 
flor da pela 
da aniver-
sariante 
Maria Clara 
com seu 
príncipe, 
e primo 
Bruno

Maria Clara e suas amigas dando um espetáculo de dança

Foto para recodação da Maria Clara com sua mãe Vâ-
nia avó Olinda, primo Jorge e irmão João Pedro

Dança com o primos, Leonardo, Felipe, 
Gabriel, João Victor,Victor e Fernando

Um dos pontos altos da comemoração dos 15 anos com Maria Clara, no 
parabéns a você ladeada pelos familiares sua mãe Vânia avó Olinda e 
demais familares

Essa foto é ótima Maria Clara com seus amigos numa lin-
da pose
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Custos com tarifa social
do gás natural devem ser

suportados pelas empresas
O Governo homologou o 

parecer do Conselho Consul-
tivo da PGR, que determina 
que o financiamento da tari-
fa social deve ser imputado 
a todas as empresas trans-
portadoras e comercializa-
doras de gás natural, como 
estava previsto no Orça-
mento do Estado para 2018 .                                                                                                                                        
“A tarifa social deve ser finan-
ciada por todas as empresas 
de transporte, incluindo-se 
aqui o transporte que é feito 
através de redes de distribui-
ção, e por todas as empre-
sas de comercialização, na 
proporção do gás, comercia-
lizado no ano anterior”, esta 
no parecer .

O parecer realça que os 
custos com a tarifa social, um 
desconto às famílias econo-
micamente desfavorecidas, 
não podem ser repercutidos 
na fatura dos consumidores 
em geral.

Esta alteração no finan-
ciamento da tarifa social do 
gás natural (de cerca de 1,4 
milhões de euros) foi intro-
duzida pelo artigo 209.º do 
Orçamento do Estado para 
2018, mas a Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energé-

Camioneros em marchas
lentas por alterações no setor

Camioneros iniciaram 
uma ação de protesto que 
prevê a paralisação da circu-
lação e marchas lentas para 
reclamar a regulamentação 
do setor e a indexação do 
preço dos transportes ao dos 
combustíveis. “A paralisação 
vai realizar-se à hora a que 
estava prevista”, garantiu o 
presidente da direção da As-
sociação das Transportado-
ras Portuguesas , Márcio Lo-
pes,  no final de uma reunião 
com o secretário de Estado 
das Infraestruturas, Guilher-
me  Martins.

Márcio Lopes assina-
lou que o primeiro encontro 
como o Governo foi incon-
clusivo e não há “suspensão 
da paralisação”, referindo 

que a ação de protesto pode 
levar a marchas lentas ou 
à imobilização das viaturas 
nos acostamentos, de norte 
a sul do país. O presidente 
da ANTP reiterou que a para-
lisação, “tem hora exata para 
começar, mas não tem hora 

para acabar”.
 A paralisação pretende 

reclamar a regulamentação 
do setor, a criação de uma 
Secretaria  dedicada exclu-
sivamente aos Transportes, 
a obrigatoriedade de paga-
mento no período máximo 

ticos levantou dúvidas sobre 
o texto legislativo.

Quando divulgou a pro-
posta de tarifas reguladas 
para vigorar a partir de 01 
de julho, a ERSE referiu a 
existência de “dúvidas in-
terpretativas quanto aos 
termos da norma” 209.º do 
OE2018, que já tinha pedido 
uma clarificação da norma 
à Assembleia da República. 
O Governo pediu parecer 
ao Conselho Consultivo da 
PGR, que foi homologado 
esta semana.

Segundo o Governo, 
existem 35 mil agregados 
familiares a beneficiar de ta-
rifa social do gás natural, ins-
trumento que foi criado em 
2011, tendo em 2016 passa-
do a ser atribuído de forma 
automática, tal como a tarifa 
social de eletricidade.

Até este ano, os custos 
com a tarifa social no gás na-
tural - um desconto de 31,2% 
- eram suportados pelos ou-
tros consumidores, mas ago-
ra serão transferidos para 
empresas e não só comer-
cializadoras - como acontece 
na eletricidade -, mas tam-
bém para as de transporte .

Os portugueses apostam, 
em média, cerca de 200 eu-
ros por mês num estilo de 
vida saudável. Esse valor é 
repartido entre mensalidades 
do ginásio (33€), vestuário ou 
calçado desportivo (146€), 
seguros (81€) e produtos 
saudáveis (114€). As conclu-
sões são de um estudo do 
Cetelem.

Em termos de custos re-
lacionados com a prática de 
exercício físico, os portugue-
ses dizem despender entre 
20 a 40 euros na mensalida-
de do ginásio, registando-se 
uma média de 33 euros por 
mês. Isto no caso das pes-
soas que treinam no ginásio. 

É importante notar que 44% 
dos praticantes de exercício 
físico fazem-no ao ar livre, 
pelo que não têm este tipo 
de despesa. 

Segundo o Cetelem, a 
grande maioria das pessoas 
que praticam exercício físico 
consideram importante pos-
suir um seguro que proteja 
uma eventual lesão (80%). 
Contudo, apenas 51% pos-
sui efetivamente um seguro. 
Se à mensalidade do ginásio 
somarmos este investimen-
to, cujo prêmio anual fica em 
80 euros, os custos médios 
chegam a 58 euros mensais.                                                                                                                                        
Mais de metade (68%) dos 
praticantes que possuem 

Portugueses gastam 200 euros
por mês com vida saudável

de 30 dias e a criação de um 
mecanismo para que a infla-
ção também seja refletida no 
setor dos transportes.

De acordo com Márcio 
Lopes, o caderno de reivin-
dicações dos profissionais 
inclui ainda que o preço dos 
combustíveis seja indexado 
ao preço dos transportes, 
isto é, refletido no custo dos 
serviços, melhores condi-
ções de trabalho para os 
motoristas e descontos nas 
portagens.

De acordo com a ANTP, 
o setor tem 7500 empresas 
e mais de 300 mil trabalha-
dores, representando esta 
associação cerca de 400 
associados, segundo o pre-
sidente da direção.

A agência imobiliária iden-
tifica-o como um dos apar-
tamentos mais pequenos da 
cidade de Lisboa. Está locali-
zado no bairro de Alfama, tem 
16 metros quadrados e está à 
venda por 150 mil euros.

E tem procura, segundo 
o promotor responsável pela 
venda, Ovídio Rodrigues, 
apesar de o valor por metro 
quadrado se aproximar dos 
10 mil euros. A escalada dos 
preços das casas na capital, 
em particular nos bairros his-
tóricos, está documentada 
nos dados mais recentes do 
Instituto Nacional de Estatís-
tica. No 4º trimestre de 2017, 
o valor médio por metro qua-
drado nas três freguesias 
mais caras de Lisboa (Miseri-
córdia, Santo António e Santa 
Maria Maior) ultrapassava os 
três mil euros, preços 30% 
superiores face ao mesmo 
período do ano passado. As 
principais agências imobiliá-
rias têm habitações à venda 
no bairro de Alfama que ul-
trapassam o valor, por metro 
quadrado, do já referido pe-

As companhias aéreas, à 
carona do boom do turismo, 
estão no mercado à procu-
ra de profissionais que lhes 
permitam oferecer novos 
destinos e reforçar as rotas 
com maior procura.

A TAP pretende contratar 
700 pessoas neste ano para 
várias funções, incluindo tri-
pulantes de cabine e pilotos. 

A Ryanair fez no Porto a úl-
tima ação de recrutamento, 
de uma série de várias que 
fez por todo o país. A Emi-
rates, conta já com 550 por-
tugueses nos seus quadros, 
também procura tripulantes.

“Esta estratégia de recru-
tamento traduz o reflexo do 
que tem sido o crescimento 
da TAP, com aumento de 

um seguro são do sexo mas-
culino e de uma faixa etária 
entre os 25 e os 34 anos 
(42%). Já entre as mulheres, 
apenas 32% confirmam es-
tar protegidas no contexto da 
atividade física. Em média, 
os portugueses gastam 146 
euros em vestuário e calça-
do, sendo que 85% afirmam 
gastar até 250 euros, so-
bretudo elementos do sexo 
masculino (83%) e pessoas 
com idades entre 25 e 34 
anos (84%).

Quando a tudo isto acres-
centamos uma alimentação e 
o consumo de produtos sau-
dáveis, o valor mensal total 
sobe para 200 euros de in-

Companhias aéreas contratam em Portugal
frota e lançamento de novas 
rotas”, reconhece fonte ofi-
cial da TAP. A companhia de 
bandeira nacional contratou 
1500 pessoas nos últimos 3 
anos. E quer reforçar neste 
ano em “áreas de suporte 
ao negócio, mas sobretudo 
para áreas técnicas e de voo, 
como tripulantes, pilotos, 
técnicos de manutenção de 
aeronaves”, explica. A easy-
Jet, que tem uma equipe em 
Portugal de 349 pessoas, 
das quais 235 portuguesas, 
recrutou 193 funcionários 
em Portugal nos últimos 3 
anos. No início do mês, veio 
ao Porto à procura de co-
mandantes experientes com 
4 mil horas de voo, com ou 
sem experiência de coman-
do. A companhia  desenvol-
ve estas ações porque, além 
de termos bases em Lisboa 

e no Porto, os portugueses 
são profissionais exímios, 
diz José Lopes, diretor da 
empresa, e admite continuar 
a contratar em Portugal.

Com o turismo com núme-
ros recorde, as companhias 
aéreas não querem perder o 
acesso a uma fonte de recei-
tas em expansão. O turismo 
cresceu 6% no ano passado, 
de acordo com os dados da 
Organização Mundial do Tu-
rismo; e a organização das 
Nações Unidas prevê que 
neste ano vá aumentar mais 
3% a 4%.

Em Portugal, o número 
de passageiros no transpor-
te aéreo bateu o recorde de 
52,8 milhões em 2017, mais 
16%. Dos quais só 26,67 mi-
lhões em Lisboa, superando 
as metas de capacidade do 
aeroporto.

vestimento. Os produtos sau-
dáveis acarretam custos de 
cerca de 114 euros mensais 
para os praticantes de exer-
cício físico, mas o valor baixa 
para 98 euros na média geral 
do estudo.

Lisboa tem casas a dez mil
euros por metro quadrado

queno apartamento, atingin-
do os mais de 10 mil euros. 
Segundo Ovídio Rodrigues, 
estes são “valores normais 
de comercialização de imó-
veis” naquela área da cida-
de, onde a procura é muito 
elevada. Adianta, por outro 
lado, que o apartamento de 
16 m2, com licenciamento 
para alojamento local, ainda 
não foi vendido, mas já foi 
alvo de duas ofertas. Juntas 
querem quotas para habita-
ção As Juntas de Freguesia 
do centro histórico de Lisboa, 
cujos presidentes marcaram 
presença no Parlamento, de-
fendem que a regulamenta-
ção do alojamento local deve 
ser competência das câma-
ras municipais. Os autarcas 
Miguel Coelho, Carla Madei-
ra e Natalina Moura, respe-
tivamente presidentes das 
Juntas de Santa Maria Maior, 
Misericórdia e São Vicente, 
defenderam ainda junto dos 
deputados a fixação de quo-
tas no uso das casas, com 
70% para habitação e 30% 
para o alojamento local.
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A lista do líder do PS, An-
tónio Costa, para a Comis-
são Nacional deste partido, 
encabeçada pela secretária-
geral adjunta, Ana Catarina 
Mendes, obteve 86,6% dos 
votos, contra 11% conse-
guidos pela lista de Daniel 
Adrião. O presidente da 
Mesa, Carlos César, anun-
ciou que a lista do secre-
tário-geral do PS, António 
Costa, para a Comissão Na-
cional, obteve 1.107 votos, 
enquanto a lista de Daniel 
Adrião recebeu 141 votos, 
com 30 votos em branco.

A moção de estratégia 
global de António Costa, in-
titulada “Geração 20/30”, foi  
aprovada com uma  maioria 
esmagadora. O texto, coor-
denado pela secretária de 
Estado Mariana Vieira da 
Silva, prevê um caminho de 
convergência salarial com a 
União Europeia, a redução 
das disparidades nos ven-
cimentos nacionais e o au-
mento sustentado do salário 
mínimo nacional . 

Por outro lado, assinala 
que os compromissos assu-
midos com os parceiros de 
esquerda parlamentar foram 
todos cumpridos, mas ad-
verte que o grande desígnio 
é tornar sustentável o atual 
ciclo de crescimento e em-
prego. A moção de António 
Costa concentra-se sobre-
tudo em “quatro desafios 
estratégicos e de impacto 
transversal para o futuro: as 
alterações climáticas, a de-
mografia, a sociedade digital 
e as desigualdades”. No que 
respeita à questão do com-
bate às desigualdades, Cos-
ta sustenta que “o PS deve 

Costa começa novo ciclo
moderado, o do PS de sempre

A coordenadora do BE 
afirmou  que o PS surgiu 
no congresso do partido, 
este fim de semana, “con-
vertido” a medidas que ini-
cialmente “não quis” e que 
só avançaram graças à 
“negociação à esquerda”.

