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Marcelo Rebelo de Sousa 
deixou “o coração falar” em 
vez de ler discursos escritos 
nas comemorações do Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades. Falou pelo co-
ração ainda no dia 10 de Ju-
nho, em Boston e Providence, 
O senador de Massachusetts 
Mark Pacheco, de origem 
portuguesa, tinha apresen-
tado o chefe de Estado aos 
congressistas e cidadãos, 
na sua maioria lusodescen-
dentes, como “o verdadeiro 
Presidente do povo”: “Há dois 
dias nadava no mar dos Aço-
res com os cidadãos e ontem 
ignorou os serviços secretos 
e foi para o meio da popula-
ção”, atravessando durante 
longos minutos o centro de 
Boston e tirando fotografias, 
ilustrou o luso-eleito.

Marcelo deixou de lado os 
papéis  e improvisou: “Por que 
não deixar o meu coração fa-
lar e dizer-vos o que sinto no 
fundo do coração?”. Come-
çou por manifestar gratidão 
por Portugal, pela amizade e 
parceria de muito tempo entre 
o país e os EUA, lembrando 

Marcelo o verdadeiro Presidente do
povo dá receita contra o populismo

10 de Junho em São Clemente 

Um domingo de muita satisfação e realização do Presiden-
te Agostinho e sua diretoria realizando a inauguração da 

estátua D. Afonso Henriques ao lado a Sra. Mariana Vieira 
da Silva adjunta do primeiro-ministro vinda de Portugal e o 
Embaixador Jaime Leitão. Detalhes na págs. 22 e 23

A comunidade portuguesa esteve reunida no último do-
mingo para as comemorações do Dia de Portugal, de 

Camões e das Comunidades Portuguesas. Na foto, discur-
sando, vemos a secretaria de estado adjunta do primeiro-
ministro Mariana Vieira da Silva ao lado do Embaixador Jai-
me Leitão. Detalhes na pág. 2

Belíssima programação na Paróquia do Venerável Santo 
Antônio dos Pobres para festejar o Dia de Portugal, da 

Raça e de Camões, com a apresentação do Coral Madrigal 
Cruz Lopes que realizou um magnífico concerto. Detalhes 
na última página tabloide

o atravessar do oceano nos 
séculos anteriores, nomeada-
mente de açorianos.

 “Nós adoramos unir, não 
dividir,  já na véspera, à che-
gada, lembrara que Portugal 
foi o primeiro país do mundo 
a reconhecer a independência 
dos EUA, em 1763.

“Como pode um Presiden-
te não estar perto das pesso-
as? As pessoas têm nomes, 
caras, sonhos. E são diferen-
tes. A única forma de evitar po-
pulismos é estando perto das 
pessoas”, e acabou aplaudido 
por dezenas de congressistas 
e cidadãos, lusodescenden-
tes. “Nós temos um território 

espiritual que é o da nossa 
língua, da nossa história, da 
nossa cultura, do nosso tra-
balho por todo o mundo, nós 
não fomos só os melhores 
quando atravessamos os oce-
anos, quando fomos a outros 
continentes, quando criamos 
comunidades por todo o mun-
do. Nós hoje somos os melho-
res nas artes, na ciência, nas 
empresas, no trabalho, temos 
o maior futebolista do mundo”.                                                                                                                        
Em Providence, onde partici-
pou no “Festival WaterFire”, 
um espetáculo de luzes e fogo 
no rio criado por portugueses 
para assinalar o Dia de Ca-
mões, Marcelo transportou 

uma das tochas que simbo-
lizam o espírito do país e in-
sistiu na tónica. “Nós somos 
os melhores porque somos 
um exemplo de trabalho, de 
honestidade, de lealdade, de 
respeito às vossas raízes, de 
memória das nossas terras de 
origem e nós chegamos aqui, 
integrámo-nos aqui, e somos 
tão portugueses como os que 
vivem no território físico de 
Portugal e somos tão bons 
americanos como os melho-
res americanos”. 

“Isso faz de nós uma pon-
te entre povos. Temos uma 
capacidade de compreender, 
de dialogar, de aproximar 
pessoas. Somos assim! Nós 
unimos, não dividimos. Nós 
criamos a paz, não a guerra. 
É essa a nossa força, é essa 
a vossa força”, declarou, re-
cebendo uma imensa ova-
ção, com a multidão a cha-
mar pelo seu nome: “Marcelo, 
Marcelo”. E  anunciou que 
voltará aos EUA em Novem-
bro, dessa vez para visitar a 
Costa Oeste, onde não vai 
desta vez. Um belíssimo  Dia 
de Portugal .

No requerimento das au-
dições, a que a agência Lusa 
teve acesso, no âmbito da 
comissão parlamentar de in-
quérito, proposta pelo BE, ao 
pagamento de rendas exces-
sivas aos produtores elétricos, 
o PSD requer ainda o depoi-
mento de 15 empresas e en-
tidades.

A encabeçar o requerimen-

to surgem “todos os primeiros-
ministros que exerceram fun-
ções no período objeto desta 
comissão”, que foi fixado entre 
2004 e 2018, querendo assim 
o PSD ouvir Durão Barroso, 
Pedro Santana Lopes, José 
Sócrates, Pedro Passos Coe-
lho e António Costa.

Os sociais-democratas 
pretendem ainda que prestem 

PSD quer ouvir Costa, Centeno e mais de
60 personalidades sobre rendas da energia

“Trata-se de uma campanha 
de promoção, que felizmente 
vem a par de outras que estão 
em curso para outros produtos, 
cujo objetivo é promover a pro-
dução nacional. É preocupação 
do Governo equilibrar no hori-
zonte de uma legislatura a ba-
lança agroalimentar nacional”, 
disse Capoulas Santos . 

A  Associação da Batata de 
Portugal e a  Associação Por-
tuguesa de Empresas de Dis-
tribuição apresentaram a cam-
panha de incentivo ao consumo 
de batata nacional que vai estar 
em cerca de 700 lojas do país, 
com o propósito de incentivar o 
consumo.

O presidente da Porbatata, 
António Gomes, defendeu que 
os portugueses devem comer 
batata nacional, justificando 
que “chega mais rápido ao pra-
to, porque é produzida próxima 
do local de consumo. É  fresca, 
tem muito boas características 
nutritivas e organoléticas e im-
plica menos horas de transpor-
te e menos gastos em energia 
de conservação que a batata 
importada”. E prosseguiu: “Não 
tem um grama de gordura, tem 
boa quantidade de vitaminas, 
com a vitamina C, e minerais, 
como o potássio. A campa-
nha tem ainda como parceiro 
a Associação Portuguesa de 
Nutrição e conta com o apoio 
do Ministério da Agricultura e, 
segundo disse António Gomes, 
“tem um impacto positivo para o 
ambiente, em comparação com 
a batata de outras origens”.

Capoulas Santos referiu 
ainda  que se tem assistido a 
“um aumento crescente” das 
exportações portuguesas, e 
que o setor agrícola “tem vindo 
a contribuir para esse objetivo, 
se bem que nem sempre seja 
fácil de alcançar, porque quan-
do melhora o rendimento das 
famílias aumentam também as 
importações”.

Governo quer batata 
a ajudar a equilibrar 
balança comercial 

agroalimentar

depoimento na comissão de 
inquérito “todos os ministros 
com a tutela da área da Ener-
gia que exerceram funções no 
período objeto desta comis-
são”, incluindo, entre outros, o 
antigo titular da pasta Manuel 
Pinho e o atual, Manuel Caldei-
ra Cabral. O atual responsável 
pelas Finanças, Mário Cente-
no, é outra das personalidades 
que o PSD quer chamar.

 Armando Vara é o nome 
que surge em primeiro lugar 
na alínea do requerimento 
referente a “presidentes dos 
Bancos, ou seus representan-
tes em Portugal no caso de se 
tratar de algum banco estran-
geiro, que participaram nas 
operações das várias fases 
de privatização da EDP e os 
administradores responsáveis 
de concessão de crédito aos 
projetos de energias renová-
veis de maior dimensão que 
exerceram funções no perío-
do objeto desta comissão”.

Nas autarquias, o pro-
cesso de pagamento está 
mais avançado, mas os 
resultados estão longe de 
agradar a todos os trabalha-
dores que se queixam de te-
rem começado a ser pagos 
sem terem sido notificados 
dos pontos da avaliação de 
desempenho que justifica-
ram a progressão. Nas con-
tas de José Correia, do Sin-
dicato dos Trabalhadores da 
Administração Local, cerca 
de metade das autarquias 
não fez esta notificação ou 
não começou a pagar. Ana 
Avoila, da Frente Comum, 
acrescenta que há queixas a 
chegar aos sindicatos.

Este tipo de omissões é 

Milhares ainda aguardam pelo acréscimo salarial

transversal a autarquias de 
menor dimensão e a algumas 
capitais de distrito, precisa 
José Correia, exemplifican-
do com os casos da Guarda, 
Amadora ou Funchal.

Mas este não é o único 
elemento que está a causar 

mal-estar entre trabalhadores 
abrangidos pelo descongela-
mento, que, segundo os nú-
meros apontados inicialmen-
te, deverá chegar a cerca de 
420 mil trabalhadores.

Outro dos pontos que está 
a embrulhar o processo tem 
a ver com a solução que foi 
criada para os funcionários  
que se encontravam na base 
da carreira e cujo salário foi 
engolido pela atualização do 
salário mínimo. Para evitar 
que o descongelamento se 
traduzisse para estes traba-
lhadores num acréscimo de 
apenas 3,58€, o Governo 
determinou que avançassem 
para a posição remuneratória 
seguinte, de 635,07€.

É um dos trimestres mais 
lucrativos de sempre no mer-
cado imobiliário nacional. En-
tre janeiro e março deste ano 
realizaram-se negócios no 
valor de 850 milhões de euros 
no segmento comercial, onde 
se incluem os edifícios de es-
critórios mas também as gran-
des superfícies comerciais.

Os analistas notam que, 
entre as principais operações 
de peso  no mercado ao longo 

do primeiro trimestre, desta-
cam-se a transação do Centro 
Comercial Dolce Vita, compra-
do pela AXA Investment  numa 
operação de 230 milhões de 
euros, mas também a venda 
da Blackstone à francesa Im-
mochan de um portfolio com-
posto pelo Sintra Retail Park, 
Forum Sintra e Forum Montijo 
no valor total de 411 milhões 
de euros.

A Sonae Sierra e a Espa-

nhola Armórica compraram o 
Serra Shopping, na Covilhã, 
por 32,5 milhões de euros.

Pedro Valente, responsá-
vel de mercado da Worx, ex-
plica que “a performance ve-
rificada no primeiro trimestre 
de 2018 veio comprovar os fo-
recasts avançados no final de 
2017 sobre os resultados mui-
to positivos esperados para o 
mercado de investimento em 
Portugal”.

Imobiliário atrai investimentos de 850 milhões

IgreJa Santo antônIo doS PobreS
Comemora o 10 de Junho

Inauguração
da eStátua
d. afonSo
henrIqueS

Uma verdadeira confraternização na Casa de Viseu no 
passado domingo, onde foram comemorados os aniver-

sários dos seus Rancho Folclóricos Mirim e Adulto. Deta-
lhes na pág. 2

VISIenSeS feSteJaram SeuS
ranChoS folClórICoS

Esta semana estamos 
circulando com uma edição 

especial ao Dia 10 de Junho, 
em homenagem ao Dia de 

Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas 

no mundo, além da 
nossa tradicional Revista 

Comemorativa à datas, festivas 
com artigos de autoridades 

portuguesas e brasileiras de 
nosso colaboradores

edIção eSPeCIal e reVISta
10 de Junho
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Dia 10 De Junho no Palácio São clemente

Presente nas 
comemorações 
do 10 de junho, 
no Palácio São 
Clemente, a 
Secretária de 
Estado Adjunta 
do Primeiro-
Ministro de Por-
tugal, Mariana 
Vieira da Silva. 
Na foto, quando 
realizava seu 
discurso come-
morativo

O Cônsul de 
Portugal, no 
Rio de Janeiro 
Embaixador
Jaime Leitão 
no seu 
pronuncia-
mento sobre 
a grande data 
importante 
para todos nós 
- 10 de Junho

Comunidade Por-
tuguesa presente 

no Palácio São 
Clemente: Rose 

Boaventura, esposo 
Camilo Leitão, Dr. 
Francisco Gomes 

da Costa – Pre-
sidente do Real 

Gabinete Português 
de Leitura, Dra. 

Maria de Fátima, 
esposo Vereador 

Paulo Pinheiro, 
Presidente da Casa 

do Porto, Manuel 
Branco, esposa D. 

Berta Branco

Consulesa Maria Eduarda e D. Guiomar, num 
close para o Portugal em Foco

Durante a solenidade vemos a fadista Maria Alcina, o Cônsul Adjunto 
João de Deus e a Consulesa Leelia Laurments

Presente ao Palácio São Clemente, Dr. Fernando Guedes, Presi-
dente do Clube Português de Niterói e o casal Manuel Branco Presi-
dente da Casa do Porto e esposa, D. Berta Branco

Num destaque, no Palácio São Clemente, o 
empresário Antônio Correia e esposa Concei-
ção porticipando da linda festa em comemora-
ção ao Dia 10 de Junho

A Comunidade Portu-
guesa do Rio de Janeiro, 
compareceu, no último do-
mingo, nas dependências 

mos também registros em 
videos onde várias pes-
soas destintas falaram 
sobre o Dia 10 de Junho, 
gostariamos de parabeni-
zar a nossa Teresa Ber-
gher que falou muito bo-
nito e para terminar um 

show da dupla ... Fulano e 
Siclano......... sensacional 
também.

Uma data muito es-
pecial. A seguir à soleni-
dade, foi oferecido aos 
presentes um delicioso 
coquetel.

     (55 21) 2220-1083          –      portugal.foco@gmail.com 
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Presidente do 
Conselho das 
Comunidades 
Portuguesas, 
Dr. Flávio 
Martins, com 
os amigos 
Camilo leitão, 
Rose Boaven-
tura, Ernesto 
Boaventura 
e Antônio 
Cardão

Mais amigos 
presentes no 
dia 10 de junho, 
em São Cle-
mente: Maria 
Helena Rama-
lhoto, Agostinho 
dos Santos, o 
vice-presidente 
Beirão Luís 
Ramalhoto e a 
diretora Flávia 
Mariath

O Deputado Federal Otávio leite esteve presente à solenidade no 
Palácio São Clemente. Na foto, o Cônsul Jaime Leitão e Felipe Men-
des

Um domingo muito agradável, no Palácio São Clemente, onde ve-
mos o Cônsul Adjunto, João de Deus, Consulesa Leelia Laurments, 
vereadora Teresa Bergher, assessora Luciane Martins

Num close deste jornal vemos o Presidente da Casa da Vila da Feira 
Ernesto Boaventura, com o casal Lúcia Abreu e o esposo Antônio 
Abreu, da nova Marataize

do Palácio de São Cle-
mente, em Botafogo, para 
celebrar o Dia de Portugal, 
dia de Camões, da Raça e 

das Comunidades Portu-
guesas no Mundo.

Uma tarde muito agra-
dável, onde o Cônsul Jai-

me Leitão e a Consulesa 
Maria Eduarda, recepcio-
naram à todos com muito 
carinho e fidalguia. Dan-
do início à solenidade, a 
Cerimônia teve o Embai-
xador Jaime Leitão, rea-
lizando um discurso co-
memorativo enaltecendo 
a importância desta data 
festiva. 

Dando prosseguimen-
to, discursou a Secretária 
Adjunta do Primeiro-Mi-
nistro de Portugal, Ma-
riana Vieira da Silva, que 
esteve no Rio de Janeiro 
para participar das come-
morações do dia 10 de 
junho, Dia de Portugal, 
comemorado, em todos 
os cantos do mundo onde 
houver portugueses. Tive-

Os músicos, Isabel Silvestre e José Barros 
Abrilhantaram com belissimas músicas
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Notas.. ...e mais

Otávio Leite e o Geraldo Alckmin
na Casa de Vila da Feira do RJ

Na semana passada a 
Comunidade Portuguesa, 
prestigiou a presença de au-
toridades políticas na Casa 
da Vila da Feira do Rio de 
Janeiro.

A cerimônia foi aberta pelo 
Deputado Federal Otavio Lei-
te (PSDB-RJ). O Pré-candi-
dato do PSDB à Presidência 
da República, Geraldo Alck-
min, anunciou quarta-feira 
(06) no Rio de Janeiro seu 
programa de governo para 
Segurança Pública do País, 
em coletiva de imprensa na 
Casa Vila da Feira, na Tijuca.

