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CADERNO DE SÃO PAULO

Trazemos nesta edição 
as várias comemorações 
relativas ao Dia de Portu-
gal, de Camões e das Co-
munidade Portuguesas. 
Veja esta reportagem e 
ainda, o Dia de Portu-

gal em Santos, a coluna 
Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, 
a coluna Portugal Des-
portivo do amigo Martins 
Araújo além de outros as-
suntos de interesse.

Comemorações 
Dia de Portugal em São Paulo

          

A Comissão Europeia foi 
autorizada a emitir obriga-
ções para facilitar a extensão 
da maturidade do emprésti-
mo a Portugal. Desta forma, 
o país fica mais perto de 
beneficiar de um novo pro-
longamento dos prazos para 
devolver o empréstimo con-
traído em 2011, ao abrigo do 
Mecanismo Europeu de Esta-
bilidade Financeira. Trata-se, 
assim, da implementação da 
decisão do Conselho Euro-
peu em 2013.

Nesta altura, Portugal tem 
ainda a pagar 50 bilhões de 
euros à CE e ao MEEF, pra-
ticamente metade a cada um. 
Esta decisão, além de permitir 

Bruxelas estende o prazo para 
Portugal pagar empréstimo

Dia De Portugal e CamõeS e
HomenagenS na Câmara

Tarde maravilhosa no Arouca para festejar 50º anos de Sa-
cerdócio do Cônego Abílio Vasconcelos,o aniversário do 
Grupo Folclórico João Ramalho. Na foto com dona Adilia No-
ronha. Detalhes na pág 18.

Sessão Solene comemorativa ao 10 de junho – Dia de Por-
tugal, Camões e das Comunidades Portuguesas e home-

nagens ao empresário Adão Ribeiro, Embaixador Cônsul de 
Portugal no Rio, Jaime Leitão com a entrega do Título Cida-
dão Honorário do Municipio do Rio de Janeiro, uma iniciativa 
da Vereadora Teresa Bergher. Detalhes nas págs. 8, 14 e 15

Foi realizada solenidade festiva, no último dia 13 de junho 
na Casa de Portugal para comemoração dos 90 anos de 

fundação da Instituição e reinauguração da Capela Santo An-
tônio. Na foto o Comendador Henrique Loureiro, a Diretora do 
Colégio Sagres, a Viviane, o ex-presidente da Casa de Por-
tugal, Dr.Carlos Felix, Presidente do Real Gabinete, Dr. Fran-
cisco Gomes da Costa, e Presidente da Casa de Portugal, Dr. 
Jayme Joaquim de Carvalho Netto.  Detalhes na pág. 2

o Governo português ganhar 
mais tempo, consegue ainda 
poupanças em juros.

“Foram adoptadas deci-

sões para autorizar a Comis-
são Europeia a emitir obri-
gações em nome da União 
Europeia de forma a facilitar 

as extensões das maturida-
des dos empréstimos conce-
didos à Irlanda e a Portugal, 
no âmbito do MEEF, tal como 
ficou acordado em 2013”, foi 
anunciado. Contudo, não são 
adiantados mais pormeno-
res sobre esta decisão, in-
cluindo o período a que esta 
extensão de maturidade do 
empréstimo diz respeito. A 
Comissão Europeia sublinha 
que tanto Portugal como a Ir-
landa têm tido “um bom aces-
so aos mercados financeiros” 
e, como tal, a decisão de pro-
longar a maturidade dos em-
préstimos “vai aliviar e alon-
gar os perfis das maturidades 
das dívidas dos países”.

Estava marcado o inicio 
das negociações do Orça-
mento 2019, com uma reu-
nião em São Bento onde esta-
riam António Costa e Catarina 
Martins, líder do BE, mas o 
gabinete do primeiro-ministro 
desmarcou a reunião à últi-
ma hora. Horas depois, voltou 
a reagendar. O motivo tinha 
sido a falta de agenda do pri-
meiro-ministro, mas o parceiro 
do Governo ficou incomodado 
por só ter sabido em cima do 
acontecimento. 

Começam assim com um 
percalço as reuniões prepa-
ratórias do último Orçamento 
do Estado que será negocia-
do pela “geringonça”. Fonte 
oficial do partido acabou por 
se cingir à mesma formulação 
pouco clara, perante o adia-
mento: “Até nova proposta, 
e ainda não existe uma nova 
data, a única data que temos 
é a de hoje”. Questionados 
sobre se tinham sido avisados 
do adiamento, a mesma fonte 
não adiantou mais informa-
ções. “O Bloco de Esquerda 

foi informado do adiamento 
da reunião pelo gabinete do 
secretário de Estados dos 
Assuntos Parlamentares”, 
garantiu fonte do gabinete.                                                                                                               
A dificuldade de conciliar agen-
das entre o primeiro-ministro, 
o ministro das Finanças e os 
parceiros parlamentares já es-
tava a dificultar a realização do 
encontro com os outros 2  par-
ceiros parlamentares. PCP e 
Verdes não tinham ainda data 
para reuniões, enquanto a do 
BE  seria na  terça-feira e o 
primeiro-ministro também não 
queria uma distância grande 
entre estes encontros.

O BE tinha  aproveitado 
para que a reunião da sua 
comissão política, servisse 
para aprovar as prioridades e 
a estratégia negocial que terá 
nas reuniões sobre o próximo 
Orçamento. Perto do início da 
reunião, o partido é informado 
do cancelamento do encontro 
com Costa. O Bloco não gos-
tou, o primeiro-ministro perce-
beu o incómodo e voltou a rea-
gendar a reunião .

Costa cancela reunião
e depois volta a marcar

por pressão do BESão as primeiras jornadas 
desde que Rui Rio foi eleito 
líder do PSD e desde que 
Fernando Negrão foi eleito 
líder parlamentar, com ape-
nas 39% dos votos, mas a 
afluência deixou a desejar. 
Pelo meio dia a sala do hotel 
Lusitânia, na Guarda, ainda 
estava a meio gás, com ape-
nas cerca de 40 deputados 
presentes, de um total de 89, 
e assim ficou até ao fim das 
intervenções de Álvaro Ama-
ro, Carlos Peixoto e de Fer-
nando Negrão. Hugo Soares, 
o ex-líder parlamentar afasta-
do por Rui Rio e o rosto da 
oposição interna, foi uma das 
ausências notadas.

No começo de 2 dias de-
dicados à Afirmação e Valori-
zação do Interior, o líder  do 
PSD optou por ler um dis-
curso de 14 páginas, onde 
passou em revista vários 
dossiês em que o Governo 
falhou, e continua a falhar, 
desde o déficit de políticas 
para o interior ao desinvesti-
mento na saúde, culminando 

A TAP apresentou o seu 
novo avião Airbus 330-900neo, 
o primeiro de um conjunto de 14 
encomendadas em 2016 .

O A330-900neo foi entre-
gue à TAP em abril, depois de 
testes  durante o mês de março 
em França.

Este avião inicia uma série de 
voos teste por todo o mundo, com 
as cores da TAP e com elementos 
de tripulação da companhia.

O primeiro dos voos traz 
pela primeira vez o A330neo a 
Lisboa, de onde segue para o 
Rio de Janeiro, regressando à 
capital portuguesa para voltar 
até São Paulo, Recife e Miami.                                                                                                                                          
“Até ao final do mês de junho, o 
A330neo com as cores da TAP 
prosseguirá o plano de voos de 
teste numa sequência que o 
vai levar a Kuala Lumpur, Ma-
nila, Jakarta, Bangkok, e Mau-
rícias. Por fim, na última etapa, 
o novo avião da TAP voa para 
Nova Deli, Reykjavik, Chicago 
e Atlanta, concluindo com o re-
gresso à fábrica da Airbus em 
Toulouse o périplo mundial”.                                                                                                        
Antonolado Neves, presidente 
executivo da TAP, considera que 

“esta passagem por Lisboa do 
novo A330neo, materializa mais 
um marco importante no plano de 
transformar a TAP na Companhia 
com uma das frotas mais moder-
nas do mundo. Permite-nos conti-
nuar a afirmar Portugal como hub 
Atlântico do transporte aéreo e a 
TAP como um player relevante 
entre a Europa, África e as Amé-
ricas, contribuindo para o cresci-
mento econômico e o desenvolvi-
mento do Turismo no nosso país.”                                                                                                          
A companhia aérea portuguesa 
será a primeira operadora do 
mundo a voar o novo A330-900 
neo, que virá equipado com inte-
riores de cabine AirSpace by Air-
bus, “com o qual os passageiros 
e os tripulantes da TAP, vão poder 
beneficiar de uma nova experiên-
cia de viagem proporcionada por 
este inovador design de cabine 
de avião. Desenvolvido a pensar 
nos passageiros e nas compa-
nhias aéreas, o Airspace abrange 
quatro pilares básicos: confor-
to, ambiente, serviço e design”.                                                                                                                              
Apontado como mais eficiente que 
o seu irmão mais velho, o novo 
A330-900 neo, pode transportar 
até 440 passageiros por voo.

TAP revela o seu novo
avião A330-900neo

aniverSário Da CaSa
De Portugal Do rJ

50º ano De SarCeDóCio Do
Cônego abílio De vaSConCeloS e 

aniverSário Do João ramalHo

feiJoaDa Da torCiDa noS PoveiroS

Esteve bem animada no último domingo, a feijoada da tor-
cida com telão e música ao vivo com o Grupo de Pagode 

Lance Incomum. A turma marcou presença para torcer pelo 
Brasil. Detalhes na Capa do Tablóide

Jornadas da era Rio começam 
com metade dos deputados  

no caso da guerra com os 
professores. E foi aqui que 
Fernando Negrão admitiu 
uma nuance face ao dis-
curso pró-professores que 
o PSD tem adotado: depois 
de, esta semana, Fernando 
Negrão ter afirmado que o 
governo prometeu pagar 
todo o tempo de serviço 
não contabilizado dos pro-
fessores e, como tal, tinha 
de cumprir, agora já admitiu 
a existência de “circunstân-
cias extraordinárias”.

“O governo prometeu e 
agora vem dizer que não 
pode cumprir. O prometido 
é devido, e só circunstâncias 
extraordinárias podem jus-
tificar que assim não seja”, 
disse, admitindo que o tem-
po de serviço das carreiras 
possa não ser contabilizado 
na íntegra se o governo ad-
mitir a existências dessas 
circunstâncias. “Se o gover-
no considera que existem de 
facto essas circunstâncias 
extraordinárias, devia, no mí-
nimo, começar por reconhe-
cer a sua continuada política 
de austeridade e pedir des-
culpa aos professores e com 
eles recomeçar, de boa fé, 
as negociações centradas 
no essencial, que é a revisão 
dos respetivos estatutos”, 
iniciando uma narrativa na 
qual o PSD se poderá es-
cudar para não ter de estar 
ao lado do BE e do PCP na 
guerra do governo com os 
professores.

munDial 2018 na CaSa DaS beiraS
Show de confrater-

nização na Casa 
das Beiras com a 

realização da Copa 
do Mundo. Um show 

de alegria que tem 
realizado verdadeiras 

confraternizações 
entre a torcida portu-
guesa e luso-brasilei-
ra. Na foto as amigas 

e colaboradoras,
a diretora Flávia Ma-

riath e a secretária 
Cristiane. Detalhes 

na última página do 
Tablóide
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No aniversário de 
90 anos da Casa 
de Portugal, do 

Rio de Janeiro tivemos 
a  reinauguração da 
Capela de Santo  Anto-
nio, um momento mar-
cante, que relembra 
todas as grandes histo-
rias desta casa, A mis-
sa celebrada pelo Frei 
Paulo e acompanhada 
pelo Pastor. João Bri-
lhante, foi realizada 
com carinho pelo Frei 
Paulo que vem reali-
zando trabalhos em 

ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE
90 ANOS DA CASA DE PORTUGAL

conjunto com a Casa 
de Portugal numa bela 
parceria.