“O Partido Socialista 
parece hoje convertido, 
como sendo boas medi-
das, a medidas que não 
quis e que foi preciso fa-
zer negociação à esquer-
da para elas serem possí-
veis, como a atualização 
das pensões ou a subida 
do salário mínimo”, afir-
mou Catarina Martins em 
declarações aos jornalis-
tas.

Instada a comentar o 

discurso do eurodeputado 
socialista Francisco Assis 
no congresso do PS, em 
que afirmou que “António 
Costa anestesiou muito 
o PCP e o Bloco de Es-
querda”, a coordenadora  
disse que quando o PS 
reconhece que boa parte 
das medidas positivas, re-
lativamente às quais apre-
sentou uma resistência 
tão grande, vieram dessa 
negociação”, percebe-se 
que “esse tipo de jogos 
tem a ver com disputas 
internas, mas não têm ne-
nhum sentido”.

Segundo Catarina 
Martins, o PS apresen-
tou também durante o 
congresso “um discur-

Catarina Martins diz que PS está convertido
a medidas negociadas à esquerda

liderar um movimento para 
um consenso estratégico de 
convergência salarial, tanto 
internamente, reduzindo as 
disparidades salariais, como 
externamente, promovendo 
a aproximação ao nível mé-
dio dos salários na Europa”.

O atual líder socialista de-
fende “uma política de atuali-
zação sustentada do salário 
mínimo, preferencialmente 
ancorada num objetivo de 
médio prazo, garantindo 
que o objetivo de elevar os 
salários mais baixos é pros-
seguido num quadro de pre-
visibilidade e confiança para 
todos os agentes”.

Costa encerrou os  traba-
lhos no Congresso com dis-
curso sobre questões nacio-
nais ainda no que respeita ao 
combate às desigualdades, 
um dos quatro capítulos cen-
trais da moção, defende-se 
a necessidade de “um apro-
fundamento dos esforços 
para dinamizar a contratação 
coletiva enquanto espaço 
privilegiado de fixação de sa-
lários ao nível da empresa e 
do setor”. A contratação co-
letiva é encarada como um 

“mecanismo fundamental 
de redução das desigual-
dades salariais e de promo-
ção de condições de maior 
equidade para os trabalha-
dores que individualmente 
possuem menos poder de 
negociação”. No documento 
propõe-se um acompanha-
mento relativo à “implemen-
tação das medidas apro-
vadas para a promoção de 
igualdade remuneratória de 
gênero, em que se introduzi-
ram medidas de transparên-
cia salarial e mecanismos de 
atuação da inspeção do tra-
balho para garantir uma ava-
liação e correção das dife-
renças salariais de gênero”.                                                                        
Se hoje os resultados são 
melhores é porque boas po-
líticas dão bons resultados, 
a política de devolução de 
rendimentos levou a um au-
mento da confiança que deu 
um impulso decisivo à recu-
peração da economia”. “O 
crescimento de 2,7% do PIB 
de 2017 foi o maior do sécu-
lo, o rendimento das famílias 
cresceu 4,7% em 2 anos, o 
investimento cresceu 9,1% 
em 2017 e há hoje menos 

80 mil pessoas em situação 
de pobreza”. No entanto, a 
seguir, já no capítulo das 
conclusões, o líder socialista 
frisa que “o grande desígnio 
que o PS deve assumir na 
entrada da terceira década 
do século XXI é o de conso-
lidar a recuperação econômi-
ca e social conseguida nos 
últimos anos”. Para  Costa, 
os próximos governos têm 
de “criar condições para 
prolongar e tornar sustentá-
vel o ciclo de crescimento, 
trata-se, por um lado, de for-
talecer de forma estrutural 
as condições para o país 
responder aos desafios con-
temporâneos e, por outro, de 
reduzir de modo igualmente 
sustentado os impactos ne-
gativos nas nossas econo-
mia e sociedade de ciclos 
desfavoráveis da envolvente 
internacional”.

No plano puramente polí-
tico, apesar de se destacar a 
importância do próximo ciclo 
eleitoral com europeias e le-
gislativas em 2019, não é fei-
ta qualquer referência sobre 
o resultado que os socialistas 
ambicionam alcançar nestes 
atos eleitorais e muito menos 
consta uma ideia de maio-
ria absoluta como condição 
essencial de Governo. Pelo 
contrário, o secretário-geral 
do PS considera que, nestes 
últimos dois anos e meio, foi 
possível “construir uma alter-
nativa que provou ser está-
vel e coerente, que rompeu 
o conceito de ‘arco da gover-
nação’ e acabou com o tabu 
das soluções governativas 
com apoio maioritário da es-
querda, assim enriquecendo 
a democracia”.

O líder do PSD, Rui Rio, 
diz não ter saído “nenhu-
ma ideia nova para o país” 
do congresso do PS, onde 
foi mostrado um cenário de 
“António Costa no país das 
maravilhas” que não corres-
ponde à realidade.

“Vi aquele congresso 
como uma manifestação in-
terna do PS, que ganhou ali 
um ânimo, mas para o país 
não vejo nada de relevante”, 
disse Rui Rio.

Questionado se foi tra-
çado um cenário demasiado 
cor de rosa pelo secretário-
geral do PS no congresso, 
respondeu: “sim, um pouco 
António Costa no país das 
maravilhas”.

“Já estamos habituados 
que, nos congressos, os 
partidos que estão no po-
der chegam ali e fazem um 
desenho fantástico do país 
que não corresponde à rea-
lidade”, acrescentou Rui Rio, 
para quem “é evidente” que 
“todos já percebemos que há 
problemas graves no país”.

No início desta solução 
governativa “as pessoas não 
acreditavam que ela conse-
guisse ser consistente e por 
isso há um primeiro impacto 

positivo”, mas agora já per-
cebemos as dificuldades em 
diversos setores de governo 
e que não estamos no país 
das maravilhas nem coisa 
que se pareça”.

Rio apontou “problemas 
graves no Serviço Nacional 
de Saúde”, disse que “a pró-
xima execução orçamental 
não está da melhor maneira” 
e lembrou que “o PS prome-
teu que se o preço do pe-
tróleo subisse os impostos 
baixariam e não fez isso”, o 
que, “para os cidadãos, no 
seu quotidiano, é muito im-
portante”.

“Mesmo a própria atu-
alização dos salários... foi 
prometido que haveria final-
mente o fim da austeridade 
e o máximo que se fez foi 
repor o que existia há mui-
tos anos”,  considerando 
que “as pessoas vão natu-
ralmente entendendo que 
as coisas não são tão mara-
vilhosas quanto o Governo 
as pinta, e até já os partidos 
que sustentam esta solução 
parlamentar também já não 
desenham o país como uma 
coisa tão maravilhosa como 
desenhavam há cerca de 
um ano ou dois”.

Rui Rio critica cenário de António 
Costa no país das maravilhas

O PCP não gostou de ver 
o Partido Socialista a reco-
lher os louros por todos os 
sucessos da atual solução 
governativa. No final do con-
clave socialista, Carlos Gon-
çalves, membro do Comité 
Central do partido, criticou 
duramente o PS, afirmando 
que os “avanços e conquis-
tas não se devem tanto ao 
PS, mas muito mais à luta 
dos trabalhadores e do povo 
e, seguramente, à interven-
ção e à proposta do PCP”.

O comunista falou ainda 
do futuro pós-legislativas de 
2019, desafiando o PS. “O 
PS, com maioria absoluta, 
estará disponível, de fato e 
não na propaganda, para 
discutir com o PCP coisas 
sérias?”, desafiou. Para o co-
munista, os socialistas conti-
nuam “amarrados” às impo-

O PS estará disponível para discutir 
coisas sérias?, questiona PCP

sições da União Europeia, 
nomeadamente ao Tratado 
Orçamental.

Também Jerónimo de 
Sousa, secretário-geral do 
PCP, não perdeu a oportu-
nidade de criticar o PS num 
convívio em Portalegre. “O 
atual governo minoritário do 
PS com o apoio do PSD e 
CDS resiste à sua alteração”, 
disse referindo-se à altera-
ção do Código de Trabalho. 
O secretário-geral fez ainda 
o contraste entre as “decla-
rações convictas, cheias de 
força de socialistas e de Es-
querda” dos dirigentes so-
cialista e a aliança em ques-
tões estruturais entre o PS 
e PSD e CDS. “O PS junta 
os trapinhos com o PSD e 
o CDS para derrotar aquilo 
que devia estar consagrado 
na lei”, acusou.

so autossuficiente, muito 
centrado em si próprio”, 
quando se estava “à espe-
ra de mais sobre o país do 
que aquilo que se ouviu”.                                                                                                    
“Não comento o debate in-
terno do Partido Socialista 
porque não teria sentido 
fazê-lo, agora registramos 

que parece haver um dis-
curso de uma autossufici-
ência grande e das ideias 
de maioria absoluta”, no-
tou, salientando, contudo, 
que “o país, entretanto já 
aprendeu muito sobre o 
que significa a exigência à 
esquerda para mudança”.
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ANIVERSÁRIO DO PROGRAMA
PORTUGAL BRASIL AQUI E AGORA

MOMENTO ESPEcIAL cOM O cASAL MANEcA E IDÁLIA hOMENAGEANDO OS AMIGOS E PATROcINADORES

A fadista Maria Alcina em mais 
um belíssimo show de fados e 
desgarrada

Momento de Fé, na Festa de 37º anos do Programa Portugal Brasil 
Aqui Agora quando Idália, muito emocionada, dizia uma linda ora-
ção, tendo ao seu lado, Maneca, sua filha Rosângela, neto Fadrick 
e a amiga Conceição

A nossa amiga poveira, Isaura 
Milhazes em mais uma bela 
participação

A tradicional “Desgarrada” com os amigos artistas Maria Alcina, Toni-
nho Serápico e Camilo Leitão com sua sanfona mágica

Dinâmico empresário Português José Morais e esposa senhora 
Berenice foram prestigiar a festa do Programa Portugal Brasil Aqui 
Agora

O Deputado 
Carlos Pás-
coa ao lado 
dos amigos, 
o casal 
Adão Ribei-
ro e esposa 
Irene Ribei-
ro, sempre 
prestigiando 
os mo-
mentos 
importantes 
da nossa 
Comunidade

Domingos Queiroga, da empresa Nova Marataízes com familiares, e 
Lavinia e D. Augusta e os amigos Maria Alice Abreu, esposo Antonio 
Abreu, na festa dos amigos Maneca e Idália

Domingo, na Vila da Feira, vemos o Aluísio e o grande transmontano 
Manuel da Mota, a sobrinha Claúdia, a irmã Zezé e sua esposa Emília, 
mesa onde não faltou simpátia

Num 
close, na 
festa do 
Maneca, 
o distinto 

casal 
Emília e 
esposo 

José Leite 
que foram 

levar um 
abraço ao 
Maneca e 

Idália

Radialista Maneca, quando agradecia a presença dos amigos e pa-
trocinadores na festa do 37º aniversário do Programa Portugal Brasil 
Aqui Agora. O palco recebeu amigos que foram parabenizá-los

Mais amigos presentes na festa do Programa Portugal Brasil Aqui 
e Agora: Comendador Henrique Loureiro, esposa Rosa, Presidente 
Portuense Manuel Branco, esposa Berta Branco e Inês

Como é bom ver os amigos e aí estão eles, o casal Mariazinha e 
esposo Manuel Rocha, da Visiense Terraplanagem e amigos

Num destaque vemos os casais Luís Augusto e Glorinha e Fátima 
e Pacheco

No último domingo foi 
realizada a festa do 37.º 
aniversário do Programa 
Portugal Brasil Aqui e Ago-
ra, na Casa da Vila da Fei-
ra e Terras de Santa Maria, 
onde se viu muitos sorrisos 
e alegria, numa tarde con-
tagiante. O Sr. Presidente 
Ernesto Boaventura, às 
12 horas, abriu o almo-
ço. Como sempre, o casal 
Maneca e Idália aguardou 
até às 13 horas para fa-
zer agradecimento a Deus 

diante da linda imagem de 
Nossa Senhora de Fátima 
ornada de flores brancas.

Nesta hora, todos fica-
ram de pé e de mãos da-
das e rezaram um Pai Nos-
so e uma Ave Maria. Neste 
momento, D. Idália, muito 
emocionada, agradeceu 
também a todos os presen-
tes. No decorrer da tarde 
o Conjunto Amigos do Alto 

Minho botou todos para 
dançar. A grande fadista 
Maria Alcina foi recebida 
por aplausos e deu aque-
le seu show em fados. A 
seguir, a amiga Isaura Mi-
lhazes cantou a música: “O 
Imigrante” deixando algu-
mas pessoas com os olhos 
molhados de emoção e 
saudade. O show  conti-
nuou com Maria Alcina e 

Antônio Serápico, desta 
vez apresentando uma rica 
desgarrada, alegrando a 
todos. Flores foram entre-
gues a muitas senhoras 
presentes, num gesto de 
carinho por parte de Idá-
lia e  Maneca. Ao corte do 
bolo, que por sinal, já muito 
elogiado, foi oferecido pela 
Confeitaria Santa Rita de 
Cássia, agradecendo com 
muito carinho aos seus 
proprietários D. Lourdes 
e seu filho Henrique e as-
sim só posso dizer a todos. 
OBRIgADO.