“Hoje, o tema político é só 
o tema da Segurança Públi-
ca. A política aqui é a segu-

Deputado 
Federal 
Otávio Leite, 
durante o 
seu discurso 
na apresen-
tação do 
pré-candida-
to do PSDB 
a presidência 
Geraldo 
Alckmin

Pré-candidato 
do PSDB, à 
Presidência 

da República, 
Geraldo Alck-
min, quando 

fazia o lança-
mento do seu 
Programa de 

Governo para 
segurança 
pública do 

País

Durante a estadia no Rio de Janeiro a comitiva Portuguesa a 
Secretária de Estado Adjunta do Primeiro Ministro de Portugual 
Mariana Vieira da Silva e Sr. Miguel Rodrigues Cabrita Chefe 
do Gabinete da Secretaria Adjunto do Primeiro Ministro Antônio 
Costa que foram convidados para a visitação ao Real Gabinete 
Português de Leitura, onde o seu Presidente Dr. Francisco Go-
mes da Costa, ao lado do Embaixador Cônsul de Portugal no 
Rio Jaime Leitão recepcionaram a comitiva que ficou impressio-
nada com a magnitude da instituição centenária de Portugal no 
Brasil, um dos acervos bibliotecário mais importante com obras 
literárias de grande expressão, que acabou de completar 181 
anos de fundação.

rança. Escolhemos o Rio de 
Janeiro exatamente porque 
essa é uma preocupação 
atual dest Estado. Não é 

comum você ter uma inter-
venção federal. Nós preten-
demos dar toda a prioridade 
para isto. Isso tem que estar 

na agenda do Governo Fe-
deral, vamos focar na ques-
tão da Segurança Pública”, 
acentuou.

Visita ao Real Gabinete
Português de Leitura da comitiva 
do Primeiro Ministro Português

Um registro da visita da comitiva. Na foto vemos, Sra. Maria Vieira da 
Silva e Miguel Cabrita na foto ao lado Dr. Francisco Gomes da Costa, 
Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, e o Cônsul de Por-
tugal  no Rio de Janeiro, o Embaixador Jaime Leitão

Sessão Solene em comemoração aos 51 anos do Arouca

Tony Correia orador oficial da noite festiva doaniversário do 
Arouca Barra Clube

e No Palco do Arouca vemos  seus diretores reunidos diante do Bolo comemorativo aos 51 anos do 
clube,do seu rancho folclórico    

Na última sexta-feira 
foi realizada uma bonita  
solenidade em come-
moração ao aniversá-
rio da Casa e do seu 
Rancho Folclórico, e 
também a reestréia do   
Rancho  Folclórico Se-
mentes do Arouca  que 
está de volta, com força 
total com seu ensaiador 
Batista, sempre muito 
atuante.

Dia muito especial 
para a família arou-
quense que prestigiou o 
evento, que teve o ator 
Tony Correia como  ora-
dor da Sessão Solene, 
que  por sinal, atuou bri-
lhantemente.  

sitaVa fecha acordo com taP para aumento salarial de 
12% em cinco anos
O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos fe-
chou um acordo de atualização salarial com a TAP para os 
próximos 5 anos,  um aumento de 5% este ano e, pelo menos, 
7% nos 4anos seguintes. “Para o ano de 2020, se a inflação 
for superior a 2%, a TAP garantirá que não haverá perda sala-
rial pagando esse diferencial”. O acordo prevê ainda para os 
próximos cinco anos uma revisão das anuidades, subsídio de 
turnos, subsídio de refeição e subsídio de certificação.
mundial de futebol faz disparar venda de televisões
Quando a Seleção Portuguesa de Futebol entrar em campo 
amanhã pela primeira vez no Mundial,  milhares de portugue-
ses vão acompanhar o jogo em televisores novos em folha. É 

o esporte  a funcionar como catalisador da economia: o Mundial 
de futebol fez aumentar a venda de televisores em Portugal.
CGtP conta ter “grande manifestação” em Lisboa contra 
política laboral
“Vamos ter uma grande manifestação em Lisboa, que poderá 
ser o ponto de partida para a intensificação da ação reivindica-
tiva nos locais de trabalho”, disse João Torres, da Intersindical. 
Segundo o sindicalista, estão contratados mais de 150 auto-
carros para transportar trabalhadores até Lisboa e quatro trens  
com partida do Porto. “A semana foi muito positiva em mobili-
zação, realizaram-se centenas de plenários por todo o país, e 
os trabalhadores mostraram-se disponíveis e mobilizados para 
a luta”, disse, lembrando o esforço individual e coletivo que foi 
feito nas últimas semanas. 

Palacete no Porto transformado em hotel de luxo com in-
vestimento de quase 3 milhões
A Invenio Engenharia, empresa de construção no Porto, vai rea-
bilitar um antigo palacete na zona histórica, na Rua de São João, 
para transformá-lo num hotel de luxo. Uma intervenção que atinge 
os 2,7 milhões de euros.A firma de construção já iniciou as obras 
que têm um prazo de execução de 15 meses. A Invenio estima 
que o palacete fique totalmente concluído no segundo semestre 
de 2019. O edifício do século XVIII estava ao abandono há mais 
de dez anos e com sinais de degradação tanto no interior como 
no exterior. O projeto  pretende evocar o Porto burguês do século 
XVIII. O edifício estava ao abandono há mais de 10 anos e com 
sinais de degradação tanto no interior como no exterior. O projeto  
pretende evocar o Porto burguês do século XVIII.
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Regiões & Províncias

O presidente da Câma-
ra Municipal de Águeda, 
Jorge Almeida, acaba de 
inaugurar a requalificação 
do Parque da Garganta/Ri-
beiro, instalado junto ao Rio 
Marnel, na zona da Gargan-
ta, em Valongo do Vouga. 
A obra foi proposta por Ana 
Paula Lima, António Portilho, 
Sónia Herculano, cidadãos 
de Valongo do Vouga, no 
âmbito da edição 2016/2017 
do Orçamento Participati-
vo de Águeda, inscrita com 
o valor de 22.140 euros. A 
proposta apresentada e ago-
ra executada contemplou a 

Valongo do Vouga inaugura 
“novo” Parque da Garganta

ÁGUEDA

Obras de reparação no 
Passeio Marítimo

VISEU

ALBERGARIA-A-VELHA

Informam-se os uti-
lizadores do Passeio 
Marítimo que a Câma-
ra Municipal de Oeiras 
deu início às obras de 
reparação dos danos 
provocados pelas in-
tempéries ocorridas no 
último inverno, no tro-
ço compreendido entre 
Paço de Arcos e Santo 
Amaro de Oeiras.

Face à natureza da 
intervenção a realizar 
e de modo a garantir a 
segurança de pessoas 

e bens, pontualmente 
poderá haver neces-
sidade de restrição 
de passagem, sempre 
com acessos alternati-
vos.

Solicita-se, assim, 
compreensão para o 
eventual incômodo que 
os trabalhos possam 
causar, salientando-se 
que se trata de uma 
obra inadiável, face à 
garantia da seguran-
ça dos utilizadores do 
Passeio Marítimo.

O presidente da Câ-
mara de Viseu, Almeida 
Henriques, e o secretário 
de Estado do Ambiente, 
Carlos Martins, mostra-
ram-se ontem confiantes 
quanto à possibilidade de 
ser encontrada uma solu-
ção que permita ‘levar a 

Empresa intermunicipal
será uma realidade

limpeza das espécies infes-
tantes ao longo da margem 
do Rio Marnel, a plantação 
de novas espécies autócto-

nes, a colocação de mesas 
e bancos e equipamentos de 
manutenção rústicos, bem 
como a sinalética de localiza-

Porto Salvo, Oeiras, Paço de 
Arcos e Caxias são destinos das 

próximas visitas de trabalho

O ministério da Econo-
mia, através da secretaria de 
Estado do Comércio, quer 
atingir 50 mil empresas com 
o programa “ComércioDigi-
tal.pt”.

O ministro da Economia, 
em declarações ao Diário do 
Minho na altura de tomada de 
posse da Associação Comer-
cial de Braga, já havia avan-
çado em primeira mão que 
o programa «pretende mo-
dernizar e capacitar» as pe-
quenas e médias empresas 

na «adoção de uma efetiva e 
consequente presença na in-
ternet, utilização e aquisição 
de ferramentas de marketing 
digital», para um crescimen-
to sustentável e globalizado 
dos seus negócios.

Hoje, em lançamento ofi-
cial em Viana do Castelo, um 
dos concelhos que será sede 
deste programa, o secretá-
rio de Estado do Comércio, 
Paulo Ferreira, referiu que o 
programa vai durar dois anos 
e terá mais de 150 iniciativas.

VIANA DO CASTELO

VALENÇA

“Comerciodigital.pt” quer colocar 50 mil empresas “na rede” 

bom porto’ a criação da 
empresa intermunicipal de 
abastecimento de água, 
que, além de Viseu, junta 
Mangualde, Nelas, Penal-
va do Castelo, Oliveira de 
Frades, Vouzela, S. Pedro 
do Sul e Vila Nova de Pai-
va. Viseu

ção. Antes do descerramento 
da placa inaugural pelo pre-
sidente da Câmara, em con-
junto com os proponentes e 
o presidente da Junta de Fre-
guesia de Valongo do Vouga, 
Filipe Falcão, decorreu uma 
caminhada com cerca de 80 
participantes desde a Junta 
de Freguesia até ao Parque 
da Garganta, um espaço que 
a população local associa 
com o passado recente da 
freguesia, já que este não 
era apenas o local para 
a lavagem de roupa, mas 
também um espaço de ba-
nhos de Verão.

TERRENOS - CASAS NO BRASIL

VENDE OU PERMUTA POR CASAS E TERRENOS EM PORTUGAL

Terrenos no Rio de Janeiro, património imobiliário que pretendemos vender ou permu-
tar 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

Uma parceria entre a 
Metricent - Metrologia In-
dustrial, empresa de Alber-
garia-a-Velha, e a Hexagon 
Manufacturing Intelligence 
resultou na criação de um 
novo centro tecnológico no 
concelho, inaugurado ontem 
ao final da tarde. Na prática, 
a colaboração entre as duas 
companhias resultou no de-
senvolvimento de um pólo 
do metrologia, digitalização 

Parceria entre empresas
cria centro tecnológico

e scanning que se assumi-
rá como um “apoio fulcral às 
mais diversas empresas que 
operam em território nacio-
nal”. “Para além de tecnologia 
de ponta e quadros altamente 
qualificados, este centro tec-
nológico capacitará o tecido 
empresarial, tornando-o mais 
competitivo, eficiente e pro-
dutivo”, explicou ao Diário de 
Aveiro Carla Carvalho, geren-
te da Metricent.

Agrupamento transfrontei-
riço abrange mais de três mil 
quilômetros quadrados de ter-
ritório e 375.995 habitantes.

A Mesa da Assembleia 
Geral do Agrupamento Euro-
peu de Cooperação Territorial 
(AECT) Rio Minho, constituí-
da na quarta-feira, aprovou o 
plano de atividades para o ano 
2018 com um orçamento de 75 
mil euros, informou hoje aque-
le agrupamento.

Agrupamento Europeu 
do Rio Minho define 
plano de atividades

O presidente da Câ-
mara Municipal de Oei-
ras realiza uma visita 
de trabalho à fregue-
sia de Porto Salvo e à 
União das Freguesias 
de Oeiras e São Julião 
da Barra, Paço de Ar-
cos e Caxias, no próxi-
mo dia 1 de junho.

Vila Fria, Palácio 
Flor da Murta, Alto do 
Lagoal e Grupo Des-

portivo Unidos Caxien-
ses fazem parte do 
roteiro desta visita na 
qual, como habitual-
mente, Isaltino Morais 
se fará acompanhar 
por vereadores, diri-
gentes e técnicos mu-
nicipais.

Fique, entretanto, a 
par do que se passou 
na última visita de tra-
balho, a Porto Salvo.

A Mesa da Assembleia Ge-
ral foi constituída, numa ses-
são celebrada na sede, em 
Valença, e presidida pela res-
ponsável pela região galega de 
Pontevedra, Carmela Silva, e 
pelo presidente da Comunida-
de Intermunicipal (CIM) do Alto 
Minho, José Maria Costa.

A constituição da Assem-
bleia do Agrupamento foi o 
último passo na formalização 
daquele agrupamento trans-
fronteiriço.
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PÓVOA DE LANHOSO

A Póvoa de Lanhoso 
acolhe, no próximo domin-
go, 10 de junho, o II En-
contro de Percussão Ma-
ria da Fonte. O Encontro 
começa pelas 15h15, no 
campo da Feira. Partici-
pam nesta tarde seis gru-
pos de “bombos”: o grupo 
organizador “Os Marias”, 
o grupo “Alvorada da Ca-
breira” (Vieira do Minho), o 
grupo “Bombos com Alma” 
(Braga), o grupo “Bombart” 
(Braga) e o grupo “Valquí-
rias” (Póvoa de Lanhoso). 
Pelas 16h45, antes do en-
cerramento, ainda atua o 
grupo “FunParra” (Palme-
la). Para as 14h30, está 
marcado o acolhimento 
dos grupos nos Paços do 
Concelho, dali se dirigindo 
os grupos, em cortejo, até 
ao Campo da Feira, onde 

se realizam as atuações. 
De lembrar que “Os Marias 
- Grupo de Percussão do 
Theatro Club” comemorou 
no passado mês de feve-
reiro o seu 3º aniversário 
enquanto grupo. Foi criado 
pela Câmara Municipal da 
Póvoa de Lanhoso, através 
do Pelouro da Cultura, que 
decidiu apostar na percus-
são tradicional portuguesa, 
de modo a continuar a pro-
mover as nossas tradições. 
Desde o seu surgimento, 
têm sido inúmeras as atu-
ações dentro e fora do con-
celho. Uma atuação recen-
te aconteceu no passado 
domingo, dia 3 de junho, 
na abertura do Semana 
da Saúde e Qualidade de 
Vida, promovida pela Câ-
mara Municipal da Póvoa 
de Lanhoso.

II Encontro de Percussão Maria 
da Fonte, na Póvoa de Lanhoso

MANTEIGAS

MANTEIGAS

VILA rEAL

VOuzELA

MArINHA GrANDE

PEDrA SALGADAS

Penhas Douradas

MANGuALDE

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

Para conhecer ainda mais 
de perto a realidade dos ser-
viços nacionais de saúde do 
concelho de Mangualde, fo-
ram efetuadas visitas à USF 
de Terras de Azurara (Uni-
dade de Saúde Familiar), à 
USF de Mangualde e à ECL 
– Equipas Coordenação Lo-
cal para os Cuidados Conti-
nuados Integrados.

As visitas foram efetu-
adas pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Man-
gualde, João Azevedo, pela 
Presidente da ARS Centro, 
Rosa Reis Marques, pelo 
Presidente ACES Dão La-
fões, António Grade, e pela 

Vereadora da Saúde da Câ-
mara Municipal de Mangual-
de, Maria José Coelho, e de-
correram durante a manhã 

de ontem, dia 7 de junho.
“Estabelecer ainda uma 

maior proximidade com as 
problemáticas da saúde lo-

cal, dos serviços nacionais 
de saúde, a fim de encontrar 
sempre as melhores solu-
ções para as populações, foi 
o objetivo desta visita”, su-
blinha João Azevedo. “Que-
remos estar sempre próximo 
das populações, próximo dos 
seus problemas, porque só 
assim se encontram as solu-
ções adequadas e possíveis”, 
conclui o edil mangualdense.

Foi ainda estabelecido 
um protocolo de colaboração 
entre a Câmara Municipal de 
Mangualde e a USF de Man-
gualde, que visa a cedência, 
por parte da autarquia, de al-
guns equipamentos.

Reabriu no passado dia 
30 de maio, quarta feira, o 
espaço de restauração e be-
bidas do Jardim Luís de Ca-
mões, no Centro Tradicional 
da Marinha Grande.

O edifício municipal, que 
foi alvo de requalificação por 
parte da Câmara através de 
um investimento de cerca de 
200 mil euros, vai agora ser 
gerido pela empresa a quem 
foi adjudicada a sua explora-
ção.

