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CADERNO DE SÃO PAULO

Tivemos na MEGA 
ADEGA KAGURU, um 
novo desfile dos melho-
res vinhos, das 14 impor-
tadoras presentes neste 
dia. Veja esta reportagem 
e ainda nossa Edição Es-

pecial do Dia de Portugal, 
a coluna Mundos ao Mun-
do, do jornalista Albino 
Castro, a coluna Portugal 
Desportivo, do amigo Mar-
tins Araujo além de outros 
assuntos de interesse.

Novo SuceSSo “WiNe Night”
Da Mega aDega KaNguru

O primeiro

          

“É preciso que os sindi-
catos deem um sinal que 
não querem deixar morrer 
as negociações”, afirmou  o 
deputado  Porfírio Silva re-
jeitando que o Governo es-
teja a desrespeitar compro-
missos do Orçamento  para 
contar o tempo do congela-
mento em futuras progres-
sões na carreira.

O Governo afirmou que 
começou por fazer o que 
estava no seu programa, o 
descongelamento das car-
reiras e os docentes estão 
a sentir e vão continuar a 
sentir o efeito do descon-
gelamento. Depois, sur-
giu uma questão nova, a 
recuperação do tempo de 
serviço, que não estava no 
programa de Governo e em 
nenhum acordo e que é pre-
ciso negociar, até ao mo-

Socialistas querem sindicato
dando sinal para o diálogo

PSD propõe 10 mil euros por filho e creches gratuitas

aNiverSariaNteS 
hoMeNageaDoS NaS BeiraS

MoSSoró 
laNça Novo 
cD Na alDeia 
PortugueSa

alMeiDa garrett agita o alMoço 
PortuguêS No recreativo JPa

arraial MiNhoto: uM 
verDaDeiro ShoW De folclore

Mais um belo domingo no Solar Beirão com a realiza-
ção do almoço em homenagem aos Aniversariantes do 

mês. Em destaque o Presidente José Henrique, esposa Ve-
rônica e os aniversariantes ao som da Banda Típicos das 
Beiras. Detalhes na pág. 19

Sábado especial para 
o amigo cantor Mos-

soró que lançou mais um 
CD de muito bom gosto, 
na Aldeia Portuguesa do 
Cadeg. Na foto com o 
amigo, o dinâmico Carli-
nhos, sempre prestigian-
do os amigos. Detalhes 
na pág. 19

Esteve bem movimentado o almoço português no Clube 
Recreativo de JPA. Presença do Rancho Folclórico Al-

meida Garrett da Casa da Vila da Feira. Detalhes na pág. 22

Tradicionalmente,  todo primeiro sábado do mês, a Casa 
do Minho proporciona aos seus associados e amigos 

um verdadeiro show com as tradições portuguesas. Na foto 
vemos o Presidente Agostinho dos Santos homenageando 
o Rancho Folclórico Eça de Queirós. Detalhes na última 
do tabloide

mento sem acordo.
Da parte dos sindicatos, 

alertou, não se viu nenhum 
sinal de aproximação nem 
foi dado qualquer passo que 
dê uma resposta positiva, 
“Vemos até uma certa rigi-

dez”, comentou.
O ministro da Educação 

confirmou que os profes-
sores não vão ter contabi-
lizado qualquer tempo de 
serviço congelado por te-
rem falhado as negociações 

com os sindicatos.
Tiago Rodrigues confir-

mou que os professores não 
vão ver contabilizados os 9 
anos, 4 meses e 2 dias que 
reclamam desde o início das 
negociações e que o Gover-
no retira de cima da mesa a 
proposta para contabilizar 
cerca de 2 anos e 9 meses, 
colocando o ônus da deci-
são naquilo que considerou 
ser uma falta de flexibilida-
de por parte dos sindicatos 
para aproximar posições.

O secretário-geral da Fe-
deração Nacional dos Pro-
fessores, Mário Nogueira, 
já admitiu que, perante o 
cenário de “chantagem”, os 
professores admitem avan-
çar com uma greve aos exa-
mes nacionais, às aulas e a 
tarefas burocráticas como o 
lançamento de notas.

Rui Rio apresentou um 
pacote de medidas do PSD 
que propõe uma nova polí-
tica para a infância. Os so-
ciais-democratas querem  
um subsídio de 428,90 euros 
a todas as grávidas, através 
de um pagamento único ao 
7.º mês de gravidez, assim 
como um outro, fixo,  com 
valores que vão decrescen-
do até aos 18 anos e que 
serviria como substituto do 
abono de família.

A proposta consta no do-
cumento “Uma política para 
a infância”, que ao longo de 
50 páginas apresenta  me-
didas de apoio à família e 
de combate aquilo que o 
PSD chama de “hemorra-
gia demográfica”, os baixos 
números de natalidade no 
país. Até aos 18 anos cada 
criança receberia 10.722,50 
euros, durante os primei-
ros 6 anos de vida o valor 
anual seria de 857,80 eu-

ros, sofrendo uma redução 
a partir dos 6 anos, para 
428,90 euros. O documento 
do Conselho Estratégico so-
cial-democrata detalha ain-
da os subsídios propostos 
para as famílias que tenham 
mais do que um filho. Assim 
uma família que tenha um 
primeiro filho e ao fim de 2  
anos outro,  irá receber nos 
primeiros 2 anos  2.144,5€. 
Com o segundo filho nos 
4 anos seguintes irá rece-
ber 10.722,5€ que equiva-
le ao subsídio pré-natal do 
segundo filho e a 2 filhos 
calculados durante 4 anos 
no escalão dos 3 Indexante 
dos Apoios Sociais. Quando 
o filho mais velho ultrapas-
sa os 6 anos este passa a 
receber 1 IAS, mas o mais 
novo permanece no escalão 
dos 3 IAS até fazer 6 anos. 
Esta família teria direito a 
um subsídio acumulado 
por dois filhos entre o seu 

nascimento e os 18 anos 
de 25.734,00€.  O paga-
mento destes valores está 
sujeito ao comprovativo de 
frequência da escolarida-
de obrigatória em território 
nacional para o número de 
crianças abrangidas”, 

Durante a apresenta-
ção do documento, o líder 
social-democrata acusou 
o Governo de ter “resposta 

zero” nesta matéria, acres-
centando que “há um vazio 
completo relativamente a 
este problema demográfico, 
ao apoio à maternidade e 
incentivo à natalidade”. As 
medidas a longo prazo, re-
fere, são essenciais, pois, 
não vale a pena tomar me-
didas numa legislativa de 
4 anos e vir um Governo e 
alterar.

 Os partidos à esquerda 
do PS, aumentam a pres-
são sobre o Governo para 
devolver aos consumidores 

Esquerda pressiona Governo à devolução de  510 milhões pagos a mais à EDP
de eletricidade os 510 mi-
lhões, supostamente pagos 
a mais nos últimos 10 anos, 
por contratos com a EDP.                                                                                                                                       
PCP e Bloco de Esquerda 
aproveitaram a ida ao Parla-
mento do secretário de  Ener-
gia, Jorge Sanches, para vol-
tar a exigir ao Governo tire 
consequências do parecer da 
PGR, que admite a nulidade 
dos custos de manutenção do 
equilíbrio contratual, que leva-
ram ao pagamento de 2.500 
bilhões de euros às centrais da 

EDP na última década.
Jorge Costa, deputado do 

Bloco, recordou as palavras 
ditas no Parlamento pelo Go-
verno que aprovou o regime 
que muitos apontam como 
constituindo a principal “renda 
excessiva” paga a EDP pelos 
consumidores .

Bruno Dias do PCP,  pediu 
consequências nos preços 
da eletricidade. “Estamos a 
constatar a ilegitimidade do 
sobrecusto pago pelos consu-
midores desde 2005”. E isso 

tem de se traduzir em euros 
que as pessoas têm a haver. 
“Implica não apenas uma re-
dução dos custos e dos pre-
ços, mas também uma com-
pensação”.

O secretário  admite que 
essa compensação pode ser 
exigida, mas mandou os cál-
culos para os serviços. 

Sem se comprometer 
com valores ou com prazos,  
que seja o mais rápido pos-
sível, Jorge Sanches deixou 
a garantia.

O Banif entrou oficialmen-
te em liquidação, depois do 
Banco Central Europeu  ter re-
vogado a licença de atividade 
bancária. Segundo o Jornal de 
Negócios , as contas do Banif 
relativas a 2015 já faziam pre-
ver o futuro. O processo segue 
para o tribunal e depois para 
liquidação judicial, mas o Banif 
vai reclamar a utilização de um 
crédito tributário de 35 milhões 
de euros. Em 2015, o Banif 
tinha um patrimônio avaliado 
em 51 milhões,  face a um sal-
do de 815 milhões de euros 
em obrigações.

Em 2017, o Banco de Por-
tugal prosseguiu  com o pedi-
do de liquidação.

A liquidação do Banif vai 
seguir e alguns acionistas 
vão ficar com os seus títulos 
no ‘banco mau’: o Estado, 
que detém mais de 60,5% 

do capital do Banif, a He-
rança Indivisa de Horácio 
Roque, 6,3%, e a Auto-In-
dustrial que detém 1,8%.                                                                                                             
O Banif tinha também vários 
credores, por isso a situação 
está a ser analisada pela au-
ditora Baker Tilly que vai veri-
ficar se têm algum montante a 
receber neste processo. Entre 
eles está o Fundo de Resolu-
ção, que já afirmou que não 
espera receber os 489 mi-
lhões de euros aplicados na 
resolução do Banif. O antigo 
BES também tinha cedido ao 
banco 53 milhões. Apesar da 
liquidação, o Banif vai fazer 
cumprir os seus direitos e vai 
reclamar 35 milhões em cré-
dito tributário ao Estado. Este 
valor poderá ser utilizado, por 
exemplo, para compensar dí-
vidas relativas a impostos so-
bre rendimento e patrimônio.

Banif perde licença bancária
e entra em liquidação
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FAÇA SEU RECADASTRAMENTO

LIGUE: 3970-0894

MUDANÇAS PROFUNDAS NA ADMINISTRAÇÃO
DA BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

Sob intervenção 
judicial, interventores 

iniciam um Novo 
Plano de Gestão e 

Recuperação

Foi aber-
ta CPI na 

Assembléia 
Legislativa 

para apurar 
Leilão do 

Complexo 
Hospitalar 
da Santo 

Amaro Nomeada no dia 24 de abril, pela 12ª Vara 
Cível, o Grupo interventor vem realizando 
diversas auditorias nas áreas trabalhista, ju-
rídica, financeira e contábil, como também 
levantamento patrimonial da entidade.

Os números assustam. A Beneficência 
Portuguesa foi nos últimos anos muito mal 
administrada, vilipendiada, com diversos er-
ros de atuação em todas as áreas, inclusive 
na área jurídica que culminou em leilão do 
Complexo Hospitalar da Glória.

Medidas efetivas estão sendo executadas, 
como passamos a expor:

PATRIMÔNIO:

• Vistoria de todos os imóveis, como também 
orçamentos de recuperação
 daqueles em péssimo estado;
• Negociação dos débitos dos imóveis com 
relação as taxas;
• Revisão de valores de alugueis e renova-
ção de contratos;
• Recuperação de Bens imóveis.

JURÍDICO:

• Implantação de um departamento jurídico 
da própria instituição;
• Remodelação do modo operacional de to-
dos os processos;
• Revitalização do departamento jurídico na 
área trabalhista;
• Execução de alugueis em atraso.

DEPARTAMENTO PESSOAL:

• Regularizamos a situação funcional de 
nossos funcionários;
• Implantação do Ticket Refeição;
• Implantação do Bilhete Único;
• Auditoria na folha de pagamento;
• Novo plano de cargos e salários;
• Seguro de Vida.

QUADRO SOCIAL:

• Inauguração do novo ambulatório na Rua 
do Ouvidor;
• Recadastramento dos Sócios;
• Novas parcerias de convênio;
• Implantação de nova gestão administrativa 
no Asilo de Jacarepaguá.

FINANCEIRO:

• Negociação das dívidas;
• Renegociação de Contratos;
• Parcelamento de dívidas fiscais;
• Mudança da Estrutura Financeira.

Com Prefeito Marcelo Crivella pedimos apoio da Prefeitura

Estamos fir-
mando par-
ceria com o 
Consulado 
Português

Reunião da Junta Interventora com funcionários da 
Beneficência Portuguesa Nosso Interventor Geral com o Governador Pezão

UMA NOVA BENEFICÊNCIA PORTUGUESA
ESTA SURGINDO

RUA DA CARIOCA, 32- CENTRO – RJ
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Em uma Casa de Campo para ir comer em Vila do Conde
Na Junqueira, no Caminho de 

Santiago, fica um restaurante que 
surge como uma bênção, quando 
a fome se impõe. O projeto, de 
mãe e filho, aposta na «comida 
caseira».  É Uma Casa de Cam-
po que une mãe e filho, e dela 
não se sai com fome, porque a 
primeira não deixa, com as suas 
receitas servidas em quantida-
des generosas. Basta pensar que 
uma dose de bacalhau a campo 
(frito, com cebolada de pimentos 
e camarões) inclui duas postas, 
cada uma com 500 a 600 gramas, 
conta Isabel Maia. O filho, Pedro, 
também responsável pela Biferia, 
no centro de Vila do Conde, e só-
cio da hamburgueria A Burguesa, 
no Porto, foi quem teve a ideia de 

em estilo rústico, com fardos de 
palha e utensílios agrícolas.

Como o restaurante «fica no 
Caminho de Santiago», também 
acolhe muitos peregrinos, sobre-
tudo ao almoço, assinala Pedro 
Maia. Entrando, saltam logo à 
vista o pé direito superior a sete 
metros e as paredes que contam 
histórias. Se numa delas estão 
rendas de bilros de Vila do Con-
de, noutras é possível encontrar 
moedas deixadas por clientes. 
Esse costume foi iniciado por um 
casal em peregrinação, «para dar 
sorte, como nas fontes». Só que 
aqui há bem mais do que água 
para revigorar o corpo, antes de 
ele se fazer à estrada. É para co-
mer completamente a farta ......

abrir este restaurante de «comida 
caseira». Mas só se fosse a mãe, 
ex-costureira, que cozinha desde 
criança, a comandá-lo. Ela disse 
que sim, e o negócio já leva ano 
e meio.

A ementa, alicerçada na co-
zinha tradicional portuguesa, 
inclui sopa de enchidos, rojões 
à minhota ou posta de vitela na 
brasa. Ao domingo, há cozido à 
portuguesa e cabrito, e a cabidela 
Pica no Chão, uma das especiali-
dades, só se faz por encomenda. 
A refeição é saborosa do início ao 
fim, o que implica falar dos rissó-
is de carne feitos por Isabel e de 
sobremesas como o bolo de bo-
lacha ou o pudim, tudo caseiro, a 
condizer com o espaço, decorado 

Efacec constrói primeiras centrais solares em 
regime de mercado livre em Portugal
A Efacec foi a empresa escolhida pela Exus Management 
Partners para a implementação dos primeiros parques 
solares do país em regime de mercado livre, localizados 
em Santiago do Cacém e Castelo de Vide. A Exus Ma-
nagement Partners atribuiu 2 contratos para as centrais 
solares PV de Casa Nova e Tendeiros em regime chave 
na mão. Ocupando uma área de cerca de 70 hectares, 
estas infra-estruturas têm uma capacidade de produção 
de mais de 70GWh por ano. “Com este contrato a Efacec 
reforça o seu posicionamento no mercado solar em Por-
tugal, com um ‘player’ importante no mercado das ener-
gias renováveis”.
Alberto João Jardim diz que desenvolvimento 
da Madeira exige resolução da dívida do
Estado à região
O ex-presidente do Governo da Madeira Alberto João 
Jardim disse  que o “desenvolvimento integral” da região 
será sempre “muito difícil” sem uma solução para a dívi-
da do Estado para com o arquipélago. “Sem uma solução 

acerca da dívida histórica que o Estado português tem, 
será sempre muito difícil o desenvolvimento integral das 
nossas ilhas”, disse num discurso na Assembleia, após 
receber a Medalha de Mérito da Região Autônoma pelos 
serviços prestados durante 37 anos de governo. Ao falar 
“dos obstáculos que ferem o modelo” madeirense, Alberto 
João Jardim destacou, como questão decisiva, “o cum-
primento pelo Estado central do dever de assumir a dívi-
da pública da Madeira, não só pelo passado histórico de 
grande sonegação do valor criado pelo suor de sucessivas 
gerações” de madeirenses, como também pela “falta dos 
devidos apoios nacionais”. A Madeira, sempre governada 
pelo PSD, reclama 140 milhões de euros do Estado, re-
sultante da dívida dos subsistemas de saúde ao Serviço 
Regional de Saúde, da falta de entrega da receita da so-
bretaxa do Imposto sobre o Rendimento Singular e das 
dívidas fiscais do Estado.
Governo ameaça apagar tempo de serviço 
dos professores
Os professores admitem seguir com uma greve aos exa-
mes nacionais, às aulas e a tarefas burocráticas, caso o 

Ministério da Educação mantenha a proposta de conta-
gem do tempo de serviço apresentada. Os professores 
têm vindo a exigir a recuperação de 9 anos, 4 meses e 2 
dias, o Ministério da Educação não está disponível para 
a recuperação de mais de 3 anos. No final de uma reu-
nião com o ministro da Educação, o secretário geral da 
Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, 
considerou uma chantagem a proposta de recuperação 
do tempo de serviço congelado. Segundo Mário Noguei-
ra, o ministro informou a Fenprof de que ou os sindicatos 
aceitavam a proposta da tutela ou terminavam as nego-
ciações sobre esta matéria sem recuperação de qualquer 
tempo serviço. “Os professores não são filhos de um deus 
menor”, afirmou, numa referência aos restantes trabalha-
dores da Função Pública que viram recuperados os anos 
de serviço que estiveram congelados. Perante esta pro-
posta, e após a reunião, Mário Nogueira contactou outras 
estruturas sindicais, entre as quais a Federação Nacio-
nal da Educação, tendo chegado a acordo para manter a 
greve às avaliações a partir do dia 18, cujo pré-aviso de 
greve já foi entregue.