Na festa  do Programa Portugal Brasil,aqui agora, o Cantor Român-
tico Mário Simões, esposa Maria os amigos o casal Mariluce e espo-
so  Antônio Martins e o Deputado da Assembléia Portuguesa Carlos 
Pascoa
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A Sociedade Beneficente e Recre-
ativa Vasco da Gama de Sorocaba, 
comemorou seus 120 anos de fun-
dação nos últimos dias20, 22 e 26 
de maio 2.018. As comemorações 
tiveram inicio com a celebração de 
uma missa e também a Nossa Sra. 
De Fátima no dia 20. Já no dia 22.05 
tivemos uma sessão solene na Câ-
mara Municipal de Sorocaba numa 
propositura dovereador Rafael Mili-
tão e no dia 26 de maio um jantar na 
sede da entidade. A sessão solene 
foi leva a efeito no Plenário Vereador 
Armínio Vasconcellos Leite, e teve 
como responsável pelo cerimonial 
o Sr. Paulo Marquêz. Este convidou 
para presidir os trabalhos e a mesa 
de honra, o Vereador Fernando Dini, 
o proponente Vereador Rafael Mili-
tão, o Cônsul Geral Adjunto do Con-
sulado Geral de Portugal em São 
Paulo Dr. Hugo Gravanita, o pesqui-
sador e historiador e co - autor do 

livro “Sorocaba Lusitana” que conta 
a historia dos 12º anos da entidade 
aniversariante Sr. Carlos Carvalho 
Cavalheiro, o Presidente do Con-
selho da Comunidade  Dr. Manuel 
Magno, e o seu diretor cultural Sr. 
Albino Vieira. Tivemos a execução 
dos hinos de Portugal e Brasil e a 
palavra do vereador Fernando Dini 
que falou sobre sua descendência 
portuguesa e os 120 anos do Vasco 
da Gama. O vereador Militão tam-
bém se referiu à entidade aniversa-
riante, e o historiador Carlos Carva-
lho que é neto de portugueses, falou 
sobre a participação portuguesa 
na historia de Sorocaba. Tivemos 
um vídeo com varias imagens dos 
120 anos do Vasco da Gama. Na 
seqüencia foram homenageados 
pelos Vereadores Fernando Dini e 
Rafael Militão, com um diploma de 
“Votos de Congratulações” a vários 
diretores e colaboradores do Vasco 

da Gama, divulgadores e incentiva-
dores dos valores históricos e cul-
turais que unem Brasil e Portugal. 
Foram eles:Sr. Armando Gaspar 
dos Santos diretor;Sr. Sergio de 
Almeida Cardoso que foi represen-
tado por seu neto Christian Galatro 
Cardoso, pois estava em viagem; 
Sr. Antonio da Costa Pereira, Pre-
sidente do Conselho Deliberativo 
em exercício; Sr.Isidro Gonçalves 
Telo, Diretor Presidente Maio de 
1996/1998; Sr.Jose Rodrigues Fi-
lho; Sr. RichelieuTarcisioHingst 
Costa, Presidente em exercício; 
Sr.Sergio Antonio Cardoso, Segun-
do Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo em exercício, grande 
idealizador dos Jantares Baca-
lhau Amigo, do SOS – Serviço de 
Obras Sociais que foi representado 
pelo Sr. Nelson Francisco; Sr.Jose 
Venâncio Luz, Secretário do Con-
selho Deliberativo e o sócio mais 

antigo;Sr. Claudio Antonio Marques 
Barradas, Vice-Presidente em exer-
cício; Sr. Nelson Francisco Junior, 
Primeiro Secretário em exercício; 
Sr.  Jose Eduardo Rodrigues de 
Freitas, Segundo Secretário em 
exercício; Sr.  Pedro Luiz Silveira, 
Primeiro Tesoureiro em exercício; 
Sr. Manoel Faciaben Vasques, Se-
gundo Tesoureiro em exercício; Sr. 
Adelino marques barradas, Diretor 
de Patrimônio desde 1971 até os 
dias de hoje; Sr. Rubens Mugnaine, 
Diretor Social em exercício; Sr. An-
tonio da Costa Pereira Junior, Dire-
tor Social em exercício; Sr. Sandro 
da Costa Pereira, Diretor Social; Sr. 
Marcelo Oliveira Cardoso, Primei-
ro Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo; Sr.Eduardo Oliveira 
Cardoso, Segundo Secretário do 
Conselho Deliberativo;Sr. Jose Al-
ves Fernandes, Conselheiro Fiscal 
em exercício;Sr. Jorge Luiz Tebet, 

Conselheiro Fiscal em exercício; 
Sr. Joaquim Pires Mendes, Conse-
lheiro Disciplinar; Sr. Agostinho de 
Almeida Cardoso, Conselheiro Dis-
ciplinar, pessoa muito querida do 
clube e que ajudou a implantar o fa-
moso Jantar Bacalhau Amigo, jun-
tamente com os Diretores do SOS 
– Serviço de Obras Sociais, que 
hoje faz parte do calendário oficial 
de Sorocaba, e neste ano será co-
memorado o 20°;Sr. João Gabriel, 
Sócio do Clube, faz parte das per-
sonalidades que contribuem para a 
organização do famoso Jantar Ba-
calhau Amigo do SOS, Serviço de 
Obras Sociais; Sr. Carlos Carvalho 
Cavalheiro, Historiador Sorocaba-
no que ajudou na elaboração do 
Livro sobre os 120 anos do Vas-
co da Gama;Sr. Marcelo Carvalho 
Cavalheiro, Historiador Sorocaba-
no que ajudou na elaboração do 
Livro sobre os 120 anos do Vasco 

da Gama;Sr.Jose Augusto Marinho 
Mauad, Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Ubaldi-
no do Amaral, grande incentivador 
cultural que ajudou a conseguir um 
apoio cultural para a realização do 
Livro 120 anos doVasco da Gama; 
Sr. Antonio Jose Liberato, funcioná-
rio mais antigo do clube, admitido 
em Agosto 2002. Também foi home-
nageado com o Diploma de Visitan-
te Ilustre o Cônsul Geral Adjunto Dr. 
Hugo Gravanita que em seu pronun-
ciamento enalteceu o trabalho de to-
dos do Vasco da gama e disse sobre 
as celebrações do Dia de Portugal. 
Na seqüencia tivemos as considera-
ções gerais do presidente da mesa, 
que parabenizou a todos do Vasco 
da Gama de Sorocaba que fizeram 
dessa historia dos 120 anos, uma 
linda historia. Confira mais detalhes 
no site www.portugalemfoco.com.br 
ou pelo facebook/Portugal em foco

O Presidente do Vasco da Gama de Sorocaba Sr. RichelieuTarcisioHingst 
Costa, o Consul Geral Adjunto do Consulado Geral de Portugal em São 
Paulo Dr. Hugo Gravanita, o Presidente do Conselho da Comunidade Dr. 
Manuel Magno e o diretor Cultural Sr. Albino Vieira.

Composição da mesa dos trabalhos nesta noite na Câmara Municipal de 
Sorocaba.

O jovem Christian Galatro Cardoso recebendo a homenagem em nome de 
seu avô Sr. Sergio de Almeida Cardoso que se encontrava em viagem.

Aqui o homenageado da noite Sr. Agostinho de Almeida Cardoso, sua es-
posa Sra. Doraci, o filho Marcelo, a nora Juliana e os netos Rafael e Isabeli.

O Homenageado Sr. Isidro Gonçalves Telo aqui com o neto Mauricio 
Telo.

Aqui todos homenageados pela Câmara Municipal de Sorocaba com “Votos 
de Congratulações” pelos 120 anos do Vasco da Gama de Sorocaba.

Vasco da Gama de Sorocaba comemorou 120 Anos de Fundação

O livro estará sendo lançado no dia 07 
de julho em Lisboa pela Chiado Edito-
ra, do autor Jose Paulo Lanvi.
A obra
O romance cênico “Deus me disse que 
não existe” é a história de um tempo 
em que Deus e o Diabo decidiram aca-
bar com o Céu e o Inferno. Com infle-
xão metafísica, a comédia é narrada 
por Lúcifer e seu humor involuntário. 
Ele é secundado por conselheiros 
como Torquemada, Gengis Khan, Se-
jano, Messalina, Cleópatra, Tamerlão 
e Ivan, O Terrível. O romance cêni-
co é uma criação de Lanyi que alia o 
romance tradicional ao teatro. É um 
gênero que contém o romance (prosa 
longa com diálogos) e, a um só tempo, 
um texto teatral pronto para ser ence-
nado.  Aqui está o link da publicação 
no site da editora portuguesa: 
https://www.chiadobooks.com/livraria/
deus-me-disse-que-nao-existe
Um breve perfil do autor:
José Paulo Lanyi, Profissional de cine-
ma, escritor, dramaturgo e jornalista, 
José Paulo Lanyi trabalhou em diver-
sos veículos de comunicação, como 

as TVs Globo, Bandeirantes, Man-
chete, CNT, CBN e Rádio Globo. Foi 
colunista da revista “Imprensa” e dos 
portais Comunique-se e Observatório 
da Imprensa. Colaborou com a BBC 
Brasil. Publicou vários livros (roman-
ce, teatro, crônica e crítica). Autor da 
peça “Quando Dorme o Vilarejo” (Prê-
mio Vladimir Herzog de Anistia e Direi-
tos Humanos, encenada em São Pau-
lo, em 2008, com o apoio da ONU), 
atualmente produz seu próximo filme, 
o longa “Bodega”, cujo roteiro assina e 
que dirigirá ao lado de Tristan Aronovi-
ch (“Alguém Qualquer”). É membro da 
APCA (Associação Paulista de Críti-
cos de Arte).

Editora Chiado vai lançar o livro
“Deus me disse que não existe” Dia 31.05.2018

Márcia Dias Duarte; Andréa Gamboa 
Cabral; Dr. Elisiário dos Santos Filho; 
Maria Alice Moraes Cordeiro (filha do 
falecido amigo Sr. Cordeiro); Da em-
presa de Transportes Cruz de Malta pa-
rabenizamos o diretor Sr. José Lopes, e 
ainda a filha Nucha e o Sr. Marquezinni 
pelos respectivos aniversários.
Dia 01.06.2018
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 ambos do Grupo Folc. 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha); data do aniversario da amiga 
Sra. Darci Marques (Diretora da Asso-
ciação dos Poveiros de São Paulo).
Dia 02.06.2018
Tatiana R. Martins (filha Luis Martins); 
Aniversario de casamento dos amigos 
Dra. Marilene e Dr. Carlos Carreira.
Dia 03.06.2018
Isaias dos Santos Paulo (integrante do 
R. F. Aldeias da Nossa Terra e do Gru-
po Folc. dos Veteranos de São Paulo 
do Rotary Penha); Amélia Grosso (fi-

lha do amigo Sr. José Grosso); José 
Luis do Nascimento Santos (ex-presi-
dente da Casa de Portugal de Cam-
pinas); Maria Jose Marques amiga de 
longa data. 
Dia 04.06.2018
Tomaz Amiratti; Faria aniversario nes-
te dia o falecido Dr. Antônio Ermírio de 
Morais (ex-presidente da Beneficência 
Portuguesa de São Paulo).
Dia 05.06.2018
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 06.06.2018
Maria Emilia Fernandes; Esmeral-
da Gamboa Cabral (esposa Antonio 
Cabral dos Anjos); Teresinha Martins 
(esposa do amigo Abílio Martins); 
Renata Tem Tem (neta Sr. Tem Tem); 
neste dia, faleceu o saudoso Dr. Per-
ry Vidal; Sr. João dos Santos Martins 
(esposo D. Maria Isabel do Grupo da 
Casa de Brunhosinho e do Grupo Folc. 
dos Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha).
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A ilustre casa de Torga em Coimbra
Mundo ibérico, na Europa, 

Américas, Ásia e em África, 
recordou, no último dia 12 de agos-
to, os 110 anos do nascimento de 
Miguel Torga (1907 – 1995), escritor 
de mais de 50 preciosos livros, qua-
se todos editados pelo próprio autor,  
e um dos maiores homens de letras 
lusitanos no século XX – marcado 
em Portugal por grandes vultos li-
terários, entre os quais, Fernando 
Pessoa, José Saramago, Augusti-
na Bessa-Luís, Ferreira de Castro, 
Eduardo Lourenço e Antonio Lobo 
Antunes. Transmontano 
ilustre, nascido em São 
Martinho de Anta, no Con-
celho de Sabrosa, próxima 
a querida Vila Real, ao 
Norte de Portugal, Miguel 
Torga, dos 13 aos 18 anos, 
foi emigrante nos cafezais 
das Minas Gerais e, após 
regressar do Brasil, em 
1935, radicou-se na Coim-
bra dos doutores, como 
ele, que era médico – e 
onde, desde o centenário 
de nascimento, em 2007, 
a sua antiga residência foi 
transformada na Casa Mu-
seu Miguel Torga. Algo semelhante 
ao que aconteceu com a morada do 
ilustríssimo sociólogo pernambuca-
no, Gilberto Freyre (1900 – 1987), 
em Apipucos, bairro da Grande Re-
cife, hoje, museu e sede da funda-
ção que leva o seu nome. Admirador 
da obra de Freyre, quase toda de-
dicada ao mundo que o português 
criou nos quatro continentes, Torga 
exerceu a medicina entre as comu-
nidades mais humildes da antiga 
capital portuguesa e ali, às margens 
banhadas pelo Rio Mondego, tam-
bém encontrava inspiração para as 
obras que acabariam traduzidas 
praticamente para quase todos os 
idiomas da Europa – e também fo-
ram versados para o japonês e o 
chinês.