A obra visou a adequação 
deste espaço às normas le-
gais e regulamentares de sa-
lubridade e segurança contra 

risco de incêndio, correção de 
deficiências físicas e funcio-
nais de utilização, renovação 
das infraestruturas, materiais 
de revestimento e arranjos 

exteriores.
No âmbito da reabilitação, 

foi ainda contemplada a am-
pliação substancial das insta-
lações e adequação normati-

No próximo domingo, dia 
11 de Março será realizada 
a XXXVI edição da Prova 12 
Kms Manteigas  - Penhas 
Douradas, por iniciativa do 
CCD dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Mantei-
gas. A “corrida de montanha 
mais antiga do país” inclui 
prova de montanha de 12 
kms, prova de BTT e ciclotu-
rismo de 7 kms e uma cami-
nhada de 7 kms. A iniciativa 
tem a vertente de Corrida 
Solidária da APAV - Asso-
ciação Portuguesa de Apoio 
à Vítima. A Prova 12 Kms 
Manteigas - Penhas Doura-

das tem em disputa troféus 
e prémios monetários para 
os 10 primeiros da geral, 3 
primeiros de cada escalão e 
3 melhores equipas. Haverá 
ainda prémios de participa-
ção para atletas (medalha), 
caminheiros e BTT Ciclotu-
rismo (t’shirt). A XXXVI edi-
ção da Prova 12 Kms Mantei-
gas - Penhas Douradas tem 
os apoios da Câmara Munici-
pal de Manteigas, Manteigas 
- Trilhos Verdes, da APAV, da 
Federação Portuguesa de 
Montanhismo e Escalada, do 
Circuito Nacional de Monta-
nha e da Terras de Aventura.

Vouzela é, no âmbito 
dos territórios de baixa 
densidade, o concelho 
que está em primeiro lu-
gar na capacidade de 
atrair investimentos.

O anúncio foi feito pelo 
secretário de Estado do 
Desenvolvimento e Co-
esão, Nelson Souza, na 
passada sexta-feira, dia 
25. Durante a cerimônia 

Lidera na captação de
investimentos privados

de lançamento da primei-
ra pedra da ESURFACE 
Portugal, que vai instalar-
se na Zona Industrial do 
Monte Cavalo, o gover-
nante adiantou que, nos 
últimos dois anos, mais 
de 100 milhões de euros 
de investimento privado 
foram aprovados para o 
concelho no quadro do 
Portugal 2020.

A empresa Minercell, que está em fase de construção 
na Zona Industrial de Oliveira de Frades, vai-se dedicar 
à produção de painéis de revestimento de fachadas de 
edifícios 100 por cento recicláveis e resistentes ao fogo. 
O investimento ronda os 10 milhões de euros e já está 
a criar postos de trabalho, que poderão ser aumentados 
assim que começar a fase da produção.

Investimento de 10 milhões de euros 
já está a criar postos de trabalho

 “O Cenáculo do Leitão” 
reforça a sua presença com 
novo espaço em Mondrões

“O Cenáculo do Leitão” 
alargou a sua influência na 
área da restauração com 
um novo estabelecimento, 
desta feita na freguesia de 
Mondrões.

 A intenção é dar conti-

nuidade à filosofia do es-
paço que os proprietários 
já têm perto do Nosso Sho-
pping, com a promoção dos 
pratos de carne, com espe-
cial atenção para o leitão e 
a picanha. Apesar de não 
ser tão solicitado, o peixe 
não é totalmente esquecido, 
pois têm

Célia Mourão

Café do Jardim Luís de Camões reabre
va à sua função apelativa de 
convívio e lazer. O projeto de-
finiu o mínimo de 60 lugares 
sentados no interior, maior 
aptidão funcional dos novos 
compartimentos interiores, 
a otimização dos consumos 
energéticos e a requalifica-
ção da área de esplanada e 
seus acessos.

Em todos os trabalhos 
realizados foi considerada a 
preservação de uma cércea 
e volume enquadrados no 
jardim municipal e o aumento 
da atratividade económico-
social em torno do equipa-
mento alvo de reabilitação.

Dezenas de pessoas protestaram no 
dia 7 de junho em Pedras Salgadas contra 
o anunciado encerramento do balcão da 
Caixa Geral de Depósitos, na Avenida Lo-
pes de Oliveira. 29 de junho é a data pre-
vista para o fecho. Tendo conhecimento da 
intenção de encerramento deste serviço, 
os autarcas locais reuniram, nesta manhã, 
com a diretora financeira da instituição, 
para perceber os critérios que levaram à 

decisão. Alberto Machado, presidente da 
autarquia de Vila Pouca de Aguiar, fala 
de uma agência que “dá lucro”, que serve 
“cerca de 5 mil pessoas por mês” e cen-
tenas de empresas do norte do concelho, 
sendo por isso “completamente descabido” 
equacionar, sequer, o seu encerramento. 
Após a reunião, tomando conhecimento da 
decisão oficial, o autarca considerou “uma 
hipocrisia” o Governo falar em descentra-

lização e em medidas que beneficiam o 
interior quando uma empresa pública, “ig-
norando os resultados líquidos da agên-
cia”, decide encerrar o balcão “apenas por 
critérios meramente geográficos”.

A Caixa Geral de Depósitos em Pedras 
Salgadas emprega, atualmente, quatro 
pessoas. Tem instalações próprias e está 
localizada nesta vila termal há cerca de 
duas décadas.

Caixa Geral de Depósitos vai fechar em Pedras Salgadas
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A Sonae tinha dez va-
gas de emprego para tec-
nologias de informação. 
Oferecia 1000 euros por 
mês, mais subsídios... não 
conseguiu preenchê-las. 
As TI estão no auge, as 
faculdades portuguesas, 
que todos os anos liber-
tam centenas de jovens 
talentos, não respondem 
à crescente procura. E há 
já empresas estrangeiras 
a virem contratar a Portu-
gal os profissionais mais 
qualificados. “Mil euros é 
praticamente o salário mí-
nimo a pagar na área”, diz 
Paulo Ayres, manager de 
TI na Spring Professional 
Portugal. “A escassez de 
mão-de-obra está a gerar 
uma grande pressão sala-
rial”, diz  Victor Pessanha, 
manager na Hays.

Na fase de candidatu-
ras, “tínhamos uma pool 
grande, mas não conse-
guimos preencher as dez 
vagas”, reconhece Ana Vi-
cente, talent manager da 
Sonae. O grupo presidido 
por Paulo Azevedo, que 
desde 1986 promove o Pro-
grama Contato, uma inicia-
tiva que visa captar talentos 
com diferentes formações 
para o grupo, oferecia um 
estágio de 9 meses aos jo-
vens selecionados e uma 
remuneração de 1000 eu-
ros, a que acresce subsídio 
de almoço e benefícios de 
colaborador.

“A procura de perfis tec-

Impostos e biocombustíveis encarecem 
combustíveis em Portugal face a Espanha

A diferença de preços nos 
combustíveis rodoviários en-
tre Portugal e Espanha acen-
tuou-se desde 2017, com a 
carga fiscal e as metas de 
incorporação de biocombus-
tível mais pesadas a elevar o 
custo no mercado português, 
segundo a Autoridade da 
Concorrência.

Segundo dados da Co-
missão Europeia, na sema-
na de 4 de junho, o preço do 
diesel era em média 14 cen-
tavos por litro mais alto em 
Portugal, diferença que dis-
parava para 25 centavos por 
litro na gasolina 95 . Nessa 
semana, o litro do diesel cus-
tava em média 1,38 euros 
em Portugal , e 1,24 euros/
litro na Espanha, quando, 
antes de impostos e taxas, 
o diferencial era no sentido 
oposto - em Portugal custava 
0,652 euros/litro e em Espa-
nha 0,659 euros/litro.

Na  gasolina 95, o dife-

rencial de preços agrava-se 
para cerca de 25 centavos 
dos dois lados da fronteira, 
1,59 e 1,34 euros/litro, quan-
do o valor, antes de aplica-
dos os impostos e taxas, era 
igual, de 0,64 euros/litro.

Mais de metade do preço 
de venda dos combustíveis 
em Portugal resulta de taxas 
e de impostos, representan-
do o Imposto Sobre os Pro-
dutos Petrolíferos, aumen-
tado em 2016 - 44,3% do 

preço da gasolina e 36,8% 
do preço do diesel. Segundo 
a Concorrência, os custos 
de política fiscal aumenta-
ram 56% no diesel  e 26% na 
gasolina desde 2004, data 
da liberalização do setor dos 
combustíveis.

Numa análise à formação 
do preço dos combustíveis, 
feita em 22 de fevereiro, a 
carga fiscal representava 
63% do preço de venda ao 
público da gasolina e 56% do 

nológicos tem ganho uma 
relevância cada vez maior 
na Sonae. É uma neces-
sidade transversal a todo 
o mercado de trabalho, o 
que levanta uma guerra de 
talento, onde a oferta e a 
procura estão desequilibra-
das”, justifica Ana Vicente.

“Há efetivamente uma 
falta de mão-de-obra na 
área das TI”, realçou Inês 
Buekenhout, consultora 
de TI & Digital Division da 
Robert Walters Portugal. E, 
diz Paulo Ayres, “se o nú-
mero de candidatos nesta 
área duplicasse ainda con-
tinuaria a existir procura 
por parte das empresas”.

Como captar e reter 
talento? Um plano de pro-
gressão de carreira e salá-
rio atrativo são as soluções 
mais valorizadas pelos jo-
vens, mas o ideal é serem 
acompanhadas por bene-
fícios como a flexibilidade 
de horários, incorporando 
o trabalho remoto, um am-
biente de trabalho diverti-
do e descontraído, forma-
ções contínuas e desafios, 
projetos inovadores. Sa-
lários de 1000 euros são 
“salários de entrada” e “os 
nossos profissionais são 
altamente cotados no mer-
cado estrangeiro, retê-los 
em Portugal é um desafio”, 
diz Pedro Amorim. Irlan-
da, Alemanha e Estados 
Unidos são os principais 
destinos dos jovens espe-
cializados em TI.

O Estado vai colocar à 
venda os antigos terrenos 
da Lisnave numa operação 
que terá lugar no primeiro 
trimestre de 2019. Os ter-
renos serão vendidos num 
único lote de 630 mil me-
tros quadrados.

A notícia esta numa en-
trevista de Miguel Cruz ao 
jornal Público.

O presidente da Parpú-
blica, a holding que detém 
participações sociais (TAP, 
Galp e Águas de Portugal) 
e ativos imobiliários do Es-
tado, anunciou que os ter-
renos situados em Almada 
vão mesmo ser vendidos.

Estado vai vender terrenos da
antiga Lisnave num único lote

“Entrámos agora na 
fase de avaliação dos ter-
renos, e elaboração do 
caderno de encargos, que 
deve estar concluída até 
ao final do ano.  O valor da 
venda não foi divulgado, 
mas o presidente da Par-
pública admite que a possi-
bilidade do novo aeroporto 
ser construído no Montijo 
pode ajudar ao negócio, 
uma vez que “ajuda a ter 
uma atenção diferente, não 
apenas para os terrenos da 
Margueira [onde se situa-
vam os estaleiros da Lisna-
ve], mas sobre todo aquele 
arco ribeirinho sul”.

Entre 2007 e 2017, as 
vendas de Vinho Verde para 
o mercado norte-americano 
cresceram de 4,9 milhões 
de euros para 13,43 milhões 
de euros, fazendo com que 
o valor das vendas nos Es-
tados Unidos corresponda, 
atualmente, a 21,8 % das ex-
portações deste produto .

Estes valores correspon-
dem a um crescimento das 
vendas, em termos mate-
riais, de 2,5 milhões de litros 
em 2007 para 5,1 milhões 
em 2017, referem dados for-
necidos à Lusa pela Comis-
são de Viticultura da Região 
dos Vinhos Verdes .

Os indicadores apontam 
que o consumo de vinho 
pelos norte-americanos tem 

Exportação de Vinhos Verdes
para os EUA quase triplicou

preço do diesel.
Em 2017, o Governo dei-

xou de rever o valor do im-
posto, apesar da subida do 
preço do petróleo.

Segundo a análise da 
Concorrência, “os preços 
médios dos combustíveis 
rodoviários em Portugal fo-
ram consistentemente mais 
competitivos que os preços 
médios praticados em Es-
panha a partir de 2013, na 
gasolina 95 e, a partir de 
2014, no gasóleo rodoviá-
rio”, mas, acrescenta, “esse 
desempenho foi, contudo, 
interrompido no terceiro tri-
mestre de 2015”.

Além da carga fiscal mais 
pesada do que em Espanha, 
em Portugal a meta de in-
corporação de biocombustí-
vel, em percentagem de teor 
energético, é de 7,5%, uma 
das mais elevadas compara-
tivamente a outros Estados-
membros, incluindo Espanha.

Alunos de TI com emprego 
garantido e mil euros de

salário à saída da faculdade

vindo a aumentar, “o que sig-
nifica que é mais fácil crescer 
com o mercado do que con-
quistar quota num mercado 
estagnado”. Por outro lado, 
apesar de as exportações 

para aquele país representa-
rem já mais de um quinto das 
vendas totais de Vinho Verde 
no estrangeiro, em termos 
locais este região vinícola 
ocupa ainda uma diminuta 

quota de mercado, que a co-
missão espera ver aumentar 
nos próximos anos.

Paralelamente a este po-
tencial crescimento, o preço 
médio do vinho é superior 
nos EUA, marcados pela 
multiplicação de pequenas 
garrafeiras especializadas 
na compra a pequenos pro-
dutores de alto valor, do que 
em mercados de dimensão 
semelhante, como o alemão, 
onde os clientes são quase 
exclusivamente supermer-
cados, com preços médios 
mais baixos.

A Comissão dos Vinhos 
Verdes tem vindo a reforçar o 
investimento na promoção nos 
Estados Unidos, que em 2018 
chegara a 414.568 euros.

Três agentes italianos e 
um celular com WhatsApp, é 
quanto basta à Team Vincen-
zo Scorcella, da Remax, para 
atrair investidores de todo o 
mundo que querem comprar 
ou alugar casas em Portugal.

Com os preços com máxi-
mos históricos por metro qua-
drado, os bons negócios de-
saparecem rapído e é preciso 
encontrar soluções eficazes. 
“Atualmente, se há uma casa 
em boas condições e que 
reúne os requisitos pedidos, 
vende-se em poucas horas.                                                                                                                           
Os milhares de quilômetros  
que separam agentes imo-
biliários e clientes não são 

obstáculo na hora de fechar 
negócio , “Somos os olhos 
dos clientes, que, na impos-
sibilidade de visitarem os 
apartamentos, confiam em 
nós. Filmamos as casas, as 
redondezas e o bairro, da 
forma mais fiel possível, via 
WhatsApp ou enviamos o ví-
deo posteriormente caso não 
seja possível uma conexão 
em tempo real.” O grande 
interesse dos estrangeiros 
pelo imobiliário em Portugal 
reflete-se nos resultados da 
equipe. Nos primeiros 5 me-
ses já igualaram o volume de 
2017. São 13 imóveis vendi-
dos e 20 alugueis.

A motivação principal ain-
da são os benefícios fiscais. 
O regime de residente não 
habitual (RNH) é um grande 
atrativo na hora de escolher 
Portugal para viver. Criado 
em 2009, este estatuto per-
mite que profissionais ligados 
a atividades de elevado valor 
acrescentado, como artistas, 
médicos, professores ou in-
vestidores, paguem apenas 
uma taxa de 20% de IRS, 
durante dez anos. Os refor-
mados estão isentos. Uma 
conhecida escritora america-
na, realizadores de cinema 
ou políticos fazem parte dos 
clientes que já fecharam ne-

gócio com a Team Vincenzo 
Scorcella.

“Temos de agradecer 
muito a Donald Trump pelo 
sucesso do nosso negócio”, 
afirma entre risos Adriana. 
“Há clientes americanos que 
vêm para cá porque não es-
tão de acordo com a política 
dele . O brexit, o aumento 
da xenofobia em Berlim ou a 
insegurança em França tam-
bém têm empurrado muitos 
estrangeiros para Portugal. 
Claro que, depois, quem 
chega apaixona-se por Por-
tugal e muitas vezes desafia 
amigos ou familiares a tam-
bém virem.”

Estrangeiros já compram casa por WhatsApp
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Política

O chefe de Estado, que 
se deslocará a Washington 
este mês para uma reunião 
com o Presidente Donald 
Trump, e anunciou que re-
gressará  em novembro 
próximo.

“Em novembro, estarei 
com as comunidades por-
tugueses com as quais não 
me encontrarei agora”, dis-
se, antes de adiantar que 
visitará nessa altura a costa 
oeste e a importante comu-
nidade lusa de Fall River. 
Marcelo Rebelo de Sousa 
disse saber que algumas 
comunidades portuguesas 
nos Estados Unidos ficaram 
tristes por não receberem 
agora na sua visita.