O Presidente Dr.
Jayme Joaquim de 
Carvalho Netto,que 
realizou um breve 
discurso frisou a sa-
tisfação em presidir a 
Casa de Portugal.

Dando sequência 
à festividade o Pre-
sidente, descerrou a 
placa comemorativa 
dos 90 anos de funda-
ção da Casa de Por-
tugal, ao lado de sua 

Diretoria e foi cumpri-
mentado por todos os 
presentes. 

A Comunidade Por-
tuguesa e demais 
convidados estiveram 
prestigiando a soleni-
dade entre eles  o Dr 
Francisco Gomes da 
Costa, presidente do 
Real Gabinete Portu-
guês de Leitura,O e)
x-presidente da Casa 
de Portugal Carlos Fe-
lix, o Comendador Hen-
rique Loureiro, a Fadis-
ta Maria Alcina e  todos 

Presidente 
da Casa de 
Portugal da 

Casa do Rio 
de Janeiro 
Dr. Jayme 

Joaquim de 
Carvalho 

Netto 
quando 

proferia o seu 
discurso festi-
vo de 90 anos 
de Fundação 

da Casa de 
portugal do 

Rio de Janeiro

Durante as comemorações de aniversário, de 90 anos da Casa de Por-
tugal o Presidente Dr. Jayme Joaquim de Carvalho Netto entrega uma 
Medalha Alusiva ao Dr. Francisco Gomes da Costa, Presidente do Real 
Gabinete de Português de Leitura, do Liceu Literário e da Caixa de So-
corro Dom Pedro V 

Momento de muita emoção durante a inauguração da Placa Come-
morativa dos 90 anos de Fundação da Casa de Portugal de Rio de 
Janeiro, decerrada pelo Presidente Dr. Jayme Joaquim de Carvalho 
Netto e Senhora Anna Antonoff, esposa do saudoso ex-presidente 
José Leite sob atenção da diretoria e convidados

A fadista 
Maria Alcina, 
grande amiga 
da Casa de 
Portugal no 
registro duran-
te a soleni-
dade com o 
grande amigo 
Presidente da 
Casa de Por-
tugal Dr. Jay-
me Joaquim 
de Carvalho 
Netto

os atuais Diretores da 
Casa de Portugal.

Uma das Institui-
ções Portuguesas 
mais antiga no Rio de 
Janeiro, que vem se 
modernizando dia-a-
dia para melhor aten-
der seus associados 
e clientes um trabalho 
arduo mas gratificante.

O Jornal Portugal em 
Foco esteve presente 
e registra nesta pági-
na alguns momentos 
da festa comemorativa 
dos seus 90 anos.
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Há cruzeiros vínicos pelo rio Sado até ao fim do verão
Os vinhos das adegas da Pe-

nínsula de Setúbal promovem-se 
em cruzeiros vínicos no rio Sado 
até ao final de setembro, todos os 
sábados ao final da tarde, com di-
reito a petiscos e - quem sabe - a 
companhia dos golfinhos. 

Os cruzeiros vínicos a bordo 
da embarcação Mil Andanças es-
tão de volta ao rio Sado. São 18 
passeios de barco, cada um deles 
dedicado a uma adega da Penín-
sula de Setúbal, que partirão de 
Setúbal e Troia todos os sábados 
à tarde até ao final de setembro  e 
promove os vinhos da José Maria 
da Fonseca.

O programa Wine Sunset Party 
junta provas de vinhos comenta-
das por enólogos das adegas par-
ticipantes ao convívio e à música 
de DJe, também, à paisagem do 

os 12 anos. As reservas podem 
ser feitas através dos contatos no 
site da empresa.

meia. A participação tem o valor 
de 35 euros por adulto e de 20 
euros para crianças entre os 6 e 

Na Essência das Ta-
pas, a ideia é petiscar com 
requinte, mas também há 
outras opções na ementa, 

Neste restaurante na Maia o cardápio 
vem para a mesa num tablet 

que vai para a mesa num 
tablet. O que lá se come, 
porém, nada tem de virtual.

Os petiscos são a maior 

aposta do Essência das 
Tapas, aberto desde se-
tembro passado,  onde 
outrora funcionou o Café 

Tartan. Se o antecessor 
era conhecido pela france-
sinha, o novo restaurante 
não quis deixar ninguém 
órfão, pelo que a famosa 
sanduíche incrementada 
não falta na ementa, re-
presentada em diferentes 
versões.

Pedro Santos, o pro-
prietário, assegura que 
procurou evitar os pitéus 
portugueses mais tradicio-
nais. Por lá se encontra, 
essencialmente, «petiscos 
requintados», acrescenta o 
chef Filipe Almeida, dando 
como exemplos o estaladi-
ço de queijo de cabra com 
molho de frutos silvestres, 

o folhado de alheira com 
molho agridoce, o rabo de 
boi com puré de batata-
doce, os lagartos de porco 
preto.

A ideia era criar um 
espaço «acolhedor, onde 
as pessoas se sentissem 
bem» nos diferentes mo-
mentos do dia – final de 
tarde incluído – e pudes-
sem ter associadas «boa 
confecção e excelente 
apresentação » . Os olhos 
podem começar a comer 
mal chega a ementa, que 
é digital e apresenta ima-
gens de pratos. «Temos 
seis tablets que vamos 
colocando nas mesas. O 
cliente pode fazer a se-
leção do que pretende; o 
empregado só tem de ir à 
mesa e validar», completa 
o dono da casa.

A cada mês, é adicio-
nado um petisco novo à 
carta, que é bastante di-
versificada: tem pratos de 
carne e de peixe, massas, 
sopas e saladas, além de 
sobremesas, como a torta 
de maçã escondida, em 
que a fruta surge na for-
ma de puré. De segunda 
a sábado, há ainda dois 
menus de almoço: o «3 
tapas», para picar, e o 
«executivo», caso se pre-
fira uma refeição de peixe 
ou carne. E estão dispo-
níveis mais de cinquenta 
referências de vinhos, a 
assegurar que não faltam 
opções também na hora 
de beber um copo, seja ao 
almoço, à tardinha ou pela 
noite dentro. E fica na Ave-
nida D. Manuel II, 1169, na  
Maia.

sula de Troia. Pelo caminho, há 
possibilidade de avistar os roa-
zes-corvineiros do Sado.

As provas de vinhos são acom-
panhadas de uma seleção de 
queijos, enchidos e doçaria regio-
nal, incluídos no preço do passeio. 
Em junho, as viagens serão dedi-
cadas às adegas José Maria da 
Fonseca, Filipe Palhoça Vinhos  e 
Cooperativa Agrícola Santo Isidro 
de Pegões. Em julho, agosto e se-
tembro marcam presença outras 
empresas da região.

Os passeios a bordo da embar-
cação da Sado Arrábida, que tem 
capacidade para até 50 pessoas 
em dois decks, partem da Doca 
das Fontainhas, em Setúbal, às 
18h30, e da Marina de Troia às 
18h50, percorrendo a costa da Ar-
rábida ao longo de duas horas e 

Parque Natural da Arrábida, uma 
vez que o barco do Mil Andanças 
passa junto às praias e à penín-

TERRENOS - CASAS NO BRASIL
VeNDe oU PeRmUta PoR Casas e teRReNos em PoRtUGaL

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

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

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

Marcelo defende que acordo de concertação so-
cial  é o possível e adequado
O Presidente da República defendeu que o acordo de concer-
tação social sobre legislação laboral “é o possível e adequa-
do”, constituindo uma solução equilibrada que nem mantém o 
regime da ‘troika’ nem cria uma ruptura radical. “Esse equilíbrio 
pode não corresponder à visão de uns e de outros, dos que 
defenderiam a intangibilidade do regime do tempo da ‘troika’ 
e dos que desejariam ruptura mais profunda, nomeadamente 
na caducidade da contração coletiva. Mas foi e é o possível e 
adequado neste tempo”, afirmou.
Deputados do PS questionam Centeno sobre fecho 
de balcões da CGD                                                                                                                            
Dois deputados do Partido Socialista enviaram questões ao 
Ministério das Finanças, relacionadas com o plano de fecho 
de balcões por parte da Caixa Geral de Depósitos. A agência 
do banco em Prior Velho, que se for encerrada deixará esta 
freguesia com 7 mil habitantes sem qualquer balcão. Para os 
deputados Ricardo Leão e Susana Amador, tal constitui “um 
evidente retrocesso em termos de serviço público e se afigura 
como muito preocupante, para toda essa população”. Acres-
centam que a maior parte da população é “idosa” e a região 
“caracterizada igualmente por um forte tecido empresarial, es-
tando aí localizadas importantes empresas com impacto na-
cional”.
Rio acusa Governo de aldrabice política ao fazer 
discurso do milagre econômico
O presidente do PSD defendeu no encerramento das jornadas 
parlamentares , que a função do seu partido não é empurrar o 
Governo para a irresponsabilidade, mas denunciar que o exe-
cutivo não fala verdade e que o discurso do milagre econômico 
é uma aldrabice política . Rui Rio apontou como 2 exemplos de 
que o Governo não fala verdade aos portugueses: a não des-

cida do imposto sobre os combustíveis quando o preço das ma-
térias primas subiu, e o da polêmica sobre contagem do tempo 
integral dos professores, onde reiterou que o executivo prome-
teu o que sabia de antemão que não podia cumprir.”A posição 
do PSD  em 2018, ou do PSD ao longo de toda a sua história é: 
a função do PSD é empurrar o Governo para a irresponsabilida-
de? Não, isso é função do PCP e do BE. Nós não temos essa 
função, mas temos outra, que é a de obrigar o Governo a falar 
verdade às pessoas”, disse.
Governo centraliza na Net papelada dos barcos e 
tripulações do mar
Vistorias, certificação e registo de embarcações, incluindo de 
recreio; cartas de navegador; entidades acreditadas para dar 
formação sobre a área do mar; inscrição e certificação de pes-
soas que trabalham a bordo de uma embarcação. Estas são 
algumas das principais informações que, a partir de 1 de Ju-
lho, vão passar a estar disponíveis numa única base de dados 
nacional e com acesso online. O novo sistema  põe fim a um 

procedimento fragmentado e complexo, que até agora obri-
gava a deslocações e à entrega dos mesmos documentos a 
diferentes entidades públicas para resolver um único assunto. 
No entanto, “ciente da relevância de serviços de proximidade e 
da resolução local de problemas”, o Executivo garante que os 
cidadãos vão poder continuar a optar pelo atendimento presen-
cial através dos órgãos locais da Autoridade Marítima Nacional, 
as Capitanias dos Portos, e das administrações portuárias. E 
prevê também que possam ser atendidos nos serviços das re-
giões autónomas ou das autarquias.
Construção cresce quase o dobro da Zona Euro
A produção na construção em Portugal cresceu 3,2% em Abril, 
quase o dobro da média dos parceiros da Zona Euro, que foi de 
1,8%. Esta evolução na região da moeda única, que representa 
uma aceleração face a Março (1,2%), deve-se às subidas de 
2,1% na engenharia civil e 1,8% na construção de edifícios.Já 
na União Europeia, este indicador cresceu 0,9%, com a cons-
trução de edifícios a subir apenas 0,7%. 



Caros leitores:
Sempre defendi 

nos Tribunais Traba-
lhistas que as dívidas 
de empresas conde-
nadas a pagar um 
crédito a qualquer ex
-empregado, quando 
em execução dessa 
dívida, pode ser par-
celado, principalmen-
te, quando a empresa 
atravessa situação 
financeira vulnerável 
por problemas estru-
turais financeiras cau-
sadas por políticas 
econômicas de gover-
nos do Brasil. O caso 
é emblemático, prin-
cipalmente pelos dias 
em que o Brasil está a 
passar.