Miguel Torga era, na verdade, 
o pseudônimo de Adolfo Cor-

reia da Rocha, que adotaria a nova 
identidade a partir de 1934, homena-
geando, com o Miguel, dois grandes 
espanhóis: o castelhano Miguel de 
Cervantes (1547 – 1616) e o basco 
Miguel de Unamuno (1864 – 1936). 
Torga é o nome de uma planta dos 
montes transmontanos, com flores 
de cor branca, vinho ou roxa, fortes 
raízes fincadas na aridez das rochas 
e caule retilíneo – como o escritor. 
A monumental produção literária de 

Torga reflete a origem rural, a ex-
periência como médico e os cinco 
anos em que passou no Brasil. São 
obras primorosas na Poesia, como 
Alguns Poemas Ibéricos (1952), na 
Prosa de A Criação do Mundo (pu-
blicado em vários volumes a partir 
de 1937) e no Teatro, com O Paraíso 
(1949). Emigrante na adolescência 
no Brasil, como Ferreira de Castro 
(1898 – 1974), que também para cá 
veio aos doze anos, radicando-se 
em São Paulo e na Amazônia, Tor-
ga tomaria gosto pelos estudos e pe-
las letras no Ginásio Leopoldinense, 
na cidade mineira de Leopoldina, na 
região da Zona da Mata. Inspirou-
se inclusive no poeta Casimiro de 
Abreu (1839 – 1860), filho de portu-
guês, nascido no Norte fluminense e 

que viveu em Lisboa. Em Traço de 
União, como na letra do célebre hino 
do glorioso Vasco da Gama, com-
posto em 1949 por Lamartine Babo, 
o escritor aborda, em 1955, temas 
portugueses e brasileiros e, numa 
confissão, afirma misturar emocio-
nalmente tudo que se refere às duas 
pátrias – até mesmo as águas dos, 
rios Douro e Paraíba.

Mas Torga se supera nos Diá-
rios, do primeiro, em 1941, ao 

último, de número dezesseis, em 1993. 
Li ainda muito jovem, apaixonadamen-

te, os Diários, que ainda re-
leio, e me recordo que, ao 
ser contratado, em janeiro 
de 1998, por A Gazeta Mer-
cantil, de São Paulo, para 
cuidar de seus suplementos, 
revistas e meios eletrônicos, 
encontrei como editor do fes-
tejado caderno cultural Fim 
de Semana, que circulava 
as sextas-feiras, um jovem 
talentosíssimo, o saudoso 
Daniel Piza (1970 – 2011). 
Ele tinha então 28 anos e era 
admirador de Machado de 
Assis – a quem dedicaria em 
2005 uma abrangente biogra-

fia. Discípulo do mestre Paulo Francis 
(1930 – 1997), o jornalista carioca que 
viveu décadas em Nova York, Piza 
conhecia muito bem a literatura ameri-
cana, porém, para minha surpresa, ja-
mais havia lido Miguel Torga. Consegui 
então com a família de comerciantes 
alfarrabistas da Livraria Brandão, de 
São Paulo, todos os volumes dos Diá-
rios e presenteei Daniel Piza. Ele ficou 
maravilhado. Ler Miguel Torga, rural e 
ao mesmo tempo universal, pois sim, 
é fundamental para todos os povos de 
origem ibérica. Principalmente para 
quem, como nós, falamos, sonhamos, 
pensamos e escrevemos na mesma 
língua. A casa dele na zona alta de 
Coimbra, aberta ao público, como a de 
Freyre, mantém viva a alma coimbrã 
desse transmontano.       

Dia 03.06.2018
XXIII Semana Cultural Portugue-
sa  em Campinas
Banda Municipal de Laranjal Paulis-
ta, maestro Fulvio Scarme, na Casa 
de Portugal às 16 horas. Informa-
ções no local Rua Ferreira Pentea-
do, 1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
Dia 04.06.2018
Comemorações alusivas ao “10 
de Junho - Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Por-
tuguesas”
Sessão Solene “10 de Junho: Dia de 
Portugal, de Camões e das Comu-
nidades Portuguesas” às 20 horas 
propositura: Deputado Fernando 
Capez, realização: Conselho da Co-
munidade Luso-Brasileira do Estado 
de SP Local: Assembléia Legislativa 
do Estado de São Paulo - Plenário 
Juscelino Kubitschek 
Informações: (11) 3342-2241

Dia 05.06.2018
XXIII Semana Cultural Portugue-
sa  em Campinas
Outorga do Titulo de Cidadão Cam-
pineiro na Câmara Municipal às 20 
horas ao Sr. Nilson Lopes Vieira da 
Fundação José Pedro de Oliveira e 
o segundo Secretário do Conselho 
Deliberativo da Casa de Portugal.
Dia 06.06.2018
XXIII Semana Cultural Portugue-
sa  em Campinas
Portugal à Mesa, pequeno curso de 
culinária portuguesa. Informações 
no local Rua Ferreira Penteado, 
1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
Dia 07.06.2018
XXIII Semana Cultural Portugue-
sa  em Campinas
Historia e Literatura, “Duas Batalhas 
Portuguesas pelo professor Reinal-
do Rigitano às 10 horas. Noite do 
Queijo e Vinho a partir das  20 horas 

convites a venda. Informações no 
local Rua Ferreira Penteado, 1349 
Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
Dia 08.06.2018
XXIII Semana Cultural Portugue-
sa  em Campinas
Musica e Literatura, “A lírica trova-
doresca portuguesa e a MPB; Duas 
filhas da Poesia”, professora Silvia 
Caetano acompanhada pelo violão 
de Luiz Antonio Costalonga, na Ca-
pela do Hospital da R. S. P. de Be-
neficência em Campinas.  
Dia 09.06.2018
Festa Junina na Casa de Portugal 
de Campinas
Um festival da culinária típica por-
tuguesa a partir das 19 horas com 
entrada gratuita e exibição do Grupo 
Folc. da Casa de Portugal de Cam-
pinas. Informações no local Rua 
Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – 
Campinas fone (19) 3252.5752  
Adega da Lusa com Aldeias
Você não pode perder mais esta 
festa popular, a Adega da Lusa, com 
entrada gratuita a partir das 19 horas 
na Portuguesa de Desportos, numa 
realização do Dpto. Sócio-Cultural. 
Comidas típicas e muita animação 
com a Tocata do Grupo Folclórico 
da Portuguesa de Desportos que se 
exibirá e como convidado o Rancho 
Folclórico Aldeias da Nossa Terra 
do Arouca São Paulo Clube. Local 
Rua Comendador Nestor Pereira, 
33 Canindé – São Paulo 
Fone (11) 2125.9400

O Arouca São Paulo Clube, lotou no 
ultimo dia 13 de maio de 2.018 para 
venerar a Padroeira, “Rainha Santa 
Mafalda”, Nossa Sra. de Fátima pois 
era o seu dia, e ainda para comemo-
rar o Dia das Mães. Muitos foram os 
presentes a celebração da santa mis-
sa na Capela da Rainha Santa Ma-
falda, ali levada a efeito pelo Padre 
Luciano do Santuário Nossa Sra. Da 
Salete e do Padre Edivan Ministro da 

Eucaristia. Encerrada a celebração 
tivemos uma procissão pelas de-
pendências do clube, acompanhada 
pelos integrantes do grupo folclórico 
do clube, os andores da Rainha San-
ta Mafalda, Nossa Sra. De Fátima e 
Nossa Sra. Da Mó, entoando cânti-
cos de Fátima. A procissão terminou 
junto a estatua da Rainha Santa Ma-
falda.  Na continuidade tivemos um 
concorrido almoço que teve como 

prato principal a deliciosa Bacalho-
ada a Moda de Arouca, além ainda 
de outros pratos. O Presidente da 
entidade Sr. Jose Pinho dos Santos 
no uso da palavra saudou a todos  e 
agradeceu a presença de tantos ami-
gos. O Rancho Folclórico do Arouca 
São Paulo Clube se exibiu em sua 
totalidade, apresentando modas do 
rico repertorio arouquense percor-
rendo todas as freguesias de Arouca.

Momentos da procissão pelas dependências do clube.

Vemos aqui o Sr. Jose Rocha, o 
Com. Artur A. Pinto, o Sr. Armando 
H. de Oliveira, o Sr. Manuel Gomes 
e o presidente Sr. Jose Pinho.

O Presidente do Conselho da Co-
munidade Dr. Manuel Magno, o vice 
do Arouca Com. Artur A. Pinto e o 
presidente Sr. José Pinho.

Aqui a Sra. Deolinda Rocha e os fi-
lhos Jose Carlos e a Arminda.

Sra. Maria Jose Teixeira dos San-
tos e a filha Margarete Teixeira dos 
Santos. Sra. Yvette F. Valente Pinho e os fi-

lhos Ricardo e Artur.

Exibição do Rancho Arouca São 
Paulo Clube.

A 1ª dama do Arouca Sra. Nilde Cardoso 
de Pinho e as filhas Márcia e Fátima.

A 1.a dama do Conselho da Comu-
nidade Sra. Maria Teresa Nunes e o 
filho Rodrigo Nunes Alves.

Missa procissão e Almoço no Arouca
Em Louvor a Santa Mafalda, N. Sra. 
de Fatima e Dia das Mães

Esmeralda e Armando Torrão com 
sua mãe Sra Teresa de Jesus Oliveira 
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É louvável o crescimento do GRU-
PO TRASMONTANO, nestes úl-
timos 22 anos, diríamos até que 
cresceu mais até que nos 64 anos 
anteriores. Tudo isso graças a vi-
são empreendedora, responsabi-
lidade profissional, e claro o amor 
pela instituição, daquele que tem 
sido um excelente gestor Sr. Fer-
nando Jose Moredo, juntamente 
com seus pares de diretoria, uma 
diretoria sempre coesa, apoiados 
por um atuante conselho delibe-
rativo. O ultimo dia 19 de maio de 
2.018 foi um dia de muita comemo-
ração, afinal o Grupo Trasmontano 
tem muitos motivos para come-
morar. A todos os presentes foi 
servido um  maravilhoso coquetel 
seguido de jantar ali servido pelo 
sempre elegante Buffet França. 
Foi realizada uma breve sessão 
solene que teve como responsável 
pelo cerimonial o Sr. Antonio Mar-
cos Pereira. Foram chamados para 
compor a mesa de honra o presi-
dente do Grupo Trasmontano Sr. 
Fernando Jose Moredo, o vice pre-
sidente Dr. Alcides Felix Terrível, o 
Sr. Abel Morais Lopes, Presidente 
das Assembleias Gerais do Tras-
montano, o Sr. Francisco Manuel 
B. de Morais, Presidente do Con-
selho Deliberativo da entidade, o 
Dr. Júlio Cesar M. Lobato,  CEO do 
grupo, o Dr. Manuel Magno, Presi-
dente do Conselho da Comunida-
de, o Dr. Hugo Gravanita Cônsul 
Adjunto de Portugal em São Pau-
lo e o Deputado Federal, Arnaldo 
Faria de Sá. O Presidente desta 
sessão Dr. Manuel Magno saudou 
a todos os presentes e os integran-
tes da mesa e deu por aberta a 
sessão. Tivemos a execução dos 
hinos de Portugal e Brasil pela Ca-
merata Filarmônica de Indaiatuba 
e foram mencionadas correspon-
dências recebidas parabenizando 
o grupo. Na seqüencia tivemos um 
dos momentos mais aguardados, a 
palavra do presidente do GRUPO 
TRASMONTANO, Sr. Fernando 
Jose Moredo. Este no uso da pala-
vra saudou a toda a mesa, aos pre-
sentes e salientou sobre o prazer 

Dr. Alcides Felix Terrível Vice Presidente do GRUPO TRASMONTANO, Pa-
trícia Lopes D´Alessandro gerente de comunicação e marketing do grupo, e 
o Dr. Júlio Cesar Lobato CEO do Grupo.

Sr. Fernando Jose Moredo e todos os seus familiares presentes nesta noite 
de muita festa.