A Confraria de Saberes 
e Sabores da Beira ‘Grão 
Vasco’ promoveu o Capí-
tulo da Primavera, evento 
aproveitado para celebrar 
o décimo sexto aniversá-
rio. O evento contou com 
a presença de Joaquim 
Seixas, vice-presidente da 
Camara de Viseu; Nelson 
Almeida e António Lopes, 
amigos e Confrades da 
Casa do Distrito de Viseu 
do Rio de Janeiro; bem 
como inúmeros confrades 
que se associaram à festa.

Confraria de Saberes e Sabores da Beira 
‘Grão Vasco’ celebrou XVI aniversário

Fátima Eusébio, co-
ordenadora do Departa-
mento dos Bens Culturais 
da Diocese de Viseu, foi a 
convidada, fazendo uma 
excelente comunicação 
sobre a Metamorfose da 
Catedral de Viseu. Encer-
rou a cerimónia a Tuna Sa-
bores da Música, que abri-
lhantou o evento, tocando 
diversas músicas popula-
res e o Hino da Confraria.

Na hora dos discur-
sos, José Ernesto Silva, 
Almoxarife da Confraria, 

agradeceu a presença 
de todos, em especial os 
três convidados ilustres, 
lembrando o trabalho fei-
to ao longo de 16 anos na 
promoção e divulgação da 
cultura e da gastronomia 
beirão não só em Portu-
gal, mas também no plano 
internacional, nomeada-
mente junto da Diáspora 
Portuguesa.

Amónio Lopes, da Casa 
de Viseu no Rio de Janei-
ro, enalteceu a excelente 
parceria existente entre as 

duas associações, lembran-
do a realização do quarto 
Capítulo de Entronização 
da Confraria em Terras de 
Vera Cruz, que decorrerá a 
15 de Julho, nas comemo-
rações do aniversário da 
Casa do Distrito de Viseu do 
Rio de Janeiro, e importân-
cia do mesmo no estreitas 
de relações de amizade da 
comunidade portuguesa, 
em especial beirã, na ‘Cida-
de Maravilhosa’.

Encerrou o encontro o 
vice-presidente da Câma-
ra de Viseu. Joaquim Sei-

xas enalteceu o trabalho 
feito pela Confraria com 
a nossa Diáspora e a sua 
parceria com outras Con-
frarias Irmãs, no Rio de 
Janeiro e Manaus, no Bra-
sil; Zurique e Montreux, 
na Suíça, e em Toronto, 
no Canadá, divulgando e 
promovendo a cultura e a 

gastronomia beirãs junto 
das nossas comunidades 
espalhadas pelo mundo.

Antes deste evento, re-
alizou se a reunião do No-
bre Senado para aprecia-
ção das contas de 2017, 
a apresentação do plano 
de actividades e relatório 
final para 2018.
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Regiões & Províncias

Marcelo Rebelo de Sou-
sa vai receber a Medalha de 
Honra do Município de Fi-
gueiró dos Vinhos, no distrito 
de Leiria, no dia 24 de junho, 
aquando das celebrações do 
Dia do Concelho e Festas de 
S. João, disse a autarquia li-
derada por Jorge Abreu (PS) 
em comunicado enviado.

A atribuição desta me-
dalha, que foi aprovada em 
reunião de Câmara, é uma 
forma “de distinção e agra-
decimento” ao Presidente da 
República “pela sua presen-
ça ativa desde os incêndios 
de 2017 e consequente im-
portância e impacto das suas 
ações para com o concelho 
e Zona do Pinhal Interior”, 
refere.

“O senhor Presidente da 
República, professor doutor 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
corporizou o espírito nacio-
nal de entreajuda e de re-
construção que muito têm 
contribuído para a recupe-
ração das pessoas e comu-
nidades atingidas por este 
drama”, refere à proposta.

Atribui Medalha de Honra ao Presidente da República
 FigueiRó dos VinHos

ÍlHAVo

O Museu Marítimo de 
Ílhavo (MMI) recebeu mais 
de um milhão de visitan-
tes desde outubro de 2001, 
quando abriu portas, remo-
delado e ampliado, anunciou 
a Câmara de Ílhavo que tute-
la a instituição.

 De acordo com uma nota 
da Câmara de Ílhavo, distri-
to de Aveiro, a marca de um 
milhão de visitantes foi ultra-
passada na semana em que 
se comemorou o Dia Interna-
cional dos Museus, a 18 de 
maio.

Nos últimos três anos, o 
MMI registrou uma média de 
80 mil visitantes por ano, dis-
se a mesma fonte, acrescen-
tando que “a qualidade e a 
organização do Museu, a di-
nâmica da sua programação 
e do projeto expositivo que 
oferece e, mais recentemen-
te, a crescente procura turís-
tica fazem prever um futuro 
na mesma linha do passado 
recente”.

Museu Marítimo ultrapassa um milhão de visitantes

Para a autarquia, a pre-
sença e a solidariedade 
evidenciadas na época por 
Marcelo Rebelo de Sousa 
prolongaram-se até aos dias 
de hoje, “demonstrando um 
sentido de unidade nacional 
para com os pequenos muni-
cípios do Interior muitas ve-
zes esquecidos”.

Segundo o Município, a 
Medalha de Honra do Con-
celho de Figueiró dos Vi-
nhos é atribuída a cidadãos 

ou entidades cuja “grandeza 
dos seus empreendimentos 
tenham contribuído para o 
progresso, projeção e bom 
nome do Concelho bem 
como para o bem-estar das 
suas populações”.

A atribuição desta meda-
lha ao Presidente da Repú-
blica, “reconhecê-lo-á como 
Cidadão Honorário do Con-
celho de Figueiró dos Vi-
nhos”.

A par com a atribuição 

“Estas medidas têm como 
principais objetivos garantir 
o escoamento das linhas de 
água, minimizar a erosão e 
o arrastamento dos solos e o 
efeito de cheias e inundações 
e assegurar o uso balnear”, 
refere em comunicado envia-
do à Câmara de Oleiros.

A autarquia explica que 
acaba de celebrar um proto-
colo de colaboração com a 
APA que visa regular os ter-

mos e condições de natureza 
operacional a promover pelas 
duas entidades, no âmbito de 
uma Resolução do Conselho 
de Ministros (n.º 11-A/2018, 
de 7/2), que autoriza a despe-
sa necessária para assegurar 
a execução de diversas medi-
das relativas à requalificação 
nas linhas de água afetadas 
pelos incêndios de 2017.

Segundo o protocolo, 
cabe à APA “executar de 

oleiRos

Recebe um milhão de euros para limpeza de linhas de água

Criado em 1937, o MMI 
começou por assumir uma 
vocação etnográfica e regio-
nal, como lugar de memórias 
dos ilhavenses.

Em 2001, foi renovado 
e ampliado pela Câmara de 
Ílhavo com o projeto do Ga-
binete ARX Portugal, que 
transformou um museu local 
e regional num museu de “re-
conhecido impacto nacional 
e internacional, nomeada-
mente através das múltiplas 
redes que o MMI soube esta-
belecer na Europa Atlântica 
ao longo destes anos”.

A segunda ampliação do 
MMI, concretizada em 2013 
e pelos mesmos arquitetos, 
deu ao Museu o Aquário dos 
Bacalhaus, único do gênero 
no país, e garantiu mais pú-
blico.

A autarquia realça que 
a marcar este “sucesso in-
questionável” do trabalho 
museológico que tem sido 
desenvolvido nestes anos, 

antigo Grêmio dos Armadores 
de Navios da Pesca do Baca-
lhau foi objeto de restauro di-
gital e inventariação. A etapa 
final deste projeto multimédia 
resultou num portal sobre a 
pesca do bacalhau, que fun-
ciona como rede social da 
memória coletiva, permitindo 
cruzar o registro dos homens 
com o dos navios”, refere à 
mesma nota.

modo adequado as suas res-
ponsabilidades, incluindo as 
obrigações de informação e 
de cooperação”, bem como 
“assegurar o financiamento 
necessário à sua execução”.

Para isso, a APA irá su-
portar encargos até ao mon-
tante de 1,016 milhões de 
euros, sendo 40% do encar-
go global disponibilizado no 
prazo de 30 dias após a as-
sinatura do protocolo.

O remanescente será 
pago em três ‘tranches’ de 
20% cada, desde que seja 
previamente demonstrada 
a execução física e finan-
ceira do montante trans-
ferido, mediante a apre-
sentação de relatórios que 
devem identificar, pelo me-
nos, o projeto, os encargos 
previstos e executados e 
respectivas taxas de exe-
cução.

da Medalha de Honra, serão 
concedidas, igualmente, as 
Medalhas de Mérito e a de 
Bons Serviços do Concelho.

A primeira será atribu-
ída a Serge Macudzinski, 
presidente do Município de 
Saint Maximin, com o qual 
Figueiró dos Vinhos está ge-
minado desde 2008. Para a 
autarquia, a atribuição desta 
medalha é de “particular im-
portância pela extraordinária 
competência e qualidades do 
autarca que em muito contri-
buiu e continua a contribuir 
para o acolhimento e inte-
gração dos inúmeros emi-
grantes portugueses, figuei-
renses e não só, naquele 
município”, assim como “pela 
solidariedade e apoio finan-
ceiro-social prestados duran-
te os incêndios de 2017”.

A Medalha de Bons Ser-
viços do Concelho, por sua 
vez, será atribuída aos fun-
cionários do Município Maria 
Isabel Mendes Simões, Ma-
ria Fátima Carvalho Simões 
e António Manuel da Silva 
Nunes.

a Associação Portuguesa 
de Museologia distinguiu o 
MMI, na passada sexta-feira, 
com o prêmio melhor Aplica-
ção de Gestão e Multimédia 
2018, no âmbito do projeto 
histórico que suporta o portal 
“Homens e Navios do Baca-
lhau”.

“Este arquivo digital, cons-
tituído a partir das mais de 
20 mil fichas de inscrição no 

Caros Leitores:

O STF no RE 574.706-
PR, tendo como Relatora 
a Ministra CARMEN LU-
CIA, ao apreciar a lega-
lidade da pretensão da 
União Federal em tributar 
o ICMS sobre o total do 
faturamento da empresa 
contribuinte, acolheu o 
Recurso Extraordinário 
de um contribuinte, com 
efeito de repercussão ge-
ral reconhecida, declarou 
a ilegalidade do cálculo 
e da cobrança do ICMS 
sobre a totalidade do fa-
turamento. No referido 
julgamento foi declarado 
que “faturamento” é o to-
tal da receita gerado pela 
saída de mercadorias 
ou serviços escriturados 
pelo contribuinte, e não a 
inclusão de refeitas finan-
ceiras, operacionais, etc. 

Mais do que isto de-
terminou as exclusão do 
ICMS da base de cálcu-
lo do PIS e COFINS.  Ou 
seja, o ICMS não compõe 
a base de cálculo para a 
incidência do PISD e da 
COFINS, representando 
uma economia extraordi-
nária para o contribuinte. 
Com isto, TODOS OS 
CONTRIBUINTES PO-
DEM E DEVEM PROCE-
DER À MODIFICAÇÃO 
DA BASE DE CÁLCULO 
DO ICMS E BUSCAR 
JUNTO AO PODER JU-
DICIÁRIO DO ESTADO 
A RECUPERAÇÃO DAS 
DIFERENÇAS DO ICMS 
DOS ÚLTIMOS 5 ANOS, 
CORRIGIDOS PELA 
TAXA SELIC E COM-
PENSAR ESTES MES-
MOS CRÉDITOS COM 
EVENTUAIS DÉBITOS 
COM O FISCO ESTADU-
AL, OU SIMPLESMENTE 
RECEBÊ-LOS OU VEN-
DÊ-LOS.

O RE tem a seguinte 
Ementa:

RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO COM RE-
PERCUSSÃO GERAL. 
EXCLUISÃO DO ICMS 
NA BASE DE CÁLCU-
LO DO PIS E COFINS. 
DEFINIÇÃO DE FATU-
RAMENTO. APURAÇÃO 
ESCRITURAL DO ICMS 
E REGIME DE NÃO 
CUMULATIVIDADE. RE-
CURSO PROVIDO

Isto já vinha ocorrendo 
há bastante tempo, mas 
agora, qualquer juiz que 
apreciar a questão, tem 
que obrigatoriamente se-
guir a tese consagrada 
pelo STF por força da re-
percussão geral reconhe-
cida.

O mesmo principio (fa-
turamento), se aplica para 
o cálculo do ISS, posto 
que não pode ser incluí-
do custo da operação na 

base de cálculo do referi-
do tributo municipal 

Existem decisões di-
versas da justiça federal, 
as quais mandam excluir 
o PIS e a COFINS da 
base de cálculo das pró-
prias contribuições so-
ciais. O entendimento é o 
mesmo consagrado pelo 
STF no RE nº 574.706, já 
acima analisado e apon-
tado, pelo principio da si-
metria. OU seja, onde há 
a mesma decisão deve 
haver a mesma solução.

É que essas rubricas 
possuem natureza se-
melhante de tributos que 
apenas transitam na con-
tabilidade da empresa, 
sem configurar acréscimo 
patrimonial, portanto. Re-
leva notar que tanto o PIS 
quanto a COFINS, estão 
sujeitas à técnica da não-
cumulatividade, daí por-
que a incidência do mes-
mo principio apontado.

Portanto, a Lei nº 
12.973/2014, que alte-
rou o conceito de receita 
bruta, dispondo que nela 
“incluem-se os tributos 
sobre ela incidentes”, em 
estridente contrariedade 
à constituição federal, é 
manifestamente inconsti-
tucional. Foi o que assim 
resultou decidido, por 
exemplo, pelo Juiz Fede-
ral Nórton Luiz Benites, 
titular da 1ª Vara Federal 
de Novo Hamburgo (RS), 
o qual declarou inconsti-
tucional e ilegal a determi-
nação, na base de cálculo 
da contribuição do PIS e 
da COFINS, dos valores 
das próprias contribui-
ções devidos pela indús-
tria química,  autora da 
ação, além de reconhecer 
o direito ao ressarcimento 
dos valores recolhidos in-
devidamente nos últimos 
cinco anos.

OU SEJA, COM UMA 
CARGA TRIBUTÁRIA 
CONFISCATÓRIA, SEM 
QUE DELA A NAÇÃO TE-
NHA O MERECIDO RE-
TORNO, O CONTRIBUIN-
TE TEM QUE BUSCAR OS 
SEUS DIREITOS, INCLU-
SIVE CRÉDITOS, POIS O 
PODER JUDICIÁRIO NÃO 
SOCORRE OS PREGUI-
ÇOSOS E OMISSOS!! 

Boa leitura.

AdVogAdo TRiBuTARisTA
oAB-RJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.carrasqueiraadv.com.br

Dr. FernanDo
Carrasqueira

TRiBuTÁRio
eXClusÃo do iCMs dA BAse de 

CÁlCulo do Pis e CoFins e dA BAse
de CAlCulo de CÁlCulo dAs

PRóPRiAs ConTRiBuiÇÕes soCiAis 

TERRENOS - CASAS NO BRASIL
Vende ou PeRMuTA PoR CAsAs e TeRRenos eM PoRTugAl

Terrenos no Rio de Janeiro, património imobiliário que pretendemos vender ou permutar por coisas 
em Portugal
Se tiver interesse informar a localização dos imóveis e valores para primeira avaliação

só tratamos com o próprio, nÃo responder se for intermediário
Resposta: Planeta Alvorada Lda – Rua Quinta das Romeiras nº 104 R/Ch 

Miraflores 1495-236 Algés – Email geral@planetalvorada.pt
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Oliveira de azeméis

O Festim – Festival In-
termunicipal de Músicas do 
Mundo, organizado pela as-
sociação cultural d’Orfeu, foi 
alargado, este ano, ao muni-
cípio de Oliveira de Azeméis 
que irá acolher um dos 14 
espetáculos agendados en-
tre 22 de junho e 26 de julho.

O evento, na sua 10.ª 
edição, inclui concertos ao ar 
livre e em sala com a presen-
ça de músicos de quatro con-
tinentes naquilo a que Luís 
Fernandes, coordenador do 
Festim, classifica “uma edi-
ção de boa diversidade de 
estilos musicais e geogra-
fias”.

Criado em 2009, o Festim 
assenta numa “programação 
singular, exótica e alegre” 
sendo, na opinião do seu 
responsável, “uma marca 
que promove a abertura e o 
contato com novas músicas 
e povos”, mostrando uma 
“nova visão da sociedade e 
do mundo”.