Pois bem. A refor-
ma trabalhista não 
cuidou especifica-
mente desta questão, 
além de outras. Hou-
ve, portanto, omis-
são legislativa sobre 
a questão. Porque, 
perguntar-se-ia? Por 
que o CPC prevê ex-
pressamente o par-
celamento (art. 916), 
e, até seis parcelas, 
desde que a empresa 
deposite 30% (trinta 
por cento) do valor da 
execução.

Alguns Tribunais 
Regionais do Traba-
lho têm admitido o 
aludido parcelamen-
to. Antes mesmo da 
vigência do NCPC, o 
CPC – Código de Pro-
cesso Civil de 1973, 
em seu artigo 745-
A, incluído em 2006, 
também admitia o re-
ferido parcelamento, 
nos mesmos moldes 
do atual CPC.

Embora o proces-

so trabalhista siga 
disposições próprias 
e só importe regras 
do processo civil em 
casos de omissão da 
CLT, recentemente o 
desembargador Luiz 
Antônio de Paula Len-
naco da 11ª Turma do 
Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Re-
gião (MG), acolheu a 
tese da empresa no 
tocante ao pedido de 
parcelamento.

O Relator do caso, 
em seu voto condutor 
e vencedor, afirmou: 
“é certo que eventu-
ais incidentes na exe-
cução podem fazer o 
processo perdurar por 
tempo muito superior 
ao prazo máximo de 
seis meses estabe-
lecido pela lei”. Ele 
manteve a decisão 
de de primeiro grau e 
afirmou que é dever 
do juiz, ao promover 
a execução, sempre 
optar pelo modo me-
nos gravoso ao deve-
dor.

O Relator disse 
ainda: “que devido à 
grave crise econômi-
ca do país, a execu-
ção integral do débito 
poderia comprometer 
a continuidade das 
atividades empresa-
riais”. Também reco-
nheceu que a empre-
gadora tem feito os 
depósi8tos de forma 
adequada.

Deste modo lei-
tores, guardem esta 
questão, pois não 
raro, algum dia po-
dem estar na mesma 
situação jurídica aqui 
tratada.

Boa leitura!

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.c arrasqueiraadv.com.br

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

DIRETTO DO TRABALHO
DÍVIDA TRABALHISTA 
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“Era absolutamente ne-
cessário fazer uma interven-
ção de fundo para garantir a 
conservação da biblioteca, 
que tem uma coleção riquís-
sima à sua guarda”, afirmou 
a responsável da BPE, Zélia 
Parreira.

A empreitada está dividi-
da em duas fases, para mi-
nimizar o impacto no funcio-
namento da biblioteca e por 
questões financeiras, estan-
do o início dos trabalhos da 
primeira fase previsto para 
a próxima semana, com a 
colocação de andaimes no 
edifício.

A diretora da BPE indicou 
que as obras surgem depois 
de ter sido feito, em 2014, um 
estudo de diagnóstico estru-
tural do edifício, que definiu 
quais os trabalhos necessá-
rios e elaborado o projeto de 
arquitetura.

“Esta primeira fase cor-
responde à renovação das 

Biblioteca Pública de Évora vai receber 
obras de conservação e restauro

ÉVORA

VILA POUCA DE AGUIAR

RIBEIRA DE PEnA

BRAGA

coberturas, das paredes ex-
teriores, que estão em pés-
simo estado, e à substituição 
das caixilharias de todos os 
vãos, portas e janelas, que 
estão completamente po-
dres”, precisou.

Segundo a responsável, a 
primeira fase da empreitada, 
cujo auto de consignação já 
foi assinado, vai prolongar-
se até dezembro e envolver 
um investimento de 313 mil 
euros, sendo financiada pelo 

Fundo de Reabilitação e 
Conservação Patrimonial.

O início da segunda fase 
da obra referiu “depende 
ainda de questões orçamen-
tais”, mas deverá avançar em 
2019, com um investimento 
entre “400 mil e 500 mil eu-
ros”, suportado pelo “Orça-
mento Geral do Estado”.

“Será, então, a obra de 
remodelação do interior, que 
inclui a renovação das casas 
de banho, redes de esgotos, 

A Assembleia Geral da Asso-
ciação Autovía Léon-Bragança, 
que decorreu na aldeia de Rio de 
Onor, aprovou por unanimidade 
uma moção que exige que a liga-
ção rodoviária entre Bragança e 
Puebla de Sanábria seja incluída 
no Programa Nacional da Políti-
ca do Ordenamento do Território 
(PNPOT), em discussão pública 

até dia 30 de junho.
Hernâni Dias, presidente do mu-

nicípio, referiu que “nesta altura em 
que está em discussão o PNPOT, 
que na página 107 apresenta um 
mapa em que a ligação Bragança
-Puebla de Sanábria não consta, 
apresentámos uma moção no sen-
tido de exigirmos que esta ligação 
passe a constar desse mapa”.

BRAGAnçA
Bragança e Puebla de Sanabria reivindicam estrada com moção

água, rede elétrica e informá-
tica e também a desinfesta-
ção total do mobiliário e pavi-
mento”, realçou.

“Embora quem olhe para 
o edifício da biblioteca fi-
que muito chocado pelo seu 
aspecto exterior, que está 
muito descuidado, a obra 
de maior porte será no seu 
interior e será essa segunda 
fase”, acrescentou.

Zélia Parreira consi-
derou que a BPE “esteve 
durante muito tempo entre-
gue a si própria” e que “as 
obras eram necessárias 
há muito tempo”, notando 
que o investimento feito em 
2005 na biblioteca serviu 
para “lavar a cara”.

Criada há mais de 200 
anos por Frei Manuel do Ce-
náculo, a Biblioteca Pública 
de Évora, tutelada pela Bi-
blioteca Nacional de Portu-
gal (BNP), é beneficiária do 
Depósito Legal desde 1931.

Depois de ter fechado 64 
balcões no ano passado, a 
Caixa Geral de Depósitos 
(CGD) prepara-se para en-
cerrar mais 75 agências até 
ao final deste mês. A lista ain-
da não foi divulgada, mas o 
balcão de Pedras Salgadas, 
um de Vila Real e outro em 
Lamego deverão mesmo en-
cerrar até ao dia 29 de junho. 

Em Pedras Salgadas, no 
concelho de Vila Pouca de 
Aguiar, cerca duas centenas 

Três balcões da Caixa Geral
de Depósitos vão encerrar

até ao final do mês
de pessoas manifestaram-se, 
em frente ao balcão, localiza-
do na Avenida Lopes de Oli-
veira, a protestar contra o seu 
encerramento. 

Esta é a única agência 
bancária que existe na vila e 
serve sete freguesias e cerca 
de 5 mil pessoas.

Logo que suspeitou des-
te fecho, o presidente da 
autarquia aguiarense reuniu 
com a diretora financeira da 
instituição.

A Praça do Município acolheu, no dia 10 de junho, a vigési-
ma edição do Festival de Folclore de Ribeira de Pena

Pelo palco passaram o Rancho Folclórico Juvenil de Bal-
teiro, o Rancho Folclórico Vila Chã (Amarante), o Rancho 
Folclórico do Castelo (Celorico de Basto), Folclore Cantares 
– ACREPES (Pedras Salgadas). 

Este evento que dignificou o patrimônio etnográfico foi pro-
movido pelo Município de Ribeira de Pena, com o apoio da As-
sociação Cultural, Desportiva e Recreativa de Balteiro e da Junta 
de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega.

Praça cheia para 
assistir ao Festival

D. Nuno apelou à “honestidade na família, no trabalho, na 
política, nos negócios ...”

D. Nuno Almeida, bispo Auxiliar de Braga, que subiu com 
centenas de peregrinos ao monte de Sta. Cecília, em Cante-
lães, na peregrinação arciprestal de Vieira do Minho à Senho-
ra da Fé a 27 de Maio, alertou os peregrinos a “testemunhar 
a fé”, a “promover a honestidade” e a” inviolável dignidade da 
vida humana”.

Num dia primaveril, convidativo a peregrinar, perante cente-
nas de fieis, devotos da Senhora da Fé, o bispo, que presidiu à 
Eucaristia, acolitado por dois diáconos e concelebra.

Peregrinação Arciprestal à Senhora da Fé
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nazaré

Identificar, prevenir e 
controlar a obesidade in-
fantil no concelho da Na-
zaré é o principal objetivo 
do projeto “Prato Colorido, 
Prato Divertido”, que foi 
lançado pela Câmara da 
Nazaré em Janeiro deste 
ano, numa parceria com o 
ACES Oeste Norte.

O objetivo é “ajudar alu-
nos, pais e comunidade 
educativa a fazer as melho-
res escolas na sua alimen-
tação”, refere à autarquia 
em comunicado.

Segundo um levanta-
mento feito pela nutricionis-
ta da Câmara em 2016/17, 
21% das crianças do Cen-
tro Escolar da Nazaré ti-
nham excesso de peso e 
20% eram obesas. Os seja, 
107 dos 258 alunos (41%) 

apresentavam peso acima 
do recomendado.

O projeto passa por 
acompanhamento espe-
cializado dos alunos com 
problemas de peso e ati-
vidades de sensibilização, 
como sessões e workshops 
de alimentação saudável. 
E parece estar a ter re-
sultados: é que em março 
foram avaliadas as crian-
ças do 1.º ciclo da mesma 
escola e os resultados vão 
de encontro à média nacio-
nal: 10,1% obesas e 15,7% 
com excesso de peso.

A má alimentação e a 
falta de atividade física são 
as principais causas para 
a obesidade infantil que é 
considerada a pandemia do 
séc. XXI pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

Câmara da nazaré combate
a obesidade infantil

góis

penamaCor

pampilhosa da serra

oliveira do bairro

município levou jovens carentes
e com deficiência ao Estádio da Luz

 O Município de Oliveira 
do Bairro levou, no passado 
dia 7 de junho, cerca de 40 
jovens e adultos carentes ou 
com limitações físicas e men-
tais, ao Estádio da Luz, em 
Lisboa, para verem o jogo de 
futebol entre as seleções de 
Portugal e Argélia.

A viagem partiu de um 
convite da Federação Portu-
guesa de Futebol, no âmbito 
da iniciativa “Portugal numa 
Bancada”, que disponibili-
zou a todos os Municípios 50 
convites para fãs da Seleção 
Nacional. No caso de Oliveira 
do Bairro, a Câmara Munici-
pal convidou as IPSS do con-
celho para participarem nesta 
iniciativa e assim proporcio-
nar aos seus utentes um dia 
especial, oferecendo-lhes a 

oportunidade de verem os 
seus ídolos futebolísticos.

Ao convite do Municí-
pio, aderiram a Santa Casa 
da Misericórdia de Oliveira 
do Bairro, SOLSIL e Centro 
Social de Oiã, que definiram 
em conjunto os critérios para 
a escolha dos utentes que 
participaram nesta atividade, 
acompanhados por técnicos 
responsáveis.

Susana Martins, Verea-
dora do Desporto da Câma-
ra Municipal de Oliveira do 
Bairro, garantiu que se tratou 
de uma “experiência ines-
quecível para as crianças e 
jovens carentes e para os 
mais condicionados, física 
e mentalmente, que tiveram 
uma oportunidade única, de 
participar numa grande festa 
desportiva”. A autarca, que 

acompanhou a comitiva, tes-
temunhou “a euforia e a feli-
cidade estampada nos rostos 
de todos os participantes, que 
vibraram com cada jogada e 
com cada gol da nossa Se-
leção”. “Fiquei com a certeza 
que foi uma experiência que 
jamais esquecerão e que, de 
outra forma, seria muito difícil 
terem a oportunidade de a vi-
venciarem”, completou Susa-
na Martins.

O transporte da comitiva 
de Oliveira do Bairro foi ga-
rantido pelo Município, assim 
como a refeição após o jogo, 
em que Portugal venceu por 
3x0 a sua congênere argeli-
na, no último encontro antes 
da partida para a Rússia, 
onde vai disputar o Campe-
onato de Mundo de Futebol.