“Desde já prometo que 
em novembro visitarei as 

Marcelo anuncia visita a comunidades 
portuguesas dos EUA em novembro

A presidente do CDS-PP 
juntou-se  à comunidade por-
tuguesa em Paris, assistin-
do a uma missa e comendo 
boas sardinhas, e remeteu 
para a esquerda os comen-
tários do Presidente sobre a 
necessidade de bom senso 
no Orçamento.

A líder centrista comenta-
va, a afirmação do Presiden-
te  Marcelo Rebelo de Sousa, 
que considerou  que haverá 
bom senso entre os partidos 
na Assembleia da República 
para não criar uma crise po-
lítica, numa altura em que a 
União Europeia vive um mo-
mento difícil.

Sobre o discurso do Pre-
sidente, nos Açores, no qual 
defendeu que Portugal prefe-
re a paciência dos acordos, 
mesmo se difíceis, à volú-
pia das rupturas, Assunção 
Cristas disse não ter ainda 
ouvido, nem lido as palavras 
do chefe de Estado. “O que 
posso dizer é que do lado do 
CDS a postura é sempre a 
mesma e em relação a todos 
os assuntos: oposição firme 

e construtiva”, apontando a 
posição dos centristas em 
matérias como a natalidade 
e o interior do país, em que 
dão “sempre uma alternativa, 
uma possibilidade de traba-
lho em conjunto”.

Assunção Cristas deci-
diu juntar-se à comunidade 
portuguesa na capital fran-
cesa, na impossibilidade de 
chegar aos Açores, depois 
de regressar de Timor-Les-
te, onde participou numa 
conferência sobre igualdade 
de género. “Aqui na região 
de Paris temos a segunda 
maior concentração de por-
tugueses depois de Lisboa, 

Cristas come “boas sardinhas” em Paris e 
remete apelos do Presidente para esquerda

comunidades que não pude 
visitar agora . Virei à costa 
oeste, a Fall River, que fica-
ram agora muito tristes. Mas 
virei cá em novembro”.

Na sua intervenção, o 
Presidente da República 

estendeu a todos os órgãos 
de soberania a mensagem 
sobre o “orgulho” do país 
em relação às comunidades 
portuguesas e adiantou um 
pouco sobre algumas posi-
ções que transmitirá no final 

deste mês a Donald Trump.                                                                                                                          
“Ele bem pode agradecer 
aos portugueses, porque 
tem aqui uma comunida-
de que trabalha pelo futuro 
dos Estados Unidos, que 
é honesta, trabalhadora, 
competente e que honra 
Portugal. Tem amor pelos 
EUA mas não esquece  o 
nosso querido Portugal”.                                                                                                                                
No seu discurso, o chefe de 
Estado referiu-se aos suces-
sos da seleção nacional de 
futebol, mas, sobretudo, à 
forma como os portugueses 
criaram importantes comu-
nidades em todo o mundo. 
“Temos alguns dos melho-
res nas artes, na ciência, 
nas empresas, no trabalho 
e temos o melhor futebolista 
do mundo”.

10 Junho de 2019 pode ser 
comemorado em África,

diz António Costa

Catarina Martins, respon-
deu  ao Presidente da Repú-
blica defendendo que atua-
ção do Bloco de Esquerda 
se mede pelos resultados 
a servir os trabalhadores e 
não pela percepção dada à 
União Europeia.

“Em cada matéria em que 
nós puxamos pelas condi-
ções de vida de quem traba-
lha neste país a União Euro-
peia reagiu negativamente, 
mas a economia reagiu po-
sitivamente e as pessoas re-
agiram positivamente. O que 
mede a atuação do BE é a 
convicção que nós temos de 
servir quem aqui vive, quem 
aqui trabalha, quem constrói 
o país todos os dias”, defen-
deu Catarina Martins.

A líder bloquista  recor-
dou que em 2015, quando 
foram feitos os acordos para 
parar o empobrecimento, 
muitos viram nesses acor-

Catarina Martins garante que
haverá bom senso entre os partidos

dos uma ruptura do que são 
as soluções políticas de al-
ternância do bloco central 
de tantos anos em Portugal, 
e viram nessa ruptura a ex-
pectativa da melhoria das 
condições de vida”.

Sobre as propostas saí-
das da concertação social, 
Catarina Martins sublinha 

que agora é a hora do parla-
mento, com a sua discussão 
marcada para dia 6 de julho. 
“Já chegaram coisas da con-
certação social dadas como 
inamovíveis e não foi assim, 
porque é o parlamento que 
decide. O ano passado, o 
Governo tinha acordado na 
concertação social uma baixa 

portanto, para mim foi uma 
escolha muito natural, re-
gressada de Dilí, e não ten-
do possibilidade de chegar 
às nossas comemorações 
nos Açores, poder estar aqui 
algum tempo com a comu-
nidade portuguesa, que me 
acolheu de braços abertos, 
com quem tive umas boas 
conversas e comi umas boas 
sardinhas”.

Assunção Cristas esteve 
na missa no santuário de Nos-
sa Senhora de Fátima de Paris 
e à tarde no Festival da Sardi-
nha e da Criança, em Cham-
pigny, e com  empresários. 
“Encontrei pessoas que estão 
aqui há tempos muito varia-
dos, desde gente que está 
há 50 anos, há 40 anos, até 
quem chegou no ano passado 
e só há uns meses, todos com 
uma nota em comum, uma 
grande saudade de Portugal, 
sempre a falar do nosso país, 
com muita vontade de regres-
sar. Vi uma comunidade certa-
mente bem integrada, mas a 
sentir-se muito portuguesa, o 
que é bom”.

Ainda nada está decidi-
do, mas o primeiro-ministro 
António Costa, admite a pos-
sibilidade de, em 2019, as 
comemorações do 10 de Ju-
nho se realizarem junto das 
comunidades portuguesas 
num país africano.

“Vamos ver. Ainda não 
está fixado em definitivo 
quais vão ser os locais, mas 
depois de termos estado já 
na Europa, na América do 
Sul e na América do Norte, 
é muito provável que seja 
junto de uma das nossas 
comunidades em África.                                                                                           
Marcelo Rebelo de Sousa, 
também disse, que há de ha-
ver um 10 de Junho na Ma-
deira, adiantando que, nesse 
caso, as comemorações no 
estrangeiro se poderiam re-
alizar na África do Sul. Mar-
celo Rebelo de Sousa não 

garantiu, contudo, que tal 
aconteça já no próximo ano.

Para o primeiro-ministro, é 
preciso continuar a “estreitar 
estes laços nacionais” junto 
das comunidades portugue-
sas no estrangeiro, não só 
através das comemorações 
do 10 de Junho, mas através 
de medidas como a alteração 
da lei da nacionalidade e o 
recenseamento automático. 
“A nossa terra, a nossa pá-
tria, a nossa história, a nos-
sa geografia forma-se dessa 
comunidade linguística, mas 
forma-se também dessa dis-
persão geográfica. Acho que 
talvez este ano começando 
aqui a meio do Atlântico, nos 
Açores, e dando continuida-
de do outro lado do Atlântico, 
em Boston e Providence, é a 
forma onde melhor encontra-
mos esta síntese”, salientou.

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
reagiu ao que qualificou de 
desabafos do Presidente, re-
cusando pressões sobre os 
comunistas no  Orçamento  
para 2019, frisando que não 
assinam cheques em branco.                                                                                                                                   
O líder comunista falava aos 
jornalistas em Lisboa, junto 
à praça do Saldanha, onde 
passava uma manifestação 
convocada pela central sin-
dical CGTP para exigir a va-
lorização do trabalho e dos 
trabalhadores e o aumento 
de salários.                                                                                     

Jerónimo reage 
a desabafos do 

Presidente e recusa 
pressões sobre o PCP

O líder do PSD, Rui Rio, 
homenageou no cemitério de 
Bissau,  os militares portu-
gueses e guineenses vítimas 
da guerra colonial, sublinhan-
do que todos foram vítimas 
de um conflito que ninguém 
desejava.

“Também por ocasião do 
10 de Junho faz sentido ho-
menagear os militares mortos 
durante a guerra colonial e 
esta homenagem aos milita-
res portugueses mortos é ex-
tensiva naturalmente também 
aos militares da Guiné que 
faleceram na mesma guer-
ra. Não foi uma guerra entre 
povos, foi uma guerra de um 
país que queria a sua liberta-
ção contra um regime, contra 
o qual a maior parte dos por-
tugueses também estavam 
contra como se verificou em 
1974”, afirmou.

Rui Rio falava no primeiro 
dia de visita a Bissau, onde se 
deslocou para assinalar o 10 
de Junho, dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades.

“São vítimas de uma guer-
ra que nenhum de nós dese-
java, se tivesse havido diálogo 
teria sido bem diferente e bem 
melhor para todos. Foi como 

Rio homenageou vítimas da
guerra colonial em Bissau

foi a história e estamos aqui 
naturalmente para prestar 
esta homenagem, particular-
mente no dia de Camões que 
é o principal expoente da lín-
gua portuguesa que a todos 
nos une”, afirmou.

Questionado sobre os 
encontros que vai ter com 
as autoridades guineenses e 
os líderes dos dois maiores 
partidos do país, Rui Rio ex-
plicou que pretende levar da 
Guiné-Bissau uma “fotografia 
muito exata” sobre a atual si-
tuação do país.

“Dos caminhos que a 
Guiné-Bissau tem em mente 
e em que podemos ser úteis, 
particularmente dos cami-
nhos em termos de desen-
volvimento do país, já que a 
nossa história comum nos 
obriga a sermos solidários 
com um país que tem direito 
ao desenvolvimento como os 
demais”, afirmou.

Durante a sua estada em 
Bissau,  o líder do PSD visi-
tou o Hospital Nacional Simão 
Mendes em Bissau,  um orfa-
nato, à faculdade de Direito de 
Bissau, bem como participou 
num encontro com empresá-
rios portugueses.

da TSU patronal, algo que ia 
contra os acordos de 2015, e 
essa medida pura e simples-
mente foi derrubada no par-
lamento e encontrou-se uma 
nova solução”, declarou.

Catarina Martins disse 
esperar que “todos cum-
pram, como o BE cumpre, a 
sua palavra” e o esforço da 
sua convicção e convergên-
cia “para encontrar medidas 
eficazes de combate à pre-
cariedade, que têm de ser lei 
e devem ser lei”.

Acerca das negociações 
para o Orçamento do Estado 
para 2019, Catarina Martins 
disse que “o BE fará este 
ano o que fez todos os anos: 
a negociação para garantir o 
cumprimento dos acordos de 
2015 para recuperar salários 
e pensões, para proteger os 
serviços públicos, para que 
Portugal possa ter mais jus-
tiça na economia”.
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As Associações luso-brasileiras, que são um verdadeiro sacrário de amor às duas Pátrias, saúdam,
neste Dia de Portugal, e de Camões e das Comunidades portuguesas, todos aqueles que,

de uma forma ou de outra, contribuem para o culto e o prestígio da portugalidade.
Nas Associções sobra amor a Portugal e ao Brasil.
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Em 2016, no primei-
ro Dia de Portugal como 
chefe de Estado, Marcelo 
Rebelo de Sousa fez dois 
discursos: um em Lisboa, 
de manhã, e outro poste-
riormente em Paris, mar-
cando esse ano a estreia 
das celebrações do 10 
de Junho com passagens 
pelo exterior, marca trazi-
da por Marcelo.

No Terreiro do Paço, em 
Lisboa, Marcelo Rebelo 
de Sousa fez então o elo-
gio ao povo português, “o 
povo armado e não arma-
do”, que, “nos momentos 
de crise, quando a pátria é 
posta à prova”, assumiu o 
“papel determinante”.

“Foi o povo quem, nos 
momentos de crise, soube 
compreender os sacrifí-
cios e privações em favor 
de um futuro mais digno e 
mais justo. O povo, sem-
pre o povo, a lutar por Por-
tugal. Mesmo quando al-
gumas elites - ou melhor, 
as que como tal se julga-

Desafios do país e saudação às comunidades são
marcas dos discursos do Presidente Marcelo Rebelo
Os discursos do Presidente da República no 10 de Junho têm
sido pautados por elogios às comunidades portuguesas e por

alertas sobre os desafios que o país atravessa.

vam-nos falharam, em tro-
ca de prebendas vantajo-
sas, de títulos pomposos, 
meros ouropéis luzidios, 
de autocontemplações 
deslumbradas ou simples-
mente tiveram medo de 
ver a realidade e de deci-
dir com visão e sem pre-
conceitos”, afirmou.

Horas depois, já em 
Paris, o Presidente da Re-
pública elogiou a coragem 
dos portugueses que emi-
graram para França e, diri-
gindo-se aos compatriotas 
que residem em Paris, dis-
se-lhes que são “dos me-
lhores de todos”.

No ano seguinte as co-
memorações decorreram 
no Porto e no Brasil, com 
a intervenção na invicta a 
ser marcada pela defesa 
de um país “independen-
te” e “livre da sujeição”.

“Independente do atra-
so, da ignorância, da po-
breza, da injustiça, da dí-
vida, da sujeição. Livre da 
prepotência, da demago-

gia, do pensamento único, 
da xenofobia e do racis-
mo”, disse então Marcelo 
Rebelo de Sousa no Porto.

Este ano, as come-
morações do 10 de Ju-
nho, que se prolongam 
até segunda-feira entre 
os Açores e os Estados 
Unidos da América, co-
meçaram em Ponta Del-
gada, com o Presidente 
da República. Ao final 
da tarde, o primeiro-mi-
nistro junta-se a Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Em Ponta Delgada (ilha 
de São Miguel, Açores) 
desde sexta-feira, o chefe 
de Estado, Marcelo Rebe-
lo de Sousa, presidiu já à 
cerimónia do içar da ban-
deira nacional, nas Portas 
da Cidade.

Ao final da tarde, o Pre-
sidente da República este-
ve no Palácio de Sant’Ana 
para a apresentação de 
cumprimentos pelo cor-
po diplomático acreditado 
em Portugal, seguindo-se 
uma receção comemora-
tiva do 10 de Junho, ofe-
recida pelo presidente do 
Governo Regional, Vasco 
Cordeiro, e onde já estava 
presente o primeiro-minis-
tro, António Costa.

Juntos, Marcelo Rebelo 
de Sousa e António Costa 
assistiram, a um concerto 
na igreja paroquial de São 
José e a um espetáculo de 
fogo de artifício, os dois 
últimos pontos da agenda 
das comemorações ofi-
ciais do 10 de Junho.

Encontro com a Comunidade Portuguesa em Boston 
nas Comemorações do Dia de Portugal nos EUA

Na Praça do Município 
(“City Hall”) de Boston deu-
se início as Comemorações 
do Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades 
Portuguesas nos Estados 
Unidos da América com a 
Cerimônia do Içar da Ban-
deira Nacional.

Acompanhado pelo Pri-
meiro-ministro, António 
Costa, pelo Presidente do 
Governo Regional dos Aço-
res, Vasco Cordeiro, e pelo 
Embaixador de Portugal nos 
EUA, Domingos Fezas Vital, 
o Presidente da República 

foi recebido na City Hall pela 
Comunidade Portuguesa do 
Massachusetts e por repre-
sentantes do Prefeito de 
Boston, Martin Walsh.

No início da cerimónia 
foram executados os Hinos 
nacionais dos EUA e de 
Portugal por uma banda fi-
larmónica da comunidade 
local e interpretados por 
cantoras lusodescendentes, 
tendo o Cônsul-geral em 
Boston, José Rui Caroço, 
içado a Bandeira Nacional.

Após as palavras de bo-
as-vindas do Embaixador 

de Portugal nos EUA, dos 
representantes do Prefeito 
de Boston e do Primeiro-mi-
nistro, tendo depois o Pre-
sidente Marcelo Rebelo de 
Sousa discursado perante a 
Comunidade Portuguesa ali 
presente.

Seguiu-se a vista do 
Presidente da República ao 
Festival Português de Bos-
ton (“Boston Portuguese 
Festival”) promovido por as-
sociações da Comunidade 
Portuguesa e Luso-descen-
dente do Estado de Massa-
chusetts.
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Uma data da nacio-
nal, dia 10 de junho, 
quando se comemo-

ra a constituição da nação 
portuguesa, marca tam-
bém o fim da vida carnal 
daquele que foi o poeta e 
gênio por excelência dos 
portugueses. Só que, para 
ele, se a morte represen-
tou o fim dos sofrimentos 
que a pobreza lhe impin-
giu, representou igualmen-
te sua entrada na galeria 
dos imortais, galeria a que 
só a História faz penetrar 
seus filhos mais queridos.