Cinco dos 14 concertos 
serão realizados em sala 
mantendo-se a tendência de 
um festival vocacionado para 
o ar livre, na linha das edi-
ções mais recentes.

O Festim chega este ano, 
pela primeira vez, a Oliveira 
de Azeméis alargando para 
seis o número de municípios 
que integram a rede intermu-
nicipal de itinerância do fes-
tival.

O município oliveirense 
recebe a 8 de julho, na Praça 
da Cidade, um dos grandes 
nomes africanos consagra-
dos de África, a Orchestre 
Poly-Rythmo (Benim), a mais 
antiga das grandes orques-
tras africanas ainda em ativi-
dade.

Os outros nomes asse-

gurados para a edição deste 
ano vêm da América Lati-
na – La Yegros (Argentina) 
e Pascuala Ilabaca (Chile) e 
de África- Waldemar Bastos 
(Angola) aos quais se juntam 
Boban Markovic (Sérvia), La 
Caravane Passe (França) e 
Omar Souleyman, da Síria.

Além de Oliveira de 
Azeméis, o Festival Intermu-
nicipal de Músicas do Mundo 
irá percorrer os concelhos de 
Águeda, Albergaria-a-Velha, 
Estarreja, Ílhavo e Sever do 
Vouga.

Na apresentação do 
evento, que decorreu em 
Oliveira de Azeméis, o presi-
dente da autarquia, Joaquim 
Jorge Ferreira, realçou a 
vantagem do Festim aproxi-
mar os municípios e “ser uma 
oportunidade destes comple-
mentarem ofertas culturais”.

Segundo o autarca, a 
adesão ao festival decorre do 
reconhecimento da sua qua-
lidade, que se vem afirmando 
de ano para ano, e da oferta 
artística e cultural proporcio-
nada pela d’Orfeu.

“Não poderíamos ficar 
indiferentes a esse fato e 
por isso aderimos ao proje-
to”, justificou Joaquim Jorge 
Ferreira mostrando-se aberto 
a todos os contributos que 
tornem mais rica a atividade 
e a programação cultural do 
município.

Na conferência de im-
prensa de apresentação do 
Festim, os vereadores da cul-
tura dos seis municípios en-
cararam o evento como um 
bom exemplo de programa-
ção cultural em rede e uma 
“viagem” com uma grande 
riqueza que permite o encon-
tro com músicas e culturas 
de outras partes do mundo.

décima edição do Festim chega 
a Oliveira de azeméis

vizela

maçãO

A Câmara Municipal de 
Vizela promoveu, nos próxi-
mos passados dias 2 e 3 de 
junho, a Festa das Tradições, 
no Parque das Termas.

O evento teve muita di-
versão e animação com can-
tares ao desafio, tasquinhas, 
petiscos e jogos tradicionais 
e insufláveis para as crian-
ças.

No sábado, dia 2 de junho, 
o dia começou pelas 15.00h 
com os Grupos de Bombos 
Família Peixoto e Teixeira 
e Lopes, subindo depois ao 
palco do Parque das Termas 
Tânia Sampaio, Cavaquinhos 
da Casa do Povo, Conjunto 
Típico Família Peixoto, e a 
finalizar à tarde, Augusto Ca-

Festa das Tradições em vizela

marvãO

Junta de freguesia alvo de buscas por 
suspeitas de desvio de subsídio e de peculato

Numa nota publicada na 
sua página de Internet, o MP 
explica que está em causa a 
eventual prática dos crimes 
de desvio de subsídio e de 
peculato, praticados por titu-
lar de cargo político, estando 
o inquérito a ser dirigido pelo 
Departamento de Investiga-
ção e Ação Penal (DIAP) de 
Évora.

“De acordo com a denún-
cia apresentada e os elemen-
tos de prova já recolhidos, 
os factos, que terão ocorrido 
entre 2012 e 2016, decorrem 
da suspeita de existência de 
eventuais irregularidades no 
âmbito de um programa en-
volvendo fundos públicos do 
PRODER”, lê-se no docu-
mento.

O Ministério Público 
acrescenta que “não existem” 
arguidos constituídos e que 

tanto nas diligências como 
no inquérito são coadjuvados 
pela Polícia Judiciária (PJ).

Contatado, o presiden-
te do município de Marvão, 
Luís Vitorino (PSD) diz-se 
“tranquilo”, acreditando que 
o caso “provavelmente” vai 
ser arquivado, uma vez que 

“não há provas de nada, não 
houve corrupção”.

O autarca, que na altu-
ra dos fatos desempenhava 
o cargo de vice-presidente 
do município de Marvão, re-
cordou que este caso, que 
envolve também a Junta de 
Freguesia de São Salvador 

da Aramenha, está relaciona-
do com um projeto sobre “de-
fesa da floresta contra incên-
dios”, financiado por fundos 
comunitários.

“O projeto, no total, envol-
via qualquer coisa como 70 
mil euros. Na altura, foi todo 
executado fisicamente no 
terreno, depois houve proble-
mas processuais nos pedidos 
de pagamento ao programa, 
houve despesas que não fo-
ram validadas, entre outras 
coisas que não foram valida-
das na altura”, explicou.

Luís Vitorino relatou ainda 
que as buscas na Câmara de 
Marvão ocorreram na terça-
feira, “nos serviços informáti-
cos” e nos “serviços de obra”, 
nomeadamente na área dos 
processos de contratação pú-
blica, não tendo sido efetuados 
interrogatórios a funcionários.

Foi em 2014 que a cara-
vana do trial 4×4 rumou pela 
primeira vez até ao concelho 
de Mação e a experiência foi 
tão positiva, que a viagem até 
à simpática vila conhecida 
como “Capital do Presunto” é 
paragem obrigatória da com-
petição há 5 anos consecuti-
vos.

Em 2018 o Automóvel 
Clube de Mação e o  Mac 
TT quiseram ir mais longe e 
organizar um mega evento 
dedicado à modalidade. Além 
da habitual prova de 3 horas 
de resistência trial 4×4, no 
domingo, uma Especial de 
Trial Noturna animou a noite 

mação repete sucesso
de sábado e já deixava ante-
ver o novo sucesso que seria 
a prova do  Campeonato de 
Portugal de Trial 4×4 em Ma-
ção.

Foram 3 horas de cons-
tantes mudanças na classi-
ficação geral com a vitória a 
sorrir a Luís Bacelo (Oficina 
Bacelo), que há muito tempo 
procurava a vitória em termos 
absolutos. Em Reguengos de 
Monsaraz ficou com a prata e 
em Mação chegou mesmo o 
ouro que lhe garante a lide-
rança isolada da classifica-
ção geral. Naturalmente Luís 
Bacelo foi também o vence-
dor da sua classe (Proto), 

Grupo Folclórico de Santa 
Eulália, realizou-se o Festival 
de Folclore “Cidade de Vize-
la”, que contou com a partici-
pação de cinco grupos:

Vizela, Viseu, Marco de 
Canaveses, Póvoa de Varzim 

e Pazos de Reis (Espanha).
Durante o fim de semana 

decorreu também uma expo-
sição e feira de artesanato.

Foi, sem dúvida, um 
evento com muita cultura e 
tradições do nosso País.

na qual também é líder num 
momento em que o CPT4x4 
2018 vai à meio.

Cláudio Ferreira (Auto Hi-
gino) continua a não saber o 
que é perder em 2018. Em 
Mação deu mais 5 voltas do 
Flávio Gome (TáBô Pacar 
Team 4×4), conquistou o 
terceiro ouro da temporada 
em 3 possíveis e aumentou 
ainda mais a vantagem para 
a concorrência. É o líder iso-
lado da Classe Super Proto 
com mais 32 pontos do que 
Flávio Gomes.

Em Extreme António Silva 
(Canelas Pneus) acabou por 
ter uma vitória tranquila. Nas 

3 horas de resistência con-
seguiu completar 16 voltas à 
pista, mais 4 do que Nélson 
Leitão (Imocteam/Tony Au-
tomóveis), que regressou às 
pistas em Mação. Com os 25 
pontos conquistados nesta 
terceira etapa António Sil-
va regressa para a frente da 
classificação.

Na Promoção a vitória 
de André Henriques (Tufão 
Team) teve um sabor ainda 
mais doce. É que a equipe 
não começou da melhor for-
ma e foi subindo posições 
até chegar à frente. Levou a 
melhor sobre Fábio Ferreira 
(Irmãos Ferreira) que lide-

rou durante grande parte da 
resistência. Com a segunda 
vitória da temporada André 

Henriques aumenta ainda 
mais a vantagem sobre a 
concorrência.

nário, às 18.30h.
À noite, a animação este-

ve a cargo dos grupos vize-
lenses Aleziv e SEDARF, a 
partir das 20.00h.

No domingo, dia 3 de ju-
nho, numa parceria com o 
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Licor, aguardente e gin. 
Empresas contestam imposto

A Associação Nacional de 
Empresas de Bebidas Espi-
rituosas  quer que o governo 
congele o imposto aplicável ao 
setor em 2019 e promete que 
isso não resultará numa queda 
de receitas, mas sim num cres-
cimento de 3,6%. Ou seja, mais 
12,7 milhões para os cofres do 
Estado. O imposto sobre o ál-
cool e as bebidas espirituosas, 
como o licor, a aguardente e o 
gin, ser 30% mais baixo em Es-
panha e o objetivo é reduzindo 
o incentivo à aquisição destes 
produtos no país vizinho.

“Quanto maior for o diferen-
cial da taxa face a Espanha, 
mais apelativas se tornam as 
condutas fraudulentas ou a 
mera preferência do consumi-
dor pela compra destes produ-
tos do outro lado da fronteira”, 
diz Carlos Lobo,  da Ernest & 
Young, a consultora que elabo-
rou o estudo. O também ex-se-
cretário de Estado dos Assun-
tos Fiscais lembra que há um 
nível de tributação ótimo, um 
ponto máximo de rendimento 
de um imposto, a partir do qual 
as receitas arrecadadas deixam 
de ser impulsionadas, “na me-
dida do desejável”, pelo incre-
mento da sua taxa. E garante 
que, no caso das bebidas es-
pirituosas, essa “taxa ideal” em 
Portugal seria “14,8% inferior à 
atual”, que é de 1386,83 euros 
por hectolitro. Em Espanha é 
de 913,28 euros por hectolitro. 
“É um diferencial brutal e que 
está a afetar a base do impos-
to”. Carlos Lobo garante que a 
proposta para a criação de uma 
cláusula de congelamento não 
é, sequer, inovadora. “Portugal 
é o único país da Europa Oci-
dental que não aplicou nenhu-
ma medida de congelamento 
ao IABA. Espanha, França, Ale-
manha, Holanda e outros fize-
ram-no porque perceberam que 

CGTP diz que centenas de ferroviá-
rios podem ser dispensados

Diversos sindicatos do 
setor ferroviário da CP que 
estiveram em greve esta 
semana. Em declarações 
à Lusa, Arménio Carlos 
alertou que estão em cau-
sa postos de trabalho, mas 
também está em causa a 
segurança dos passageiros. 
O secretário das Infraestru-
turas, Guilherme d´Oliveira 
Martins, disse que a greve 
não tem “justificação mate-
rial”, porque os sindicatos 
estão contra a possibilidade 
de os comboios circularem 
apenas com um agente, 
algo que faz parte de um 
regulamento que tem qua-
se 20 anos e que o Governo 
não alterou nem vai alterar. 
O Regulamento Geral de 
Segurança, de 1999, tem 
como regra os 2 agentes e 
admite excepcionalmente, 
com restrições e sujeito a 
fiscalização, o agente úni-
co, explicou o secretário.                                                                                                                                      

Arménio Carlos achou es-
tranho o secretário não 
compreender a greve, ex-
plicando: “se ela se está a 
realizar é da responsabili-
dade do Governo, porque 
até agora não deu ouvidos 
e não teve em atenção 

àquilo que os sindicatos lhe 
disseram”. “Se o Governo 
quer resolver o problema, 
é assinar um documento 
em que assegura a manu-
tenção destes postos de 
trabalho e que estes traba-
lhadores podem continuar a 

quanto mais aumentava a taxa 
mais perdiam receita. E, para 
nós, o problema é mais grave 
pela proximidade a Espanha”.

Rui Pedro Duarte, secretá-
rio-geral da ANEBE, lembra que 
há um número crescente de 
empresas portuguesas a produ-
zir licores, aguardentes e gins. 
Produtos conceituados em Por-
tugal e além fronteiras, como o 
Licor Beirão, a Ginja de Óbidos, 
a aguardente da Lourinhã - uma 
das três regiões demarcadas de 
aguardente vínica no mundo, a 
par das francesas Cognac e 
Armagnac -, a Poncha da Ma-
deira, ou os gins alentejanos, do 
Gerês ou de Valença. “Um setor 
com um volume de negócios 
anual de 600 milhões, compos-
to  por pequenas e médias em-
presas, situadas em zonas de 
baixa densidade e que ajudam 
a criar e a fixar empregos”, diz. 
“Damos emprego, direta e in-
diretamente, a 5 mil pessoas e 
contribuímos com 254 milhões 
de euros anuais para os cofres 
do Estado, por via dos impostos 
especiais de consumo, sobre o 
trabalho e o rendimento.”

O objetivo da associação 
é conseguir que o governo 
aproveite a recuperação eco-
nômica para rever a estrutura 
do IABA, em nome de uma 
maior “eficiência fiscal”. “É 
prioritário garantir que para-
mos a escalada fiscal. Tem 
sido ineficaz do ponto de vista 
da receita do Estado e gera 
um sufoco sobre as empre-
sas. Há uma nova geração de 
produtores e um movimento 
que está a ganhar velocidade. 
Só queremos que a política 
fiscal não o mate com distor-
ções que podem ser minimi-
zadas com um congelamento 
que permitirá preservar o em-
prego e promover mais inves-
timento.”

Pelo menos três enti-
dades especializadas na 
concessão de crédito estão 
na mira do Banco de Portu-
gal: ‘PT Serviço’, ‘Crédito 
Pessoal Rápido’ e ‘Crédito 
Swiss Finanças’. De acor-
do com os alertas emitidos 
já este ano pela entidade 
supervisora, estas 3 insti-
tuições estão a promover 
crédito ilegalmente através 
da internet, revela o Correio 
da Manhã.

A promessa de “crédito 
fácil e rápido, dispensando 
as exigências das institui-
ções financeiras”, oferecida 
por estas instituições está 
na base dos avisos da ins-
tituição liderada por Carlos 

Costa, a mesma situação 
que, já no ano passado, le-
vou o Banco de Portugal a 
emitir 4 alertas ao mercado. 
Das 4 instituições então vi-
sadas, apenas uma (Crédi-
to Pessoal Rápido) se man-
tém ativa. Os alertas são 
feitos para evitar que os 
consumidores obtenham fi-
nanciamento que não cum-
pre as regras e que possam 
incorrer em encargos des-
necessários para os quem 
os subscreve com o objetivo 
de comprar bens ou servi-
ços. Para evitar essas situ-
ações, o Banco de Portugal 
recomenda que se consulte 
a lista que inclui todas as 
instituições autorizadas a 

Crédito fácil, rápido… e ilegal: 
Banco de Portugal emite alertas

desenvolver a sua atividade 
e  garantir a segurança dos 
utentes. Se fizer isto, o pro-
blema está resolvido”, disse 
Arménio Carlos.

Mas, no entender do 
secretário-geral da central 
sindical, a questão  é outra. 
É que há um processo em 
desenvolvimento para, no 
próximo ano, todos os ser-
viços de transporte estarem 
colocados perante uma si-
tuação de concessão e uma 
abertura de concursos para 
aqueles que estiverem inte-
ressados. O que está “em 
marcha” é os candidatos a 
essa concessão saberem 
de antemão que “se ga-
nharem o concurso podem 
dispensar centenas de tra-
balhadores”. “Tem de haver 
rigor, seriedade e respon-
sabilidade. É isso que os 
sindicatos estão a transmitir 
e não abdicam de defender 
os seus direitos”.

Ao longo dos primeiros me-
ses de 2018, vários indicadores 
associados ao desempenho do 
setor da construção revelaram 
sinais positivos. O balanço é 
feito pela Federação Portugue-
sa da Indústria da Construção 
e Obras Públicas. Segundo 
os dados do INE, o emprego 
no setor da construção atingiu 
os 303,9 mil trabalhadores ao 
longo dos três primeiros meses 
de 2018, o que representa um 
aumento de 0,1% face a igual 
período de 2017. Neste mesmo 
período, o emprego cresceu 
3,2%. Já a taxa de desemprego 
desceu para os 7,9%, um nível 
francamente inferior aos 10,1% 
apurados em 2017, menos 114 
mil pessoas desempregadas. 
Parte deste número correspon-
derá a trabalhadores da cons-
trução, dado que, com base 
nos valores divulgados pelo 
Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional, o número de 
desempregados da construção 
inscritos nos centros de empre-
go diminuiu 26% em março .