A criação de programas 
de cooperação e desenvol-
vimento entre os municípios 
da Pampilhosa da Serra e 
Cascais, principalmente no 
âmbito da Proteção Civil, 
mas também nos setores 
social, da economia e am-
biente, é o principal desíg-
nio da geminação assinada 
entre as duas autarquias.

Numa cerimônia que de-
correu nos Paços do Con-
celho da vila serrana – com 
a presença do edil de Cas-
cais, Carlos Carreiras, e do 
embaixador de Israel em 
Portugal – Raphael Gam-
zou, o anfitrião considerou 
que “este é um dia muito 

importante porque se tra-
ta da primeira geminação 
da Pampilhosa da Serra, 
sendo das primeiras en-

tre municípios de Portugal 
continental, mostrando soli-
dariedade e disponibilidade 
de ambas as partes para 

A exposição “Caricaturas de escritores portugueses para a 
infância” esteve patente, até 15 de junho, na Biblioteca Muni-
cipal de Góis António Francisco Barata, nesta vila do interior 
do distrito de Coimbra.

Promovida no âmbito do Dia do Autor Português, que se 
assinala em 22 de maio, a exposição foi “gentilmente cedida” 
pela biblioteca escolar do Agrupamento de Escolas de Vila 
Boim, no distrito de Portalegre, em parceria com a Associação 
Artística Recortar Palavras, de Coimbra.

O Dia do Autor Português foi instituído em 1982, pela So-
ciedade Portuguesa de Autores, para “homenagear o autor 
português, nas suas mais diversas áreas artísticas, como a 
pintura, a literatura, a poesia, a música e o cinema, e, desta 
forma, destacar a sua importância para o desenvolvimento da 
cultura portuguesa”.

Caricaturas de escritores portugueses 
para a infância na biblioteca 

embaixada de israel junta-se a Cascais
no apoio às vítimas de incêndios

uma forte colaboração”.
José Brito Dias afirmou 

que “é na diferença que nos 
podemos complementar”, 
referindo-se à diversidade 
entre um concelho muito po-
puloso (mais de 200 mil ha-
bitantes) do litoral, como é 
Cascais, e um concelho de 
400 quilômetros quadrados, 
com 4.500 habitantes, “que 
sofreu um forte revés devi-
do aos incêndios florestais, 
com uma morte e muitas 
famílias destroçadas”. Toda-
via, o autarca concluiu que 
“temos futuro e força para 
lutar por ele”, baseando-se 
nos recursos existentes e no 
grande potencial turístico.

Com décadas de história 
(começaram em 1989) a tradi-
ção das marchas dos santos 
populares da cidade serra-
na continuam a entusiasmar 
as novas e as mais antigas 
gerações de covilhanenses. 
Mesmo sem competição, es-
tão imbuídas de espírito bair-
rista e associativo, sem para-
lelo na região, constituindo, 
ao mesmo tempo, um cartaz 
que os organizadores e toda 
a gente aponta como grande 
potencial turístico.

Covilhã

Cantanhede

nos bastidores das marchas da Covilhã
Durante mais de dois 

meses, muitas centenas de 
pessoas, de todas as idades, 
cidadãos anônimos, dedi-
caram-se aos ensaios, aos 
preparativos, num trabalho 
muitas vezes invisível, para 
que as marchas mantenham 
a qualidade que as projetou 
para além das fronteiras re-
gionais e, de novo, mereçam 
o aplauso generalizado da 
cidade que, poucas vezes, 
ao longo dos anos, sai à rua 
em número tão elevado, para 

exteriorizar um entusiasmo e 
alegria sem dúvida peculia-
res e próprios das grandes 
manifestações populares, na 

A autarquia de Cantanhede resolveu descentralizar e rea-
lizar a reunião do executivo, na sede da Filarmônica de Co-
vões, com a presença de público.

A iniciativa insere-se no programa lançado pela presidente 
da autarquia, Helena Teodósio, “para aproximar a instituição 
daqueles que são os beneficiários da sua atividade”.

“Trata-se um gesto iminentemente simbólico, mas que jul-
gamos fazer todo o sentido, pois acreditamos que deste modo 
estamos a estimular as pessoas a acompanharem mais de 
perto a ação do município em todas as vertentes”, disse.

A Feira Terras do Lince acontece este ano de 27 a 29 de ju-
lho, anuncia a Câmara Municipal de Penamacor na sua página 
na internet.

O evento dedicado aos produtos regionais realiza-se pelo 
quarto ano e contará com expositores, artesanato e tasquinhas.

O programa definitivo ainda não é conhecido.

Feira regressa em julho

noite que muitos consideram 
a mais colorida e animada da 
Covilhã.

população de Covões
assistiu a reunião

da câmara 
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O envelope para Por-
tugal previsto na propos-
ta do Fundo Europeu 
dos Assuntos Marítimos 
e das Pescas (FEAMP) 
para o período 2021-
2027 é de 378,5 milhões 
de euros, face aos 392,5 
milhões de euros do 
QFP em vigor até finais 
de 2020.

Todos os Estados-
membros deverão rece-
ber envelopes com mon-
tantes na ordem dos 
96,5% dos atuais, cal-
culados a preços corren-
tes, especificou à Lusa 
fonte comunitária.

As novas regras do 
FEAMP, segundo a fonte 
comunitária, simplificam 
o recurso dos Estados-

Faltam 2000 técnicos
ao setor do Espaço

Até 2021, a indústria 
aeronáutica, espacial e 
da defesa vai precisar de 
mais 2 mil técnicos quali-
ficados e pelo menos 200 
engenheiros. O alerta foi 
lançado por João Roma-
no, diretor-geral do cluster 
nacional da Aeronáutica, 
Espaço e Defesa. Mas 
contratar estes profissio-
nais não será tarefa fácil. 
Nos últimos 5 anos, o país 
formou mais de 2 mil qua-
dros técnicos para este 
setor e cerca de 300 enge-
nheiros. Números insufi-
cientes para as empresas 
a operar em Portugal, que 
continuam a denunciar di-
ficuldades de contratação.

O setor aeronáuti-
co emprega em Portu-
gal um número próximo 

dos 19 mil profissionais, 
segundo contas realiza-
das recentemente pela 
AED Portugal. A maioria 
(64%) desenvolve ativi-
dade diretamente ligada 
à indústria, 32% atuam 
no campo das tecnolo-
gias e sistemas e só 4% 

dos profissionais desen-
volvem atividade de in-
vestigação na área. Há 2 
anos, um total de 68 em-
presas a operar em Por-
tugal, com um índice de 
exportação de 87%.

De lá para cá, o mer-
cado cresceu e as neces-

membros ao cofinancia-
mento porque as can-
didaturas passam a ser 
feitas por áreas de apoio 
e estratégias nacionais, 
baseadas nas priorida-
des definidas a nível na-
cional.

A proposta global para 
o setor das pescas entre 
2021 e 2027 é de 6,14 
bilhões de euros, abaixo 
dos 6,4 bilhões inscritos 
no orçamento atual.

“É apenas uma pro-
posta que vai ser apre-
sentada no Conselho de 
Ministros das pescas e 
do mar no dia 18 e que 
vai começar a ser discu-
tida”, afirmou fonte ofi-
cial do Ministério do Mar 
à agência Lusa.

A empresa tecnológica 
portuguesa Critical Sof-
tware, de Coimbra, foi o 
parceiro tecnológico es-
colhido por um dos maio-
res representantes da in-
dústria automóvel alemã 
para conceber e produzir 
software embebido a bor-
do dos carros. A solução 
passa pela constituição de 
uma nova empresa, em 
regime de joint venture, 
que será batizada como 
Critical TechWorks  com 
sede no Porto.

“Este é um importante 
passo para a Critical Sof-
tware”, afirma Gonçalo 
Quadros, presidente da 

BMW escolhe Portugal para 
construir o carro do futuro

empresa . “A Critical Te-
chWorks será pioneira, a 
referência à escala global, 
na construção do carro do 
futuro e de uma nova e es-
petacular era, no que toca 
aos serviços de mobilida-
de.”

A nova Critical Te-
chWorks precisa de apro-
vação dos reguladores  
em Portugal e Alemanha. 
Caso receba luz verde, 
terá dois centros de en-
genharia, um em Lisboa e 
outro no Porto. O anúncio, 
feito em simultâneo nos 
dois países, coincide com 
o 20.º aniversário da Cri-
tical.

A venda de veículos 
elétricos quase triplicou 
(+170,9%) em Portugal 
entre janeiro e abril, num 
total 1.184 viaturas, infor-
mou a ACAP.

Nestes quatro meses, 
a marca líder das vendas 
de ligeiros de passagei-
ros tem sido a Renault, 
com um total de 485 veí-

culos (+131% em relação 
a 2017), seguindo-se a 
Nissan, com 230 unidades 
(um acréscimo de 81,1%).

Sem vendas em 2017 
que possam comparar, a 
Smart (160 unidades) e 
a Citroen (154), ocupam 
nestes meses de 2018 o 
terceiro e quarto post

Em termos de modelo, 

Veículos elétricos quase triplicam
nos primeiros quatro meses do ano

sidades de profissionais 
qualificados aumenta-
ram.  O negócio de gi-
gantes nacionais como a 
Critical Software ou Acti-
ve Space Technologies, 
cresce e nos últimos anos 
empresas como a OGMA 
ou a Embraer criaram 
em Portugal milhares 
de postos de trabalho. 
A própria OGMA reco-
nheceu recentemente a 
dificuldade em contratar 
técnicos de aeronáutica, 
chegando a admitir ter 
recusado oportunidades 
de negócio por falta de 
mão de obra. Um cenário 
que deverá intensificar-
se nos próximos anos, 
aumentando a pressão 
sobre a já difícil contrata-
ção no setor.

Segundo informação 
enviada à Comissão do 
Mercado de Valores Mobi-
liários, a sociedade a criar 
pelas empresas “pretende 
beneficiar da dimensão 
e do potencial de cresci-
mento generalizado do 
comércio eletrônico”.

O acordo assinado re-
fere que nesta nova socie-
dade, a Sonae e os CTT 
serão acionistas em par-
tes iguais, nos 2 primeiros 
anos da operação serão 

investidos entre 10 e 15 
milhões de euros.

“A criação deste ‘marke-
tplace’ constitui uma forte 
aposta no desenvolvimen-
to do comércio eletrônico, 
com foco nas pequenas e 
médias empresas e mar-
cas portuguesas”, lê-se no 
comunicado divulgado pela 
Sonae, uma multinacional 
na área do retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, me-
dia, centros comerciais e 
telecomunicações.

Sonae e CTT vão criar uma
plataforma de comércio eletrônico

Serão menos 14 milhões
de euros para pescas no 

próximo orçamento da UE

os preferidos foram o Re-
nault Zoe (485 unidades, 
+131%), o Nissan Leaf 
(230; +81,1%), o Citroen 
C-Zero (153), Smart For-
two (107) e o BMW se-
riei3 (73).

Em maio, a Associa-
ção Europeia de Fabri-
cantes Automóveis,  as-
sinalava que a escolha 
por energias alternativas 
na União Europeia tinha 
aumentado no primeiro 
trimestre 26,9%, com o 
registo de carros com ba-
terias elétricas a crescer 
34,3% e de híbridos ‘plug
-in’ a avançar 60,2%.

Nos 28 Estados-mem-
bros foram vendidos qua-
se 140 mil carros híbridos 
elétricos, numa subida de 
25,7%. A Alemanha lide-

Portugal esgotou os 
recursos naturais reno-
váveis de 2018, o que 
significa que vai come-
çar a usar meios que só 
deveria utilizar a partir 
de 1 de Janeiro de 2019, 
anunciou a associação 
ambientalista Zero.

Se cada pessoa no pla-
neta vivesse como uma 
pessoa média portugue-
sa, “a humanidade exigi-
ria o equivalente a 2,19 
planetas para sustentar 
as suas necessidades de 
recursos”, o que implica-
ria que “a área produtiva 
disponível para regene-
rar recursos e absorver 
resíduos a nível mundial 
esgotar-se-ia em 16 de 
Junho”.