Uma das surpresas da noite foi a escola de samba vencedora do carnaval 
paulista, Acadêmicos do Tatuapé.

A formanda Dra. Ligia Carvalho de Albuquerque homenageada com flores 
pelo CEO do GRUPO TRASMONTANO Dr. Júlio Cesar Lobato.

O Presidente do GRUPO TRASMONTANO Sr. Fernando Jose Moredo, o 
vice presidente Dr. Alcides Felix Terrível, o Sr. Abel Morais Lopes, Presiden-
te das Assembleias Gerais do Trasmontano, o Sr. Francisco Manuel B. de 
Morais, Presidente do Conselho Deliberativo da entidade, o Dr. Júlio Cesar 
M. Lobato, CEO do grupo, e os conselheiros Sr. Julio Miranda, Sr. Fernando 
Moredo, e Sr. Dalmo Pessoa.

Sr. João Batista da Ana, Sr. Fernando Jose Moredo, Dr. Alcides Felix Terrí-
vel e o Dr. Júlio Cesar Lobato.

Os médicos Dr. Andrea Botoni, Dr. Irapuan M. Penteado, Dr. Norton Wagnar 
Ferracini e os formandos da noite, Dra. Ligia Soni, Dr. Carlos Eduardo Set-
tembre, Dra. Iaci Baptista de Andrade Ramos, Dr. Marcello do Lago Palácio 
Estrella e Dra. Ligia Carvalho de Albuquerque.

Sr. Fernando Jose Moredo Presidente do GRUPO TRASMONTANO, o vice pre-
sidente Dr. Alcides Felix Terrível e o orador da noite Professor Leandro Karnal.

O orador da noite o professor Leandro Karnal.

Dr. Júlio Cesar M. Lobato, sua esposa Sra. Andressa Lobato, o Presidente 
do Grupo Sr. Fernando Jose Moredo, a esposa Sra. Maria Bernadete Mo-
redo, o vice presidente Dr. Alcides Felix Terrível e sua esposa Sra. Maria 
Eugenia M. Terrível.

A mesa de honra desta noite, Sr. Fernando Jose Moredo, Dr. Alcides Felix Terrível, o Sr. Abel Morais Lopes, o Sr. 
Francisco Manuel B. de Morais, o Dr. Júlio Cesar M. Lobato, o Dr. Manuel Magno, o Dr. Hugo Gravanita, e o Depu-
tado Federal Arnaldo Faria de Sá.

Sr. Abel Morais Lopes Presidente das Assembleias Gerais, o Conselheiro 
Sr. João da Ana, o Cônsul Geral Dr. Paulo Lourenço, o vice presidente Dr. 
Alcides Terrível e a esposa Sra. Maria Eugenia M. Terrível.

Na execução dos hinos de Portugal e Brasil vemos a Camerata Filarmônica de Indaiatuba.

Sra. Silvia de Mendonça o esposo Dr. Dante Senra, Sr. Joel Cunha gerente 
corporativo financeiro, Sr. Lino Lage Presidente dos Poveiros e o Conselhei-
ro Sr. Dalmo Pessoa.

O Vice Presidente do GRUPO TRASMONTANO Dr. Alcides Felix Terrível a 
esposa Sra. Maria Eugenia os filhos Dr. Alberto, Dra. Patrícia, Dr. Daniel, a 
Ana Carolina Malagutti e o Dr. Ricardo Basso.

Grupo Trasmontano – 86 Anos
A Cada Ano Novas Metas e Novos Objetivos Alcançados...

de estar à frente da instituição, mo-
tivo de muito orgulho. E continuou: 
- “A cada aniversario comemorado 
sinto uma forte e prazerosa sen-
sação de dever cumprido, pois re-
alizar uma administração profícua 
que contribui para o crescimento 
do grupo é tudo o que desejo. Este 
ano completou-se 22 anos que aqui 
milito. Comecei em junho de 1.996. 
como gestor financeiro depois pre-
sidente de uma junta governativa. 
Como presidente fui eleito por 3 
mandatos consecutivos, fui vice 
do Dr. Alcides por um mandato, e 
agora eleito para mais um man-
dato de 4 anos. Ao longo desses 
anos, estamos construindo nosso 
futuro em bases solidas, que levou 
o grupo em 2.017 a atingir o me-
lhor resultado dos últimos tempos. 
Esse sucesso tem permitido im-
portantes conquistas, como obras 
de modernização da sede cons-
truindo um novo ambulatório, am-
pliação das áreas administrativas, 
implantação de novos e modernos 
centros médicos, pelo constante 
crescimento do Hospital IGESP e 
com a concretização do tão sonha-
do projeto de construção da nova 
unidade hospitalar do IGESP em 
Praia Grande e a inauguração da 
Faculdade FASIG, que para nos 
é de uma importância enorme e 
agora vamos fazer o 1.o vestibular, 
e em agosto iniciam-se as aulas 
para o curso de enfermagem” – 
Sr. Fernando ainda comentou que 
conquistar espaço no mercado 
educacional, será sem duvida um 
grande desafio, pois quando fala-
mos em educação no Brasil vemos 
uma historia de avanços e retro-
cessos.  Historicamente, o setor 
passou por importantes reformas, 
algumas delas para atender inte-
resses econômicos e políticos, que 
pouco contemplavam o desenvol-
vimento educacional e outros que 
promoveram a revolução no siste-
ma democratizando a educação, 
da pré-escola até o ensino supe-
rior. O conceito de educação visa 
acima de tudo, o desenvolvimento 
da pessoa, seu legado para o exer-

cício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho, e afirmou – “É 
nesse contexto que queremos fa-
zer a diferença. Acreditamos que, 
para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais consciente e par-
ticipativa, a educação precisa ser 
transformada capaz de promover 
de forma concreta, o pleno desen-
volvimento da pessoa, seu prepa-
ro para o exercício da cidadania e 
sua real qualificação para o traba-
lho. É isso que queremos para os 
nossos jovens, sejam eles filhos, 
netos ou colaboradores. Eles re-
presentam o futuro do melhor, que 
queremos deixar para as próximas 
gerações”.  O evento teve como 
palestrante o conhecido profes-
sor Leandro Karnal, que falou aos 
presentes do planejamento para 
um novo tempo. Falou sobre os 86 
anos do Grupo Trasmontano des-
tacando, - “Como se explica que 
uma empresa do porte do Tras-
montano tenha durado tanto? Cer-
tamente porque soube se adaptar, 
porque a realidade de 1.932, não 
guarda nenhuma relação com o 
hoje, o mundo mudou por comple-
to. Trasmontano foi feito, como a 
historia desta cidade extraordiná-
ria que nós estamos. Trasmon-
tano foi feito pelo sacrifício, pelo 

trabalho, iniciativa e estratégia de 
muitas pessoas que vieram antes 
de nós, cabe agora o revezamento 
geracional a vocês. Eu terei gran-
de prazer daqui a 16 anos, quando 
eu já tiver 69, estar na festa dos 
100 anos do Trasmontano. Se eu 
ainda estiver vivo, lúcido, andando 
de poder vir de novo aqui, e dizer, 
vocês chegaram lá”. Pelo 3.o ano 
consecutivo foi celebrada a ativi-
dade acadêmica dos programas 
de treinamento medico turmas 

2016/2018, e para a outorga foram 
chamados os médicos coordena-
dores do curso de nutrologia, Dr. 
Andrea Botoni, do curso de Car-
diologia, Dr. Irapuan M. Pentea-
do e do curso de clínica médica, 
Dr. Norton Wagnar Ferracini. Em 
seguida foram anunciados os for-
mandos da noite, Dra. Ligia Soni, 
Dr. Carlos Eduardo Settembre, 
Dra. Iaci Baptista de Andrade Ra-
mos, Dr. Marcello do Lago Palácio 
Estrella e Dra. Ligia Carvalho de 

Albuquerque. Na sequencia o pre-
sidente da mesa dos trabalhos Dr. 
Manuel Magno anunciou o encer-
ramento da sessão. A animação 
da noite esteve a cargo da ban-
da Santana e também da escola 
de samba vencedora do carnaval 
paulista, Acadêmicos do Tatuapé. 
Na saída todos os convidados fo-
ram presenteados com um exem-
plar da revista da FASIG, edição 
comemorativa de inauguração da 
mais nova empresa do grupo.
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Rui Gomes da Silva 
aproveitou, esta segunda-
feira, o artigo de opinião 
que semanalmente assina 
no blogue Geração Benfica 
para questionar os motivos 
pelo qual Renato Sanches 
vai sendo apontado a um 
possível regresso à Luz. O 
antigo vice-presidente en-
carnado diz não ter nada a 
ver “sobre o ser a favor ou 
contra o regresso de Re-
nato Sanches ao Benfica”, 
nem com “a defesa que 
cada empresário faz dos 
seus interesses legítimos”, 
mas deixa uma questão: 
“Quem manda, hoje, no 
Benfica? Luís Filipe Vieira 
ou Jorge Mendes?”. “Se 
houve princípio a que Luís 

“Quem manda hoje no Benfica?
Luís Filipe Vieira ou Jorge Mendes?”
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Há uma “bomba atómica” 
prestes a explodir em Alvala-
de? A derrota do Sporting, no 
Wanda Metropolitano, no dia 
5 de abril, diante do Atlético 
Madrid (0x2), espoletou o iní-
cio do que se pode chamar 
de crise no clube leonino. E, 
desde então, são muitos os 
acontecimentos a registrar 
na casa do leão.

Entre críticas do pre-
sidente aos jogadores, a 
agressões em Alcochete, 
sem esquecer a derrota na 
Madeira, na última jornada 
do campeonato nacional, 
e a Operação Cashball, o 
Sporting assistiu à demis-
são, em bloco, da Mesa da 
Assembleia Geral (MAG), 
tal como do Conselho Fis-
cal, nas últimas semanas.

Alguns membros do 
Conselho Diretivo também 
se demitiram, mas não em 
número suficiente para 
‘mandar abaixo’ a Direção. 
Aliás, seria necessário mais 
um membro apresentar a 
sua demissão para a Dire-
ção presidida por Bruno de 
Carvalho ‘cair’. 

O pedido da mAG e a 
resposta em forma de 
providência cautelar 
Na última quinta-feira 

A formação algarvia, 
que tinha triunfado por 
3x0 em casa, empatou 
1x1 em Vila Franca, onde 
se adiantou aos 69 mi-
nutos, por Nuno Borges. 
Aos 79, David Moura mar-

cou o tento dos locais, na 
transformação de uma 
grande penalidade.

Por seu lado, o Mafra 
empatou 1x1 em Leiria, 
com um golo de João 
Ventosa, aos 74 minu-

tos, depois de João Vieira 
adiantar os anfitriões, aos 
52, vencendo a eliminató-
ria devido ao tento fora, 
face ao 0x0 no primeiro 
jogo.

O Farense e o Ma-

fra não disputavam a II 
Liga portuguesa de fu-
tebol desde a época de 
2015/16. Os algarvios 
ficaram, então, no 20.º 
posto, e os lisboetas no 
21.º.

Filipe Vieira sempre foi fiel, 
esse foi o de nunca aceitar 
o regresso de jogadores 
‘vendidos’. Argumentando 
- para bom entendedor… - 
que assim impedia o abrir 
de um precedente que lhe 
seria apontado sempre que 
cada venda não surtisse os 
efeitos pretendidos… para 

o clube comprador”, argu-
menta o advogado. “Ora, 
se Luís Filipe Vieira tiver 
força para manter o que 
sempre pensou, esta será 
mais uma situação em que 
o regresso de um jogador 
vendido não acontecerá… 
apesar da pressão de tanta 
gente, em situações ante-

riores, nomeadamente dos 
sócios! Se não tiver… Jor-
ge Mendes fará regressar 
Renato Sanches ao Ben-
fica”, acrescenta. Rui Go-
mes da Silva defende, ain-
da, que “alguma coisa tem 
de mudar” para que seja 
possível, ao Benfica, estar 
“dez anos à frente da con-
corrência”: “Começando - é 
a minha opção - por fazer 
‘parcerias estratégicas’ 
para manter os grandes 
jogadores e os talentos da 
formação e não ‘parcerias 
estratégicas’ para vender 
tudo o que tiver mercado! 
Para acabar de vez com um 
Benfica ‘vendedor de tudo’ 
em Portugal e ‘sonhador de 
nada’ na Europa”.

Assembleia, “bombas” e providências
mas... pode BdC recandidatar-se?

(24 de maio), a demissio-
nária MAG esteve reunida 
com os Órgãos Sociais com 
o objetivo de levar o Conse-
lho Diretivo a demitir-se e a 
pedir umas novas eleições. 
Sem conseguir o preten-
dido, Jaime Marta Soares 
anunciou, no final da re-
ferida reunião, em Alvala-
de, uma Assembleia Geral 
Extraordinária Destitutiva, 
para o próximo dia 23 de 
junho.