De igual modo, os valores 
das contas nacionais trimes-
trais relativos ao primeiro tri-
mestre de 2018 apontam para 
um crescimento de 2,3% do 
investimento em Construção e 
de 0,8% do Valor Acrescentado 

A Fitch manteve o rating 
da dívida portuguesa 2 ní-
veis acima do lixo, numa 
posição que destaca os pro-
gressos positivos do lado 
orçamental e da economia, 
mas onde sinaliza também 
uma subida recente dos 
riscos de financiamento de 
Portugal, uma referência à 
instabilidade com origem 
em Itália. Por outro lado, a 
agência de rating diz que a 
economia vai abrandar e re-
alça o impacto orçamental 
dos apoios públicos à ban-
ca, estimando que o Novo 

Banco venha a custos em 
2018 e 2019.

A agência fundamenta 
a manutenção na nota com 
as forças institucionais de 
Portugal, desenvolvimento 
humano, governo e rendi-
mento per capita, e realça 
as melhorias no plano ma-
croeconómico e dos indica-
dores orçamentais. A Fitch 
colocou a dívida portuguesa 
no nível de investimento no 
final do ano passado, sina-
lizando que deveria manter 
o rating durante pelo menos 
um ano.

conceder crédito em Portu-
gal. Em caso de suspeita, 
o recomenda que se faça 
uma denúncia, tendo para 
tal um formulário disponível 
no seu site para apresentar 
a queixa. Recorde-se que 
os bancos não são as úni-
cas instituições que podem 
conceder empréstimos a 
empresas e particulares, 
há também gentes que tra-
tam de receber depósitos 
ou transferir fundos para 
fora do país. Neste âmbito, 
adianta o CM, também des-
de o início deste ano, foram 
emitidos 2 alertas: um para 
Naguib Ahmad Ravat e ou-
tro para o ‘Banco do Imobi-
liário’. O número de alertas 

Fitch mantém rating de Portugal
Mas ainda existem fra-

gilidades: elevadas dívidas 
pública e externa e o setor 
financeiro. Ainda assim, re-
conhece a descida da dívi-
da pública, em taxa  do Pro-
duto Interno Bruto, que caiu 
de 129,9% para 125,7% no 
final do ano passado. Já em 
valor, a dívida pública voltou 
a subir em abril. Apesar des-
ta evolução em valor, a Fit-
ch acredita que a trajetória 
da dívida em percentagem 
do PIB vai continuar a des-
cer a médio prazo. Isto ape-
sar de a agência considerar 
que o ciclo de recuperação 
econômica atingiu o seu 
pico em 2017 com o produ-
to a crescer 2,7%. A Fitch, 
tal como a maioria das insti-
tuições internacionais, pre-
vê uma desaceleração do 
ritmo do crescimento para 
2,2% este ano e para 1,8% 
em 2019. Continua a haver 
melhoria no mercado de tra-
balho com nova descida da 
taxa de desemprego para 
7,5% em março. Uma polí-
tica orçamental rigorosa, a 
seguir as regras europeus, 

deverá prevalecer no médio 
prazo, diz a agência que 
cita as estimativas da Co-
missão Europeia que apon-
tam para déficit estrutural 
de 0,9% em 2017. A Fitch 
espera que o déficit nomi-
nal fique próximo de 1% do 
PIB em 2018 e 2019. A de-
salavancagem da economia 
portuguesa vai prosseguir 
no médio prazo, conduzida 
pelo pequeno excedente 
externo da ordem dos 0,5% 
do PIB, o que é atribuído a 
uma maior competitividade 
externa da economia portu-
guesa, com as exportações 
a resistirem à recuperação 
do consumo interno. A Fi-
tch reconhece ainda que 
as condições de financia-
mento do país continuam 
historicamente favoráveis, 
mas os riscos cresceram 
recentemente. Por isso, é 
necessário uma estratégia 
de gestão prudente, que in-
clua a almofada de liquidez 
e prolongando os prazos 
dos empréstimos, de forma 
a mitigar os riscos financei-
ros no curto prazo.

desta natureza te vindo a 
aumentar, em paralelo com 
um crescimento dos pedi-
dos de crédito por parte dos 
consumidores, em especial 
os de mais baixo valor.

Construção melhora no 
primeiro trimestre

Bruto do setor em termos reais. 
Por seu turno, o consumo de 
cimento cresceu 1,9% até ao 
final de abril, indiciando igual-
mente um aumento da ativida-
de do setor. Na área licenciada 
em edifícios não residenciais, o 
crescimento foi expressivo (va-
riação de +21,3% e uma área 
total licenciada em redor dos 
730 mil m2). O principal desti-
no desta área licenciada foram 
os edifícios industriais, que re-
presentaram 41% da área total, 
crescendo 40,6% em termos 
homólogos, o que representa 
a variação mais intensa de en-
tre os diversos destinos. Já os 
valores do mercado das obras 
públicas conhecidos até abril 
evidenciam uma progressão 
positiva e permitem antecipar 
um crescimento da produção 
dos trabalhos de engenharia 
civil a realizar no futuro próxi-
mo. Deste modo, é de destacar 
o crescimento homólogo de 
13,4% no valor dos contratos 
de empreitada celebrados até 
final de abril, atingindo um 
montante total superior a 411 
milhões de euros, a par de um 
crescimento mais moderado 
(+0,2%) no valor dos anúncios 
publicados, cujo montante total 
ultrapassou os 841 milhões de 
euros.
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Política

Marcelo Rebelo de 
Sousa falava durante 
uma visita à Feira Nacio-
nal da Agricultura, que 
inaugurou, realçando o 
crescimento, a qualidade 
e a imaginação presen-
tes no certame que este 
ano celebra “aquilo que é 
um grande feito nacional 
e que é o papel do azei-
te”. O chefe de Estado 
afirmou que a sua visita 
ao que é considerado o 
maior certame dedicado à 
agricultura nacional acon-
tece num momento em 
que o país faz muita for-
ça para garantir ainda a 
possibilidade de melhorar 
as condições no quadro 
financeiro entre 2021 e 
2027”. E destacou o fato 
de já se saber uma coi-
sa impressionante, que é 
a de que os agricultores 
vão receber, ao longo do 
pacote comunitário, até 

Presidente realça grande colaboração 
para melhorar fundos na agricultura

O PSD já entregou o re-
querimento para ouvir o an-
tigo ministro Manuel Pinho 
na comissão de Economia, 
no Parlamento, “com a maior 
urgência possível”. Tal como 
noticiou o Observador , Rui 
Rio já tinha dito no último 
Conselho Nacional que iria 
insistir em chamar o antigo 
ministro para que Pinho es-

PSD formaliza chamada de Pinho 
ao Parlamento com  urgência            

clarecesse porque recebeu 
uma avença mensal de 14 mil 
euros do Grupo Espírito San-
to enquanto era governante. 
O PSD quer assim ouvir Pi-
nho ainda antes da comis-
são de inquérito às rendas 
de energia. O argumento dos 
sociais-democratas é que, 
como Pinho já não é arguido, 
não há razão para não ser 

O primeiro-ministro 
convidou os empresários 
norte-americanos com 
investimentos no Rei-
no Unido a escolherem 
Portugal como “segunda 
casa” após o ‘Brexit’, sa-
lientando os benefícios 
econômicos resultantes 
de manterem o acesso ao 
mercado único europeu. 
O primeiro-ministro, que 
vai visitar os Estados Uni-
dos entre 10 e 16 de ju-
nho, introduziu o tema do 
‘Brexit’ já no final do seu 
discurso, observando que, 
na sequência da saída 
do Reino Unido da União 
Europeia, Portugal e os 
Estados Unidos passarão 
a ser os países mais pró-
ximos geograficamente.                                                                                                                                 
    “Temos todas as con-
dições para desempenhar 
esse papel de estreita-

mento de relações no 
mundo transatlântico, e 
essa cooperação vai se-
guramente reforçar-se 
com o ‘Brexit’”. Numa 
plateia maioritariamente 
constituída por diplomatas 
e empresários, António 
Costa assumiu depois que 
“muitas empresas norte-a-
mericanas, a exemplo de 
muitas outras exteriores à 
União Europeia, desejam 
continuar no Reino Unido” 
mesmo após ao ‘Brexit’.                                                                                                                                       

 “Mas, não desejando 
sair da União Europeia, 
essas empresas necessi-
tam de encontrar uma se-
gunda casa que lhe permi-
ta manter a sua presença 
na União Europeia. A to-
dos os empresários, quero 
dizer que Portugal oferece 
dois em um: A possibili-
dade de continuarem no 

António Costa quer Portugal como segunda casa 
para investidores dos EUA após o ‘Brexit’ 

2027, mais de 3 vezes, o 
que receberam no atual, 
embora isso “signifique 
uma entrada por parte do 
Estado”. “É evidente que 
estamos a lutar para con-
seguir melhores condi-
ções  ao desenvolvimen-
to rural em Bruxelas. Por 
isso, digo e repito, a luta 
continua, nesse bom sen-
tido”.   Segundo a proposta 
apresentada em Bruxelas 

pela Comissão Europeia, 
Portugal vai receber me-
nos  no âmbito da Política 
Agrícola Comum, no pró-
ximo quadro financeiro 
plurianual, estando pre-
vista uma ligeira subida 
nos pagamentos diretos 
aos agricultores.  A Co-
missão Europeia propôs 
uma verba de cerca de 
7,6 bilhões de euros para  
2021-2027, a  abaixo dos 

8,1 bilhões do orçamento 
anterior, com uma ligeira 
subida nos pagamentos 
diretos e cortes no de-
senvolvimento rural. O 
Governo considerou esta 
proposta inicial da Comis-
são boa para os agriculto-
res portugueses,  ela con-
templa um reforço global 
de verbas da ordem dos 
280 milhões para o se-
tor nacional no próximo 
Quadro Comunitário, mas 
frisou que é “má” para o 
Orçamento do Estado.                                                                                                                                    
“O Ministério da Agri-
cultura vai bater-se por 
consolidar e, se possí-
vel, ampliar os ganhos 
no primeiro  Pilar e tudo 
fará no sentido de reduzir 
o esforço financeiro na-
cional, mantendo o nível 
de apoio aos agricultores 
alcançado na proposta 
inicial”, afirma um comu-
nicado emitido. 

Catarina Martins falava 
durante uma visita à 55.ª 
Feira Nacional da Agricul-
tura/65.ª Feira do Ribatejo, 
que decorre até dia 10 no 
Centro Nacional de Exposi-
ções e Mercados Agrícolas 
, em Santarém. A líder blo-
quista afirmou que o seu 
partido “analisa com muita 
preocupação” as propostas 
do orçamento para o próxi-
mo quadro comunitário de 
apoio, não só pelos cortes 
na Política Agrícola Co-
mum  como pelos previstos 
nos fundos de coesão, que 
“penalizam particularmente 
Portugal”. “Ou este orça-
mento é melhorado, ou faz 
algum sentido, ou o Gover-
no português pode vetá-lo 
em Conselho Europeu como 
qualquer outro Governo. 
Portugal não é mais nem 
menos que qualquer outro 
país, mas o que não pode-
mos aceitar é que sejam 
constantemente feitas re-
gras da União Europeia que 
beneficiam os grandes paí-
ses e que prejudicam países 
como Portugal”. Catarina 
Martins afirmou que, não só 
Portugal está a ser penaliza-

do por ter criado emprego, 
como “não é aceitável” que 
os fundos que são retirados 
na PAC e nos fundos de co-
esão sejam “enviados para 
a indústria de armamento 
francesa, italiana e espa-
nhola”.  “Podemos negociar 
ou fazer de conta que esta-
mos a negociar. Se o Gover-
no não adotar uma posição 
de força na verdade não es-
tamos a ver nenhuma von-
tade dos outros países de 
alterarem as propostas que 
estão em cima da mesa”.  “A 
forma que o Governo portu-
guês tem para o fazer é, a 
par de uma negociação dura 
para o próximo orçamento, 
dizer que está disponível 
para vetar o orçamento se 
for necessário. Dizer que 
estamos a falar a sério”.

Para a líder bloquista, 
“não se pode aceitar uma 
União Europeia que retira 
cada vez mais capacidade 
de decisão de escolha de 
investimento a países como 
Portugal, ao mesmo tempo 
que concentra mais os meios 
e toda a capacidade de de-
cisão na Alemanha, na Fran-
ça, nos países de sempre”.

ouvido pelos deputados. No 
entanto, ao contrário de uma 
comissão de inquérito, esta 
chamada é um “convite”, não 
uma obrigação. Se Pinho não 
quiser ir ao Parlamento, não 
vai. No texto do requerimen-
to, a bancada do PSD lembra 
que “face às dúvidas, inter-
rogações e acusações muito 
graves veiculadas na comuni-
cação social — desde logo ao 
nível ético,  para qualquer Es-
tado democrático, impunha-
se um esclarecimento sem 
demoras e a oportunidade 
para o fazer, razão que levou 
o PSD a propor publicamen-
te a audição do ex-ministro, 
através de requerimento que 
entrou nessa Comissão em 
30 de abril último”. O líder  do 
PS, Carlos César, disse que 
audição se deveria realizar “o 
mais depressa possível”. Já 

Bloco de Esquerda defende 
veto de Portugal se orçamento 

da UE não for melhorado

Manuel Pinho tinha alegado 
que estava disponível a ir ao 
Parlamento, mas que queria 
ser primeiro ouvido pelo Mi-
nistério Público.

Como já não é arguido e 
como foram retiradas as me-
didas de coação, para que 
não continue a “perdurar uma 
dúvida inaceitável sobre to-
dos os que prestam serviço 
público”, o grupo parlamen-
tar do PSD entende “renovar 
o convite para o ex-ministro 
vir à Comissão de Economia 
prestar todos os urgentes e 
convenientes esclarecimen-
tos sobre a matéria, e assim 
prosseguir com as diligên-
cias com certeza já levadas 
a cabo, de contato do dr. Ma-
nuel Pinho”. O PSD quer as-
sim que Pinho se prenuncie 
“com a maior urgência possí-
vel nesta comissão”.

O secretário-geral do 
PCP considerou inaceitável 
que o corte nas verbas co-
munitárias para a agricultura, 
no período 2021/2027, exija 
um esforço imenso do Or-
çamento  português, como 
propõe a Comissão Euro-
peia. Jerónimo de Sousa 
lamentou a “tese peregrina” 
do ministro da Agricultura, 
Capoulas Santos, que reagiu 
à primeira versão da propos-
ta da Comissão para a Polí-
tica Agrícola Comum  após 
2020 como sendo “boa para 
a agricultura e má para o Or-
çamento” nacional, e afirmou 
que o seu partido se vai bater 
contra os cortes propostos, 
num combate em que conta-
rá com os deputados do PCP 
no Parlamento Europeu e na 
Assembleia da República.

“Todos os esforços vão 
ser poucos para alterar o 
que é o objetivo das institui-
ções europeias. Mas essa 
teoria de fazer voz grossa, 
é como quem diz. É preciso 
muito mais que voz grossa. 

PCP considera inaceitável 
corte de verbas comunitárias 

para a agricultura 
É preciso argumentos, fun-
damentos e posicionamen-
tos políticos que visem uma 
outra negociação e outras 
verbas que ajudem Por-
tugal a desenvolver a sua 
produção nacional”. Para 
o líder comunista, Portugal 
“tem sido dos países mais 
prejudicados” em relação à 
distribuição das verbas co-
munitárias para o setor, lem-
brando o “histórico” da PAC, 
que levou à “liquidação de 
cerca de 400 000 unidades 
produtivas na agricultura” e 
representa atualmente “uma 
ameaça” para os cereais e, 
particularmente, para o leite, 
de que o país já foi autossu-
ficiente, “em nome da PAC”.  
“Portugal não é um país po-
bre e aqui se demonstra es-
sas possibilidades reais de 
desenvolvimento, de reforço 
do aparelho produtivo, da 
produção nacional e, conse-
quentemente, da capacidade 
de resolver um dos déficits 
estruturais que temos no 
país”.

Reino Unido; e a possibili-
dade não saírem da União 
Europeia ao investirem 
em Portugal”, defendeu. O 
primeiro-ministro fez ape-
nas uma referência indi-
reta à recente decisão da 
administração norte-ame-
ricana de impor tarifas al-
fandegárias nas importa-
ções de aço e alumínio da 

União Europeia, México e 
Canadá. “Neste momento 
em que nem tudo corre 
da melhor entre uns e ou-
tros, é também importante 
que a longa amizade de 
Portugal com os  Estados 
Unidos, seja animada por 
boas notícias de coopera-
ção e de estreitamente de 
relações”, disse.
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O jornal italiano ‘Cor-
riere dello Sport’ escreveu 
nesta passada segunda-
feira na sua edição im-
pressa que Jorge Jesus 
é hipótese para suceder 
a Zinedine Zidane no co-
mando técnico do Real 
Madrid.

O desportivo transalpi-
no adianta que o técnico 
de 63 anos, que está de 

JORGE JESUS APONTADO AO REAL MADRID
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Bruno de Carvalho 
durante uma conferên-
cia de imprensa após 
a reunião dos órgãos 
sociais do Sporting. 

A Sporting SAD 
vai avançar com uma 
queixa em tribunal 
contra o Benfica SAD 
por alegado assédio 
a jogadores leoninos, 
revelou o clube de Al-
valade em nota envia-
da à imprensa.

Em causa estão as 
recentes declarações 
de Octávio Machado 
à CMTV em que o an-
tigo dirigente leonino 
revelou uma sonda-
gem do Benfica a Rui 
Patrício para conhe-
cer a disponibilidade 
do internacional por-
tuguês em rumar à 
Luz na sequência da 
sua rescisão contratu-
al com o Sporting.