“Portugal é, há já mui-
tos anos, deficitário na 
sua capacidade para for-
necer os recursos natu-
rais necessários às ativi-

dades desenvolvidas. A 
nossa pegada per capita é 
de 3,69 hectares globais, 
mas a nossa biocapaci-
dade é de 1,27 hectares 
globais, com base em 
dados revistos para toda 
a série histórica desde 
1961”, escreveu a Zero.                                                                                                               
Portugal é o 69.º país do 
mundo com maior pegada 
ecológica por pessoa. Ape-
sar de, entre os países da 
União Europeia, Portugal 
ter a quarta pegada mais 
baixa por pessoa, “esta é, 
ainda assim, muito supe-
rior à capacidade média 
por pessoa no planeta”.                                                                                           
O consumo de alimentos 
e a mobilidade encon-
tram-se entre as ativida-
des humanas diárias que 
mais contribuem para a 
pegada ecológica por-
tuguesa e são “pontos 
críticos para interven-
ções de mitigação da pe-

Portugal esgota recursos naturais de 2018
e começa a usar cartão de crédito ambiental

rou os aumentos de veí-
culos movidos a energia 
alternativa (+73,4%), 
seguindo-se Espa-
nha (+53,4%) e França 
(+15,3%). Nestes três 
meses, em Portugal foram 
vendidos 726 carros elé-
tricos (+96,7%), 794 híbri-
dos ‘plug-in’ (+104,1%) e 
1.664 híbridos (+64,3%). 
O total de carros movidos 
a energias menos poluen-
tes foi de 3.777 (+75,2%).

O Governo manteve 
o incentivo de 2.250 eu-
ros na compra de carros 
100% elétricos, enquanto 
para quem compra veícu-
los de duas rodas irá rece-
ber 20% do valor de com-
pra, até ao máximo de 400 
euros. A dotação global é 
de 2,65 milhões de euros.

gada”, segundo a Zero.                                                                                                                                            
       Tal como um extrato 
bancário dá a indicação 
das despesas e dos rendi-
mentos, a contabilização 
da pegada ecológica ava-
lia anualmente, através de 
sistemas métricos, as ne-
cessidades humanas de 
recursos renováveis e ser-
viços essenciais e compa-
ra-as com a capacidade 
da biosfera de fornecer 
tais recursos e serviços.                                                                                                                                 

O dia em que a humani-
dade atinge o limite do 
uso sustentável de recur-
sos naturais disponíveis 
para esse ano, é habitu-
almente designado como 
overshoot day. No ano 
passado, o overshoot day 
mundial ocorreu em 2 de 
agosto, sendo que o últi-
mo ano em que o planeta 
conseguiu viver com o seu 
orçamento natural anual 
foi em 1970.
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Ao longo dos últimos 4 
meses, o PS  esta caindo se  
afastando da maioria absolu-
ta,  segundo os  contactados 
em uma pesquisa da Axima-
ge, a pedido do Correio da 
Manhã e do Jornal de Negó-
cios, e que foi publicada esta 
semana .

Marques Mendes já tinha 
levantado um pouco o véu 
quanto a estes resultados, 
no seu habitual comentário 
na SIC, e os números con-
firmam-no: o partido liderado 
por António Costa foi a esco-
lha de 37% dos inquiridos em  

PS mais longe da maioria absoluta

junho, menos 7 décimas face 
a maio e quase 7% abaixo do 
valor (43,7%) de há um ano.

Ainda assim, o PS continua 

em vantagem relativamen-
te ao PSD, que se encontra 
com menos 9%,  relativamen-
te ao partido do Governo. O 

PSD reúne agora 27,8% de 
preferências, pouco mais 
do que obtinha há um mês 
(27,6%). Os resultados laran-
jas sofreram, no entanto, uma 
melhoria com Rui Rio a as-
sumir a liderança do partido.                                                                                                             
O BE partido de Catarina 
Martins, foi o que mais me-
lhorou nas intenções de voto, 
com 10,2% das preferências 
dos inquiridos, subindo 0,3 
em relação ao mês anterior. 
Já a CDU, coligação entre 
o PCP e Os Verdes, recuou 
para 7,2%, enquanto o CDS
-PP ficou com 6,3%.

PSD disponível para
colaborar com Governo
no combate à pobreza

“É preciso que o país se 
habitue a não aguardar pelas 
tragédias para dar importância 
àquilo que é verdadeiramente 
estrutural”, disse  António Cos-
ta, recordando, após a missa 
em memória das vítimas dos 
incêndios de há um ano, re-
alizada na vila de Pedrógão 
Grande, que o Governo co-

É preciso que o país se habitue a não aguardar por tragédias

meçou em 2016, antes dos 
grandes fogos, com a reforma 
da floresta e a criação da Uni-
dade para a Missão de Valori-
zação do Interior.

Segundo o primeiro-mi-
nistro, há duas questões es-
truturais que o país tem de 
enfrentar e para as quais hoje, 
“infelizmente, está mais aler-

O presidente do PSD, 
Rui Rio, disse  que o par-
tido está disponível para 
colaborar com o Governo 
numa estratégia de comba-
te à pobreza, admitindo in-
cluir no programa eleitoral 
social-democrata as linhas 
orientadoras desse combate. 
“Se antes das eleições este 
Governo quiser fazer alguma 
coisa de estrutural, no com-

bate à pobreza, temos toda 
a disponibilidade para cola-
borar porque ser oposição é 
também defender o interesse 
nacional e não estar sempre 
a dizer mal de tudo”, afirmou 
Rui Rio aos jornalistas. O lí-
der do PSD falava após se 
ter reunido com o presidente 
da Rede Europeia Anti-Po-
breza, padre Jardim Moreira, 
na sede do PSD, no Porto.

 “A verdade é que este tra-
balho de proximidade nunca 
está feito, é preciso continu-
ar sempre a fazer e sempre 
a lembrar”, disse Assunção 
Cristas aos jornalistas, na  
cerimônia de homenagem às 
vítimas do incêndio de junho 
de 2017, na igreja matriz de 
Pedrógão Grande .

Assunção Cristas disse 
também que a resposta a 
quem se sente esquecido e 
abandonado é estar presen-
te naquele município  e na 
região  afetada pelo incêndio.

“Vindo cá e estando cá 
muitas vezes, que foi o que 
eu fiz durante este ano, cum-
prindo e superando o meu 
compromisso de vir cá a 
cada dois meses. Num ano 
estive nove vezes em Pe-
drógão e na região, fazendo 
visitas sempre diferentes, 
mantendo o compromisso de 
vir sempre cá, por um lado, 
e levar sempre questões 
para Lisboa, para propor ao 

 Trabalho de proximidade
às vítimas nunca está feito,

disse Assunção Cristas 

parlamento, perguntar ao 
Governo, para pressionar”, 
argumentou.

A dirigente sublinhou, 
entre outros temas, que os 
feridos graves foram indeni-
zados “muito por pressão do 
CDS”, na sequência de uma 
das visitas à zona, em que se 
encontrou com vítimas que 
ficaram gravemente feridas.

Sobre o dia, onde aconte-
ceram diversas homenagens 
às vítimas, Cristas disse que 
é um dia para rezar e apoiar 
as famílias: “E dar o apoio, 
que eu sei que é pouco, mas 
é o apoio que podemos dar 
com a nossa presença”.

Na cerimônia na igreja 
matriz de Pedrógão Gran-
de participam, igualmente, 
o presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
o primeiro-ministro, António 
Costa, e o líder parlamentar 
do PSD, Fernando Negrão, 
entre outros responsáveis 
políticos.

ta do que devia ter estado a 
tempo e horas”: as necessi-
dades de revitalizar o interior 
e de concretizar a reforma da 
floresta.

António Costa realçou ain-
da a capacidade de resiliência 
e de superação das popula-
ções, considerando que são 
“uma força inspiradora”. À sa-
ída da missa em memória das 
vítimas dos incêndios,  desta-
cou a capacidade de recons-
trução na região.

“É uma força inspiradora 
para todos nós vermos como 
as pessoas, perante a tra-
gédia, perante o drama que 
sofreram, em vez de abando-
narem, em vez de desistirem, 
estão aqui prontas para a luta, 
para reconstruir este território 

e reconstruírem as suas vi-
das”, frisou.

É um dia em que nos cur-
vamos perante a memória da-
queles que faleceram

O primeiro-ministro realçou 
que apenas três pessoas não 
tiveram vontade de recons-
truir as suas casas de primeira 
habitação e que a generali-
dade das empresas afetadas 
decidiu avançar com a repo-
sição do potencial produtivo. 
“Hoje, é um dia em que nos 
curvamos perante a memória 
daqueles que faleceram, que 
relembramos a dor daqueles 
que perderam os seus familia-
res, daqueles que ficaram fe-
ridos graves e que ainda hoje 
padecem do sofrimento e do 
trauma deste incêndio”, disse.

“Hoje, quando lembramos a 
necessidade de reconstruir este 
território, homenageamos as ví-
timas, lembramos que é preciso 
continuar a apoiar as pessoas, 
lembramos as pessoas que não 
têm apoio e dizemos que é pre-
ciso, agora, um investimento pú-
blico claro no interior”, disse Ca-
tarina Martins, que falava antes 
de participar na “Caminhada de 
Memória”, em que mais de 200 
participantes percorrem 7,7 Km 
da estrada nacional 236-1, via 

onde morreram grande parte das 
vítimas do fogo,  há um ano.

Segundo a dirigente blo-
quista, “falta fazer muita coisa”, 
considerando que é preciso 
não esquecer o que aconteceu 
na região.

Ao não esquecer, tem de se 
saber o que falta fazer e assumir 
essa responsabilidade, conside-
rando que já se fez muita coisa, 
mas podia ter-se feito muito mais. 
“Acho que é preciso fazer mais 
agora”, considerando que, quan-

do se fala hoje dos perigos do 
abandono do território, é neces-
sário “corrigir” os problemas, o 
que “significa, seguramente, uma 
política florestal, significa outra 
política agrícola e significa servi-
ços públicos em todo o território”.

Se não tivermos serviços 
públicos e emprego, o território 
vai ficando abandonado”. Nesse 
sentido, a coordenadora do BE, 
recordou que, “nos últimos anos, 
foram encerrados muitos servi-
ços públicos em todo o território”, 

não apenas escolas, tribunais ou 
correios, como “serviços de proxi-
midade do Governo”, os serviços 
descentralizados do Ministério da 
Agricultura.

“É preciso ter essa visão de 
proximidade do tecido social e 
econômica. Essa é uma opção de 
investimento”, referiu, apontando 
como medidas no imediato para 
mitigar as assimetrias a paragem 
do encerramento de balcões da 
Caixa Geral de Depósitos e a re-
abertura de postos dos CTT.

O líder do PCP disse  que 
a viabilização do Orçamento 
para 2019 vai depender da 
proposta do Governo, que 
acusou de querer manter uma 
política de direita. 