Uma decisão que mere-
ceu, no imediato, uma rea-
ção por parte do presidente 
Bruno de Carvalho. O diri-
gente leonino garantiu que 
esta decisão era uma “bom-
ba atómica cheia de irre-
gularidades”, uma vez que 
colocaria em risco “todo o 
trabalho feito com os ban-
cos e com a CMVM”. 

Mas pode não ser bem 
assim. Pelo menos para já. 
BdC adiantou que vai inter-
por uma providência cau-
telar para travar a Assem-
bleia. E é possível? Sim, é.

Aliás, qualquer sócio 
do Sporting pode intentar 
uma providência cautelar, 
no prazo de dez dias após 
o anúncio de Marta Soares, 
bastando apenas alegar 

um argumento sustentado 
que mostre que a realiza-
ção desta Assembleia Ge-
ral será um prejuízo maior 
para o clube do que a pró-
pria Assembleia. Ou seja, 
se provocar um dano consi-
derável à Instituição. 

Bdc pode
recandidatar-se?

Nesse sentido, há dois 
cenários possíveis: im-
pugnação ou não da As-
sembleia Geral Destitutiva. 
Qualquer um deles traz 
consequências para o clu-
be. Se a providência cau-
telar for aceite, a data da 
Assembleia terá de ser re-
vista. Se não for, os sócios 
do Sporting irão decidir o 
futuro do clube no próximo 
dia 23 de junho.

E Bruno de Carvalho, 
caso seja destituído, pode 
recandidatar-se? Sim, 
pode.

Os estatutos do Sporting 
não impedem um titular de 
um Órgão Social do emble-
ma verde e branco de se 
recandidatar, caso o seu 
mandato seja revogado. 

Para além de tudo isto, o 
Sporting deu início, no últi-
mo domingo, a uma série de 
sessões de esclarecimento. 
A primeira teve lugar no Pa-
vilhão João Rocha, pelas 
10h. A segunda está agen-
dada para Faro, no próximo 
dia 30 de maio, pelas 19h. 
Dois dias depois (1 de ju-
nho), é a vez de o Porto re-
ceber a sessão de esclare-
cimento, também pelas 19h. 

Farense e Mafra regressam à
II Liga de futebol, três anos depois



Rio de Janeiro, 31 de maio a 6 de junho de 2018 13Portugal em Foco

As declarações em tom de 
despedida de Cristiano Ronaldo, 
logo após a confirmação da con-
quista da 13.ª Liga dos Campe-
ões do Real Madrid, este domin-
go, em Kiev, caíram como uma 
‘bomba’ no universo merengue. 
Os rumores sobre uma possível 
saída do internacional português 
do Bernabéu ganharam força e 
fizeram despertar uma onda de 
teorias relacionadas com a reno-
vação. CR7 garantiu de imediato 
que neste processo “o dinheiro 
não é problema” e as atenções 
viraram-se para a relação com 
Florentino Pérez. É precisamen-
te esse o ponto essencial da si-
tuação do craque português nos 
blancos. Segundo informações 
recolhidas pelo Desporto ao Mi-
nuto junto de fonte próxima do 
capitão da Seleção Nacional, 
neste momento a grande diver-
gência entre as partes deve-se à 
interpretação do papel do jogador 
no clube. Embora sempre tenha 
feito questão de colocar publica-
mente Cristiano Ronaldo num pa-
tamar de topo da história do Real 
Madrid, ao nível de lendas com 
Alfredo Di Stéfano, Paco Gento, 
Ferenc Puskás ou Raúl, Floren-
tino Pérez tem ‘pecado’ naquilo 
que são promessas feitas ao in-
ternacional português. Neste mo-
mento, Cristiano Ronaldo sente 
que o reconhecimento e o apoio 
dado pelo presidente e pela estru-
tura merengue não é condizente 
com a importância, o prestígio e a 
influência que ao longo dos anos 
tem demonstrado dentro e fora 
de campo e que merece outro 
tipo de tratamento e até... respei-
to. Muito mais do que o aumento 
salarial - neste momento aufere 
de um montante a rondar os 22 
milhões de euros anuais -, a si-
tuação de Ronaldo no Real Ma-
drid carece de gratidão e suporte 
dignos de um jogador que, só no 
Bernabéu, já conquistou, entre 
muitos outros títulos, quatro Ligas 
dos Campeões, quatro Mundiais 
de Clubes, quatro Bolas de Ouro 
e três Botas, e se tornou o melhor 
marcador de sempre do clube 
Apesar de só agora o assunto ter 
vindo a público, a verdade é que 
os responsáveis blancos  já ne-
goceiam a renovação de contrato 
há vários meses com Jorge Men-
des. As conversas entre o super
-agente e Florentino Pérez têm 
sido frequentes e, segundo foi 
possível apurar, Ronaldo já terá 
mesmo rejeitado uma proposta, 
no passado mês de janeiro, que 
contemplava um aumento sala-
rial a rondar os nove milhões de 
eurosContas feitas, CR7 passaria 
a auferir de um ordenado anual 
31 milhões de euros. O proble-
ma não foi, de todo, o dinheiro. O 
acordo não foi alcançado porque 
a oferta estava em cima da mesa 
apenas por objetivos, nomea-
damente a conquista de títulos 
como a Liga dos Campeões ou 
a Bola de Ouro. Essas condições 
impostas no contrato de renova-
ção serviram precisamente para 
deteriorar ainda mais a relação 
entre as duas partes. Numa épo-
ca em que voltou a ser, pela sex-
ta(!) vez consecutiva, o melhor 
marcador da Champions, com 15 
gols, muitos deles decisivos na 

caminhada rumo ao triunfo final, 
Ronaldo acatou esta oferta com 
uma enorme tristeza e desilu-
são, próprias de quem sente que 
nada tem a provar. Relação entre 
Cristiano Ronaldo e Florentino 
Pérez tem vindo a deteriorar-se 
nos últimos tempos devido à falta 
de cumprimento das promessas 
feitas pelo presidente dos meren-
gues. Além destas posições, face 
à falta de consenso nas negocia-
ções, existem mais dois fatores a 
‘mexer’ com Ronaldo. Primeiro, a 
constante perseguição do fisco 
espanhol tem gerado uma enor-
me dose de frustração, não só 
pelo fato do caso continuar a ar-
rastar-se, mesmo quando o inter-
nacional português já sublinhou 
por diversas ocasiões a sua ino-
cência, mas principalmente por-
que em momento algum sentiu o 
apoio do Real Madrid no proces-
so. Depois, há o tema Neymar. 
Ao contrário das notícias que 
têm sido veiculadas na imprensa 
espanhola, CR7 não se mostra 
minimamente incomodado com 
a suposta chegada do brasileiro, 
até porque, a confirmar-se, seria 
sempre uma mais-valia para a 
equipe, mas a realidade é que os 
constantes rumores direcionados 
para o atual jogador do Paris SG 
têm desviado as atenções daquilo 
que mais interessa: o sucesso do 
Real Madrid. Esses ‘atritos’ agu-
dizaram-se após um determinado 
momento. Numa altura em que 
se discutiam as meias-finais da 
prova milionária, frente ao Bayern 
Munique, as alegadas novidades 
sobre o negócio multiplicaram-se 
dias após dia, muito por culpa 
da permanente disponibilidade 
dos agentes merengues para 
‘alimentarem’ o caso, tal como já 
tinha acontecido na cerimónia de 
entrega da Bola de Ouro, em Pa-
ris. Essa posição dos dirigentes 
blancos não ‘caiu’ bem no seio 
da equipa, nomeadamente em 
Cristiano Ronaldo. Mesmo assim, 
este não deixa de ser o ponto me-
nos importante deste dossier.

Cristiano Ronaldo renovou 
contrato com o Real Madrid 

até 2021 
Mesmo sem querer alon-

gar-se em comentários, fonte 
próximo garantiu ao nosso site 
que em breve haverá novida-
des sobre o futuro de Cristiano 
Ronaldo. Grato aos adeptos e 
ao próprio clube, o craque por-
tuguês não esconde o carinho 
especial que tem pela nação 
madridista. Prova disso foram 
as várias confissões do jogador 
num passado bem recente no 
sentido de, se possível, um dia, 
terminar a carreira no Santiago 
BernabéuEsse foi, é e continua 
a ser um desejo, mas... não na 
atual conjuntura. Certo é que 
neste momento CR7 tem contra-
to com o Real Madrid até 2021, 
está protegido com uma cláusula 
de rescisão de 1000 milhões de 
euros e em breve irá definir o fu-
turo. Independentemente do que 
suceda, existe uma certeza: O 
nome de Ronaldo está há muito 
gravado em letras dourados no 
topo da história do Real Madrid 
e... assim ficará para sempre.

Os motivos que levam
Cristiano Ronaldo a equacionar

deixar o Real Madrid

Um chapéu a quase 40 
metros deu a vitória na final 
da Taça de Portugal femi-
nina à equipa do Sporting 
Clube de Portugal. O “gola-
ço” de Diana Silva, no pro-
longamento (105’), garantiu 
a segunda dobradinha con-
secutiva do conjunto verde 
e branco que conquistou 
igualmente a Supertaça 
(prova referente à época 
passada).

Com 11 mil espetado-
res nas bancadas, num 
jogo com muita emoção à 
mistura, apitado por Sílvia 
Domingues, internacional 
de 35 anos, o video-árbitro 
(VAR), desempenhado por 
António Nobre, anulou um 
gol (82’) a Francisca Cardo-
so, avançada do Braga, por 
fora de jogo.

Apito final, alegria na 
bancada Norte (muito bem 
composta) e tristeza a Sul.

Sporting 
vence
Taça 

 Feminina

A seleção portuguesa 
de futebol empatou hoje 
2-2 com a sua congénere 
tunisina, no primeiro dos 
três últimos testes antes 
do Campeonato do Mundo 
da Rússia, em jogo dispu-
tado no Estádio Municipal 
de Braga.

Portugal ainda cheg-
tou a estar a vencer por 
2-0, depois dos golos de 
André Silva, aos 22 minu-
tos, jogador que anotou o 
golo 1.000 da equipa das 
‘quinas’, e de João Mário, 
aos 35, mas os tunisinos 
responderam e chegaram 
ao empate com tentos de 
Anice Badri, aos 39, e de 

Mundial 2018: Portugal empata no 
primeiro dos três últimos testes

Ben Youssef, aos 64.
Este foi o primeiro de 

três testes lusos antes do 

Mundial da Rússia, sen-
do que agora se segue a 
Bélgica, outro adversário 

com presença garantida 
na Rússia, em jogo agen-
dado para 02 de junho no 
Estádio Rei Balduíno, em 
Bruxelas, finalizando os 
ensaios no dia 07 de ju-
nho, no Estádio da Luz, 
frente à Argélia, seleção 
que ficou de fora do cam-
peonato do mundo.

Na fase final do Mun-
dial de 2018, que se reali-
za na Rússia, de 14 de ju-
nho a 15 de julho, Portugal 
está integrado no grupo B, 
defrontando Espanha (15 
de junho, em Sochi), Mar-
rocos (20 de junho, em 
Moscovo) e Irão (25 de ju-
nho, em Saransk).

Ao 602.º encontro, en-
tre oficiais e particulares, 
Portugal chegou ao mi-
léssimo gol, na sua his-
tória iniciada a 18 de de-
zembro de 1921, dia em 
que, em Madrid, o ben-
fiquista Alberto Augusto 
marcou de penálti (1-3) 
com a Espanha.

Foi preciso, então, es-
perar quase três décadas 
para se chegar ao 100.º 
gol, apontado a 21 de 
maio de 1950, face à Es-
cócia, pelo ‘leão’ Albano, 
que, no Sporting, formou 
com Peyroteo, Vasques, 
Travassos e Jesus Cor-
reia os famosos ‘cinco 
violinos’.

A lista dos gol ‘re-
dondos’ prossegue com 

André Silva marcou o 1.000.º
gol da história da seleção portuguesa

três famosos avançados 
do Benfica: José Torres 
apontou o tento 200, em 
1966, face ao Uruguai, 
Nené o 300, em 1976, 
com a Áustria, e Rui 
Águas o 400, em 1990, 
perante a República Fe-
deral Alemã (RFA).

Em 1998, mais preci-
samente a 06 de setem-
bro, coube a Ricardo Sá 
Pinto, de regresso após 
mais de um ano de au-
sência por castigo, apon-
tar o golo 500, quando ‘bi-
sou’ em Budapeste, face 
à Hungria (3-1), na quali-
ficação para o Euro2000.

Sá Pinto atuava na 
Real Sociedad e foi o pri-
meiro ‘estrangeiro’ a en-
trar na lista, mas impôs 

uma tendência que nun-
ca mais se alterou: Nuno 
Gomes (então jogador 
da Fiorentina) apontou o 
600.º, em 2001, Pauleta 
(PSG) o 700.º, em 2005, 
Danny (Zenit) o 800.º, em 
2010, e Fábio Coentrão 
(Real Madrid) o 900.º.