“A Sporting Clube 
de Portugal - Futebol, 
SAD vai avançar com 
uma ação em tribunal, 
e também com uma 
participação à FIFA, 
contra a Sport Lisboa 
e Benfica, SAD, devi-
do ao assédio ilegal e 
contra todas as nor-
mas em vigor, feito a 
jogadores do Sporting 
CP, ação essa que foi 
confirmada por Oc-
távio Machado, que, 
por manifesto e evi-
dente conhecimento 
dos fatos, será por 
nós arrolado como 
testemunha.”

Recorde-se que Oc-
távio Machado reve-
lou num programa da 
CMTV que o Benfica 
tinha sondado Rui Pa-
trício para apurar a dis-
ponibilidade do goleiro 
português para rumar 
à Luz, algo que o joga-
dor terá recusado.

saída do Sporting, é um 
dos nomes equacionados 
no Santiago Bernabéu 
para ocupar o lugar deixa-
do em aberto pelo treina-
dor francês.

As últimas informações 
veiculadas pela imprensa 
portuguesa dão conta de 
que Jorge Jesus já tem um 
princípio de acordo com os 
sauditas do Al-Hilal.

SPORTING VAI 
PROCESSAR 

BENFICA
POR ‘ASSÉDIO 

ILEGAL’ A
JOGADORES

Nicolás Castillo com Luís 
Filipe Vieira na apresentação 
do Benfica. S.L. Benfica

O avançado internacio-
nal chileno Nicolás Castillo 
assinou com o Benfica um 
contrato válido até junho de 
2023, anunciou o clube vice-
campeão português de fute-
bol.

Os ‘encarnados’ confirma-

ram a contratação do avança-
do, de 25 anos, que alinhava 
nos mexicanos do Pumas, 
para as próximas cinco tem-
poradas.

“Mal soube do interes-
se do Benfica, o que queria 
era vir. É um clube grande, 
conhecido mundialmente, 
com muitos adeptos e muito 
falado, e nem demorei um 

A Câmara do Porto anali-
sou propostas do seu presi-
dente para galardoar 22 ins-
tituições e pessoas, incluindo 
o músico Rui Veloso, e para 
ratificar a recente atribuição 
da Medalha Municipal de 
Honra ao dirigente portista 
Pinto da Costa.

Na proposta de Rui Morei-
ra relativa a Rui Veloso, teve 
acesso, defende-se a atribui-
ção da Medalha Municipal de 
Honra a um músico que já 
em 1988 foi distinguido pela 
autarquia com a Medalha de 
Mérito – Grau Prata.

Considerado como “o pai 
do rock português”, Rui Velo-
so “consolidou uma carreira 
em que o reconhecimento do 
público e da crítica é cres-
cente e visível pela atribui-
ção de inúmeros prêmios ao 
longo da sua carreira”, refere 
o proponente.

No grupo de figuras que 
o autarca quer distinguir, de 
acordo com propostas a ana-
lisar na terça-feira, durante a 
17.ª sessão pública camará-
ria do atual mandato, inclui-
se o portuense Pedro Matos 
Chaves, enquanto “referên-
cia no automobilismo”.

“Piloto profissional duran-
te 25 anos, somou vitórias ao 

longo da sua carreira”, pelo 
que deve ser distinguido com 
a Medalha Municipal de Va-
lor Desportivo – Grau Ouro, 
defende Rui Moreira.

Quanto ao presidente do 
FC Porto, o pedido de ratifi-
cação da distinção sublinha 
que Jorge Nuno Pinto da 
Costa é “uma incontornável 
figura da região e do país, 
com um contributo marcante 
para a visibilidade da cidade 
e da marca Porto no panora-
ma nacional e internacional 
aos níveis desportivo, social 
e econômico”.

A notícia de que o presi-
dente do FC Porto iria rece-
ber a Medalha de Honra da 
cidade foi adiantada no dia 
07 pela autarquia, explican-
do que a decisão do presi-
dente da câmara “já mereceu 
a concordância unânime das 
forças políticas” do executivo 
e Assembleia Municipal.

O dirigente, presidente a 
36 anos do atual campeão 
nacional de futebol, recebeu 
o galardão em cerimônia rea-
lizada dia 12, quando direção 
e equipe do clube foram re-
cebidas nos Paços do Con-
celho para festejar o título 
conquistado.

O FC Porto venceu o úl-

timo campeonato português 
de futebol, naquela que foi a 
28.ª conquista daquele título 
e a 21.ª com Pinto da Costa 
como presidente do clube.

Noutro âmbito, a Câmara 
do Porto irá analisar propos-
tas de apoio a agentes cul-
turais, incluindo a atribuição 
de 144.660 euros ao Teatro 
Experimental do Porto. 

A verba, sublinha a pro-
posta consultada, destina-se 
“à concretização da progra-
mação já definida em par-
ceria entre ambas as entida-
des, para os anos de 2018 e 
2019”.

O documento ressalva 
que a atribuição é feita “sob a 
condição de o valor do apoio 
conferido ser restituído se 
o recurso apresentado pelo 
Círculo de Cultura Teatral / 
Teatro Experimental do Porto 
junto do Ministério da Cultura 
[quanto ao apoio estatal às 
artes] obtiver provimento”.

O mesmo sucede com 
o Festival Internacional de 
Marionetes do Porto, ao qual 
se propõe uma compartici-
pação financeira no valor de 
140.850 euros.

Outra proposta aponta 
para um apoio ACE – Teatro 
do Bolhão de 50 mil euros.

AVANÇADO CHILENO NICOLÁS
CASTILLO ASSINA PELO BENFICA

CÂMARA DO PORTO RATIFICOU
CONDECORAÇÃO A PINTO DA COSTA

minuto a decidir vir para cá”, 
afirmou Castillo, citado pelo 
sítio do Benfica na Internet, 
assegurando a vontade de 
“dar tudo em campo”.

O chileno concluiu a sua 
formação no Universidade 
Católica, tendo alinhado 
ainda nos belgas do Brug-
ge, que o cederam por em-
préstimo a Mainz, Frosinone 
e ao clube chileno, antes 
de rumar aos Pumas, em 
2016/17.

“Cheguei jovem, um 
pouco imaturo. Agora es-
tou a 100%, passei de novo 
pelo Chile, estive no México 
e isso me ajudou muitíssi-
mo. Joguei em ligas incrí-
veis, em todas aproveitei e 
aprendi. Agora venho com 
a ideia de jogar e ajudar no 
que a equipe precisar”, re-
matou Castillo.

Escritório: travessa do Ouvidor, 05 - 2ª andar
centro - Rio de Janeiro 

tel.: (21) 98105-7346
Email: elidiolopes@bol.com.br
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Sporting vence FC Por-
to e sagra-se campeão 
nacional de hóquei em pa-
tins, 30 anos depois

O Sporting venceu, o 
FC Porto por 4-3 no Pavi-
lhão João Rocha em par-
tida a contar para a 25.ª 
jornada do campeonato 
de hóquei em patins e sa-
gra-se campeão nacional. 

No Pavilhão João Ro-
cha, em Lisboa, Caio 
(05´), Pedro Gil (38´ 47 ´) 
e Ferran Font (43´), de li-
vre direto, marcaram para 
os leões. Hélder Nunes 
(22´), Gonçalo Alves (46´) 
e Rafa (50) marcaram 
para o FC Porto.

O Sporting somou o 

seu oitavo título, igua-
lando o Paço d’Arcos no 
terceiro lugar dos clubes 
com mais títulos. O Ben-
fica lidera em número de 
títulos, com um total de 
23, mais um do que o FC 
Porto.

30 anos depois, o 
Sporting volta a conquis-
tar o título na modalidade. 
A última vez que os leões 
venceram o campeonato 
foi em 1988.

Depois dos títulos de 
voleibol e handebol, le-
ões sagram-se campeões 
nacionais de hóquei em 
patins. Recorde-se que o 
Sporting regressou à mo-
dalidade em 2012.

SPORTING VENCE PORTO E
SAGRA-SE CAMPEÃO NACIONAL

DE HÓQUEI EM PATINS

Capitão da seleção por-
tuguesa completou o lote 
de 23 jogadores escolhidos 
por Fernando Santos para o 
Mundial 2018.

 Cristiano Ronaldo já inte-
grou a seleção portuguesa de 
futebol, na Cidade do Futebol, 
em Oeiras, completando, as-
sim, a lista dos 23 eleitos de 
Fernando Santos para o Mun-
dial de 2018.

Devido à participação na 
final da Liga dos Campeões, 
que ajudou o Real Madrid a 
vencer (3x1 ao Liverpool), 
o ‘capitão’ da formação das 
‘quinas’ teve direito a uns 
dias de férias, pelo que falhou 
os particulares com Tunísia 

CRISTIANO RONALDO JÁ TREINA
E SELEÇÃO LUSA ESTÁ COMPLETA

(2x2) e Bélgica (0x0).
Cristiano Ronaldo, que 

conta 81 gols em 149 jogos 
pela seleção ‘AA’, já integrou, 
porém, os trabalhos e deverá 
ser utilizado nesta quinta-feira, 
no último particular antes do 
Mundial de 2018, no Estádio 
da Luz, frente à Argélia.

A formação das ‘quinas’ 
está integrada no Grupo B do 
Mundial2018, juntamente com 
Espanha, frente à qual se es-
treia a 15 de junho, em Sochi, 
Marrocos que defronta a 20, 
em Moscovo e o Irão, o adver-
sário do dia 25, em Saransk.

O Mundial de futebol de 
2018 realiza-se na Rússia, de 
14 de junho a 15 de julho

José Mourinho em ação 
na final da Taça de Ingla-
terra entre Manchester 
United e Chelsea. EPA/

MOURINHO NA SELEÇÃO PORTUGUESA? 

Beto no Itália - Portugal
Para a partida frente 

à Bélgica, deste sábado, 
Beto deve assumir a titu-
laridade.

Rui Patrício deve assim 
ceder o lugar na baliza, 

SEAN DEMPSEY
Em entrevista à GQ, Mou-

rinho foi confrontado com a 
hipótese de assumir o co-

mando da seleção portugue-
sa no futuro.

O técnico diz que ainda 
não está cansado do traba-
lho nos clubes.

“Não estou cansado, de 
todo. Acho que ser treinador 
de um clube é o meu tra-
balho. Preciso de ter jogos 
todas as semanas e de trei-
nar todos os dias. Acho que 
ainda estou mais longe de 
estar cansado do que há uns 
anos”, afirmou.

Em relação aos favoritos 
ao Mundial, o técnico elege 
quatro e explica por que.

“Jogadores como Ronal-

do e Messi são tão bons que 
podem tornar as equipes de-
les ainda melhores do que 
são na teoria. Por isso, acho 
que Portugal e Argentina 
vão dar-se bem. Há também 
o Brasil, com Tite, que está 
muito bem a nível tático e 
defensivo e mantém aquele 
talento natural brasileiro. Há 
que tê-los em conta. E Espa-
nha, que esteve muito bem 
na qualificação. Tem um mis-
to de experiência com joga-
dores jovens, de qualidade. 
Mas nunca se sabe... Pode 
sempre haver uma surpresa 
no Mundial”, acrescentou.

BETO DEVE SER
TITULAR FRENTE À BÉLGICA

numa decisão que tem a 
ver apenas com a rotati-
vidade e para dar minutos 
na baliza a cada guardião.

Recorde-se que An-
thony Lopes foi titular fren-
te à Tunísia.

Cédric sempre confiou estar no Mundial 2018
Cédric afirmou hoje que 

nunca temeu perder o ‘com-
boio’ do Mundial2018, apesar 
da temporada complicada do 
Southampton, e frisou não 
se sentir em vantagem sobre 
Ricardo Pereira, na luta pela 
lateral direita da seleção por-
tuguesa de futebol.

 Cédric sempre confiou 
estar no Mundial 2018 e diz 
não ter vantagem sobre Ri-
cardo

O defesa, de 26 anos, 
volta a ser um dos eleitos do 
selecionador Fernando San-
tos para uma grande compe-
tição, na sequência de uma 

época em que o Southampton 
lutou até à última pela manu-
tenção na Liga inglesa, aca-
bando a competição um lugar 
acima da ‘linha de água’.

“Nunca senti que isso 
[desempenho do Southamp-
ton] poderia colocar algo 
em causa. Estou num dos 
melhores campeonatos do 
mundo e trabalhamos diaria-
mente com grandes profis-
sionais. São análises distin-
tas”, afirmou, em conferência 
de imprensa, na Cidade do 
Futebol, em Oeiras.

Cédric, que contabiliza 28 
internacionalizações, falava 

antes de mais um treino da 
seleção nacional, na qual o jo-
gador, de 26 anos, vai disputar 
o lugar de lateral direito com 
Ricardo Pereira, do FC Porto.

“A seleção é um espaço 
onde não há lugares garanti-
dos, com exceção do melhor 
do mundo [Cristiano Ronal-
do]. Não sinto, de todo, que 
parta em vantagem. Estamos 
todos a trabalhar para o mes-
mo, que é vencer os nossos 
jogos”, manifestou.

De resto, Cédric enalte-
ceu a presença do capitão, 
lembrando que “finalmente” 
o grupo está completo e 

que é “sempre positivo” tra-
balhar assim.

Se a ansiedade faz par-
te do quotidiano dos futebo-
listas, em vésperas de uma 
grande prova como um Cam-
peonato do Mundo, o lateral 
reforçou que “antes de qua-
se todos os jogos” precisa 
de “ter aquele bichinho” que 
o “faz querer mais dentro de 
campo”.

Segundo Cédric, o par-
ticular com a Argélia, último 
de Portugal antes da partida 
para a Rússia, vai servir para 
“ajudar a assimilar ideias” e a 
recuperar rotinas do passado.



CASA DE PORTUGAL COMPLETA
90 ANOS DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

No dia 13 de junho de 1928 deu-se a fun-
dação com aprovação dos estatutos da 
Casa de Portugal, tornando em realidade 

uma das mais importantes instituições com a fi -
nalidade inicial de congregar todas as associa-
ções portuguesas.

Ao longo dos seus 90 anos de história, mui-
tos acontecimentos marcaram esta trajetória, 
mas os serviços dedicados às áreas da saúde, 
educação e assistência social deram a arga-
massa que solidifi cou a Casa de Portugal.

No início as reuniões ocorriam na sede dos 
Centros Regionais Portugueses, sendo a atu-
al sede da Rua do Bispo adquirida em 1936.  
No ano de 1938 começaram as atividades 
educacionais ofi cialmente com a transferên-
cia da Escola Nuno Alvares que mais tarde se 
transformaria no Colégio Sagres (1960). Em 
1951 era inaugurado o Hospital Comendador 
Gomes Lopes e depois teve início o “Lar dos 
Velhinhos”, atual Solar Marina de Mattos Lo-
pes em homenagem a grande benfeitora da 
Casa de Portugal.

A história da Casa de Portugal é rica em de-
talhes que neste espaço não se conseguiria re-
sumir, mas como podemos presumir, não foram 
fáceis os primeiros anos, mas a ideia básica 
de união e unifi cação conseguiu levantar obras 
magnífi cas que até hoje, passados noventa 
anos, ainda ajudam a comunidade.

Ao longo das últimas décadas, as diversas 
crises econômicas vividas pelo Brasil, tam-
bém afetaram a Casa de Portugal, e quase 
levaram ao seu fechamento. Apesar do difícil 
período, a diretoria através do seu presidente 
Comendador Carlos Soares Felix e do então 
vice-presidente Dr. José Antônio da Silva Lei-
te (in memorian) conseguiu de forma inédita, 
para uma instituição fi lantrópica, aprovar em 
2006 sua recuperação judicial, e assim man-
ter a chama acessa.

Posteriormente em 2009, a diretoria fe-
chou um acordo de arrendamento com a MH 
Serviços Médicos Hospitalares (Grupo Hospi-
tal Casa) através de seu presidente Dr. Mario 
Heringer que, não apenas retomou a rotina de 

atendimentos do Hospital Casa de Portugal, e 
do solar Marina Mattos Lopes, mas, principal-
mente manteve todos os benefícios dos asso-
ciados da Casa de Portugal.

Atualmente, o Hospital da Casa de Portugal 
está compondo o Grupo Hospital Casa, um dos 
maiores operadores de saúde privada do Rio 
de Janeiro, fazendo parte da sua rede hospita-
lar com mais seis hospitais e uma empresa de 
laboratório e diagnóstico por imagem.

O trabalho e a superação sempre foram ca-
racterísticas marcantes da Casa de Portugal. 
Os homens podem ser substituídos à medida 
do tempo implacável, mas a marca de cada um 
vai fi cando indelével na história da Instituição. 
Parabéns à Casa de Portugal, e a todos os seus 
membros que tanto contribuíram e contribuem 
nesta obra de incalculável legado.

Casa de Portugal - 90 anos guiados pelo 
amor, cuidado e vida.