É do exame concreto que 
dele fizermos, da verificação 
sobre se ele corresponde aos 
interesses dos trabalhadores 
e do povo, do caminho que 

É preciso investimento público claro no interior

Jerónimo volta a avisar, aprovação
do Orçamento depende da proposta

faça no sentido de avanço na 
reposição e conquista de direi-
tos e do desenvolvimento do 
país que decidiremos”, avisou 
o secretário-geral comunista.                                                                                                                                       
 Jerónimo Sousa disse que 
ainda “há muito a fazer e mui-
ta luta a travar para garantir 
melhores condições de vida 
aos trabalhadores e ao povo” 
e lamentou que o seu partido 
não tenha conseguido que o 
“PS cortasse com a política de 
direita”. Na“batalha” do Orça-
mento para 2019, o dirigente 
comunista alertou que está em 
curso uma “chantagem para 

o moldar à medida dos gran-
des interesses e dos critérios 
das políticas de submissão à 
União Europeia e do euro”.  “O 
nosso compromisso é com os 
trabalhadores e com o povo e 
é esse compromisso que res-
peitaremos. Foi com a luta que 
se deram passos na recupera-
ção de direitos e rendimentos, 
será com a luta e a nossa ação 
coletiva que conseguiremos ir 
mais além na concretização de 
uma vida melhor para todos”, 
frisou. Para o líder do PCP, 
“cada vez mais” se justifica a 
luta “quando se assiste a uma 

sistemática posição de resis-
tência e oposição da parte do 
governo do PS, em clara sinto-
nia e convergência com PSD 
e CDS, à reposição de direitos 
liquidados com as sucessivas 
revisões para pior do Código 
do Trabalho e de outra legisla-
ção laboral nos últimos anos”.                                                                                                                               
“Nós arredámos o PSD e o 
CDS do Governo e afastamos 
o primeiro obstáculo e encetá-
mos um caminho de reposição 
de rendimentos e direitos, mas 
não conseguimos o corte da 
política de direita por parte do 
PS”, lamentou.
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10 de Junho comemorado na Câmara

Dia 12 de junho no Plenário 
da Câmara Municipal do Rio 

de Janeiro, como já é tradicional 
todos os anos, com a iniciativa 
da Vereadora Teresa Bergher 
foi realizada a Sessão Solene 
festiva do dia 10 de Junho, Dia 
de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas no 
Mundo. Uma data muito espe-
cial para nossa comunidade.

A Sessão teve início com a 
composição da Mesa de Honra.

A seguir entrou no Plenário 
com muita honra e alegria as 
representações das Casas re-
gionais Luso-Brasileiras e dos 
Ranchos Folclóricos com suas 
bandeiras, entoando uma Músi-
ca de saudação com a querida 
Isaura Milhazes continuando o 
evento tivemos a execução dos 
hinos de Portugal e do Brasil 
na voz da Neumara Coelho de 
Souza Silva. 

Durante a Sessão Solene, 
a Vereadora Teresa Bergher – 
Presidente da Mesa discursou 
sobre a importância desta data, 
dando a palavra ao 1.º Orador, 
Sr. Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Milton 

Fernandes de Sousa que reali-
zou uma bela oratória, seguin-
do-se o 2.º Orador da noite Dr. 
Francisco Gomes da Costa com 
belas palavras. Prosseguindo 
a Sessão foi feita a leitura do 
Currículo do Empresário Adão 
de Almeida Ribeiro que muito 
emocionado recebeu o título de 
Cidadão Honórario do Munici-
pio do Rio de Janeiro, das mãos 
de sua amada esposa, Irene 
Ribeiro que foi homenageada 
com flores pela Vereadora Te-
resa Bergher. O homenageado 
Adão Ribeiro realizou um belo 
discurso, muito emocionado 
agradeceu o título e o carinho 
que recebeu nesta noite, muito 
especial na sua vida, pois ao 
longo desses anos, que reside 
no Rio, ao lado da sua espo-
sa Irene Ribeiro construiu uma 
linda família que são suas pe-
dras preciosas, seus três filhos 
Adriana, Andréia e Yuri, três 
belos jovens, orgulho da família 
Ribeiro que presenciaram esta 
merecida homenagem ao seu 
pai Adão Ribeiro, uma unanimi-
dade no seio da Comunidade 

Portuguesa e luso-brasileira e 
um grande coração, amigo de 
todos.

Foi realizada também a lei-
tura do currículo do Embaixador 
Jaime Van Zeller Leitão, Cônsul 
Geral de Portugal no Rio de Ja-
neiro, que teve o Título de Ci-
dadão Honórario do Municipio 
do Rio de Janeiro entregue pela 
sua esposa a Embaixatriz Maria 
Eduarda Leitão.

Finalizando as homena-
gens, a Vereadora Teresa Ber-
gher agradeceu a presença dos 
representantes das Casas Re-
gionais presentes, pela alegria 
e belíssima apresentação, tam-
bém agradeceu a participação 
das queridas Isaura Milhazes e 
Neumara Coelho da Silva.

Uma noite perfeita e muito 
abençoada com a colaboração 
dos funcionários da Casa e do 
seu Gabinete e de todos que fize-
ram parte do sucesso deste gran-
de evento. A Vereadora Teresa 
Bergher encerrou a sessão e con-
vidou a todos para o coquetel no 
salão nobre, após a execução do 
hino da Cidade do Rio de Janeiro.

Com muita satisfação realizo esta Sessão, celebrando o Dia de 
Portugal, das Comunidades Portuguesas   e de Camões. Esta é 

a 14ª sessão em que nos reunimos com este objetivo. Só deixei de 
fazê-lo em 2016 em função do recente falecimento de meu querido e 
saudoso marido, Gerson Bergher, grande estimulador de minha en-
trada na política, mas especialmente da realização deste evento e de 
tudo que se relacionava a Portugal, país que ele visitava e amava, 
antes mesmo de me conhecer. Ano passado, também não realizamos 
o evento pelo fato de estar Secretária de Assistência Social e Direitos 
Humanos na Prefeitura.

O mês de junho, para nós portugueses e luso-descendentes  é 
um mês muito especial. Comemoramos o Dia de Portugal, das Co-
munidades e de Camões, nosso gênio das letras portuguesas na sua 
dimensão mais elevada, mas também celebramos o nascimento do 
grande poeta Fernando Pessoa, que nasceu no dia 13 de junho. É 
relevante dizer que é muito difícil  encontrar um país onde não haja 
irmãos portugueses, contribuindo com seu trabalho no desenvolvi-
mento do país que o acolheu. No Brasil, o amor e a integração são 
muito maiores, pois as raízes são tão profundas que nos sentimos 
cidadãos de uma única pátria. Tenho certeza, que, da mesma forma 
que nós portugueses nos sentimos brasileiros, nossos irmãos brasi-
leiros que estão indo, significativamente, para Portugal também se 
sentem portugueses. Curioso, que há bem pouco tempo atrás festejá-
vamos esta data com extrema preocupação, diante da crise que vivia 
a nação lusíada, entretanto, hoje celebramos com especial alegria e 
júbilo diante do milagre e do significativo crescimento de Portugal, 
considerado um dos melhores países em qualidade de vida para se 
viver. Que o mesmo milagre possa chegar logo no nosso querido Bra-
sil e possamos ter acima de tudo mais segurança e Paz. Eu acredito 
em milagres. Viva o Brasil, Viva Portugal!

Discurso da Vereadora
Teresa Bergher

Na mesa de honra - Dia 10 de Junho na Câmara Municipal-RJ: Vereadora Teresa Bergher, Exmo. 
subprocurador Geral da República -  Dr. Alcides Martins, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Desembargador, Milton Fernandes de Souza, Presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Dr. 
Francisco Gomes da Costa, Presidente Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, Dr. Flá-
vio Alves Martins. E os homenageados.  Embaixador Jaime Van Zeller Leitão – Cônsul Geral de Portugal 
no Rio e Sr. Adão de Almeida Ribeiro – Empresário luso-brasileiro

Presidente 
da Mesa 

de Honra 
Teresa 

Bergher 
no seu 

discurso 
festivo

O Embaixador 
de Portugal 

no Rio Jaime 
Leitão ao lado 
da Consulesa 

Maria Eduarda 
exibindo o titulo 
de Cidadão Ca-

rioca entregue 
pela Vereadora 
Teresa Bergher

Panorâmica do Dia de Portugal, na Câmara de Vereadores-RJ, em 
destaque, D. Irene Ribeiro, filhos, Adriana, Andréia, Yuri Ribeiro

Emoção com a entrega do Título de Cidadão Honorário do Municipio 
do Rio de Janeiro ao Sr. Adão Ribeiro. com  a presença de sua espo-
sa, Irene Ribeiro pelas mãos da Vereadora Teresa Bergher

Senhora Irene Ribeiro com um lindo sorriso recebendo um buquê de 
flores da Vereadora Teresa Bergher durante a entrega do título ao 
seu esposo Adão Ribeiro

Muita alegria com 
o homenageado, 
Empresário Adão 
Ribeiro com seus 
familiares, esposa 
Irene Ribeiro, 
filhos, Andréia, 
Adriana, Yuri, sua 
irmã Ilda Almeida 
Ribeiro, esposo 
Duarte Gomes e 
cunhada Ivone,  
esposo Mário e 
demais familiares

Lindo registro na 
Câmara dos Ve-
readores, a an-

fitriã, Vereadora 
Teresa Bergher, 

Sr. Adão Ribeiro, 
esposa Irene 
Ribeiro, filhos 

Yuri, Adriana e 
Andréia

Num close para o Jornal Portugal em Foco, os homenageados, o Cônsul Geral 
de Portugal, Embaixador Jaime Leitão, esposa, Embaixatriz Maria Eduarda, o 
Empresário Adão Ribeiro, esposa Irene Ribeiro, Cônsul Adjunto Dr. João de Deus
esposa Consulesa Leelia Lauamerts, juntos à Vereadora Teresa Bergher 

Durante o coquetel, vemos o casal Fernanda, esposo Antônio Será-
pico, Adão Ribeiro e Camilo Leitão

Uma festa 
portuguesa, 

com certeza, 
onde não faltou 

a Desgarrada 
com Maria 

Alcina e Toni-
nho Serápico, 

vendo ainda 
os amigos, 
Salazar e o 
empresário 

Adão Ribeiro

Presença da Comunidade Portuguesa, na festa na Câmara Muni-
cipal, o cantor romântico Mário Simões, os amigos. João Martins, 
Antônio Martins, e o ator Tony Correia

Mais aspectos do Plenário da Câmara, total-
mente lotado, o casal João e Rosa Martins e 
Fernando Palmeira, atentos à cerimônia do dia 
10 de Junho Dia de Portugal

A emoção no salão nobre com: Maria Alcina e Toninho Serápico, 
Antônio Cardão, cantando a Canção Nossa Senhora da Beira com 
a  Teresa Bergher, Adão Ribeiro, Neumara Coelho e Lúcia Granito

Vereadora Teresa Bergher, confraternizando-se com o Cônsul Jaime Leitão, 
Sub-procurador, Alcides Martins, Dr. Francisco Gomes da Costa, o Sr.Adão 
Ribeiro, Dr. Flávio Martins, Desembargador Milton Fernandes de Souza, 

Norberto Teixeira, Camilo Leitão, Antônio Serápico, João 
Martins e Cesário, prestigiando o amigo Adão Ribeiro pelo 
Título recebido

Mais uma foto da noite do Dia 10 de Junho, o Sub-Procurador da 
República, Dr. Alcides Martins, o Cônsul-Adjunto - Consulado de 
Portugal, João de Deus, o empresário Adão Ribeiro e a  Vereadora, 
Teresa Bergher