Na segunda-feira, em 
Braga, foi a vez de André 
Silva (AC Milan), que fa-
turou de cabeça, na sequ-
ência de um cruzamento 
de Ricardo Quaresma, no 
que foi o seu 12.º gol pela 
formação das ‘quinas’, 
em apenas 21 jogos.
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TEM IDEIAS. TEM HISTÓRIA, TEM CONCEITO.

Lei que amplia microcrédito e Refis do Simples 
são duas vitórias para o empreendedor

O deputado Otavio Leite comemorou a 
sanção da lei que atualiza o Programa Na-
cional de Microcrédito Produtivo orientado, 
voltado para financiar atividades produtivas 
de empreendedores e pequenos negócios. 
A lei tem origem em medida provisória re-
latada pelo parlamentar fluminense na Câ-
mara.

“Essa lei é muito importante para o pe-
queno empreendedor que está na base da 
pirâmide, e muitas vezes sequer é MEI (mi-
croempreendedor individual) e precisa com-
prar algum instrumento de trabalho ou se 
desenvolver”, explicou.

Segundo Leite, a rede de crédito será dis-
seminada e haverá menos burocracia. As-
sim, o cidadão interessado em começar um 
pequeno negócio poderá ter acesso facilita-
do aos recursos. “É importante para o de-
senvolvimento econômico do país que essa 
possibilidade de acesso a capital se espalhe 
por todo o território nacional”, completou.

Iniciativa também relatada por Otavio Lei-
te na Câmara, o Refis do Simples garante o 
parcelamento de dívidas das micro e peque-
nas empresas. 

“A aprovação é extremamente justa, é 
uma questão de isonomia. Se o Congresso 
aprovou um Refis para as grandes empre-
sas, era indispensável que esse benefício 
também fosse estendido às micro e peque-
nas empresas. As PMEs representam em-
prego e são vitais para economia brasileira. 

É bom lembrar que o país ainda vive uma aguda 
crise econômica. Logo, esse oxigênio permitirá 
aos empreendedores recuperarem a esperança 
de um futuro melhor”, defendeu.

De acordo com o substitutivo do deputado 
Otavio Leite, o parcelamento valerá para débi-

tos vencidos até a competência de novembro 
de 2017, aplicando-se inclusive para aqueles 
parcelados inicialmente pela Lei Complementar 
123/06 e pela Lei Complementar 155/16, que 
reformulou regras do regime e permitiu parcela-
mento em 120 meses.

Otavio Leite: 

Crédito: Alexssandro Loyola
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vereadora

Provérbios são ditos populares que retratam situ-
ações do dia a dia dos povos. No momento, estamos 
sentindo, na própria pele, os reflexos de um conhecido 
provérbio, aquele que diz “na briga entre o mar e o ro-
chedo, quem perde é o marisco”. Quando os donos das 
empresas de transporte rodoviário, ou seja, os patrões, 
decidiram enfrentar o governo com uma greve geral, não 
demorou muito para que os caminhoneiros autônomos 
aderissem e logo chegaram oportunistas políticos de 
toda espécie, transformando o país num caos, no qual 
a maior vítima acabou sendo a população em geral, que 
não tem caminhão e sequer dirige algum deles.

As reivindicações deles, em geral, são justas. No 
propósito de salvar a Petrobras, assaltada nos últimos 
governos petistas, o governo, seu acionista majoritário, 
autorizou uma política de preços de tal forma exorbitan-
te, que a empresa, passados dois anos, se recupera. Já 
quem depende do petróleo que ela produz ou importa, 
sejam eles empresários, caminhoneiros, proprietários 
de automóveis e o restante da população, que  precisa 
desse produto vital, que pague a conta. Em 2013 o país 
reagiu contra um aumento de R$0,20 nos ônibus; agora, 
assiste passivamente tudo subir descontroladamente, na 
esteira dos aumentos autorizados para os combustíveis.

Na verdade, já pagamos a conta de todos os erros 
desses governos inchados, perdulários e ineficientes, 
mas agora chegamos a uma situação-limite, em que as 
queixas de uma categoria transformaram o país intei-
ro em refém. E o governo, depois de meses ignorando 
advertências e demorando a agir quando a crise já se 
instalara, decidiu ceder em quase tudo: baixou o diesel, 
mexeu nos fretes, só esqueceu do cidadão comum que, 
precisa da gasolina e vai acabar pagando ainda mais 
caro por ela. O governo negociou mal e só fez aumen-
tar as exigências de quem reivindica. Ou seja, entramos 
na segunda semana sem que enxerguemos o fim dessa 
greve que tira a comida das mesas do país, agrava a já 
precária estrutura da saúde pública, põe vidas em risco 
e torna o dia-a-dia de todos, um sofrimento ainda maior 
que o habitual. 

Nós pagamos a conta
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RecoRdaR é viveR... dos nossos aRquivosmomentos inesqueciveis...

Não foi no dia do seu casamento que o Sousa 
e a Maria tiraram essa foto. Agora, que foi num 
casamento, isso ninguém pode ter dúvida, as-
sim como formam um casal 20, ninguém tem 
dúvida

Embora não seja muito antiga mas, já lá se vão uns 
aninhos que trabalharam na Casa da Vila da Feira, 
onde esta foto foi tirada pelo nosso Rochinha e pode-
mos ver os amigos, José do Minho, sempre um grande 
ensaiador e o Adão Ribeiro que começou como diretor 
e chegou à Presidência da Casa da Vila da Feira

Há quanto 
tempo não 
temos no-
tícia deste 
grande mi-
nhoto, José 
Faceira! 
Os amigos 
perguntam 
por onde 
anda nosso 
amigo. Vê 
se aparece

Será que o Eduar-
do Lameira - dire-
tor da PM Turismo 
vai saber onde foi 
que esta foto foi 
tirada? Até aqui 
não sabemos, mas 
uma coisa é certa, 
embora Dr. Eduar-
do ainda hoje seja 
um jovem senhor, 
nesta altura era 
um verdadeiro 
galã como as mo-
ças costumavam 
chamar o jovem 
simpático

Um dos galã 
das Casas 
Portuguesas, 
Dário Quin-
tais, sempre 
usando a sua 
bela cabelei-
ra, sua marca 
registrada. 
Chegou à 
Presidência 
do Arouca 
Barra Clube, 
onde realizou 
uma belíssima 
administração
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que saudades...

O Padre Abílio Vasconcelos, ainda um jovem se-
nhor,estava nesta festa em homenagem à Rai-
nha Santa Mafalda do Arouca Barra Clube. Era 
um pouco mais jovem que o nosso amigo Manuel 
Gomes, na época, Presidente do Arouca

Essa é da antiga 
mesmo. Durante 
o convívio social 
Açoriano, os di-
retores da Casa 

dos Açores, José 
Parreira e Antô-

nio Toste, que 
chegou a dirigir a 
Casa, aqui estão 
trabalhando para 

que fosse mais 
um sucesso

Nesta altura, 
o Otávio ainda 
não usava 
peruca, mas já 
tinha pouco ca-
belo e depois 
passou a usar. 
Foi bom que se 
arrependeu e 
voltou ao seu 
cabelo natural. 
Nesta época 
fazia parte do 
Conjunto Os 
Navegantes

Outro grande 
empresário 
vitorioso da 
comunidade 
portuguesa que 
virou, carioca de 
corpo e alma, e 
venceu no mun-
do do samba, 
Fernando Horta,   
Presidente da 
Unidos da Tijuca, 
esposa Fátima e 
filha Carla Horta



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa

Isaura milhazes cantou na
festa dos 37 anos do programa 

Portugal Brasil aqui agora

Linda mesa da família flora Santa filomena

Satisfação em poder contar com os amigos

GeNte LINda da caSa da 
VILa da feIRa

dePutado otaVIo LeIte Na feSta 
do R.f, aLmeIda GaRRett

aLcINéLI PINto de aLmeIda.
feLIZ aNIVeRSÁRIo!

O AMOR É A SAUDADE  QUE FICA.
A SAUDADE É O ORVALHO

QUE SANTIFICA  A  DISTÂNCIA DO AMOR.

Na festa de 56 anos do Rancho Folclórico Almeida 
Garrett, trocando elogios pelo famoso Rancho e a lin-
da festa, o Sr. Deputado Federal, Otávio Leite, o Di-
retor Social, Fernando Alves e o Presidente da Casa 
da Vila da Feira, Sr. Ernesto Boaventura. ABRAÇOS 
FADISTAS!

Este grupo de gente simpática, demonstrando alegria 
por estar junto. NA FOTO O CASAL FELIZ, SONIA 
MARIA E ARAÚJO BORGES, O PRESIDENTE DA 
CASA SR. ERNESTO BOAVENTURA, A PRIMEIRA 
DAMA, ROSE BOAVENTURA, A PRIMEIRA DA-
MINHA INFANTIL, CAMILINHA E O MEU MÚSICO 
PREFERIDO, O MAIS PERFEITO NAS SUAS BE-
LAS COMPOSIÇÕES, JOÃO BELEZA. ABRAÇOS 
FADISTAS.

No dia 22 de Maio, a minha filha querida, Alcinéli, con-
tou mais uma primavera, rodeada de amigos, familiares 
e a sua netinha Beatriz. Orgulho-me de ti, filha queri-
da,que não medes esforços para ajudar o próximo e a 
tua dedicação aos velhinhos que tanto amas. NA FOTO:  
ALCINÉLI ALMEIDA, O ASSESSOR DA VEREADORA 
TERESA BERGHER, OCTÁVIO BANHO, E A MÃE CO-
RUJA, MARIA ALCINA. MUITAS BENÇÃOS.

Como vemos neste lindo momento, posando para 
uma foto a linda família Flora Santa Filomena, par-
ticipando da comemoração dos 37 Anos do Progra-
ma Radiofónico, Portugal Brasil Aqui e Agora, dos 
amigos Maneca e Idália, realizado domingo passa-
do na Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria. 
Durante a tarde festiva todos dançaram ao toque do 
Conjunto Amigos do Alto Minho. Após o delicioso al-
moço, três apresentações mexeram com os nossos 
corações.O show comemçou com a nossa querida 

GRuPo de SeNHoRaS 
feLIZeS e eLeGaNteS

Na festa das Mães, da Câmara dos Vereadores, estou 
feliz em divulgar jovens Senhoras tão queridas. Lideran-
do o grupo, a elegante jovem Senhora Márcia Morgado, 
Primeira Dama da Casa de Viseu acompanhada de suas 
amigas que receberam a Moção: Angela Maria Branco, 
Célia Maria da Silva,  Elisete Gonçalves Loureiro, Lucia-
ne Marquesan  e  Maria Alcina. MUITAS BENÇÃOS!

dR. fLÁVIo maRtINS, oRGuLHo 
da NoSSa comuNIdade

O   meu querido amigo, Dr. Flávio Martins, foi reeleito 
Presidente  do Conselho Permanente  das Comunidades 
Portuguesas. No dia  16 de Maio, em reunião realizada  
na Assembleia da República, em Lisboa. Competindo  
com Conselheiros de outros países  onde existem comu-
nidades  portuguesas, Dr. Flávio Martins ganhou dispara-
do. Na foto Dr. Flávio num close. Muitas bênçãos!

dR. feLIPe meNdeS, 
coNdecoRaÇÃo meRecIda!

O nosso Presidente do Jornal Portugal em Foco,  recebeu 
o Título Honorífico, pelos 181 anos  do REAL GABINETE 
PORTUGUÊS DE LEITURA,  das mãos do Presidente  
da Instituição, Dr. Francisco Gomes da Costa. Parabéns 
,Dr. Felipe Mendes,  titulo merecido  por dar seguimento 
ao importante trabalho de sua mãe Benvinda Maria, em 
prol da Comunidade Portuguesa. MUITAS BENÇÃOS!

Domingo passado (dia 27 Maio) grande festa em co-
memoração aos 37 anos de Rádio do Programa Por-
tugal Brasil Aqui e Agora, realizada na Casa Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria, Como vemos na foto, 
na hora que passei o  microfone para amiga Isaura e 
começou a cantar, sem dúvida, passou emoção para 
o público presente, porque a música Emigrante mexe 
com os corações saudosos da Pátria Mãe. Para a 
nossa Poveira amiga, Isaura Milhazes. Parabéns, 
muito obrigado e muita saúde. 

a eLeGÂNcIa daS SeNHoRaS 
da comuNIdade PoRtuGueSa

Sou muito feliz, por conviver com gente tão linda, por 
dentro e por fora, na festividade das Mães, na Câmara 
dos Vereadores. Vemos o semblante risonho e feliz da 
nossa Consulesa  Leelia Laumerts de Deus, esposa do 
nosso Cônsul  Adjundo Dr. João de Deus e a bela Lu-
ciane Martins Marquesan, chefe de gabinete da querida 
Vereadora Teresa Bergher. MUITAS BENÇÃOS!