Dr. Jayme Joaquim de Carvalho Netto
Presidente da Casa de Portugal
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 “Wine Night”
Lotou a Mega Adega Kanguru

Isso mesmo esteve lotada de amigos, clien-
tes e apreciadores do “Néctar dos Deuses”, o 
vinho. Segundo um dos maiores enólogos da 
França Emile Peynaud, degustar um vinho é, 
submetê-lo aos seus órgãos dos sentidos, 
analisando-o atentamente, ou seja degus-
tar um vinho é beber com atenção. Assim 
degustar um bom vinho, passa pela aprecia-
ção visual, apreciação olfactiva e apreciação 
gustativa. 
E foi isso que os muitos presentes ao Wine 
Night de maio, realizada pela Mega Adega 
Kanguru, no Supermercado Kanguru, no ul-
timo dia 23 de maio de 2.018 fizeram. Desta 

vez tivemos, cerca de 14 importadoras, que 
ali serviram o que há de melhor em vinhos ao 
redor do mundo. Participaram desta edição, 
as importadoras: Kanguru, Cantu, Decanter, 
Casa Flora, Ravin, Inovini, Barrinhas, Grand 
Cru, Qualimpor, Zahil, Adega Alentejana, De-
vinum, P.P.S., e ainda a defumaria Raffinato.
No Supermercado Kanguru você encontra 
cerca de 6.000 rótulos e todos os artigos 
para se degustar um bom vinho, como ta-
ças finas, decanters, saca rolhas variados e 
outros produtos. Todos os presentes foram 
contemplados com uma linda taça de cristal 
e claro uma grande e farta mesa de frios, 

incluindo defumados da Raffinato, pães va-
riados, patês e muito mais. Não perca a pró-
xima Wine Night. Vá você também conhecer 
o Supermercado Kanguru e sua Mega Adega 
climatizada. O Kanguru, esta aberto sempre 
de segunda a sábado, das 8,30 às 20 horas, 
e está localizado à Rua Antonio de Barros, 
285 no Tatuapé. Para sua maior comodi-
dade possui estacionamento próprio com 
capacidade para até 100 automóveis com 
serviço de manobrista. Fones 2296.6111 - 
2296.4569 – 2942.8877. Visite o site 
www.kangurusupermercado.com.br  e 
www.megaadega.com.br

GRAND CRU Vitor e João.

BARRINHAS Antonio.

INOVINI  Robson, Ricardo.

DEVINUM André e Mara.

DEFUMARIA RAFFINATO Firmino 
e Gilza.

DECANTER Eduardo e Juliana.

CANTU Nize e Valeria.

P.P.S. Eduardo. ZAHIL Dario, Adriana e Bruno. QUALIMPOR Cesar e Patrícia.CASA FLORA Olga e Josi.RAVIN Carlos e Fatima. ADEGA ALENTEJANA Luiz Fernando.

Sr. Francisco Jeronimo diretor da Mega Adega Kan-
guru e o Sr. Eduardo Mota do Sonda. 

Sr. Adriano Jeronimo diretor da Mega Adega Kangu-
ru com sua mega taça e a Mara Santos da Devinum. 

No brinde vemos os irmãos Sra. Maria e Sr. 
Adriano Jeronimo.

Provando os melhores vinhos vemos Sr. Ricardo, Sr. San-
dro, Sr. Rodrigo, Sra. Paula, Sra. Luciane e o Sr. Sergio.

Sr. Francisco Jeronimo e os amigos Sr. Alessan-
dro, Sr. Robles e o Sr. Fernando.

Sr. Adriano Jeronimo, o Mathias, o Elton, Sr. Humber-
to, Sr. Mario, Sr. Valdemar, Sr. Nilo e o Sr. Armando.

Sr. Adriano Jeronimo diretor da Mega Adega 
Kanguru e os amigos Alexandre, Pascoal, Jose 
Luís e o Sr. Mauro.

Presentes vemos a Sandra, a Bruna e a Ales-
sandra.

Nesta belíssima noite vemos o Emerson, a Ara-
celi, a Eliane e a Zilma.

Os diretores da Mega Adega Kanguru Sr. Adria-
no e Sr. Francisco Jeronimo e a Sra. Carolina 
Araujo.

O diretor da Mega Adega Kanguru com sua su-
per taça, a Sra. Sueli Neves e o Dr. Dotasso To-
nasso.

Sr. Adriano Jeronimo com sua super-taça, o Fernando, o Marcelo, a Líliam, 
a Leila e a Rita de Cássia.

Sr. Adriano Jeronimo e sua taça, e os ami-
gos Carlos Alberto e o Sr. Jose de Arima-
téia.
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Cortiça faz a boa rolha portuguesa 

Comunicamos que A PARTIR 
DESTA EDIÇÃO, o nosso jornal 
somente será comercializado por 
meio de ASSINATURAS. Isso 
ocorre em virtude do alto custo 
de logística, na distribuição dos 
nossos exemplares nas princi-
pais bancas de jornal da Cidade 
de São Paulo. Assim se o ami-
go ainda não é nosso assinante, 
basta ligar para (11) 5581-2991 (11) 
5589.3309, ou WhatsApp (11) 99902-
4295. Poderá ainda manter contato co-
nosco pelos emails 
artorrao@uol.com.br ou 
amotorrao@gmail.com

ATENÇÃO: LEITORES DO JORNAL PORTUGAL EM FOCO

Vitória de Portugal no Mundial 
Com impacto de 700 milhões de eurosUm dos convidados ao tradicio-

nalíssimo almoço das quintas-
feiras na paulistana Casa de Portu-
gal, Marcos Mendonça, presidente 
da TV Cultura de São Paulo, pergun-
tou-nos, no último dia 24 de maio, 
como as rolhas lusas conseguiam 
continuar a ser elaboradas para ve-
dar garrafas de todo o planeta. Afinal, 
nas planícies áridas do Alentejo, os 
sobreiros e as azinheiras, árvores da 
família dos carvalhos, cujas cascas 
produzem a cortiça, só podem ser 
aparadas de nove em nove anos – ao 
longo de seus cerca de dois séculos 
de vida. Mesmo assim, vem de lá, 
anualmente, quase 65 por cento da 
totalidade de rolhas da safra mundial. 
A vice-liderança é da Espanha, nas 
regiões de Andaluzia e da Catalunha, 
com mais de 20 por cento, seguida 
do midi da França e do mezzogior-
no da Itália, bem como pelo Norte do 
Marrocos, Argélia e Tunísia – áreas 
próximas ao Mediterrâneo. A verda-
de é que apenas os portugueses co-
letam, a cada ano, aproximadamente 
40 mil toneladas de cortiça. E nem 
todas são destinadas às botelhas de 
vinho. Uma parcela significativa da 
colheita é utilizada na construção ci-
vil e na fabricação de móveis. “Mas 
as rolhas, feitas de pedaços mais 
grossos e suaves, representam 68 
por cento das exportações portugue-
sas de cortiça”, informa, em entrevis-
ta ao semanário Mundo Português, 
de Lisboa, Antonio Rios de Amorim, 
de 51 anos, presidente de uma das 
maiores corticeiras do País, fundada 
em 1870, tendo como marca o sobre-
nome de sua família. “E os melhores 
vinhos do mundo carregam, com cer-
teza, rolhas alentejanas”, sentencia 
Amorim.

Estávamos à mesa, a degustar a 
deliciosa Tripa à Moda do Porto, 

com o presidente da Casa de Portugal, 
Comendador António Ramos, na com-
panhia, para além de Marcos Mendon-
ça, do ex-conselheiro da TV Cultura, 
Belisário dos Santos Junior, o diretor da 
entidade lusa, José Carlos Rodrigues 
Pereira do Vale, o conselheiro Roberto 
Barbeiro e outro convidado, Evandro 
Andaku, dirigente da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil). A mesma curio-
sidade de Marcos Mendonça levaria 
a Portugal, em setembro de 2013, um 
dos mestres da reportagem brasileira, 
José Hamilton Ribeiro, enviado espe-
cial do programa semanal Globo Ru-

ral, para mostrar aos telespectadores 
da Rede Globo de Televisão a esme-
rada extração da cortiça – realizada 
nos meses mais quentes, entre junho e 
agosto, por mãos hábeis e machados 
afiados. “Qualquer erro pode deitar a 
perder um tesouro precioso”, assinala 
Ribeiro, que, em 1968, na Guerra do 
Vietnã, como repórter da então cele-
brada revista mensal Realidade, de 
São Paulo, teve amputada a parte in-
ferior da perna esquerda por uma mina 
terrestre em um dos campos de bata-
lha no sudeste asiático. A cortiça, com 
efeito, é uma das riquezas agrícolas lu-
sitanas – tanto ou mais importante que 

as oliveiras e os vinhedos. “Retirada 
a cortiça, passa por estágio de quatro 
meses, para estabilizar, e, depois, co-
zida durante uma hora acima de 100 
graus, de modo a expandir as molé-
culas e aumentar o volume e a male-
abilidade das placas”, relata Amorim: 
“Após aparada e avaliada, decorrido 
um mês, é submetida a uma nova 
cozedura, estando pronta para ser 
transformada e comercializada”. Os 
cortes precisam ser verticais, permi-
tindo soltar a cortiça em grandes blo-
cos. “As terras alentejanas são mar-
cadas pelos sobreiros e azinheiras e 
as suas ‘bolotas’, o fruto das árvores, 
alimenta os chamados porcos pretos, 
presentes na região”, conta-nos o re-
finado intelectual do Alentejo, José 
Carlos Sepúlveda, de 50 anos, cujos 
parentes possuem sobreiros nas vizi-
nhanças de Estremoz, cidade ao Sul 
de Lisboa. Sepúlveda é o principal 
assessor da Família Imperial do Bra-
sil – estando sempre muito próximo 
aos príncipes Dom Luis de Orleans 
e Bragança, herdeiro do trono, e o 
irmão Dom Bertrand, o segundo na 
linha de sucessão dinástica.

Outra preocupação demons-
trada por Marcos Mendonça, 

durante o almoço na Casa de Portu-
gal, é o fato de que as rolhas correm 
o risco de se tornar insuficientes, 
cada vez mais, com o crescente 
consumo do vinho em todos os con-
tinentes. “Por que não se inicia um 
movimento em prol da reciclagem 
das rolhas?”, sugeriu o presidente 
da TV Cultura. Ainda não há neces-
sidade, porém, a ideia não pode ser 
desprezada. Aliás, muitos são os 
apreciadores e colecionadores de 
rolhas de grandes vinícolas. Eu mes-
mo sou um deles.        

Dia 07.06.2018
Mario Fernandes Neves.
Dia 08.06.2018
João Spinola.
Dia 09.06.2018
Aderito Magalhães (filho do falecido Julio 
Magalhães); Ingrid Dentini (filha José Pe-
trolino e Isabel); Sr. Valter Preto Bernardino 
(nosso amigo da Lellis Tratoria); Dra. Maria 
Manuela Aguiar; Sra. Elaine F. Diniz (espo-
sa do amigo Julio Diniz Padaria Água Viva).
Dia 10.06.2018
Sra. Rosária Ramos (integrante do Gru-
po da Portuguesa); Gabriel (filho da Dra. 
Rosana e o Fernando. 
Dia 11.06.2018
Manuel de Almeida Rocha; Sra. Luiza 
Fernanda Caldeira (esposa do amigo Sr. 
Deferial Caldeira); Barbara (Colaborado-
ra da Numatur Turismo).
Dia 12.06.2018
Kelly, Karina e Andréa (filhas do casal José 
Sieiro e a já falecida Lourdes Sieiro); Artur 

A. Cordeiro (filho Sr. Cordeiro); Fernando 
Martins (Motel Colonial); Aniversário de 
Casamento dos amigos Oretta e Fernando 
Braz de Carvalho (Malharia Karkor); Antônio 
Luis Marques (nosso chefinho da Viação 
Sta. Brígida); Aniversario de Casamento dos 
amigos José dos Santos Antonio (o conhe-
cido J. Santos do City Bar de Campinas e 
presidente da Casa de Portugal de Campi-
nas) e a Sra. Maria Isabel; Francisco Jerôni-
mo (Supermercado Kanguru e Resort Monte 

das Oliveiras); Aniversario de casamento do 
amigo Abílio de Oliveira e a Sra. Maria Cecí-
lia (50 anos em 2018); Paulão Faustino; Ana 
Barbara Morais; Andrea dos Santos (ex-
folclorista); Claudia Moreira (filha do amigo 
Jose Lourenço o conhecido Zé do metrô).
Dia 13.06.2018
Claudia Maria Teixeira (filha do casal 
amigo Sra. Mena e o falecido Dr. José 
Rufino); Rose Marie M. De Almeida (viú-
va do Sr. Martinho Morgado de Almeida).

Uma vitória de Portugal no Cam-
peonato do Mundo de futebol, na 
Rússia, traria um retorno econômi-
co de quase 700 milhões de euros, 
segundo um estudo publicado esta 
terça-feira pelo Instituto Português 
de Administração de Marketing 
(IPAM). Segundo o documento, o 
estudo prevê um impacto na econo-
mia portuguesa de 678 milhões de 
euros no caso de vitória no torneio, 
o que equivale a um gasto de 65 
euros por cada português ao longo 
de 50 dias. Se, por outro lado, a se-

leção das ‘quinas’ não ultrapassar a 
fase de grupos, o que seria o pior re-
sultado possível para a equipe cam-
peã da Europa, o impacto seria de 
333 milhões de euros, ou 32 euros 
por cada português ao longo de 34 
dias. O impacto divide-se em várias 
áreas, do consumo em casa, que 
ascende a 35 por cento, mas tam-
bém na restauração (15%), publici-
dade (22%), apostas ‘online’ (06%) e 
o prêmio monetário do desempenho 
(06%). O cenário mais otimista ma-
ximiza o rendimento ao longo dos 

três jogos de preparação e os sete 
encontros da prova, num cenário 
em que o impacto aumenta “à medi-
da que a competição avança”, uma 
vez que também aumenta “a aten-
ção dos adeptos”. No pior resultado 
possível, o impacto é ainda assim 
de 127 milhões de euros durante o 
estágio que antecede a prova é de 
198 milhões pela participação na 
fase de grupos, sendo que acresce 
ainda um retorno de 10 milhões de 
euros pelo decurso da prova sem a 
formação de Fernando Santos.

Caros Amigos acompanhem o nosso programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar às 4.as feiras das 
22,30 às 24 horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Dia 07.06.2018
XXIII Semana Cultural Portuguesa  em Campinas
Historia e Literatura, “Duas Batalhas Portuguesas pelo professor 
Reinaldo Rigitano às 10 horas. Noite do Queijo e Vinho a partir 
das  20 horas convites a venda. Informações no local Rua Fer-
reira Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia 08.06.2018
XXIII Semana Cultural Portuguesa  em Campinas
Musica e Literatura, “A lírica trovadoresca portuguesa e a 
MPB; Duas filhas da Poesia”, professora Silvia Caetano acom-
panhada pelo violão de Luiz Antonio Costalonga, na Capela do 
Hospital da R. S. P. de Beneficência em Campinas.  
Dia 09.06.2018
Festa Junina na Casa de Portugal de Campinas
Um festival da culinária típica portuguesa a partir das 19 ho-
ras com entrada gratuita e exibição do Grupo Folc. da Casa 
de Portugal de Campinas. Informações no local Rua Ferrei-
ra 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 Portugue-
sa 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
Dia 10.06.2018
21.a festa da Sardinha e Febras no Arouca
O Arouca São Paulo Clube convida a todos para mais 
uma grande sardinhada e febras, além de outras op-
ções, a partir das 12 horas. A animação desta tarde 
estará a cargo da Tocata Musical Cá Te Quero. Infor-
mações convites e reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos fones 
(11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988
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Junho. Mês de grandes homenagens a Portugal. Nós 
do jornal PORTUGAL EM FOCO, bem como as asso-
ciações luso-brasileiras abaixo relacionadas lideradas 

pelo CONSELHO DA COMUNIDADE LUSO-BRASILEIRA 
NO ESTADOD E SÃO PAULO, associam-se às comemora-
ções do 10 DE JUNHO, augurando à família luso-brasileira a 
continuação dessa união entre Portugal e Brasil, que jamais 
poderá ser desfeita.
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Neste dia em que se come-
mora o Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunida-

des, neste mês em que a Pátria é 
exaltada, não apenas as glórias 
passadas, mas o novo Portugal, 
nós do jornal PORTUGAL EM 
FOCO, enviamos a nossa sau-
dação aos portugueses agora 
que o amor a Pátria amada, mais 
ligadas às grandes epopéias dos 
descobrimentos, augurando ao 
povo português um futuro de Paz 
e tranquilidade. Agradecemos a 
todos os amigos, empresas e 
entidades que aqui publicaram 
suas mensagens alusivas a data 
máxima dos portugueses.
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A Casa Ilha da Madeira teve no 
ultimo dia 20 de maio de 2.018, 
mais um dia memorável, dia em 
que foi venerada Nossa Sra. 
De Fátima. Muita fé e emoção 
foi a tônica deste dia. A enti-
dade que é presidida pelo Sr. 
José Manuel Dias Bettencourt, 
teve suas dependências lota-
das para venerar Nossa Sra. De 
Fátima. Em clima de festa e um 
grande arraial, os presentes pu-
deram saborear as delícias da 
culinária madeirense, as tradi-
cionais espetadas, bolo de mel, 
bacalhau, bolinhos de bacalhau, 
bolo do caco. A parte religiosa 
teve inicio com a celebração de 
uma santa missa pelo madei-

rense Padre Edmundo da Mata 
que neste dia comemorava 44 
anos a frente desta celebração 
naquela entidade. Encerrada a 
missa e sob muitos fogos de ar-
tifício tivemos procissão com o 
andor de Nossa Sra. de Fátima 
pelas dependências da Casa 
Ilha da Madeira com os cânticos 
de Fátima. Ao final da parte reli-
giosa, teve inicio a parte festiva, 
um grande arraial com exibição 
do grupo infanto juvenil da Casa 
Ilha da Madeira que exibiu do 
seu repertorio modas como Pu-
ladinho, A Cor Morena, Santo 
Antonio da Serra, Bate o Pé, e 
uma belíssima rapsódia de Bai-
linhos. A seguir tivemos o can-

tor madeirense Álvaro Florença 
com seus sucessos. O grupo 
adulto da entidade também se 
exibiu nesta tarde de festa na 
Casa Ilhada Madeira. Anote ai 

a próxima festa da Casa Ilha da 
Madeira será no dia 01 de Ju-
lho, aniversario da entidade 49 
anos, e Dia da Comunidades 
Madeirenses.