Belissima imagem; o casal Mário e esposa Irene, cunhada do  Adão Ribeiro sua 
esposa Irene Ribeiro, Maria  Alcina e o casal Antônio e Fernanda Serápico
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Intensa foi aprogramação que tivemos em São Paulo, relativa às come-
morações do: “10 de Junho”, Dia de Portugal, de Camões e das Comuni-
dades Portuguesas. Tivemos no dia 04/06 - segunda-feira às 20h00 uma 
Sessão Solene no Plenário Juscelino Kubitschek na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo numa propositura do Deputado Fernando Capez e 
numa realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de 
SP. NO domingo dia 10 tivemos na sede do Consulado Geral de Portugal 
em São Paulo o hasteamento da Bandeira de Portugal. E também no dia 
10.06, um Ato Cívico junto a estatua de Camões na Rua da Consolação 
e teve como orador Oficial o Sr. Ricardo Magalhães, numa realização 
do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. 
Na Assembleia Legislativa foram convidados para a mesa de honra o 
Deputado Fernando Capez, o Cônsul Geral de Portugal em São Paulo Dr. 
Paulo Lourenço e o Presidente do Conselho da Comunidade Dr. Manuel 
Magno. Dr. Capez falou da realização do 11.o ano desta cerimonia que 
preside. O Dr. Magno depois de saudar a todos e falou sobre a vida e obra 
de Camões. O Dr. Paulo Lourenço parabenizou o Dr. Capez por manter 
viva essa tradição e o Dr. Magno desejando-lhe sucesso em sua gestão. 
Dr. Lourenço falou sobre sua experiência de 6 anos junto a Comunidade 
Luso-Brasileira, e disse que São Paulo é no seu entender, a comunida-
de mais importante e mais ativa do Brasil, saudou os grupos e ranchos 
presentes com seus porta estandartes e sobre o Experimenta Portugal. 
Tivemos uma breve apresentação da fadista Gloria de Lurdes nesta noite 
e na sequencia procedeu-se a entrega da Comenda de Mérito. Foram 
homenageados: Sr. João Adéritoda Silva Amaral, Sr. João Victor dos 
Santos Pereira: Sr. Jose Manuel Araújo da Silva: Sr. Júlio Luiz Marques: 
Sr. Ramiro Alves da Rocha Cruz; Sr. Salvador Gonçalves Lopes. Ao final 
falou em nome dos homenageados o Sr. Ramiro Cruz e foram salientado-
sos patrocinadores do Conselho da Comunidade: São Cristóvão Saúde, 
BBR Agropastoril, Banco Caixa Geral Brasil, EDP, SAMPAPÃO, Restau-
rante A Bela Sintra, Rede Park de estacionamentos, Casa de Portugal. 
Foi servido um coquetel a todos os presentes nesta noite. No Consula-
do, a cerimonia de hasteamento do símbolo Nacional Portugal foi feita 
ao som do hino Português pela Banda da Guarda Civil Metropolitana, 
com regência do maestro Jose Carlos Milanêz, e foi hasteada por duas 
crianças que recentemente adquiriram a cidadania portuguesa. O Cônsul 
Dr. Lourenço agradeceu a presença dos dirigentes associativos, colegas 
do consulado, representantes da Prefeitura, e falou sobre a iluminação 
com as cores de Portugal, dos principais monumentos da cidade com 
o apoio do Governo do Estado, Prefeitura e da Assembleia Legislativa. 
Outra celebração do Dia de Portugal ocorreu no dia 16 de junho na Sala 
de Concertos São Paulo, que trouxe duas das maiores vozes de Portugal 
e Brasil, Miguel Araújo e Marcelo Jeneci num concerto único e gratuito. 
O espetáculo foi uma das principais atrações do circuito Experimenta 
Portugal ’18, iniciativa do Consulado Geral de Portugal em São Paulo 
para promover o intercâmbio cultural entre os dois países.O evento serviu 
ainda para assinalar a despedida do Cônsul-Geral de Portugal em São 
Paulo, Paulo Lourenço, que deverá cessar suas funções em breve. “Te-
nho por essa cidade e por esse país um enorme carinho.  Aqui me senti 
sempre acolhido e apoiado. Fico honrado que o encerramento simbólico 
deste ciclo gratificante de 6 anos se dê em um concerto com dois nomes 
tão representativos, num momento tão auspicioso das relações entre São 
Paulo e Portugal”, disse.Veja mais detalhes no site www.portugalemfoco.
com.br ou pelo facebook/Portugal em foco.

Comemorações em São Paulo do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas

Dia 15.06.2018
Venha ver o jogo da seleção portugue-
sa na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo, estará 
abrindo suas portas para a transmissão 
dos jogos da seleção portuguesa. Neste 
dia o jogo será às 15 horas contra a Espa-
nha. Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liber-
dade 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 tradicionais Fes-
tas Juninas da Casa de Portugal de Cam-
pinas, comidas típicas portuguesas e exi-
bição 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 nesta noite a partir das 19,30 
horas em sua sede, mais uma Quinta do 
Pedrão. Comidas típicas portuguesas e 
muita musica para dançar. Teremos exi-
bição do anfitrião Rancho Pedro Homem 
de Mello. Local: Clube da Vila Maria- Rua 
Professora Maria José Barone Fernandes, 
483 Vila Maria altura da Av. Guilherme 
Cotching, 1200. Informações e convites 
fones 3288.5470 – 3241.0831– 2967.3971
Dia 20.06.2018
Venha ver o jogo da seleção portugue-
sa na Casa de Portugal
A Casa de Portugal de São Paulo, estará 

transmitindo os jogos da seleção portu-
guesa. Neste dia o jogo será às 9 horas 
contra o Marrocos venha torcer conosco. 
Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberda-
de 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 conviver com os internos, 
quando teremos uma grande sardinhada, 
além ainda de outras opções. Teremos 
como atração a já conhecida Banda Alma 
Lusíada, que la estará graciosamente. Infor-
mações 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 tradicionais Fes-
tas Juninas da Casa de Portugal de Cam-
pinas, comidas típicas portuguesas e exi-
bição 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 rea-
lizando neste dia a partir das 20 horas em 
sua sede, mais uma Festa de Santoinho. Te-
remos a exibição do Rancho Verde Gaio e 
como convidado o Grupo Folc. da Portugue-
sa de Desportos. Convites e informações 
Av. Ana Costa, 290/294  Santos/SP Fone: 
(013) 3234-6503 - Fax: (013) 3234-9395
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A sombra da Prússia na Copa dos russos  Quando Ronaldo morrer
Devia doar o cérebro ao Museu da FiFaO mundo, naturalmente, 

vive e respira, nestas se-
manas, a Copa na Rússia – que 
teve um início de tirar o fôlego, no 
empate de 3 a 3 entre Portugal 
e Espanha, no último dia 15, em 
Sochi, às margens do Mar Ne-
gro, com uma arrasadora atua-
ção de Cristiano Ronaldo, autor 
dos três gols da seleção lusa. 
Foi um dos jogos mais emocio-
nantes que tive oportunidade de 
assistir em toda a minha vida. Já 
na rodada seguinte, me chamou 
atenção uma outra partida, quan-
do a Croácia, em Kaliningrado, 
abateu por 2 a 0 a Nigéria. Desta 
vez, porém, não exatamente pelo 
talento do croata Modric, ídolo 
do campeoníssimo Real Madrid, 
como Cristiano Ronaldo, mas 
pela sede onde se deu o embate. 
Os diversos enviados especiais 
praticamente ignoraram o fato 
de Kaliningrado, arrancada à 
Alemanha pela União Soviética 
(1922 – 1991), nos derradeiros 
meses da Segunda Guerra, ser 
uma das raras regiões do Leste 
europeu que continua ocupada 
e agregada à Rússia de nossos 
dias - mesmo depois do término 
da Guerra Fria e, consequente-
mente, da queda do Muro de Ber-
lim e do fim da ‘Cortina de Ferro’, 
que isolava o bloco comunista. 
Kaliningrado nada mais é do que 
a histórica Königsberg, símbolo 
da germanidade pan-europeia 
e capital da memorável Prússia, 
que já não existe, herdeira do 
universalismo do Sacro Império 
Romano Germânico - surgido em 
962 e destruído, em 1806, du-
rante as guerras napoleônicas. 
É o berço da Alemanha contem-
porânea, país âncora da União 
Européia. Hoje, entretanto, não 
está presente sequer nas car-
tas geográficas. Desapareceu, 
literalmente, do mapa. Sobretu-
do, a Öst Preussen, a Prússia 
Oriental, cujos vastos territórios 
foram confiscados, como ‘botim 
de guerra’, pelo ditador Josef 

Stalin (1878 – 1953), no final do 
conflito, sendo incorporados à 
União Soviética, a exemplo de 
Königsberg, e, à época, ao nas-
cente regime comunista da Polô-
nia, que anexaria, dentre outras 
cidades prussianas, a milenar 
Danzica, atual Gdansk, que se 
ergue, placidamente, na costa 
do Mar Báltico.

O massacre e a diáspora 
alemã da Prússia dizi-

maram famílias inteiras. Alguns 

lograram escapar para o porto 
de Hamburgo, em embarcações 
precárias, como o meu querido 
sogro, Oskar Kurt Wolfgang von 
Wasielewski-Rogalla, ou sim-
plesmente herr Wasielewski, de 
86 anos, natural de Königsberg. 
Reduzida a enclave de Moscou 
em plena União Europeia e, ago-
ra, transformada numa das sedes 
da Copa do Mundo, Königsberg 
foi a metrópole na qual nasceu, 
viveu e morreu o pai da Filosofia 
moderna, Immanuel Kant (1724 – 
1804), autor, em 1781, da celebra-
da Crítica da Razão Pura. Tam-
bém foi a terra natal do maior dos 
mestres da arte das guerras na 
Idade Moderna, o General Carl 
von Clausewitz (1780 – 1831), 
criador do clássico Vom Kriege 
(Da Guerra), obra escrita após a 
vitória prussiana, aliada à Ingla-
terra, em 1815, contra Napoleão 

Bonaparte, na localidade belga 
de Waterloo. A Prússia é festeja-
da, igualmente, pelos historiado-
res devido a seu legendário Impe-
rador, o berlinense Frederico II O 
Grande (1712 – 1786), cujo retrato 
ilustra a coluna, um dos notáveis 
soberanos europeus do Segundo 
Milênio. Conquistada e humilha-
da pelo stalinismo, Königsberg, 
esplendidamente entrecortada 
pelas águas do Rio Pregel, seria 
submetida por Moscou a uma 
implacável ‘limpeza étnica’ e, 
atualmente, poucos são os seus 
habitantes que falam o românti-
co idioma de Johann von Goethe 
(1749 – 1832). A Prússia de Kant, 
Clausewitz e Frederico II O Gran-
de corre o risco de ficar alijada 
para sempre da União Européia 
e, principalmente, de sua germa-
nidade. Os alemães foram os pri-
meiros a juntar, no século XVIII, 
duas disciplinas que fazem todo o 
sentido, isto é, Geografia e Políti-
ca, com o viés da História, resul-
tando no que conhecemos como 
Geopolitik, ou seja, Geopolítica.  
O que, dramaticamente, explica 
Königsberg ser sede do Mundial. 
Foi na Alemanha, aliás, que, pela 
primeira vez, há 250 anos, im-
plantou-se aulas de Geografia no 
ensino fundamental e médio. Até 
então, no resto do continente, só 
a nobreza tinha acesso à matéria. 
O próprio Kant por décadas lecio-
nou Geografia em Königsberg.   

A Prússia era o elo que unia 
as duas cabeças da mes-

ma águia, emblema do Sacro Im-
pério Romano Germânico, per-
dido no velho ‘corredor polonês’. 
Ironia maior é pensar que a União 
Européia é fruto da determinação 
da Alemanha que, apesar de en-
frentar a permanente desconfian-
ça de vizinhos europeus, como a 
França e a Inglaterra, conseguiu 
superar as divergências nacio-
nais e formar sob o manto estre-
lado do azul prussiano, do Atlân-
tico ao Báltico, uma comunidade 
próspera e democrática.