Mas, se os países são 
a geografia que possuem 
mais o Estado que os re-
presenta, a Pátria é outra 
coisa. E a pátria portugue-
sa delineou-se ali, naque-
le longínquo ano em que 
Camões partia para sem-
pre. Ele forjou isso que 
gloriosamente chamamos 
de “pátria portuguesa”. 
Cunhou nosso espírito. 
Ensinou ao mundo inteiro 
o que era ser português. 

E isso somos até hoje. 
Uma pátria é mais que um 
pedaço de terra adminis-
trado por um punhado de 
leis. Segundo um escritor 
famoso, uma pátria “é o 
sincronismo de esforços, 

de espíritos e corações, 
têmpera uniforme para 
o esforço e homogênea 
disposição para o sacrifí-
cio. Simultaneamente na 
aspiração à grandeza, no 
pudor da humilhação e no 

“Um país é um pedaço de terra. Uma pátria somos nós e nossa luta”

desejo de glória”.
Nossa pátria está im-

plícita em nossa solidarie-
dade há milhas e milhas 
de casa. Os politiqueiros 
que nos perdoem, mas 
eles não são nossa pá-

tria. Também os empre-
sários mais gananciosos 
que desculpem nosso 
insistência, mas a mera 
acumulação de riquezas 
não faz uma pátria. Assim, 
Catargo não foi a pátria, 
somente empresa. Como 
o Kuwait em nossos dias.

Assim, a glória da pá-
tria portuguesa é muito 
grande, e deve ser ressal-
tada sempre, a todo 10 de 
junho, pois somos aqueles 
que, mesmo tão distante 
de casa, nos unimos em 
torno de ideais e princí-
pios que conservamos há 
tantos anos, tão longe de 
casa e do mundo que nos 
viu nascer.

A exígua capacidade 
de ideais impede os es-
píritos mais broncos de 
possuírem uma pátria. 
Quanto muito, possuem 
um local de nascimento, 
os trânsfugas da moral, 
alheios à sociedade em 
que vivem, são também 
os vendilhões da pátria, 

mesmo que estejam lá, 
em solo pátrio. Só o ho-
mem digno e livre pode 
ter uma pátria.

Deste modo, quando 
misérias morais asso-
lam um país, a culpa é 
de todos que, por falta 
de cultura e de ideal, não 
souberam amá-lo como 
pátria, de todos que vive-
ram nele mas não traba-
lharam para ele..

Por tudo isso, mesmo 
para aqueles que estão 
longe de casa, ou que 
nasceram em outras ter-
ras , Portugal será sem-
pre uma pátria, com um 
livro maior, escrito por um 
poeta igualmente grande, 
numa língua bela e culta. 
Os Lusíadas são o berço 
da pátria. Os portugueses 
espalhados pelo mundo 
sentem-se orgulhosos de 
sua pátria distante e de 
seu livro maior. Os une 
um ideal. O fio condutor? 
Camões nos deu para 
todo o sempre.
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O município de Oeiras, como não poderia 
deixar de ser, mais uma vez se faz pre-
sente nas mais festivas páginas deste 

10 de Junho, data maior de Portugal, do poeta 
Camões!

Podemos dizer que Oeiras vai bem – e muito 
bem, obrigado! – pois não é preciso dizer mui-
to, é debruçar-se e admirar um Concelho que é 
só futuro, uma cidade moldada para ao amanhã, 
cada vez mais perto de nós.

É, portanto, uma exaltação à saga de Portugal 
no Mundo!

Mas é também a data das Comunidades Portu-
guesas, que bem reconhecemos com os grandes 
propagadores de todos os valores do nosso ama-
do Portugal, através dos tempos.

E é a esses que nos dirigimos, com as melho-
res saudações, com particular menção do Brasil, 
onde há bem pouco tempo estivemos e pudemos 
apreciar a pujança da Comunidade Portuguesa.

Aqui expressamos todo o nosso apreço, dese-
jando que este 10 de Junho seja, mais uma vez, 
um marco de gratidão aos nossos irmãos portu-
gueses, aqui e fora de Portugal!

Horário de verão . 1 de maio a 30 de setembro: 9h às 21h
Horário de Inverno . 1 de outubro a 30 de abril: 10h às 18h

Rua S. Salvador da Baía, 2780 Oeiras
GPS: N 38º 6. 1596”, W 9º 18’ 7.47”
www.cm-oeiras.pt

Isaltino Afonso de Morais
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras

Vale a Pena
Nossas saudações a todos
os irmãos portugueses!

OEIRAS
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“Nesta data em que se comemora o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades; 
neste mês em que a Pátria é evocada, vibramos com todas as manifestações que 

unam todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos no Mundo.”
Mensagem do Presidente
Dr. Tomaz Metello
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O Grupo Trasmontano, sempre 
pensando no bem estar de seus 
associados, construirá um mo-
derno hospital particular com 220 
leitos em Praia Grande. O Hospi-
tal IGESP será erguido no Bairro 
Guilhermina, nas ruas Guadala-
jara com Honduras. A expectati-
va é que o empreendimento gere 
1.500 empregos diretos e cerca 
de mais 3 mil indiretos. Os deta-
lhes do projeto e o cronograma 
com as etapas de implantação 
da unidade foram apresentados 
em reunião no Paço Municipal. 
Participaram do encontro o pre-
feito de Praia Grande Dr. Alberto 
Pereira Mourão, o CEO do Grupo 
Trasmontano Dr. Júlio Cesar de 
Machado Lobato, o presidente 
Sr. Fernando José Moredo, além 
do vice-presidente Dr. Alcides 
Felix Terrível. “Praia Grande vem 
atraindo mais investidores e em-
presas por conta de sua infraes-
trutura e desenvolvimento. Isso 
só vem acontecendo graças a um 
crescimento de forma sustentá-
vel, com equilíbrio fiscal onde são 
realizadas revisões dos gastos 
públicos, gerenciamento das des-
pesas e busca por novas fontes 
de receitas”, analisou o prefeito 
de Praia Grande. O Administrador 
Municipal se mostrou ainda ani-
mado com a construção do novo 
empreendimento na Cidade. “Faz 
cerca de 20 anos que um hospi-

tal desse porte não é construído 
na Região. Isso será importante, 
porque atenderá uma determina-
da demanda e também resultará 
na oferta de novas vagas de em-
prego. A Cidade segue superan-
do a crise financeira que o País 
atravessa”.
O Hospital IGESP terá 220 leitos. 
De acordo com o projeto, serão 
desenvolvidos atendimentos, 
entre outras especialidades, em 
clínica médica, obstetrícia, pedia-
tria, maternidade, cirurgias, além 
até da alta complexidade com os 
serviços de UTI adulta e neo na-
tal. Outro destaque fica por conta 
de um heliporto que terá no local. 
“Praia Grande é o município que 
mais cresce na Baixada Santista. 
Aqui existe uma história política 
e de desenvolvimento muito só-
lida. Escolhemos aqui por conta 
de tudo isso e temos certeza que 
fizemos a alternativa correta”, afir-
mou o CEO do Grupo Trasmonta-
no, Dr. Julio Cesar de Machado 
Lobato.
Obra – De acordo com o crono-
grama do Grupo Trasmontano, o 
início da obra deverá ocorrer até 
o segundo semestre deste ano. A 
duração da construção do espaço 
está prevista entre 2 anos e meio 
a três anos. O atendimento ao pú-
blico só será implantado após o 
encerramento de todas as etapas 
da obra. 

Grupo Trasmontano
Ira construir moderno hospital na Praia Grande
Que resultará em milhares de empregos para a região

Coroada de mais um êxito, foi 
a realização da 44.a Festa do 
Divino Espirito Santo, realiza-
da nos últimos dias 19 e 20 de 
maio pela Casa dos Açores de 
São Paulo, que já fazem parte 
do calendário oficial da cidade. 
Como em anos anteriores, foi 
uma grande festa de rua. Re-
únem-se ali anualmente cente-
nas de famílias, que degustam 
nas muitas barracas espalha-
das pela rua,as delicias do 

Arquipélago do Açores como 
malassadas, massa sovada e 
ainda os deliciosos bolinhos de 
bacalhau, caldo verde, sem fal-
tar um bom vinho para acompa-
nhar. Na programação festiva 
de sábado e domingo, exibição 
de vários grupos folclóricos, 
inclusive da Casa dos Açores, 
grupos musicais.No domingo 
pela manhã, foi realizada uma 
grande procissão integrada 
com as bandeirase as coroas 

do Divino, e as imagem de Nos-
sa Senhora de Fátima e do Se-
nhor Santo Cristo dosMilagres, 
acompanhadas por uma banda 
musical. A procissão percor-
reu algumas ruas do bairro e 
se deslocou até a Igreja Santa 
Marina, onde acontece a missa 
solene, em louvor ao Divino. À 
tarde tivemos a cerimonia de 
apresentação dos novos mor-
domos a Cris e o Ricardo que 
são escolhidos pelos mordo-

mos do ano e que tem a simbo-
logia da coordenação dos fes-
tejos.Os mordomos deste ano 
Almir Alvite, e sua esposa Iara, 
agradeceram o apoio de todos, 
e disseram que foi um ano de 
trabalho gratificante, agrade-
ceu também à comandante 
daquele exercito de trabalha-
dores, a Nega. Assim a Cris e o 
Ricardo trabalharão para a rea-
lização da 45.a Festa do Divino 
Espirito Santo.

Casa dos Açores de São Paulo
Realizou sua 44ª Festa do Divino 

Detalhe da procissão. Flagrante dos muitos presentes.

Aqui a apresentação dos novos mordomos. Mordomos e organizadores da Festa do Divino da Casa dos Açores.

Miguel Araújo, uma das maiores vozes de Portugal e indicado ao Globo de 
Ouro de Melhor Intérprete Individual neste ano, recebe o cantor brasileiro 
Marcelo Jeneci no dia 16 de junho, na Sala São Paulo, às 20h45 para um 
concerto único e gratuito. É aprimeira vez que os dois se apresentam juntos, 
sendo também o primeiro show do cantor português na capital paulista. O 
concerto une a MPB de Jeneci com o rock do cantor, músico e compositor 
considerado um dos artistas mais completos da nova geração da música 
portuguesa.
O concerto é uma iniciativa do Consulado Geral de Portugal em São Paulo 
para promover o intercâmbio cultural entre os 
dois países, e marca a comemoração oficial do 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas, celebrado em 10 de junho, 
além de ser a principal atração do Experimenta 
Portugal ’18.
Serviço – Miguel Araújo e Marcelo Jeneci 
Data: sábado, 16 de junho
Local: São Paulo (Praça Júlio Prestes, 16, 
Campos Elíseos, São Paulo)
Horário: 20h45
Ingressos: Entrada gratuita mediante ingresso 
via cadastro em www.ingressorapido.com.br/
Dispõe de WiFi, ar-condicionado, e acesso a 
pessoa com deficiência.

Marcelo Jenecie Miguel Araújo 
em show gratuito em São Paulo 

foto: Paulo Bico

Concerto no dia 16 de junho na Sala São Paulo une a MPB ao 
rock luso e marca a estreia do cantor português em palco paulista. 
A apresentação comemora oficialmente o Dia de Portugal, sendo 

também a principal atração do Experimenta Portugal ‘18
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A Copa que Filó ganhou sozinho
Faltarão, sem dúvida, charme 

e elegância à Copa do Mun-
do, que começa hoje, na Rússia, 
com a triste ausência da querida 
Squadra Azzura, vencedora, por 
quatro vezes, da maior competi-
ção do planeta – 1934, 1938, 1982 
e 2006. A Itália ficará pela tercei-
ra vez fora do Mundial – como em 
1930, no Uruguai, após a Feder-
calcio, a Federação Italiana de Fu-
tebol, se recusar a enviar jogadores 
para cruzar o Atlântico e disputar, à 
margem Oriental do Rio da Prata, 
a recém criada Coupe du Monde, 
e em 1958, na Suécia, quando o 
Brasil conquistaria o primeiro de 
seus cinco títulos. Outra lamen-
tável ausência deste ano é a da 
deslumbrante Laranja Mecânica, a 
Holanda, que jamais ganhou uma 
Copa do Mundo, é verdade, mas, 
desde 1974, com a geração lide-
rada pelo genial atacante Johan 
Cruijff (1947 – 2016), esteve sem-
pre entre as grandes favoritas. Um 
Mundial parece incompleto sem os 
peninsulares, donos de primoroso 
toque de bola e notável garra, a 
grinta, e a magia dos neerlande-
ses. Mesmo que estejam presentes 
campeões - como o próprio Brasil 
(1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), 
Alemanha (1954, 1974, 1990 e 
2014), Uruguai (1930 e 1950), Ar-
gentina (1978 e 1986), Inglaterra 
(1966), França (1998) e Espanha 
(2010). E ainda a guerreira Seleção 
Portuguesa, ganhadora da Euroco-
pa de 2016, possuindo na equipe o 
maior jogador da atualidade, o ma-
deirense Cristiano Ronaldo, de 33 
anos, superstar do extraordinário 
Real Madrid, que acaba de vencer 
pela 13ª vez a Liga dos Campeões 
da Europa.

A Itália foi a primeira bicam-
peã no auge do regime 

fascista do Duce Benito Mussolini 

(1883 – 1945), amante do futebol 
e um dos incentivadores da funda-
ção, em 1927, da A. S. Roma – um 
dos times mais populares, hoje, do 
Bel Paese. Foi o Duce, inclusive, 
quem encorajaria a escalação na 
Squadra Azzurra, sobretudo em 
1934, de diversos jogadores oriun-
di, isto é, filhos de italianos, nas-
cidos na diáspora. Um deles foi o 
arisco ponta-direita paulistano Filó 
(1905 – 1974), cuja foto ilustra a co-
luna, consagrado no calcio como 
Guarisi, sobrenome de sua mãe, 
que era italiana. Filó, então Guari-
si, seria o primeiro brasileiro a le-
vantar uma Copa do Mundo. Tam-

bém jogaram pela Itália, naquela 
ocasião, quatro ítalo-argentinos: o 
centromédio Monti (1901 – 1983), 
vindo do San Lorenzo de Almagro, 
o meia-esquerda Demaría (1909 – 
1990), do Gimnasia y Esgrima de 
La Plata, e os ponteiros canhotos 
Orsi (1904 – 1986), do Indepen-
diente de Avellaneda, e Guaita 
(1910 – 1959), do Estudiantes de La 
Plata. O técnico da Itália à época, 
o legendário Vittorio Pozzo (1886 
– 1968), natural de Turim, costu-
mava afirmar, para justificar a con-
vocação de sul-americanos no seu 
escrete: “Se eles podem morrer 
pela Itália (referindo-se aos oriundi 
que lutaram pela dinastia dos Sa-
voia na Grande Guerra), também 
podem jogar pela Itália”. Poucos 
sabem que Filó, batizado Amphi-
lóquio Guarisi Marques, era filho 

de pai português, Manuel Augusto 
Marques, um dos fundadores, em 
1920, da Portuguesa de Desportos, 
da qual foi o segundo presidente. E, 
por isso, Filó iniciou a carreira no 
time do coração, a amada Lusa, en-
tre 1922 e 1924, passando em 1925 
à Seleção do Brasil e ao Paulista-
no – integrando o virtuoso elenco 
que, no mesmo ano, fez a primei-
ra excursão de um clube nacional 
à Europa. Consagrou-se goleador, 
ao lado do grande ídolo nos primór-
dios do ‘pébol’ brasileiro, El Tigre 
Arthur Friedenreich (1892 – 1969), 
bem como de outros cracks, entre 
os quais, Barthô, Nondas e Araken 
Patuska.  De 1929 a 1931, ainda 
em São Paulo, no final da era do 
futebol amador no País, atuou pelo 
Corinthians.

Transferiu-se Filó, em segui-
da, para a capital italiana, 

contratado pela tradicionalíssima 
S. S. Lazio, da qual sou adepto – e, 
lá, teve o nome ‘italianizado’: Anfi-
logino Guarisi. Jogou na Squadra 
dell’Aquila, como é conhecida a 
Lazio, de 1931 a 1937. Foram os 
anos míticos da Brasilazio, cari-
nhosamente assim denominada 
porque contava com um quadro 
quase todo formado por fuori-
classi brasileiros. Levou com ele 
quatro corintianos, De Maria, Del 
Debbio, Rato e Amilcar, para além 
de outros três do Palestra Itália, 
o atual Palmeiras, Pepe, Duílio 
Salatin e Serafini, e mais três do 
Palestra Itália de Belo Horizon-
te, o Cruzeiro – os irmãos Ninão, 
Nininho e Niginho, que ficaram 
famosos como Fantoni I, Fantoni 
II e Fantoni III. Viajaram, ainda, 
Tedesco (do Santos) e Benedito 
(do Botafogo carioca). O brilho e 
o histórico da velha Itália, de Filó, 
serão uma lacuna no Mundial do 
país de Vladimir Putin.