Multidão Presente a Casa Ilha da Madeira
Para Venerar Nossa Sra. De Fátima 

Dentre os presentes o empresário madeirense 
Jorge Camisa Nova e sua esposa Sra. Maria Eli-
zabeth Nunes Camisa Nova. O cantor madeirense Álvaro Florença.

Reunidos vemos Sr. Nelson Claro, Sr. Raul Neves Pe-
reira Presidente da Tocata Musical Cá Te Quero e o 
presidente da entidade Sr. José Manuel Bettencourt.

Momentos da exibição do Grupo Infanto Juvenil da 
Casa Ilha da Madeira.

O Presidente da Casa Ilha da Madeira Sr. Jose Manuel 
Bettencourt e o casal de empresários madeirenses Sr. 
Sidonio Gomes e a Sra. Rosemary da Silva Gomes.

Momentos da procissão pelas dependências da 
entidade.

O Padre Edmundo da Mata durante a celebração.

As pessoas que têm perspectivas 
otimistas sobre a vida têm uma saú-
de cardiovascular significativamente 
melhor. É o que sugere o novo estu-
do da Universidade de Illinois, que 
analisou a associação entre otimis-
mo e saúde do coração em mais de 
5.100 adultos. “Os indivíduos com 
os níveis mais elevados de otimis-
mo têm o dobro de probabilidade de 
atingir a saúde cardiovascular ideal 
quando comparados a seus homó-
logos mais pessimistas”, relata Ro-
salba Hernandez, principal autor da 
pesquisa. A descoberta reforça o 
senso comum de que o pensamento 
positivo é uma opção mais próspe-
ra de que a lamentação, trazendo 
um viés cientifico à defesa da con-
duta otimista. Segundo a pesquisa 
as pessoas apresentam melhores 
níveis de colesterol e de açúcar no 
sangue, e que ao abordarem a vida 
de uma maneira positiva, são mais 
ativas fisicamente, com índice de 
massa corporal mais saudável e 
menos propensas a fumar. O car-
diologista e coordenador do Núcleo 
de Apoio à Pesquisa Cardiovascular 
do Einstein (NAPEC), Dr. Marce-
lo Katz, reforça a relação entre a 
adoção de hábitos saudáveis pelos 
otimistas e os resultados positivos 
ligados à saúde cardiovascular. 
“Como grande parte do risco de de-
senvolver doenças do coração está 
intimamente relacionado ao com-
portamento e hábitos de vida, este 
fato justificaria a menor incidência 
de problemas.” Outra possibilidade 
envolve os mecanismos biológicos, 
explica o cardiologista, já que “uma 
das teorias biológicas é de que indi-

víduos otimistas tendem a ter menor 
inflamação crônica, e menor ativa-
ção do sistema nervoso simpático – 
dois dos mecanismos associados a 
maior taxa de eventos cardiovascu-
lares desfavoráveis.” O estudo ado-
tou as mesmas métricas  utilizadas 
pela American Heart Association, 
para definir a saúde cardiovascular 
dos participantes, avaliando sete 
critérios: pressão arterial, índice de 
massa corporal, níveis de glicose no 
plasma em jejum e colesterol sérico, 
ingestão alimentar, atividade físi-
ca e uso de tabaco. Os participan-
tes, com idade entre 45 e 84 anos, 
também responderam a pesquisas 
sobre sua saúde mental, níveis de 
otimismo e saúde física. No con-
texto médico, o otimismo pode ser 
associado à disciplina de cardio-
logia comportamental, uma nova 
fronteira de atuação que engloba o 
estudo da associação entre saúde 
mental e cardiovascular, fatores de 
risco psicossociais (estresse, ren-
da, trabalho, relações familiares), a 
incidência de doenças cardiovascu-
lares e o estudo do comportamen-
to humano e dos mecanismos que 
regem a aderência por parte dos 
pacientes às recomendações médi-
cas e de profissionais de saúde em 
geral. De maneira geral o otimismo, 
quando comparado ao pessimismo, 
está associado a menores taxas 
de infarto, menor mortalidade por 
causas cardíacas e melhores resul-
tados em cirurgia de revasculariza-
ção miocárdica ou procedimentos 
como angioplastia. “Pense positivo” 
é cada vez mais importante e atual”, 
completa o Dr. Katz. 

Pensamentos Positivos
Fazem Muito Bem ao Coração
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

vereadora

   As comemorações do Dia de Portugal e do Dia 
das Comunidades Portuguesas são, acima de tudo, 
uma oportunidade excepcional para o congraçamen-
to dos brasileiros com os seus irmãos portugueses. 
É com esse propósito em mente, que todos os anos 
promovo, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 
uma solenidade especial, durante a qual rendo ho-
menagens a essa duradoura e cada vez mais sólida 
amizade, que une a comunidade luso-brasileira do 
Rio de Janeiro. Realizo este evento há 14 anos, ou 
seja, desde o meu primeiro ano de mandato como 
Vereadora.

 Somente deixei de prestar esta singela homena-
gem, no ano passado, quando exercia a função de 
Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos 
da Prefeitura, e estava licenciada do meu mandato. 
Também, no ano retrasado, quando faleceu o meu 
sempre saudoso e querido marido Gerson Bergher, 
meu maior estimulador. Mas este ano, volto a reunir 
a comunidade portuguesa para a devida homena-
gem, que acontecerá no próximo dia 12, terça-feira, 
às 18h30m no plenário da Câmara. E, com imensa 
alegria, não apenas pela oportunidade do congraça-
mento, mas também porque homenagearemos dois 
ilustres membros de nossa comunidade com o título 
de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro, o embaixa-
dor Jaime Van Zeller, Cônsul Geral de Portugal; e o 
empresário Adão de Almeida Ribeiro.

 Ao convidar a todos que se unam em mais esse 
abraço simbólico entre irmãos, lembro que o Dia de 
Portugal e o Dia das Comunidades Portuguesas é 
festejado sob as asas do maior dos poetas portugue-
ses, o grande Luís de Camões, o narrador das gran-
des conquistas que levaram a civilização de Portugal 
a todos os cantos deste mundo.

É hora da 
nossa festa

Câmara Municipal do rio de Janeiro
 

 O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Vereador 
Jorge Felippe e a Exma. Sra. Vereadora Teresa Bergher, autora da iniciati-
va, convidam para a Sessão Solene em homenagem ao Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portuguesas, a se realizar no Dia 12 DE ju-
nho, TErça-fEira, àS 18h30min., no Plenário desta Casa de Leis.

Na ocasião serão homenageados com o Título de Cidadão Honorário do 
Município do Rio de Janeiro, o Exmo. Embaixador jaime Van Zeller Leitão, 
Cônsul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, e o Sr. adão de almeida ribeiro.

10DE
junho

ConViTE

Plenário Teotônio Vilela - Palácio Pedro Ernesto
Pça. floriano, s/n.º - Cinelândia – rj

após o evento será servido
coquetel no salão Nobre.
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pela presente e nos termos do artigo 25, inciso II e artigo 26, alínea “a”., e em conformidade com o disposto nos art. 70 e 71, todos do Estatuto em vigor, 
CONVOCO os senhores associados da OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA, CNPJ nº 33.496.134/0001-02, a comparecerem à Assembleia Geral Ex-
traordinária a realizar-se no próximo dia 18 de junho de 2018, às 18:00 horas em primeira e única convocação, com a presença da maioria dos associados 
da instituição no gozo de seus direitos sociais em suas instalações na Rua da Conceição, 105 – Sala 2101, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte 
Ordem do Dia:
a) – Apreciação da correspondência encaminhada pelo Conselho Deliberativo da instituição, solicitando a reforma do Estatuto Social nos termos do artigo 70 
do Estatuto em vigor;
b) – Exame da proposta de reforma estatutária elaborada pela Comissão especialmente constituída nos termos do paragrafo único do mesmo do artigo 70;
c) – Votação nos termos do artigo 71 do Estatuto Social.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2018.
EDUARDO ARTUR NEVES MOREIRA

Presidente da Assembleia Geral
Rua da Conceição, 105 Salas 2107 e 2109– Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20051-011 - Tel.: 2509-1399 / 2224-3586

E-mail: financeiro@oparj.com.br  / patrimônio@oparj.com.br / contabilidade@oparj.com.br

FUNDADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1921
Grau de Comendador da Ordem de Benemerência – Portugal – 1945 - Utilidade Publica Federal - Dec. 63.394, de 10 de Outubro de 1968
Utilidade Publica Estadual – Dec. 4.144, de 25 de Janeiro de 1933 - C.N.P.J. M.F. 33.496.134/0001-02 * Inscrição Municipal 009.291.40

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente e nos termos do artigo 25, inciso I, letra “a” do Estatuto em vigor, CONVOCO os senhores associados da OBRA PORTUGUESA DE ASSIS-
TÊNCIA, CNPJ nº 33.496.134/0001-02, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia 18 de junho de 2018, às 17:30 horas em 
primeira convocação, com a presença mínima de 50 associados ou meia hora após, com a presença, no mínimo, de 30 associados, em suas dependências, 
na rua da Conceição, nº 105 – sala 2101, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) – Leitura, discussão e votação da ata de reunião anterior;
b) – Apreciação dos pareceres da Comissão de Contas referente aos Exercícios Financeiros de 2014, 2015 e 2016;
c) – Apreciação e votação do Balanço Geral e Demonstração de Resultados dos Exercícios Financeiros de 2014, 2015 e 2016;
d) – Tratar de Assuntos Gerais; 

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2018.
EDUARDO ARTUR NEVES MOREIRA

Presidente da Assembleia Geral
Rua da Conceição, 105 Salas 2107 e 2109– Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20051-011 - Tel.: 2509-1399 / 2224-3586

E-mail: financeiro@oparj.com.br  / patrimônio@oparj.com.br / contabilidade@oparj.com.br

FUNDADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1921
Grau de Comendador da Ordem de Benemerência – Portugal – 1945 - Utilidade Publica Federal – Dec. 63.394, de 10 de Outubro de 1968

Utilidade Publica Estadual – Dec. 4.144, de 25 de Janeiro de 1933 - C.N.P.J. M.F. 33.496.134/0001-02 * Inscrição Municipal 009.291.40
CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente e nos termos do Capítulo XIV, Artigo 40, Parágrafo §1º, do Estatuto em vigor, CONVOCO os senhores conselheiros da OBRA PORTUGUE-

SA DE ASSISTÊNCIA, CNPJ nº 33.496.134/0001-02, para comparecerem à Reunião Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 18 de junho de 2018, às 
17:00 horas em primeira convocação, com a maioria de seus membros, e se não tiver número, meia hora depois com qualquer número, nas instalações da 
entidade, situada na Rua da Conceição, 105 – Sala 2101, Centro, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) – Apreciar o Oficio enviado pelo Presidente da Diretoria;
b) – Eleger a Comissão de Reforma Estatutária;
c) – Aprovar, se for o caso, a proposta referendada pala Comissão de Reforma Estatutária.

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2018.
ALBANO DA ROCHA FERREIRA

Presidente do Conselho Deliberativo
Rua da Conceição, 105 Salas 2107 e 2109– Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20051-011 - Tel.: 2509-1399 / 2224-3586

E-mail: financeiro@oparj.com.br  / patrimônio@oparj.com.br / contabilidade@oparj.com.br

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA
FUNDADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1921

Grau de Comendador da Ordem de Benemerência – Portugal – 1945 - Utilidade Publica Federal – Dec. 63.394, de 10 de Outubro de 1968 
- Utilidade Publica Estadual – Dec. 4.144, de 25 de Janeiro de 1933 - C.N.P.J. M.F. 33.496.134/0001-02 * Inscrição Municipal 009.291.40

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA
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Mesa do Presidente Beirão, José Henrique, esposa Verônica, 
seus pais D. Ilda e Júlio Robalo e a diretora Flávia Mariath

Num destaque para o Portugal em Foco, o vice-presi-
dente Luís Ramalhoto, sua mãezinha Senhora Maria de 
Lourdes e sua esposa Maria Helena

Almoço dos AniversAriAntes nA CAsA dAs BeirAs
Mais uma bela programação, no Solar Beirão 

com a realização de mais um almoço festivo em 
homenagem aos aniversariantes. Com a presença 
de muita gente boa e amiga, curtindo o domingo 
Beirão, oferecendo uma gastronomia de primeira 

e o tradicional bolo festivo, em homenagem aos 
aniversariantes do mês, com direito ao tradicional 
Parabéns. Tudo maravilhoso sob a direção do pre-
sidente José Henrique e sua equipe de colaborado-
res, mostrando o bem receber da Casa das Beiras.

Comendador Afonso Bernardo ao lado da esposa Florbela e 
da nossa Idália numa pose para o Jornal Portugal em Foco

Sempre muito animados, os amigos: Antônio Ribeiro, 
esposa Maria Antônia Ribeiro, Alberto, esposa Maria do 
Céu e a amiga Gertrudes

Mais 
amigos 
presentes 
na Casa 
das Bei-
ras, José 
Chança, 
esposa 
Eliana e 
demais 
amigos

Um time 
de primei-
ra no Al-
moço dos 
Aniversa-
riantes, 
nas Bei-
ras, José 
Nunes, 
esposa 
Sandra e 
Dr. Luzem-
berg

AldeiA  portuguesA 
enContro dos Amigos

restAurAnte BArsA
sempre umA BoA opção

A Aldeia Portuguesa voltou com força 
total e muita animação com o Conjunto 
Cláudio Santos e Amigos, marcando o rit-
mo dos amigos e um show de gastronomia 
portuguesa. Divulguem a notícia por aí: a 
Aldeia Portuguesa está firme e forte é só 
marcar com os amigos todos os sábados a 
partir das 12 horas, Imperdível!

O André, do Barsa, convidando os amigos para al-
moçar no Barsa, é claro. Nesta foto com o Junior, da 
empresa Kisako. Iremos, André, com certeza comer 
bem é sempre ótimo, num destaque especial para o 
Jornal Portugal em Foco

O empresário “popular” Ceará – diretor das Lojas 
Art dos Vinhos e Grife dos Vinhos com um gru-
po de amigos prestigiando a Aldeia Portuguesa, Rui 
Correia Alberto Porto, Marcela, Albert, Dr.Vinicius e 
Dra. Lili



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

Pé de Valsa da Semana

Neste visual uma demonstração de carinho e amor

Gostei de ver, com boa 
disposição e saúde 
em primeiro lugar

Nosso amigo, o popular Ceará, Diretor 
Presidente das Lojas, Arte dos Vinhos 
e Griffe dos Vinhos, num momento es-
pecial onde a satisfação e alegria em 
estar ao lado da sua netinha, Manuela, 
seu filho César e o amigo, Alberto Por-
to durante a aldeia portuguesa do Ca-
deg, numa linda foto, mostrando toda 
sua alegria e felicidade. Forte abraço e 
felicidade para a família. 

adÃo RIBeIRo, o emBaIXadoR 
de caStRo daIRe

cÔNeGo aBÍLIo de VaScoNceLoS, 
50 aNoS de SaceRdÓcIo

4 fLoReS No LINdo JaRdIm 
da IdÁLIa e do maNeca

MINHA ALEGRIA É TÃO GRANDE!
QUE NUNCA ME SINTO SÓ,
HÁ LÁ COISA MAIS BONITA,

DIZER QUE SOU BISAVÓ!

No dia 17 de Junho a partir das 12 horas, no AROUCA 
BARRA CLUBE, grande festa em homenagem ao Cône-
go Abílio, pelos 50 anos de Sacerdócio. Na mesma festa, 
teremos o lançamento do Álbum Duplo do Grupo Etno-
gráfico de Cantares e Dançares João Ramalho de La-
fões, da Igreja de S. Tomé Apostolo. Produção e direção 
do querido Maestro Jorginho Portugal. Atrações vindas 
de Portugal, o cantor e produtor José Barros, participa-
ção especial de Maria Alcina e a maior Diva do folclore 
português, Isabel Silvestre! CÔNEGO ABÍLIO, MUITAS 
BENÇÃOS NA SUA CAMINHADA.