Com muito carinho, ao lado de uma grande mulher, 
Maria Alcina. Sou seu fã por vários motivos, pela bela 
voz nos fados que interpreta, nas horas que se faz 
necessário com uma palavra amiga e pela grande 
ser humano que é. Deus lhe abençoe sempre, e pa-
rabéns pelo belo show de domingo passado, na Casa 
Vila da Feira, em homenagem aos 37 anos do nosso 
Programa Portugal Brasil Aqui e Agora. Obrigado

maria alcina, parabéns 
pelo belo show de
domingo passado

e competente fadista, Maria Alcina, a cada ano 
que passa, as suas cordas vocais estão mais afi-
nada. Depois dos fados, ouvimos a amiga Isaura 
Milhazes, cantando a música o “Emigrante” para 
a  alegria de todo o público. no encerramento um 
bela desgarrada com a dupla Maria Alcina e o fan-
tástico Antônio Serápico, a quem agradeço e dou 
os parabéns pelo espetáculo. Para a família Flora 
Santa Filomena, a minha gratidão pela presença e 
por tudo, com o desejo de muita saúde.

“Gentileza gera gentileza”. Com muito 
gosto, publico a presença do amigo Ismael 
- Presidente em exercício da Casa Trás-os-
Montes e Alto Douro que foi nos parabenizar 
pela passagem do aniversário do nosso 
Programa, Portugal Brasil Aqui e Agora, 
realizado, domingo passado, na Casa Vila 
da Feira e Terras de Santa Maria. Como 
vemos neste lindo cenário fotográfico, amigo 
Ismael, sua esposa D. Sineide e sua linda 
filhinha Sandy, Agradeço a presença com o 
desejo de muita saúde.

É com muito 
carinho que 

agradeço a todos 
os meus amigos 
e colaboradores 
que sempre me 

prestigiam o ano 
inteiro.

Um forte abraço e 
um grande beijo meu 
e da minha Idália ao
Dr. Roberto Roçado, 

esposa Jó, meu 
irmão Comendador 

Afonso Bernardo, 
Vitorino Moreira, 

e esposa ilda, Dr. 
Sérgio Roçado e 

demais familiares

Bela família do
Solar transmontano
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Só alegria na feSta de aniverSário do
programa portugal braSil aqui agora

O Presidente Beirão, José Henrique, o seu vice-presidente, Luís Ramalhoto 
e sua mãe Maria de Lourdes foram levar o seu abraço aos amigos Maneca e 
Idália

Presente ao evento na Vila, o Prior Adelino Pedro, espo-
sa D. Isabel e o Armindo Diniz, prestigiando o aniversário 
do Programa, Portugal Aqui Agora

Idália 
era só 

alegria ao 
lado dos 

amigos no 
dia festivo 

de 37 
anos do 

Programa 
Portugal 

Brasil Aqui 
e Agora.
Ficamos 
felizes e 
gratifica-

dos

O casal de 
radialistas, 

Idália e 
Maneca ao 

lado dos 
amigos, 

Isaura 
Milhazes, 

Maria 
Alcina e   
sua filha 
Alcinelli 

Almeida, 
recebendo 

flores em 
agradeci-

mento

Uma pose para o Jornal Portugal em Foco, vemos: os diretores feirenses Fenando Alves e Zulmira acompanhados de: 
Fenando Grave, Inês Mota, Rosa Grave, Daniel Neves, Antônio Grave, Teresa Silva, Américo Saraiva, Joaquim Saraiva 

O Conjunto Amigos do Alto Minho, abrilhantou o domingo 
de aniversário do querido programa, na  Casa da Vila da 
Feira

Num close no domingo festivo na Vila 
da Feira o cantor romântico Mário Si-
mões, amiga Isaura Milhazes
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Leila Monassa 

TorTa de ChoColaTe
Para o creme
1 colher (chá) de café solúvel
1 pitada de sal
200 g de chocolate meio-amargo
30 g de manteiga
4 ovos 
Para a massa
• ½ colher de fermento em pó
• 1 pitada de sal
• 1 a 2 gotas de essência de amêndoa
• 12 biscoito maria bem triturados
• 250 g de açúcar
• 3 claras

Para o creme, derreta 160 gramas de 
chocolate em banho-maria.

Adicione uma gema de cada vez ao cho-
colate derretido, adicionando depois o café 
(dissolvido num pouco de água quente) e a 
manteiga. Quando tiver obtido um compos-
to homogêneo, tire do banho-maria.

Bata as claras em castelo firme, com 
uma pitada de sal, envolva-as delicadamen-
te no composto de chocolate e leve o creme 
à geladeira.

Para a massa, bata as claras em castelo 
firme, com uma pitada de sal, e adicione, 
aos poucos, o açúcar, a essência de amên-
doas amargas, o s biscoitos muito bem tritu-
rados e o fermento.

Unte uma forma com manteiga e forre-a 
com o preparado da massa.

Asse em forno pré-aquecido a 150º C, 
durante 45 minutos.

Deixe a massa esfriar no forno, com a 
porta semi-aberta. Retire-a da forma e po-
nha-a na travessa.

Encha a base da torta com o creme e 
termine a decoração com o restante choco-
late, em raspas.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
JUNHO – 23 – Sábado – 13H. Salão Nobre. Festa Junina 
com grande arraial, com barraquinhas de doces, comidas 
típicas, brincadeiras e muito forró para dançar. Animação 
com a Banda Via Brasil.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
JUNHO – 9 – Sábado – De 19 a 1:00H. Show de Flashba-
ck. Salão Social. Com os melhores sucessos dos anos 70, 
80 e 90. Comandado pelo Dj Robson Castro criador do 
Good Times 98.

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

JUNHO – 6 – Quarta-feira – 12H. Almoço das Quartas. 
Bacalhau a lagareiro e a portuguesa, sardinha assada, al-
moço por adesão. Bebidas não inclusas. Serviço a La Car-
te. Venda de doces portugueses. Faça sua reserva. 

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

JUNho – 10 – domingo – 12h. Almoço dos Aniversarian-
tes do Mês. Atração musical: Cláudio Santos e Amigos.
JUNHO – 15 – Sexta-feira – 19H. Flash Back – A Festa 
não acabou. O melhor dos anos 70/80/90.
JUNho – 24 – domingo – 12h. Almoço Arraial Transmon-
tano. Atração musical Amigos do Alto Minho – Apresenta-
ção R.F. Guerra Junqueiro.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730

JUNHO – 9 – Sábado – Sede Social – 10 às 18H. Bazar 
Viseu – Marcas reunidas com o melhor da moda em um só 
lugar. Moda do PP ao Plus, bijoux, makes, sapatos, bolsas, 
artesanato, lingerie, fitness e beachwear. Valores acessíveis. 
Garimpo com roupas higienizadas. Variedade de produtos, 
diversas marcas. Entrada Franca.
JUNho – 10 – domingo – Sede Social – 12h. Almoço 
churrasco em comemoração aos 51 anos do Rancho Folcló-
rico da Casa de Viseu. Música ao vivo com o Conjunto Ami-
gos do Alto Minho. Apresentação do Rancho Folclórico Mirim 
e Adulto da Casa de Viseu. Ambiente com ar-refrigerado e 
estacionamento dentro do clube, para maior comodidade. 

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – Tel.: 2225-1820
MAIO – 30 - Quarta-feira – 18:30H – MPB e Bossa Nova – 
Restaurante Costa Verde. MPB e Bossa Nova com o DUO 
Eliana Gabriela & Eduardo Risso. O dueto nasceu do amor 
por estes gêneros e os interpreta com personalidade única 
através das obras de grandes como Caymmi, Jobim, Viní-
cius, Paulinho, Chico, Caetano, Gil, entre outros.
JUNHO – 2 – Sábado – 19H. Arraial Minhoto – Quinta de 
Santoinho. Tradi-cional festa típica portuguesa, regada 
à sardinha portuguesa, febras, drumet de frango e lin-

guiças assadas na brasa. Delicie-se também com batatas 
e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicio-
nais caldo verde e broa de milho. Tudo isso acompanha-
dos de 3 tipos de vinhos bem geladinhos. Para animar a 
festa os Conjuntos “Amigos do Alto Minho”, “Trio Joseval-
do” e Enio Barone. O folclore com o Rancho Folclórico 
Maria da Fonte e o Grupo Folclórico Eça de Queirós da 
Casa dos Poveiros. Além do som dos Bumbos e Giganto-
nes e as “Marchas Luminosas”.
JUNho – 10 – domingo – 12h. Festa Gaúcha – Costelada. 
Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio de Janeiro. 
Churrasco, prendas bonitas, folclore com o Grupo Marcas do 
Sul e música ao vivo para dançar animando a festa. 

CASA DE PORTUGAL
Rua do Bispo, 72 – Rio Comprido

JUNHO – 13 – Quarta-feira – 10H. Convite: temos a honra 
de convidar V. Sa. Para a cerimônia em comemoração aos 
90 anos da fundação da Casa de Portugal e inauguração 
da Capela Santo Antônio.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – Tijuca – Tel.: (21) 2568-9535
JUlho – 22 – domingo – 64.º Aniversário da Casa dos 
Açores.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professor Lara Vilela, 176 – Ingá – Niterói

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
JULHO – 8 – Domingo – 13H. Festa Julina Solidária. 
Você não pode perder a festa mais esperada do ano. Ve-
nha curtir nosso arraial. Comidas típicas – brincadeiras – 
quadrilhas – show de danças e muita diversão. Entrada 1 
kg de alimento não perecível. Em prol do orfanato Santo 
Antônio.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE  JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara - Tel.: (21) 2423-3585
JUNho – 3 – domingo – 12h. Almoço Português. Com 
sensacional show do Rancho Almeida Garett

DEVOÇÃO PARTICULAR DO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO DO ENCANTADO

Rua Cruz e Sousa 220 - Encantado – Rio de Janeiro
MAIO – 31 – Quinta-feira – 10H. Corpus Christi. Passea-
ta dos Vitelos. 13 horas – 1.ª Mesa: Sopa e Alcatras, para 
os doadores. 14 horas – Início dos leilões definiti-vos dos 
vitelos, aves e pequenos animais, bazar, barraquinhas e 
música.
JUNHO – 3 – Domingo – 17H. Sorteio do Pelouro – Entre-
ga das Coroas e Bandeiras aos contemplados.

CLUBE SOCIAL CAMPONESES DE PORTUGAL
Est. São Mateus, 25 – J. Primavera – Duque de 

Caxias – RJ - Tel.: 2776-3352/36567964
JUNho – 24 – domingo – 12h. Festa Populares, forro e 
comidas tipicas, imperdivél.



PORTUGAL
EM FOCO
Rio de Janeiro, 31 de maio

a 6 de junho de 2018

Medicina de condão
“Emagreça sem esforço com um gel redutor”. “Fique 

10 anos mais jovem com apenas dois minutos diários de 
massagem”. “Aumento peniano por R$29,90”. Quem uti-
liza a internet conhece muito bem essas ofertas milagro-
sas que entopem nossas caixas de e-mail, os chamados 
SPAMS. Apostando na esperança e na desinformação, 
cerca de 30 bilhões de mensagens do tipo são enviadas 
todos os dias, das quais mais de 20% são “spams farma-
cêuticos”, com produtos e serviços teoricamente ligados a 
saúde e bem-estar. Internautas mais experientes podem 
até achar que ninguém mais cai nesses golpes do vigário, 
mas acreditem: essa prática só continua existindo porque 
ainda funciona.

Graças ao desejo humano de obter benefício máximo 
com mínimo esforço, soluções mágicas costumam fazer 
vítimas de tempos em tempos. Esquemas em pirâmide 
prometendo enriquecimento sem trabalho, por exemplo, 
já enganaram muita gente. Algo semelhante acontece 
quando nossos governantes prometem mundos e fundos, 
como se fosse simples resolver questões extremamente 
complexas, como na Saúde Pública, por exemplo. Entra 
governo e sai governo, novas formas de terceirizações 
são apresentadas como a mais “nova novidade” capaz 
de acabar com todos os problemas do SUS num toque 
de mágica. Apenas no Rio de Janeiro, já tivemos ONGs, 
fundações, cooperativas e atualmente atravessamos uma 
crise com as Organizações Sociais.

Minha dica dessa semana é óbvia, mas precisa ser 
dita: Não seja ingênuo, não se deixe enganar. Varinhas de 
condão só funcionam no universo de Harry Potter e outras 
fábulas do gênero. Acredite, se alguém inventasse pilulas 
de emagrecimento instantâneo ou que fazem cabelo cres-
cer, ganharia renome mundial e não precisaria recorrer a 
spams para vender seus produtos. O mesmo serve para 
políticas públicas: se alguém tivesse uma solução simples 
para questões como Saúde e Educação, certamente se-
ria imitado no mundo todo. Enquanto isso não acontece, 
podemos nos inspirar nos exemplos de maior sucesso, 
que investem justamente no funcionalismo público.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Bodas de Ouro do casal
Aurora e Manoel Coelho

Um mês especial 
para a família Co-

elho, que esteve 
reunida para co-
memorar as Bo-
das de Ouro. Do 

casal dono Aurora 
e esposo Manoel 
Coelho, que junto 
construiram está 
linda família que 

envolveu de cari-
nho e amor nesta 

data festiva