Dia 14.06.2018
Odete Silva; Luciana Vasconcelos; Priscila Macedo (fi-
lha do casal Fátima e Justiniano Macedo do Rancho Pe-
dro Homem de Mello); Nasceu neste dia o Bruno (filho 
do casal Adriano e Viviane, neto do Dr. David da Fonte e 
a Sra. Eunice da Fonte).
Dia 15.06.2018
David Augusto Glória (assinante do Portugal em Foco); 
Maria Carolina Ramos (esposa Frederico Ramos); Hugo 
Gonçalves (filho do casal Magna e Rui Gonçalves Pre-
sidente da AIPESP); Oretta Tasca Braz de Carvalho 
(Malharia Karkor e esposa do amigo Fernando Braz de 
Carvalho); Armênio Pina de Oliveira (diretor do Arouca); 
Ana Carolina (neta Sr. Ferreira e Sra. Lucília).
Dia 16.06.2018
José Pinho dos Santos (Presidente do Arouca e diretor do 
SAMPAPÃO em 2018 comemora 79 anos); Aniversário 
de Casamento dos amigos José Manuel Antunes Jorge 
e Sra. Matilde das Graças Lopes Jorge (Transportadora 
Cruz de Malta); Helena Ferreira Vieira; Benedito Puga 
Neto; Fernanda Barbosa (Integrante do grupo Folcl. Da 
Associação Portuguesa de Desportos); Pedro Henrique 
Cham (Ex-integrante do grupo Folc. da Casa de Portugal 
de São Paulo e dos Veteranos do Rotary Penha).
Dia 17.06.2018
Alfredo Torres Loureiro (filho Sr. Hermínio e Sra. Lau-

rinda lá de Manaus); Aniversário de casamento Edna 
Azevedo e João Forte (Elos Clube de São Paulo); Neste 
dia completará o seu 6º ano de vida a pequena Gabriela 
(filha do casal amigo Renata e Jamil); José Luis do Nas-
cimento Santos (ex-presidente da Casa de Portugal de 
Campinas).
Dia 18.06.2018
Paulo José Ferreira; Rosemary da Silva Gomes (esposa 
Sr. Sidônio César Gomes (Padaria Nove de Julho em 
Bragança Paulista), Neste dia faleceu José Saramago.
Dia 19.06.2018
Dia de fundação da Roca Contabilidade (19/06/1981); 
Leonardo C. Moreira e Gabriela Moreira (filhos do 
casal Solange e Nelson Saraiva); Alberto Pereira 
Martins (Porto Free); Diácono Vinicius de Andra-
de (Amigo do Aurélio da Zarco turismo); Sr. Carlos 
Jose Rodrigues (Presidente da Casa de Portugal 
do Grande ABC e da Jada Condutores Elétricos); o 
amigo Toninho Ciuffo; a Herminia Melo (Integrante 
e fundadora do Grupo Folclórico dos Veteranos de 
São Paulo do Rotary Penha); Professora e amiga 
Vera Helena P. Amatti.
Dia 20.06.2018
Álvaro Garcia (ensaiador do Grupo Folc. dos Veteranos 
de São Paulo do Rotary Penha); Vitor Matias da Silva; 
Leonídio de Carvalho (Auto Posto Vista Alegre).

Dia 15.06.2018
Venha ver o jogo da seleção portuguesa na Casa de 
Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo, estará abrindo suas 
portas para a transmissão dos jogos da seleção portu-
guesa. Neste dia o jogo será às 15 horas contra a Es-
panha. Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones 
(11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 16.06.2018
Festas Juninas em Campinas
Teremos nesta noite a partir das 19 horas, e em todos 
os sábados até o dia 07.07, com entrada franca, as tradi-
cionais Festas Juninas da Casa de Portugal de Campi-
nas, comidas típicas portuguesas e exibição de grupos 
folclóricos. Informações no local Rua Ferreira Penteado, 
1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Quinta do Pedrão
O Rancho Pedro Homem de Mello estará realizando nes-
ta noite a partir das 19,30 horas em sua sede, mais uma 
Quinta do Pedrão. Comidas típicas portuguesas e muita 
musica para dançar. Teremos exibição do anfitrião Ran-
cho Pedro Homem de Mello. Local: Clube da Vila Maria- 
Rua Professora Maria José Barone Fernandes, 483 Vila 
Maria altura da Av. Guilherme Cotching, 1200. Informa-
ções e convites fones 3288.5470 – 3241.0831– 2967.3971
Dia 20.06.2018
Venha ver o jogo da seleção portuguesa na Casa de 
Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo, estará transmitindo os jo-
gos da seleção portuguesa. Neste dia o jogo será às 9 horas 
contra o Marrocos venha torcer conosco. Av. da Liberdade, 
602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 23.06.2018
Festa de São João no Lar da Provedoria
Caro amigo, não perca esta oportunidade de conhecer 
ou visitar o Lar da Provedoria neste dia, e poder convi-
ver com os internos, quando teremos uma grande sar-
dinhada, além ainda de outras opções. Teremos como 
atração a já conhecida Banda Alma Lusíada, que la es-
tará graciosamente. Informações e convites Av. Coronel 

Sezefredo Fagundes, 6170 Bairro do Tremembé – São 
Paulo - fones (11) 2995.3166 – 2995.5451
Festas Juninas em Campinas
Teremos nesta noite a partir das 19 horas, e em todos 
os sábados até o dia 07.07, com entrada franca, as tradi-
cionais Festas Juninas da Casa de Portugal de Campi-
nas, comidas típicas portuguesas e exibição de grupos 
folclóricos. Informações no local Rua Ferreira Penteado, 
1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752 
23.a Festa de Santoinho em Santos
O Centro Cultural Português estará realizando neste dia 
a partir das 20 horas em sua sede, mais uma Festa de 
Santoinho. Teremos a exibição do Rancho Verde Gaio e 
como convidado o Grupo Folc. da Portuguesa de Des-
portos. Convites e informações Av. Ana Costa, 290/294  
Santos/SP                            
Fone: (013) 3234-6503 - Fax: (013) 3234-9395 
Dia 25.06.2018
Venha ver o jogo da seleção portuguesa na Casa de 
Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo, estará transmitindo 
os jogos da seleção portuguesa. Neste dia o jogo será 
às 9 horas contra o Irã venha torcer conosco. Av. da Li-
berdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11) 3273.5555 
– 3273.5553
Dia 30.06.2018
Festa de São Pedro nos Poveiros
Vocês não podem perder este magnifico convívio. Sardi-
nhas assadas, febras, fogueira tudo típico de um alegre 
São Pedro bem Poveiro. Teremos a exibição do Rancho 
Folclórico Raízes de Portugal. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 
V. Maria - São Paulo 
Festas Juninas em Campinas
Teremos nesta noite a partir das 19 horas, e em todos 
os sábados até o dia 07.07, com entrada franca, as tradi-
cionais Festas Juninas da Casa de Portugal de Campi-
nas, comidas típicas portuguesas e exibição de grupos 
folclóricos. Informações no local Rua Ferreira Penteado, 
1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752

Manuel Marques - O ícone da Guitarra Portuguesa nos deixou
Faleceu no ultimo dia 08 de junho, o conhecido Professor Ma-
nuel Marques, ele que a muitos ensinou a cantar, tocar acordeom, 
guitarra portuguesa e violão. Deixou o filho Nelito Marques, que 
como ele segue o caminho da musica portuguesa em especial à 
guitarra.  Foi celebrada uma missa de corpo presente,a na igreja 
matriz de Fao - Portugal, e seu corpo cremado no Cemitério de 
Paranhos. Manuel Marques um dos maiores expoentes da guitar-
ra portuguesa, autor de uma obre gigantesca....descanse em paz.
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O treinador brasilei-
ro de futebol Luiz Felipe 
Scolari mostrou-se indis-
ponível para aceitar um 
convite para negociar com 
o Sporting, admitindo que 
foi contactado pelo clube 
português.

 “Fui procurado por uma 
pessoa representando o 
Sporting para uma possí-
vel negociação. Agradeci 
pela lembrança, mas neste 
momento não posso acei-
tar o convite”, disse Scola-
ri, citado pela sua assesso-
ria de imprensa.

O brasileiro, que orien-

LuIz FELIpE ScOLARI INDISpONíVEL
pARA NEGOcIAR cOm O SpORtING
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tou a seleção portuguesa 
entre 2003 e 2008, era, 
segundo alguma impren-

sa lusa, um dos possíveis 
sucessores de Jorge Je-
sus no comando técnico 

Técnico assinala a pas-
sagem de um ano sobre a 
sua apresentação um ano 
depois da sua apresenta-
ção, a 8 de junho de 2017, 
Sérgio Conceição olhou 
para... o futuro. Na reação 
a uma publicação do FC 
Porto nas redes sociais 
para assinalar a data, o 
próprio técnico deu o mote 
para 2018/19.

Ex-goleiro agradado 
com hipótese mas não es-
quece Benfica

 Júlio César analisou 
esta quinta-feira o possí-
vel ingresso de Luiz Felipe 
Scolari no Sporting, algo 
que o antigo goleiro do 
Brasil e do Benfica apro-
va. “Seria bacana porque 
ele iria pagar-me mais uns 
jantares”, começou por di-
zer em tom de brincadeira 
sobre o selecionador que 

SÉRGIO CONCEIÇÃO: «ANTEVEJO MAIS
UMA ÉPOCA DE LUTA E DESAFIO»

JÚLIO CÉSAR QUER SCOLARI NO SPORTING...
MAS PARA SER SEGUNDO CLASSIFICADO

O português Jorge 
Jesus, que orientou o 
Sporting nas últimas 
três temporadas, foi hoje 
confirmado oficialmente 
como treinador da equi-
pa de futebol do Al Hilal, 
da Arábia Saudita.

O treinador portu-
guês Jorge Jesus as-
sinou um contrato de 
um ano, mais outro de 
opção, com os campe-
ões sauditas do Al Hilal, 
confirmou o clube asiá-
tico na sua conta oficial 
no Twitter.

“O presidente da di-
reção do Al Hilal, Sami 

Emre Can e Jon Fla-
nagan estão de saída do 
Liverpool. Os dois joga-
dores terminavam con-
trato com os reds no final 
deste mês.

Apontado como pos-
sível reforço da Juven-
tus, Emre Can chegou a 
Anfield Road em 2014, 
proveniente do Bayer Le-
verkusen. O médio ale-
mão fez 167 jogos e mar-
cou 14 golos em quatro 
temporadas.

Jon Flanagan termina 
uma ligação de de oito 
anos com o Liverpool. O 
defesa inglês encontrava-
se a cumprir um período 
de empréstimo ao Bolton 
e está agora livre para as-
sinar por outro clube.

No que toca a dispen-
sas da formação, desta-
que também para a saída 
de Toni Gomes, interna-
cional português pelas ca-
madas jovens.

Talisca vai rumar à 
China para representar o 
Guangzhou Evergrande, 
por empréstimo, nos pró-
ximos seis meses. A hipó-
tese de jogar no campeo-
nato chinês foi avançado 
por Record nos últimos 
dias, a qual acaba agora 
por se confirmar. 

Está assim esclareci-
do o futuro do brasileiro, 
o qual tem contrato com 
o Benfica, e que foi apon-
tado a vários emblemas 
nos últimos meses. Sur-
preendentemente, apesar 
dos inúmeros pretenden-
tes em adquirir o passe 

dos ‘leões’.
Alguns jornais noticia-

ram hoje a existência de 
contactos entre o presiden-
te do Sporting, Bruno de 
Carvalho, e o técnico bra-
sileiro, que está sem clube 
desde 2017, depois de ter 
deixado os chineses do 
Guangzhou Evergrande.

O Sporting, que vive 
uma crise diretiva, está 
sem treinador desde ter-
ça-feira, dia em que Jorge 
Jesus, que tinha mais um 
ano de contrato, assinou 
pelo Al-Hilal, da Arábia 
Saudita.

coincidiu com ele no Mun-
dial’2014, ambos ao servi-
ço do escrete.

O agora ex-futebolista 
ressalvou, primeiramente, 
o carinho “incrível” que o 
técnico vicempeão da Eu-
ropa por Portugal sente 
por este país para mais 
tarde deixar elogios ao téc-
nico num evento organiza-
do pela BetClic. “É uma 
pessoa que já se sente lu-
sitana, metade portugue-

sa e metade brasileira. É 
um treinador que sabe li-
derar e ser pai do jogador. 
Sabe exigir nos momen-
tos em que o deve fazer. 
O Sporting faria uma boa 
escolha. Se ele vier, teria 
aqui um amigo. Irei torcer 
por ele, obviamente, mas 
o Sporting sempre como 
vicecampeão e o Benfica 
como líder. Quero que o 
Benfica seja sempre cam-
peão e o Sporting fique 

em segundo”, explicou Jú-
lio César à margem de um 
evento de lançamento do 
Campeonato do Mundo.

LIVERPOOL 
ANUNCIA SAÍDA 
DE EMRE CAN E 

DISPENSA JOVEM 
PORTUGUÊS

Jorge Jesus 
assina com
o Al Hilal

Bin Abdullah Al-Jaber, 
assinou um contrato 
com o treinador portu-
guês Jorge Jesus para 
liderar a equipa técni-
ca do Al Hilal por um 
ano, com outro de op-
ção”, anunciou o clube 
saudita.

Ainda segundo o Al 
Hilal, o contrato “foi as-
sinado numa cerimônia 
que teve lugar em Zuri-
que, na Suíça”.

O clube saudita já ha-
via, antes dado as “bo-
as-vindas” a Jorge Je-
sus, num vídeo também 
colocado no Twitter.

“E não é que tínhamos 
razão, e em maio festeja-
mos? Foi há uma ano que 
começou a mais bonita e 
desafiante etapa da minha 
carreira de treinador. An-
tevejo mais uma época de 
luta e desafio, mas sem-
pre com o mesmo espirito 
de entrega e trabalho rigo-
roso. Força Porto!”, publi-
cou o treinador.

TALISCA RUMA À CHINA POR EMPRÉSTIMO

do médio brasileiro, este 
acaba por ser cedido.

Neste momento ain-
da não são conhecidos 
os detalhes do negó-
cio, mas o jogador já foi 
apresentado como refor-
ço e surgiu com o equi-
pamento do Guangzhou 

Evergrande, equipe lide-
rada por Fabio Canna-
varo que vai representar 
até ao fim de 2018.

Neste momento, Ta-
lisca encontra-se em Itá-
lia, país onde o emblema 
chinês se encontra a es-
tagiar.



EDIÇÃO ESPECIAL DIA DE PORTUGAL
CAMÕES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS

Em 2016, no primei-
ro Dia de Portugal como 
chefe de Estado, Marcelo 
Rebelo de Sousa fez dois 
discursos: um em Lisboa, 
de manhã, e outro poste-
riormente em Paris, mar-
cando esse ano a estreia 
das celebrações do 10 
de Junho com passagens 
pelo exterior, marca trazi-
da por Marcelo.

No Terreiro do Paço, em 
Lisboa, Marcelo Rebelo 
de Sousa fez então o elo-
gio ao povo português, “o 
povo armado e não arma-
do”, que, “nos momentos 
de crise, quando a pátria é 
posta à prova”, assumiu o 
“papel determinante”.

“Foi o povo quem, nos 
momentos de crise, soube 
compreender os sacrifí-
cios e privações em favor 
de um futuro mais digno e 
mais justo. O povo, sem-
pre o povo, a lutar por Por-
tugal. Mesmo quando al-
gumas elites - ou melhor, 
as que como tal se julga-

Desafios do país e saudação às comunidades são
marcas dos discursos do Presidente Marcelo Rebelo
Os discursos do Presidente da República no 10 de Junho têm
sido pautados por elogios às comunidades portuguesas e por

alertas sobre os desafios que o país atravessa.

vam-nos falharam, em tro-
ca de prebendas vantajo-
sas, de títulos pomposos, 
meros ouropéis luzidios, 
de autocontemplações 
deslumbradas ou simples-
mente tiveram medo de 
ver a realidade e de deci-
dir com visão e sem pre-
conceitos”, afirmou.

Horas depois, já em 
Paris, o Presidente da Re-
pública elogiou a coragem 
dos portugueses que emi-
graram para França e, diri-
gindo-se aos compatriotas 
que residem em Paris, dis-
se-lhes que são “dos me-
lhores de todos”.

No ano seguinte as co-
memorações decorreram 
no Porto e no Brasil, com 
a intervenção na invicta a 
ser marcada pela defesa 
de um país “independen-
te” e “livre da sujeição”.