O meu grande 
amigo, Adão Ri-
beiro,  homem 
com o coração 
do tamanho do 
mundo, recebe  
todos os ami-
gos que veem 
de Portugal, 
sendo um cice-
rone exemplar. 
Ricos, pobres, 
a u t o r i d a d e s 
ou desprotegi-
dos da sorte, é 
sempre o mes-
mo Adão aju-
dando a tudo e 
a todos.
A querida Vere-

adora Teresa Bergher,  reconhecendo a sua alma bon-
dosa e o amor ao próximo, vai homenageá-lo no dia 
12 de Junho, Dia de Portugal e de Camões, na Câma-
ra  dos Vereadores, com o título de Cidadão Carioca. 
MUITO MERECIDO MUITAS BENÇÃOS.

Na maravilhosa festa do querido casal, nós, muito felizes 
pelas flores recebidas. A carismática Neumara, Diretora 
da Casa das Beiras, Maria Alcina, minha filha Alcinéli 
,Isaura Milhazes, que encantou a todos com sua voz ce-
lestial. MUITAS BENÇÃOS

Programa Portugal Brasil Aqui e Agora completou 
37 anos no ar, sempre na Rádio Metropolitana. 
Com o decorrer dos anos, muitos  acontecimen-
tos, emoções, carinho mutuo, sempre com muita 
fé em Deus e Nossa Senhora. Todos os sábados, 
na nossa prece, pedimos a Deus pelas pessoas 
que necessitam de uma benção, entre elas, algu-
mas especiais e nos sentimos muito felizes em fa-
zer este trabalho. Detacamos assim, como vemos 
nesta foto, Sr. Vitor, a queriada Glorinha e mamãe 
D. Fatima, pessoas abençoadas e que continuem 
sendo com muita saúde. Também tivemos presen-
ça de Suzaninha e sua tia Ana, ouvintes assiduas 
que foram levar o seu abraço. Para todos estes 
amigos muita paz, é o desejo de Idália e Maneca.

dR. duRVaL feRReIRa maRQueS!
Faleceu em Johanes-
burgo, África do Sul, Dr. 
Durval Marques, grande 
português, respeitadís-
simo nas Comunidades 
do mundo inteiro. Grande 
amigo de Nelson Mande-
la, Dr. Durval foi Fundador 
da Academia  do Bacalhau 
(ACADEMIA MÃE)  em 
Johanesburgo, e dando 
prosseguimento a muitas 
outras academias espalhadas pelas Comunidades do 
mundo. Movimento de Solidariedade Social. No Brasil, 
o  fundador da Academia do Bacalhau, foi o Comen-
dador Joaquim Marques Mendes, que trouxe ao Rio 
de Janeiro o Congresso das Academias do Bacalhau,  
realizado na Casa da Vila da Feira, onde se realizou 
uma tarde de Fados, que o Dr. Durval e Comendador 
Marques Mendes, tanto amavam. Devemos tudo isso 
à saudosa D. Benvinda Maria que organizava, como 
ninguém eventos dessa categoria. PAZ Á SUA ALMA!

com o fado Na aLma!

com aS BeNÇÃoS de deuS!
O querido casal, Kenia e Berthaldo Soares, do Santuário 
de Fátima no Recreio e Tarde com Maria, felizes  feste-
jando com D. Antônio dos Santos Marto, eleito Cardeal 
pelo nosso abençoado Papa Francisco. MUITAS BEN-
ÇÃOS.

Mais uma vez, D. Lurdes e Custódio Paiva - Diretor 
da Torre de Belém-Vidraçaria, um casal fantástico 
que admiro muito, sempre se fazem presentes aos 
bons acontecimentos da nossa comunidade. Um ca-
sal perfeito, tanto no amor familiar como na pista de 
dança, deu para notar! O show foi completo, com a 
puxadinha da D. Lurdes. Parabéns para o casal ami-
go que frequentou uma escola de dança, lá em Pin-
delo dos Milagres. Boa sorte sempre, com o desejo 
de muita saúde. 

mÃe dIGNIdade!

A  postura da minha amiga Heloisa Vasconcelos, rece-
bendo a Moção no Dia das Mães, na Câmara dos Verea-
dores, me encantou. Heloisa pertence ao nosso grupo 
de amigas, que a partir de agora, chama-se, “almoçan-
do com  Dagmar Lourenço”, uma vez por mês no Méier. 
ABRAÇOS FADISTAS!

Não publiquei na semana passada por falta de es-
paço, mas sou muito grato a todos, pois a greve pro-
vocou vários problemas mas, fiquei muito feliz e até 
emocionado, quando nos falavam: “só vim porque é 
a festa do Maneca e da Idália”. Agradeço a Deus e a 
todos que vieram comemorar os 37 Anos de vida ra-
diofônica, na Casa Vila da Feira e foi gratificante ver 
o Solar Feirense tão bonito. Como vemos neste lindo 
visual fotográfico, à esquerda a jovem Solange que 
sempre acompanha seus estimados pais, Sr. Laran-
jeira e D. Ana que não mediram esforços pois vieram 
de Niterói (Icaraí) para nos brindar com as suas pre-
sença. Para esta linda família, meus agradecimentos 
com os votos de muita saúde.

Rendo minha 
Homenagem a 

família Laranjeira

Domingo passado, o belo Almoço dos Ani-
versariantes, na nossa querida Casa das 
Beiras, onde se fizeram presentes vários 
aniversariantes, passando uma tarde mara-
vilhosa, como sempre. No visual desta foto, 
as “duas manas” D. Henriqueta e Idalina que 
não perdem um fim de semana nas nossas 
Casas, relembrando as tradições da Pátria 
Mãe. Mas, D. Vandinha, como é chamada 
carinhosamente, uma brasileira, muito portu-
guesa presença constante, agora é Diretora 
da Casa das Beiras  e seu marido, Eduardo 
Rocha, uma máquina, sempre disposto a co-
laborar com todos. Para os grandes amigos, 
um carinhoso abraço e muita saúde.

O amigo Artur, depois de uma preocupação, 
pois foi só o susto, agora é só alegria. Gostei 
de vê-lo na nossa festa dos 37 anos de Rádio 
e também no Almoço dos Aniversariantes, na 
Casa das Beiras, domingo passado. Vocês 
pela vossa maneira de ser transmitem cari-
nho e seriedade, aquilo que  é muito peculiar 
de gente do bem. Quero vê-los mais vezes 
neste meio maravilhoso, vivendo e recordan-
do tudo aquilo que ficou no nosso coração. 
Sr. Artur e D. Adelaide. Saúde, extensiva a 
toda à sua família.

Gente que faz a  diferença na luta Luso-Brasileira

Nesta foto, a 
minha alegria 
é infinita, ao 
abraçar a minha 
amiga irmã, Lu-
cia dos Santos.
Quantas vezes 
cantamos  
juntas, soman-
do sucessos, 
mostrando para 
a Comunidade 
que quando 
a amizade é 
verdadeira, não 
existe inveja 
nem rivalidade, 
tudo é amor e 
gratidão.
MUITAS BEN-
ÇÃOS!

o verdadeiro 
vovô coruja
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AlmeidA GArrett no C.reCreAtivo PortuGuês de J.P.A
Um domingo ma-

ravilhoso na Taqua-
ra, no Clube Recre-
ativo Português de 
Jacarepaguá, com a 
realização do almo-
ço português mensal 
que recebeu a Co-
munidade Portugue-
sa para saborear um 
delicioso cardápio, 
um show de gastro-
nomia. A presença 
do Rancho Folclóri-
co Almeida Garrett 
enriqueceu o conví-
vio social, brindando 
o público com um 
lindo espetáculo do 
folclore Regional. 
Que show da moça-
da! Nos dá motivo 
de muita satisfação 

Deliciosas iguarias no almoço português, em Jacarepaguá, 
agradando ao paladar de todos que lá compareceram 

Um verdadeiro espetáculo do R.F. Almeida Garrett, no 
Clube Recreativo Português de JPA, coloriu esta tarde 
de convívio social

Maravilhosa apresentação do R.F. Almeida Garrett, sempre 
divulgando uma alegria ao representar as nossas tradições

Componentes do R.F. Almeida Garrett saboreando o de-
licioso almoço no Recreativo J.P.A

O Presidente Olivério, confraternizando-se com o Presidente da Casa da Vila da Feira, 
Ernesto Boaventura, Felipe Mendes e o Armênio que é da mesma Terra, do Presidente 
Oliveiro, Lorvão, num encontro de perfeita amizade

O Presidente do Recreativo Português, Olivério Carvalho quando agradecia a presença 
do Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Boaventura pela presença do R.F. Almei-
da Garrett que encantou os presentes neste almoço

em ver o Recreativo 
firme e forte com sua 
programação sempre 

prestigiando a Comu-
nidade Portuguesa. 
Parabéns ao Presi-

dente Olivério Car-
valho, sua diretoria e 
colaboradores.

Quem es-
treou nova 
idade foi 
a D. Lili e 
comemorou 
no Recrea-
tivo de Ja-
carepaguá 
com seus  
amigos 
entre eles 
Ana Maria

Presente no Recreativo, o radialista Antônio Simões, es-
posa Marilene, Presidente Ernesto Boaventura e o casal 
Júnior Simões e Carol
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Leila Monassa 

CRACKER DE 
SEMENTES E CASTANHAS
• 1/2 xícara de sementes de linhaça 
dourada
• 1/2 xícara de sementes de chia
• 2 xícaras de água

Deixe esses ingredientes  de molho de 
um dia para o outro. As sementes vão 
dobrar de tamanho e formar um gel.

Segundo passo:
◦ 1 xícara de gergelins
◦ 1 xícara de castanhas à sua escolha
◦ 1 xícara de sementes de girassol
◦ 2 colheres de sopa de azeite
◦ 1 colher de sobremesa de sal
◦ Temperos à gosto

Triture as castanhas e a semente de 
girassol até virar um farelo (se sobrar 
uns pedaços maiores não tem proble-
ma). Misture bem todos os ingredien-
tes e tempere.
Pré aqueça o forno a 180 graus. Es-
palhe a massa em um tabuleiro forra-
do com papel manteiga até ficar fina 
(cuidado para não ficar buracos). Leve 
ao forno por cerca de uma hora, até fi-
car sequinha e crocante (fique de olho 
para não queimar). Corte em pedaços 
e tenha um snack delicioso 😋

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Tel.:- 3325-3366
JUNHO – 23 – Sábado – 13H. Salão Nobre. Festa 
Junina com grande arraial, com barraquinhas de do-
ces, 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 
Flashback. Salão Social. Com os melhores suces-
sos dos anos 70, 80 e 90. Comandado pelo Dj Rob-
son Castro criador do Good Times 98.
JUNHO – 17 – Domingo – De 12 a 17H. Almoço 
Social. Local: Salão Nobre. Cardápio variado. Músi-
ca por conta do Conjunto Som e Vozes.

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

JUNHO – 6 – Quarta-feira – 12H. Almoço das Quar-
tas. Bacalhau a lagareiro e a portuguesa, sardinha 
assada, almoço por adesão. Bebidas não inclusas. 
Serviço a La Carte. Venda de doces portugueses. 
Faça sua reserva. Aceitamos todos os cartões.
JUNHO – 15 – Sexta-feira – 15H. Jogo Portugal x 
Espanha. Bar aberto no salão embaixo.
JUNHO – 17 – Domingo – 12H. Almoço por adesão 
R$ 60,00 (bebidas não inclusas) com atração dos 
Amigos do Alto Minho e às 15 horas jogo Brasil x 
Suíça no salão embaixo com bar aberto.
JUNHO – 20 – Quarta-feira – 9H. Jogo Portugal x 
Marrocos com café da manhã no salão em baixo.
JUNHO – 22 – Sexta-feira – 9H. Jogo Brasil x Cos-
ta Rica no salão embaixo com café da manhã.
JUNHO – 25 – segunda-feira – 15H. Jogo Irã x Por-
tugal com bar aberto no salão embaixo 
JUNHO – 27 – Quarta--feira – 15H. Jogo Sérvia x 
Brasil no salão embaixo com  almoço

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
JUNHO – 10 – Domingo – 12H. Almoço dos Aniver-
sariantes do Mês. Atração musical: Cláudio Santos 
e Amigos.
JUNHO – 24 – Domingo – 12H. Almoço Arraial 
Transmontano. Atração musical Amigos do Alto Mi-
nho – Apresentação R.F. Guerra Junqueiro.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
JUNHO – 10 – Domingo – Sede Social – 12H. Al-
moço churrasco em comemoração aos 51 anos do 
Rancho Folclórico da Casa de Viseu. Música ao vivo 
com o Conjunto Amigos do Alto Minho. Apresenta-
ção do Rancho Folclórico Mirim e Adulto da Casa 
de Viseu. Ambiente com ar-refrigerado e estacio-
namento dentro do clube, para maior comodidade. 
Aceitamos cartões de crédito e débito.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
JUNHO – 10 – Domingo – 12H. Festa Gaúcha – 
Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair 
do Rio de Janeiro. |Churrasco, prendas bonitas, fol-
clore com o Grupo Marcas do Sul e música ao vivo 
para dançar animando a festa. Pula-pula grátis.

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
JULHO – 8 – Domingo – 11H. Festa Julina Solidá-
ria. Você não pode perder a festa mais esperada do 
ano. Venha 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 SOCIAL CAMPONESES 
DE PORTUGAL

Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – Duque 
de Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964

JUNHO – 24 – Domingo – 12H. São João nos 
Canponeses,  Simbora!!!’Arrastar a Chinela’ 
Cardápio sardinha portuguesa na brasa com 
batata e cebola a racha, fevras ao vinho,fran-
go assado, salsichão na brasa,milho cozido e 
bufeet para acompanhar sobremessa, canjica 
atrações; Serginho dos teclados e fogueira de 
São João traje caipira entrada R$ 50,00 reais 
por pessoa.

CASA DOS POVEIROS
Rua do Bispo, 302 - Tel.: 3178-4254

JUNHO – 17 – Domingo – 12H. Feijoada da Tor-
cida, Telão Transmitindo o Jogo do Brasil, Música 
ao Vivo, Grupo de Pagode, Lance Incomum. Não 
percam.
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Cuidado com 
as queimaduras

Seja de maior ou menor grau, quase todos já passa-
mos pela desagradável experiência de sofrer uma quei-
madura. Com mais de um milhão de vítimas todos os 
anos, apenas no Brasil, sem dúvida estamos falando de 
problema de saúde pública. Daí, a importância do 6 de 
junho - Dia Nacional da Luta contra a Queimadura - para 
uma maior conscientização da prevenção e tratamento. 

Para começar, fica o alerta para as fogueiras e fo-
gos de artificio das festas juninas. Além disso, é sempre 
importante redobrar cuidados com crianças. Fósforos, 
isqueiros e ferros de passar, por exemplo, devem ser 
mantidos fora do alcance dos pequenos. Na cozinha, 
todo cuidado com o forno ou fogão, mas o maior vilão 
dos acidentes domésticos com queimaduras é certa-
mente o álcool. Muitas pessoas acreditam que o álcool 
líquido é o melhor produto para fins de limpeza e de-
sinfecção, quando na verdade o fato do álcool gel eva-
porar mais lentamente faz dele um desinfetante mais 
eficiente, mesmo com graduações mais baixas que o 
tradicional 92º.

Mesmo com todos os cuidados, acidentes aconte-
cem e o tratamento das queimaduras depende da gra-
vidade do caso, que pode variar de primeiro a terceiro 
grau. Nas mais superficiais, é recomendada uma com-
pressa fria nas primeiras horas após o acidente e man-
ter a região hidratada posteriormente. Nos casos mais 
graves, que curiosamente podem ser menos dolorosos 
num primeiro momento, o mais recomendado é procu-
rar auxílio médico seja pra drenar uma bolha, seja para 
uma internação hospitalar. Nos caso de uma área signi-
ficativa afetada na face, mãos, pés ou genitália procure 
imediatamente o SAMU (192) que funciona 24 horas, 
todos os dias da semana e cuja ligação é gratuita.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Quinta de Santoinho
a cada mêS um Show

Muito marcante 
o sábado passado 
com a realização 
de mais um Arraial 
Minhoto com muita 
alegria e tradição 
portuguesa. Uma 
festa portuguesa 
com certeza, com 
direito à sardinha 
na brasa, delicio-
sas febras, frango, 
etc. e o tradicional 
caldo verde acom-

panhado daquele 
delicioso vinho do 
pipo, bem geladi-
nho. Animando a 
noite Josevaldo e 
Seu Trio e o Ênio 
Barone. Teve como 
atração principal 
o Rancho Folcló-
rico Maria da Fon-
te, sempre dando 
aquele show em 
suas apresenta-
ções. Como Ran-
cho convidado da 
noite apresentou-
se o R.F. Eça de 
Queirós abrilhan-
tando o Arraial Mi-
nhoto. Uma noite 
simplesmente ma-
ravilhosa.

O ex-presidente da Casa do Minho, Joaquim Fernandes durante a homenagem ao 
Rancho Folclórico Eça de Queirós da Casa dos Poveiros no Arraial Minhoto

A Tocata do 
R.F. Eça de 
Queirós da 
Casa dos 
Poveiros 
abrilhantou 
a Quinta de 
Santoinho

Gente boa, 
prestigiando o 
folclore portu-

guês no sábado 
passado na 

Casa do Minho,-
nosso amigo 

Eduardo,Fatima 
Ramos rece-

bendo oToninho 
e o Fábio Vaz, 
do G.F Aldeias 
da Nossa Terra 

de SP