“Independente do atra-
so, da ignorância, da po-
breza, da injustiça, da dí-
vida, da sujeição. Livre da 
prepotência, da demago-

gia, do pensamento único, 
da xenofobia e do racis-
mo”, disse então Marcelo 
Rebelo de Sousa no Porto.

Este ano, as come-
morações do 10 de Ju-
nho, que se prolongam 
até segunda-feira entre 
os Açores e os Estados 
Unidos da América, co-
meçaram em Ponta Del-
gada, com o Presidente 
da República. Ao final 
da tarde, o primeiro-mi-
nistro junta-se a Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Em Ponta Delgada (ilha 
de São Miguel, Açores) 
desde sexta-feira, o chefe 
de Estado, Marcelo Rebe-
lo de Sousa, presidiu já à 
cerimónia do içar da ban-
deira nacional, nas Portas 
da Cidade.

Ao final da tarde, o Pre-
sidente da República este-
ve no Palácio de Sant’Ana 
para a apresentação de 
cumprimentos pelo cor-
po diplomático acreditado 
em Portugal, seguindo-se 
uma receção comemora-
tiva do 10 de Junho, ofe-
recida pelo presidente do 
Governo Regional, Vasco 
Cordeiro, e onde já estava 
presente o primeiro-minis-
tro, António Costa.

Juntos, Marcelo Rebelo 
de Sousa e António Costa 
assistiram, a um concerto 
na igreja paroquial de São 
José e a um espetáculo de 
fogo de artifício, os dois 
últimos pontos da agenda 
das comemorações ofi-
ciais do 10 de Junho.

Encontro com a Comunidade Portuguesa em Boston 
nas Comemorações do Dia de Portugal nos EUA

Na Praça do Município 
(“City Hall”) de Boston deu-
se início as Comemorações 
do Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades 
Portuguesas nos Estados 
Unidos da América com a 
Cerimônia do Içar da Ban-
deira Nacional.

Acompanhado pelo Pri-
meiro-ministro, António 
Costa, pelo Presidente do 
Governo Regional dos Aço-
res, Vasco Cordeiro, e pelo 
Embaixador de Portugal nos 
EUA, Domingos Fezas Vital, 
o Presidente da República 

foi recebido na City Hall pela 
Comunidade Portuguesa do 
Massachusetts e por repre-
sentantes do Prefeito de 
Boston, Martin Walsh.

No início da cerimónia 
foram executados os Hinos 
nacionais dos EUA e de 
Portugal por uma banda fi-
larmónica da comunidade 
local e interpretados por 
cantoras lusodescendentes, 
tendo o Cônsul-geral em 
Boston, José Rui Caroço, 
içado a Bandeira Nacional.

Após as palavras de bo-
as-vindas do Embaixador 

de Portugal nos EUA, dos 
representantes do Prefeito 
de Boston e do Primeiro-mi-
nistro, tendo depois o Pre-
sidente Marcelo Rebelo de 
Sousa discursado perante a 
Comunidade Portuguesa ali 
presente.

Seguiu-se a vista do 
Presidente da República ao 
Festival Português de Bos-
ton (“Boston Portuguese 
Festival”) promovido por as-
sociações da Comunidade 
Portuguesa e Luso-descen-
dente do Estado de Massa-
chusetts.
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Aniversários dos R.F. da Casa de Viseu
A família luso-brasilei-

ra esteve reunida no últi-
mo domingo para festejar 
os 51 anos de fundação 
do Rancho Folclórico da 
Casa de Viseu, os 40 
anos do seu Rancho Mi-
rim e o primeiro ano de 
fundação do Rancho de 
Veteranos. Uma tarde 
especial para os amantes 
do folclore, onde a des-
contração e alegria fize-

ram deste dia uma data 
maravilhosa. 

O Presidente Alcídio 
Morgado e a primeira-
dama Márcia Morgado 
recepcionaram os ami-
gos com muito carinho e 
admiração para festejar 
mais um ano de vida dos 
seus Ranchos. A anima-
ção ficou por conta do 
Conjunto Amigos do Alto 
Minho que agitou o salão.

Após o cardápio de 
sempre de muito bom 
gosto, mais a tarde re-
servava mais um show 
dos Ranchos Mirim e 
Adulto , e veteranos vi-
siense com seus belos 
trajes junto à sua Toca-
ta, e festejaram os seus 
aniversários de exis-
tência. Esteve presen-
te a Vereadora Teresa 
Bergher, grande visien-

se, que parabenizou os 
componentes pelo em-
penho, dedicação e ca-
rinho com as tradições 
portuguesas. 

Um dia muito mar-
cante coincidindo com o 
dia 10 de junho, Dia de 
Portugal, de Camões e 
das Comunidades Por-
tuguesas no Mundo, e o 
Jornal Portugal em Foco 
esteve presente e regis-
trou, nesta página, estes 
belos momentos. O Conjunto Amigos do Alto Minho abriu o domingo festivo visiense

A Vere-
adora 

Teresa 
Bergher 
quando 
parabe-
nizava 

os com-
ponentes 

do R.F. 
da Casa 
de Viseu 
pelo seu 
51.º ani-
versário

Belíssima apresentação do R.F. da Casa de Viseu na sua festa de aniversário

O R.F. Mirim Visiense cada dia dá mais orgulho e família visiense

Domingo 
maravilhoso no 
solar visiense, 

onde vemos 
a Vereadora 

Teresa Bergher,  
sua assessora 

Luciane Martins, 
filha Mariana e 
sua mãe Nilza 

Marquesam

Felipe Mendes prestigiou o almoço festivo no Viseu. Na foto com o presidente Alcídio Mor-
gado, filha Juliana, a Conceição e Luiza Coimbra

Em destaque na Casa de Viseu, a Vereadora Teresa Berghe, os 
assessores Joaquim Nunes, Luciane Martins e a primeira-dama da 
Casa de Viseu Márcia Morgado

Sempre 
presente 
no solar 
visiense 
a Noemia 
cuidan-
do das 
“crianças” 
o Carlinho 
seu filho e 
a esposa

Prestigiando 
o domingo 

na Casa 
de Viseu, 

o Armênio, 
a esposa 

Elsa e a filha 
Fernanda

Suzana acompanhada pela Porta-Bandeira 
Luciana Costa 
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

vereadora

   A essência da grandeza de um povo pode ser 
medida pela importância que dá às suas figuras his-
tóricas. E Portugal, que, em sua data nacional, come-
morada domingo, dia 10, lembrou a figura de Luís de 
Camões, seu poeta maior, também não esqueceu, no 
mesmo dia, de homenagear Dom Afonso Henriques, 
seu primeiro rei. A homenagem foi a inauguração da 
estátua de D. Afonso I, como foi rebatizado ao assu-
mir o trono, diante da sede da Casa do Minho, na Rua 
Cosme Velho, bem no caminho de quem se dirige à 
estação do bondinho que leva ao Cristo Redentor, o 
maior símbolo do Rio.

 A cerimônia foi presidida pelo Cônsul Geral, Jay-
me Van Zeller Leitão e contou com a presença da 
Secretária de Estado Adjunta do Primeiro-Ministro de 
Portugal, Mariana Vieira da Silva, que veio de Lisboa 
especialmente para os eventos ligados ao 10 de ju-
nho. A estátua, de 2,50 m de altura, é a lembrança 
permanente de um personagem essencial na história 
do país, o homem que iniciou o processo de expulsão 
dos mouros e contribuiu decisivamente para a expan-
são territorial da nação até sua independência, decla-
rada por ele no ano de 1139, quando foi coroado rei. 
A formalização da independência por tratado, porém, 
só ocorreria em outubro de 1143. 

Dom Afonso Henriques fica também na memória 
dos portugueses como um exemplo de determinação 
- um homem que, na luta para tornar Portugal inde-
pendente, não hesitou em combater a própria mãe, 
Teresa de León, ligada à Espanha, cujas tropas der-
rotaria na Batalha de São Mamede, em 1128. Dele, 
nunca se soube exatamente onde nasceu, em 25 de 
julho de 1109, se em Guimarães, em Viseu ou em 
Coimbra. Mas é certo que morreu em Coimbra, em 6 
de dezembro de 1185. E é lá, na Igreja e Mosteiro de 
Samba Cruz, que se localizada seu túmulo.

Uma figura 
histórica

Mais um sába-
do muito agra-
dável na Aldeia 
P o r t u g u e s a 
com muita ani-
mação e des-
contração no 
Cantinho das 
Concert inas: 
Dr. Bruno 
F r e i t a s , A n a 
Paula,Gelton 
Lessa, demais 
amigos

Cantinho das ConCertinas é só alegria

amigos festejam 
o aniversário do 

Fernando
Um grupo de amigos 

estiveram num restau-
rante, na Tijuca, para co-
memorar o aniversário do 
amigo Fernando. Foram 
momentos de muita ale-
gria, onde o aniversarian-
te foi envolvido de carinho 
pelos familiares e amigos 
nesta data especial. O 
Jornal Portugal em Foco 
publica em suas páginas 
estes momentos felizes.

Numa explosão de alegria, os amigos Domingos Cunha, 
esposa Percy, Daniel, Ana Abreu, Alice Abreu, Antônio e 
demais amigos envolveram o aniversariante, Fernando, 
de abraços
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Momento quando o Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro 
discursava, na Casa do Minho, na inauguração da Está-
tua de Dom Afonso Henriques, fundador de Portugal

Inaugurada a estátua d. afonso HenrIques
Bela imagem 
diante da 
estátua de 
Dom Afonso 
Henriques: o 
Presidente da 
Casa do Minho, 
Agostinho dos 
Santos, a Ve-
readora Teresa 
Bergher e o 
Presidente do 
Real Gabinete 
Português de 
Leitura e do 
Liceu Literário 
Português e da 
Caixa de So-
corros D. Pedro 
V, Dr. Francis-
co Gomes da 
Costa

Era nítida a satisfação do Presidente Agostinho, durante a inauguração, ao lado da Se-
cretária de Estado do primeiro-ministro de Portugal, Mariana Vieira da Silva, Vereadora 
Teresa Bergher, o Embaixador Cônsul de Portugal Jaime Leitão, o Cônsul Adjunto Dr. 
João de Deus e D. Francisco Gomes da Costa - Presidente do Real Gabinete Português 
de Leitura e do Liceu Literário Português e da Caixa de Socorros D. Pedro V

A Secretaria de Estado do primeiro-ministro português António Costa, Mariana Vieira 
da Silva, quando fazia seu pronunciamento durante a Inauguração da Estátua de Dom 
Afonso Henriques

Numa festa es-
pecial, a diretoria da 
Casa do Minho do 
Rio de Janeiro, reali-
zou a inauguração da 
Estátua de D. Afonso 
Henriques, um tra-
balho magnífico do 
escultor ....... .......... 
quase chegando à 
perfeição de tão bela 
a imagem, reprodu-
zida do homenagea-

do. O evento contou 
com a presença do 
Embaixador Cônsul 
de Portugal no Rio 
de Janeiro, Jaime 
Leitão. Vinda direta-
mente de Portugal, a 
Secretária de Estado 
Adjunta do Primeiro-
Ministro de Portugal, 
Mariana Vieira da Sil-
va e sua comitiva.

Nada melhor do 
que realizar esta 
inauguração na data 
máxima da comu-
nidade portuguesa, 
o Dia 10 de Junho, 
onde as comemora-
ções do Dia de Portu-
gal, de Camões e das 

Comunidades Por-
tuguesas no Mundo  
sensibilizam a todos 
nós. 

Foram, sem dúvi-
da, alguns momen-
tos de muita alegria 
e satisfação dos 
convidados e de to-
dos que participaram 
da Solenidade. Um 
grande sonho foi rea-
lizado pelo Presiden-
te da Casa do Minho, 
Agostinho dos San-
tos e sua diretoria. 
Uma verdadeira obra 
de arte que ficará 
eternizada nos cora-
ções da família Mi-
nhota.

Durante a 
solenidade 

podemos ver 
a componente 

Patricia, do 
Rancho Maria 

da Fonte, a 
Secretaria 
de Estado 

Adjunta do pri-
meiro-ministro 

português 
Mariana Vieira 

da Silva e a 
Vereadora Te-
resa Bergher
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na Casa do Minho do Rio

Num destaque, durante a festividade de inauguração da 
Estátua de Dom Afonso Henriques, vemos alguns com-
ponentes das Casas Regionais co-irmãs e seus estan-
dartes

Brilhante participação dos folcloristas das Casas Regio-
nais. Na foto, num close com a Vereadora Teresa Bergher

O Presidente da Casa do Minho Agostinho dos Santos 
apresentando as dependências da Casa a ilustre convi-
dada Mariana Vieira da Silva

Brilhante participação da Banda Irmãos Pepino, durante 
a inauguração, regida pelo Maestro José 

Momento 
quando ------
-----------------
----- realizava 
seu discurso 
durante a 
solenidade

Costelada Gaúcha 
da Casa do Minho

Hanniel e Selycia a dupla de cantores

A artista Elaine Barreto com componentes do Rancho 
Gaúcho e Marca do Sul

Após a  solenidade de inauguração da monumental 
estátua do Rei Dom Afonso Henriques ,fundador de 
Portugal, aconteceu a confraternização do público 
na já famosa Costelada Gaúcha da Casa do Minho.  
Uma tarde super especial com música ao vivo com 
o Cantor  gaúcho Hanniel e Selycia formando o due-
to.  Show  de folclore  com o Rancho Gaúcho da 
Casa e Marca do Sul Muita animação dos que foram 
lá para participar do arrasta-pé,ou seja o fandango.

O 
casal 
gaú-
cho 
Cladi-
mir e 
Daian



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

data marcaNte, 80 aNoS de juveNtude
Gostei de ver, com boa disposição 

e saúde em primeiro lugar

Lindo visual deste belo casal, D. Matilde e Sr. 
Alvaro, que completou 53 Anos de casados, no 
dia 24 de maio 2018. Não poderia deixar de elo-
giar estes  grandes Transmontanos, que chega-
ram ao Brasil bem jovens, como tantos outros, 
casaram, formaram uma linda família e, são 
felizes. Agora aos 53 anos de casados, como 
vemos na foto, continuam distribuindo alegria 
e muita amabilidade com todos. Parabéns tam-
bém, pela sua data natalícia no dia 27 do mes-
mo mês. Que Deus, continue lhes dando, mui-
tas  Bênçãos, extensivo a toda a família, com o 
nosso abraço.

aLmoÇo coNcorrIdo No cLuBe 
recreatIvode jacaréPaGuÁ!

caSaL eXemPLo de aLeGrIa

dIa de PortuGaL e de camÕeS!

ESTEJAMOS CONVENCIDOS
DE QUE MARCHAR  PARA A VERDADE

SERÁ TRANSITAR PARA DIANTE
NOS CAMINHOS  DO BURILAMENTO

E DO TRABALHO, DA RENOVAÇÃO DA
LUZ!!!!!!!!!!!!!

O estimado casal, Mariza Canaparro e seu amor J. Ma-
ciel, muitos felizes esbanjando charme  na sua dança ani-
mada. Qualquer dia vamos saborear a costelada gaúcha 
na Casa do Minho,  grandes anfitriões.
MUITAS BENÇÃOS.

O Presidente Olivério, muito feliz pelo sucesso das 
festas portuguesas no seu clube onde a  Culinária é 
excelente e a alegria predomina. NA FOTO: O SR. 
OLIVÉRIO RECEBENDO, COM FIDALGUIA, O SEU  
CONTERRANEO DE LORVÃO, ARMÊNIO E SUA 
ESPOSA ALZIRA. ABRAÇOS  FADISTAS!

Comendador: Afonso Bernardo Fernandes reuniu parte de seus Familiares que estavam disponíveis de seus compro-
missos profissionais, por se tratar de ser numa sexta-feira. Alguns não estavam, mas o amigo Afonso fez questão de 
registrar o dia exato de seu nascimento, que foi  8 de Junho, para agradecer a Deus  e  comemorar esta linda data, (80 
anos de vida,) mesmo sabendo, que tudo estava marcado para domingo. Toda a família e amigos juntaram-se, como 
aconteceu neste visual fotográfico durante o evento. Vemos à direita,  seus filhos: Dr. Roberto e Dr. Sergio, depois, Ma-
mãe, D. Florbela, seu marido e Aniversariante, o Amigo Afonso, a seu lado, sua neta, Dr.ª  Viviana, de pé, irmão adotivo, 
Maneca, D. Idália a mamãe da jovem Viviana, D. Jô.  Para esta estimada família, milhões de felicidades, para o  amigo 
Afonso, parabéns e muita saúde, é o nosso desejo e toda a equipe do  Jornal Portugal em  Foco.

ParaBeNS e muIta LuZ!
ao caSaL Nota mIL

eXemPLo e orGuLHo 
de muLHer

No aniversário do Real Gabinete Português de 
Leitura, a Prof. Dra. Cibelly Moreira  de Ipane-
ma, Membro do Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro, escritora , poetisa e adorável 
como ser humano na sua simplicidade. Dra. 
Cibelly  foi homenageada pelo  Presidente da 
Instituição Dr. Francisco Gomes da Costa e 
sua Diretoria, com o titulo de Grande Bene-
mérita do Real Gabinete Português de Lei-
tura. Na foto: o nosso querido Presidente do 
Real Gabinete, com a ilustre homenageada, 
um semblante doce que emocionou a todos 
os presentes. MUITAS BENÇÃOS!

caSaL SImPatIa da 
caSa do mINHo!

Os exímios bailarinos, Dr. Luzemberguer e sua 
simpática esposa numa confraternização de ami-
gos, na Casa das Beiras. É gratificante a simpa-
tia e o dinamismo deste querido casal, bailando.... 
bailando! MUITAS BENÇÃOS!

Não publiquei na semana passada por falta de es-
paço, mas sou muito grato a todos, pois a greve 
provocou 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 radiofônica, na Casa Vila da Feira 
e foi gratificante ver o Solar Feirense tão bonito. 
Como vemos neste lindo visual fotográfico, à es-
querda a jovem Solange que sempre acompanha 
seus estimados pais, Sr. Laranjeira e D. Ana que 
não mediram esforços pois vieram de Niterói (Ica-
raí) para nos brindar com as suas presença. Para 
esta linda família, meus agradecimentos com os 
votos de muita saúde.

rendo minha Homenagem a 
família Laranjeira

Amigo Afonso Bernardo Fernandes, 
parabéns pelo seu aniversário, 
comemorado domingo passado (10/6). 
Podemos ver um visual de carinho 
e amor demonstrado pelos seus 
familiares e amigos, ao qual eu me 
incluo. É gratificante termos famílias 
assim, é como dizem alguns religiosos, 
a nossa Igreja deveria começar nas 
nossas casas, sempre com carinho 
e amor, por isso nossos parabéns e 
que Deus abençoe a todos. Neste 
dia festivo do seu Aniversário, dou os 
parabéns aos jovens que, sabendo que 
vem aí, a Copa do undo, fizeram uma 
decoração dos dois Países irmãos e 
mais, um registro de uma família, bem 
Luso-Brasileira. Parabéns! Gostaria 
de fazer um registro individual, 
mas faço questão de dizer, o jovem 
aniversariante, Comendador, Afonso 
e D. Florbela,  são pais,  avós e bisa- 
avós, com o destaque à frente, à 
esquerda, o caçula, bisneto Bernardo, 
tia Mônica, os maninhos, João e 
Roberta. Um beijo para todos, com as 
bênçãos do Pai Maior.

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 Bei-
ras, domingo passado. Vocês pela vossa maneira 
de ser transmitem carinho e seriedade, aquilo que  
é muito peculiar de gente do bem. Quero vê-los 
mais vezes neste meio maravilhoso, vivendo e re-
cordando tudo aquilo que ficou no nosso coração. 
Sr. Artur e D. Adelaide. Saúde, extensiva a toda à 
sua família.

ParaBéNS  PeLoS  80 aNoS de vIda

O CASAL AMIGO, Sr. Comendador 
Afonso Bernardo e sua amada Florbela, 
sempre juntinhos, exemplo de família e 
felicidade. Parabenizo o Sr. Comenda-
dor Afonso, pelo seu aniversário no dia 
8/6. Olhando o bonita foto, lembrei-me  
quando nos conhecemos no Arouca, 
comendo pão-de-ló e tomando Vinho 
do Porto. O Maneca estava lá,sempre 
com o bom humor que nos encanta
MUITAS BENÇÃOS!

ParaBéNS LINdo 
caSaL, PeLoS 53 aNoS

de caSadoS 

falha Nossa

o Seu ao 
seu dono

No Palácio S. Clemente, na bela recepção do dia de 
Portugal, um evento maravilhoso, onde encontramos 
muitos amigos e matamos saudades. A minha queri-
da amiga, Maria Amélia Paladino, Primeira Dama do 
Clube Ginástico Português, senhora que muito ad-
miro e estimo,  pela sua simpatia, cultura e postura, 
onde quer que esteja. NA FOTO; NÓS, MUITO FELI-
ZES, PELO ENCONTRO NUM DIA TÃO ESPECIAL.
MUITAS BENÇÃOS!
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Almoço dAs QuArtAs nA CAsA dAs BeirAs
Esteve bem movi-
mentado o encontro 
quinzenal na Casa 

Presente no Almoço das Quartas, na Casa das Beiras, o 
Alfredo, Luís Augusto e o Luis Felipe

Visita ilustre nas Beiras, o Cônsul de Angola, Dr. Rosário de Ceita e suas colaboradoras 
Dore, Rosane e o radialista José Chança

das Beiras, com mui-
ta gente amiga pre-
sente para saborear 

o delicioso bacalhau à 
Lagareiro e o bom vi-
nho português sempre 
muito agradável. Tudo 
isso no almoço das 
quartas nas Beiras, 
onde os amigos reu-
nem-se para bater um 
papo informal e, este 
mês ainda vai ficar 
melhor com o início da 
Copa do Mundo. Vá 
assistir os jogos. Veja 
a programação na 
Vida Associativa.

Aniversariantes homenageados no solar transmontano

Curtindo o almoço na Casa de Trás-os-Montes, os amigos Vanda e esposo Eduardo 
Rocha, Henrique, Idalina, Madalena Coutinho, Madalena Silva e Maria

Sempre 
presente no 

convívio social 
português, o 

empresário 
José da Casa 
Cliper, espo-
sa e amigos, 
apreciando o 
almoço social

Outra 
turma 

animada: 
Raul, 

Benvinda, 
Antonieta, 

Manuel-
zinho e 

Pru-
dência, 
alegria 

não falta

Numa pose para o jornal Portugal em Foco, os amigos 
José Matos e o radialista Chança

Um clima bem 
aconchegan-
te no domin-

go na Casa de Trás
-os-Montes com a 
realização de mais 
um almoço festivo 
em homenagem 
aos aniversarian-
tes. Tudo perfeito, 
cardápio e o som 
do Cláudio Santos 
e Amigos, marcan-
do o ritmo musical.
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Leila Monassa 

Croquetes de atum
3 latas de atum (escorrido) - aprovei-
tar o óleo de uma lata para refogar
1 cebola
3 dentes de alho
3 colheres bem cheias de farinha
leite qb
salsa, coentros picados
pimenta e sal qb
limão a gosto
para empanar: farinha, 1 ovo, farinha 
de rosca
óleo para fritar

refogar no óleo da lata a cebola 
picada e os alhos picados. Juntar o 
atum e desfazer muito bem.

Juntar os temperos, o limão e a 
salsa. misturar bem a farinha aos 
poucos até fazer uma pasta.

Juntar o leite aos poucos e me-
xer bem até a massa fazer uma bola 
e desapegar do fundo da panela.

deixar arrefecer fora da panela, 
para ser mais rápido.

moldar os croquetes com as 
mãos.

Passar pela farinha, de seguida 
pelo ovo batido e por fim, pela fari-
nha de rosca.

Fritar.

AROUCA BARRA CLUBE
av. das américas, 2300 a – Barra – tel.:- 3325-3366
JuNHo – 17 – domingo – 13H. Festa de aniversário do 
Grupo Folclórico João Ramalho da Igreja São Tomé Apos-
tolo, com lançamento de seu novo disco e também os 50 
anos de sacerdocio do Cônego Abílio de Vasconcelos 
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROUCA 
– A partir das 12h30 – Aberto ao público. O melhor da 
culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no coração 
da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA 
E TERRAS DE SANTA MARIA

rua Haddock Lobo, 195 - tijuca - tel.:- 2293-1542
JuNHo – 17 – domingo – de 12 a 17H. Almoço Social. 
Local: Salão Nobre. Cardápio variado. Música por conta 
do Conjunto Som e Vozes.
JuLHo – 1 – domingo - de 12 a 17H. Almoço Social. 
Local: Salão Nobre. Cardápio variado. Música por conta 
do Conjunto Som e Vozes.
JuLHo – 7 – sábado – de 12 a 17H. Tarde de Fados 
no Castelo da Feira. Local: Salão Nobre. Show com as 
vozes revelação do Fado no Brasil Ana Paula e Camilo 
leitão. Música para dançar com o Trio Cláudio Santos.

CASA DAS BEIRAS
rua Barão de ubá, 341 – tel.: 2273-1897

JuNHo – 15 – sexta-feira – 15H. Jogo Portugal x Es-
panha. 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 Mar-
rocos com café da manhã no salão em baixo.
JuNHo – 22 – sexta-feira – 9H. Jogo Brasil x Costa 
Rica no salão embaixo com café da manhã.
JuNHo – 24 – domingo – 12H. Aniversário do Orfeão 
Português. Almoço por adesão R$ 60,00 (bebidas não 
inclusas). Churrasco com saladas e acompanhamentos. 
Atração: Banda T.B. Show.
JuNHo – 25 – segunda-feira – 15H. Jogo Irã x Portu-
gal 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 – 15 – sexta-feira – 19H. “A Festa não acabou 
O Melhor Flashback na Tijuca”. Ingresso antecipado – 
R$ 15,00. Ingresso no dia – R$ 25,00.
JuNHo – 24 – domingo – 12H. “Arraial Transmonta-
no”. Cardápio: sardinha assada, tripas a moda Trans-
montana, churrasco completo, acompanhamentos, sala-

das diversas, caldo verde e frutas. Atrações: Amigos do 
Alto Minho – Grupo Folclórico Armando Leça (Casa do 
Porto) e dançarinos para damas. Valor da entrada: 60,00.
JuLHo – 15 - domingo – 12H. Almoço dos Aniversarian-
tes do Mês. Atração musical: Cláudio Santos e Amigos.

CASA DO MINHO
rua Cosme Velho, 60 – Cosme Velho – tel.: 2225-1820

restauraNte Costa Verde
Aberto de Terça à Sexta para jantar (18 a 01)
Sábados – Feijoada completa – Self-serviceDomingos – 
Cozido à PortuguesaServimos à La Carte – Sáb. e Dom. 
(12 às 17h)

CASA DE PORTUGAL
rua do Bispo, 72 – rio Comprido

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

CASA DOS AÇORES
av. melo matos, 21/25 – tijuca – tel.: (21) 2568-9535
JuLHo – 22 – domingo – Aniversário da Casa dos Açores.

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

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
JuLHo – 8 – domingo – 11H. Festa Julina Solidária. 
Você não pode perder a festa mais esperada do ano. 
Venha curtir nosso arraial. Comidas típicas – brincadei-
ras – quadrilhas – show de danças e muita diversão. 
Entrada 1 kg de alimento não perecível. Em prol do or-
fanato Santo Antônio.

CASA DOS POVEIROS
rua do Bispo, 302 - rio Comprido - tel.: 3178-4254

JuNHo – 17 – domingo – 12H. Feijoada da torcida, telão 
transmitindo o jogo do Brasil. Música ao vivo. Grupo de 
pagode Lance Incomum. Convites antecipados R$ 30,00 
– No dia: R$ 40,00. Crianças de 10 a 12 anos pagam meia 
entrada. (Trazer identificação da criança no dia). 

CLUBE SOCIAL CAMPONESES DE PORTUGAL
Est. São Mateus, 25 – Jardim Primavera – Duque de 
Caxias – RJ – Tel.: 2776-3352/36567964
JuNHo – 24 – domingo – 12 H. Apresenta: São João 
dos Camponeses. Simbora!!! “Arrastar a Chinela”. Cardá-
pio: sardinha portuguesa na brasa com batata e cebola à 
racha, febras ao vinho, frango assado, salsichão na bra-
sa, milho cozido e buffet para acompanhar. Sobremesa: 
canjica. Atrações: Serginho dos teclados e fogueira de São 
João. Traje caipira. Entrada: R$ 50,00 por pessoa. Reserve 
já a sua mesa!!! Abertura: 12h00 min. Almoço: 12h30min. 
No valor da entrada: Comida, sobremesa e show inclusos. 
Bebidas pagas a parte.
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Coração forte
Numa semana com dia dos namorados e estréia 

de Brasil e Portugal na copa do mundo, temos uma 
boa deixa para falar de cuidados cardíacos. Nesse 
sentido, atenção com a insuficiência cardíaca, AVC 
e infarto - algumas das doenças mais letais do mun-
do e que atacam justamente o coração.

Para facilitar, as recomendações para um cora-
ção saudável são as mesmas de uma vida saudá-
vel. Inicialmente, evite fumar ou ser fumante passi-
vo, pois o cigarro é um grande vilão para o coração. 
Também procure manter-se numa faixa de peso 
adequada, pois a obesidade pode ser um sintoma 
de outros dois inimigos do coração: a má alimen-
tação e o sedentarismo. Lamentavelmente, esses 
são problemas que estão atingindo nossas crianças 
cada vez mais cedo. Não se trata de demonizar vi-
deo games ou fast food, mas ambos em excesso 
podem começar a comprometer a saúde de nossos 
filhos e netos desde muito cedo. Crianças, jovens, 
adultos ou idosos devem buscar uma alimentação 
balanceada e praticar atividades físicas, preferen-
cialmente com acompanhamento profissional. Pro-
cure controlar também o consumo de sal para não 
elevar a pressão arterial de maneira perigosa.

Além do corpo são, já está provado que é alta-
mente recomendável manter uma mente tranquila. 
Procure evitar uma relação de dependência com 
seu smartphone. Nos dias de hoje, muitas pessoas 
já iniciam o dia checando o celular e não param de 
trabalhar nem na hora do almoço ou ao deitar na 
cama para dormir. Reduzir o estresse é fundamental 
para manter o coração em dia.

Com esses cuidados em dia, o coração fica for-
talecido para as felicidades e emoções dos dias dos 
namorados e da copa do mundo. Mudar hábitos 
pode parecer difícil, mas salva vidas. Se você ainda 
não começou a se cuidar, comece hoje. Esteja sau-
dável e guarde seu coração para as coisas boas da 
vida.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Apresenta-
ção de gala 

do Coral 
Madrigal 

Cruz Lopes 
com a 

regência 
do maestro 

José Ma-
chado, nas 
comemora-
ções do 10 

de junho

Aspecto do 
interior da 
belíssima 
Igreja Santo 
Antônio dos 
Pobres repleta 
de paroquia-
nos atentos ao 
Concerto do 
Coral Madrigal 
Cruz Lopes

VeneráVel Igreja de Santo antonIo
doS PobreS homenageIa o 10 de junho

Realizou-se, no domingo dia 10 de Ju-
nho, com início às 17 horas na Paró-

quia Santo Antônio dos Pobres, concerto 
com o Coral Madrigal Cruz Lopes, sob a 
regência do Maestro José Machado. Um 
fim de tarde de muita fé e bom gosto mu-
sical. Belíssima homenagem ao Dia de 
Portugal, Camões, da Raça e das Co-
munidades Portuguesas no Mundo. Uma 
iniciativa do provedor José Queiroga para 
que os paroquianos conheçam um pouco 
sobre a cultura e tradições portuguesas.

Um excelente número de fiéis esti-
veram prestigiando o lindo concerto do 
Coral Madrigal Cruz Lopes com um pro-
grama muito especial, em destaque as 
músicas.

Linda Spevacek – A Jubilant Fanfarre; 
Armando Prazeres – Salmo 150; W.A. 

Mozart – Glória (Missa da Coroação), Lia 
Costa – soprano, Ivone Assis – contralto, 
João Gomes – tenor, |Michel Maluf – bai-
xo; John Leavit – Sanctus; G. Caccini – Ave 
Maria; F. Schubert – Ave Maria; A.H. Mallo-
te – The Lords Prayer; M.B. Greer – Won-
derful Name; G.F. Haendel – A Lle Lujiah.

Uma apresentação do Coral, simples-
mente perfeita, deixando todos os pre-
sentes, encantados. Um grande trabalho, 
onde a organização teve o apoio ACO – 
Associação Carioca de Organistas; ABO 
– Associação Brasileira de Organistas; 
Rádio Catedral FM 106,7; Comunidades 
Portuguesas (Portugal), também não po-
demos deixar de prestar agradecimentos 
ao Pároco José Brito Terceiro, Provedor 
José Queiroga e Mestre de Capela Bene-
dito Rosa.