 “Quando Ronaldo morrer devia doar 
o cérebro ao museu da FIFA” Falta do 
jogador deu o empate seleção portu-
guesa e deixou o mundo admirado.  
Cristiano Ronaldo festejou o terceiro 
golo frente à Espanha, foi o homem 
do jogo Portugal-Espanha, que mar-
cou a estréia da seleção portuguesa 
no Mundial 2018, na Rússia. O ‘me-
lhor do mundo’ entrou com tudo no 
campeonato do Mundo e pronto a 
mostrar quem manda em campo. Os 
portugueses aplaudiram-no e o em-
pate soube quase a vitória, não foi 
só Portugal que esteve de olhos pos-
tos no capitão da equipa das quinas. 
O planeta parou para ver mais uma 
exibição de excelência de CR7 e se 
o pênalti e o segundo golo do craque 
português já deram que falar, o livre 
que deu o empate a Portugal deixou 
todos de queixo caído. O capitão da 
seleção nacional meteu as mãos na 
cintura, puxou os calções da perna 
direita, olhou com foco para a bola e 
a baliza. O mundo parecia ter para-
do para o jogador português naquele 

momento. Avança e, sem hesitação, 
marca um livre fabuloso... até agora 
o melhor golo do Mundial.  Cristiano 
Ronaldo foi visto como “Deus” e o 
‘The Guardian’ foi ainda mais longe. 
Aos 89 minutos, o jornal quase que 
não arranjou palavras para elogiar o 
craque. “Quando o Ronaldo morrer 
devia doar o cérebro ao museu da 
FIFA porque a sua força mental é 
incompreensível.” O craque portu-
guês foi considerado o melhor em 
campo e até teve direito a um tro-
féu. O momento foi partilhado pelo 
próprio através da sua 
conta de Instagram. “Fe-
liz por ter sido eleito o 
melhor em campo. Bom 
trabalho de equipe”, es-
creveu.
A grandeza de Ronal-
do além dos golos.
O Laboratório de Pe-
rícia no Desporto da 
Faculdade de Motrici-
dade Humana analisou 
o Jogo de Portugal-Es-

panha com base nos dados forne-
cidos pela  Instat. Portugal iniciou o 
jogo com um posicionamento 1-4-
4-2 frente a uma Espanha com um 
posicionamento 1-4-5-1. A rede de 
ações mostra ligação entre os joga-
dores de Espanha, devido ao maior 
número de passes efetuados 727, 
com eficácia de 93%, enquanto Por-
tugal registrou 366 passes com 87% 
de eficácia. Sérgio Ramos foi o jo-
gador que mais circulou a bola com 
98% de eficácia. Força Portugal.

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

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

Dia 21.06.2018
Maria Perestrello Veríssimo (Carvão São José); Aniver-
sário de casamento Manuel Simões Moreira e Natalia 
Oliveira.
Dia 22.06.2018
Bianca Regina Giraldes; Sr. Fernando Marques (do An-
tigo Senzala); Sr. Amílcar Ferreira (Estacionamentos 
Trevo. Será que vai ter festa este ano???).
Dia 23.06.2018
Lucinda Braz (Esposa do amigo José Braz lá de Extrema)
Dia 24.06.2018
Joaquim Correia dos Santos (diretor do Arouca em 2018 
comemorou 82 anos); Alécia Braz (filha do casal Sra. 
Rosa e Virgilio Brás); Atílio Mauricio e a neta Carolina 
de Cássia; Teresinha Alves (fadista); Abílio José Alves 
Martins (Moinho Anaconda e assinante do jornal Portu-
gal em Foco); Sr. José Lourenço (o amigo José do Me-
trô); Luciane Bernardo (nossa amiga do folclore de São 
Paulo); Sr. João Gabriel (ex-presidente da Comunidade 
Gebelinense de São Paulo).

Dia 25.06.2018
Euzébio dos Santos Lopes Ribeirinha (o Zébinho filho do 
casal amigo Sr. Eusébio e Sra. Idalina Ribeirinha); Pau-
la Freitas (nossa chefinha da Numatur Turismo); aniver-
sario de casamento dos amigos Márcia e o Dr. Marcio 
Fago (em 2018 comemoraram 26 anos).
Dia 26.06.2018
Sr. José Afonso Cancela (Nosso grande e sempre simpá-
tico amigo da Lellis Trattoria); João Aurélio de Abreu (Pre-
sidente da Zarco Viagens e Turismo e nosso ex-chefinho 
mas grande amigo); Sergio Cunha Tavares; Aniversário 
de casamento Sr. João Gaspar e Dulci Gaspar (ex- Grupo 
Folc. Da Casa de Portugal); Sra. Rosa Rodrigues (Es-
posa do amigo Sr. João Rodrigues integrante do Grupo 
Folc. dos Veteranos de São Paulo do Clube Português).
Dia 27.06.2018
Arsênio Augusto (do Arouca São Paulo Clube); Ernestinho 
(ex-integrante do Grupo Folc. da Casa de Portugal); Maria 
Cecília Antunes Carrelhas; Ricardo Pisco (filho dos amigos 
José e Albertina Pisco da Casa do Minho de São Paulo).
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Dia de Portugal
Foi Comemorado Efusivamente na Cidade de Santos
A 9.a edição do Dia de Portugal movimentou, alegrou 
e coloriu de verde e vermelho o Largo Marquês de 
Monte Alegre, junto ao Santuário do Valongo e do 
Museu Pelé. Esta edição do “Dia de Portugal” foi mais 
uma realização do Consulado Honorário de Portugal, 
o Conselho das Comunidades, apoio da Prefeitura 
Municipal e mais de 30 parceiros patrocinadores, foi 
sucesso de público durante todo o dia, com o progra-
ma luso brasileiro já tradicional na agenda da cidade 
e fundamental especialmente para a maior beneficia-
da, a Escola Portuguesa.Tivemos muita música, dan-
ça, artesanato e doces típicos e reuniu a comunidade 
portuguesa e os moradores da região numa intensa 
programação das 9 às 18 horas. A festa, desde o seu 
inicio foi sempre voltada para a família, e neste ano 
atraiu mais de sete mil pessoas e já se tornou tradi-
ção na Cidade.O evento tem como objetivo resgatar 
a cultura portuguesa na Baixada Santista e valorizar 
a forte influência lusitana na formação do povo e da 
cultura santistas; além de arrecadar fundos para a 
Escola Portuguesa, que atende crianças carentes de 
Santos e é mantida pela comunidade luso-brasileira.
Cerca de 90 mil habitantes da Baixada Santista são 
descendentes de portugueses e 36 mil nasceram em 
Portugal ou têm a dupla nacionalidade.Tivemos às 
9 horas a celebração de uma santa missa, exibição 
doOrfeão do Centro Cultural Português e às 10,30 a  
Solenidade de Abertura, para na sequencia se iniciar 
a programação. Tivemos o Grupo Folc. da Casa de 
Portugal de Praia Grande, muito vira livre para todos 
dançarem, Rancho Folclórico Típico Madeirense do 
Morro de Santos; Rancho Folclórico Infantil da Escola 
Portuguesa; Andreza Mariana e Banda;Rancho Folc. 
Verde Gaio do Centro Cultural Português; a Fadis-
ta Ana Carla Lemos; Rancho Folclórico Tricanas de 
Coimbra; R.F. da Associação Atlética Portuguesa; 
Grupo Fado por Acaso; Rancho Veteranos Apaixona-
dos pelo Folclore; Banda Filhos da Tradição; Rancho 
Folclórico Cruz de Malta, e o encerramento das fes-
tividades esteve a cargo do sensacional Banda Alma 
Lusíada  colocando a todos para dançar seu vasto e 
variado repertorio.

Reportagens sobre Portugal 
Podem concorrer a prêmio da 

Comissão Europeia de Turismo
Eleito melhor destino do mundo em 
2017, Portugal foi um dos grandes 
assuntos na imprensa brasileira 
nos últimos meses, com uma série 
de reportagens em diversos veícu-
los por todo o país, e algumas de-
las podem ser premiadas. Trata-se 
do 29º Prêmio Europa de Comuni-
cação, promovido pelo Comissão 
Europeia de Turismo na América 

Latina (ETC), que tem inscrições 
abertas até 31 de julho.Podem con-
correr reportagens sobre qualquer 
um dos 33 países-membros da 
ETC (incluindo Portugal) publica-
das entre 1º de julho de 2017 e 30 
de junho de 2018. São três catego-
rias: melhor reportagem impressa, 
melhor reportagem online e melhor 
reportagem audiovisual. As ins-

crições são feitas pelo site www.
premioeuropa.com.br, que também 
contém o regulamento completo.
Os vencedores serão conhecidos 
em cerimônia a ser realizada em 
25 de setembro, no Instituto Italia-
no de Cultura, em São Paulo. Os 
premiados ganharão uma viagem 
para Sérvia e Montenegro no últi-
mo trimestre de 2018.

Rotary Penha
Homenageou o Grupo dos Veteranos

Foi na festiva sema-
nal do ultimo dia 06 
de junho de 2.018, 
que o Rotary Penha 
na pessoa do seu 
presidente Dr. Luis 
Piconi, homenageou 
de surpresa a dire-
ção do Grupo Fol-
clórico dos Vetera-
nos de São Paulo. O 
Presidente Dr. Pico-
ni nesta noite duran-
te o jantar, foi a tribu-
na, e dirigiu palavras 
de elogio a parceria 
e trabalho do Gru-
po dos Veteranos, 
e chamou para jun-
to de si o diretor Sr. 
Adriano Jeronimo, 
para juntos entrega-
rem um Certificado 
de Reconhecimento 
de Parceria aos dire-
tores do grupo, o Ar-
mando Torrão e o Sr. 
David Nobrega. O 
Armando Torrão na 
tribuna, agradeceu 
gentileza, o apoio e a 
amabilidade daquela 
diretoria do Rotary.

Na mesa de honra vemos o Armando Torrão , o presidente do Rotary Penha 
Dr. Luis Piconi, e a Presidente do Rotary Tatuapé Sra. Vera Lucia.

Instante da homenagem Sr. David Nobrega, o diretor Sr. Adriano Jeronimo, 
o presidente Dr. Luis Piconi e o Armando Torrão.
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O Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo 
de Sousa, hoje, em Mos-
covo, com o líder russo, 
Vladimir Putin, informou 
a Presidência.

 Marcelo Rebelo de 
Sousa estave, na quar-
ta-feira, na capital da Fe-
deração Russa para as-
sistiu ao jogo da seleção 
portuguesa na fase final 
do Mundial de Futebol 
com a equipe de Marro-
cos, lê-se na nota publi-
cada no ‘site’ da Presi-
dência da República.

O chefe de Estado 
“teve também um encon-
tro com o Presidente da 
Federação Russa, Vladi-
mir Putin”, lê-se na nota.

Em 8 de junho, foi no-
ticiada a deslocação de 
Marcelo a Moscovo para 

Marcelo reúne-se hoje coM Putin
e assistiu o jogo de Portugal eM Moscovo

assistir ao jogo entre 
Portugal e Marrocos e 
também para o encontro, 

no Kremlin, com Putin, 
mas só ontem foi oficial-
mente confirmada.

O Paris Saint-Ger-
main estará disposto a 
cometer nova loucura 
no mercado de trans-
ferências. Depois dos 
(muitos) milhões in-
vestidos em Neymar e 
Mbappé, prepara-se o 
clube francês para agi-
tar o defeso com a bom-
bástica contratação de 
Cristiano Ronaldo.

O diário AS faz eco, 
na sua edição digital, 
de notícia veiculada em 
Itália, pela SportMedia-
set, a dar conta da pre-
tensa oferta estratosfé-
rica que estará na forja 
no Parque dos Prínci-

Óliver aceitou regres-
sar ao FC Porto com a fir-
me convicção de que seria 
titular indiscutível, o que 
começou por acontecer 
no início da época passa-
da com Sérgio Conceição. 
Mas o espanhol acabou 
por ser relegado para se-
gunda opção face à clara 
ascensão de Herrera.

O médio foi, a par de 
Imbula, um dos jogadores 
mais caros da história do 
clube - custou 20 milhões 
de euros por 85 por cento 
do passe - e é esse o valor 
que terá de pagar o clube 
que o quiser levar agora.

A forma de jogar do 

a ProPosta louca
do Psg Por ronaldo

Óliver sÓ sai Pelo
PreÇo de custo

Sinisa Mihajlovic será 
o novo treinador do Spor-
ting, estando já em Lisboa 
para formalizar o acordo 
com a SAD leonina, avan-
çam vários títulos da im-

Ignácio Pussetto, ex-
tremo de 22 anos do 
Huracán, autor de nove 
gols em 27 jogos no úl-
timo campeonato argen-
tino, está outra vez so-
bre a mesa encarnada, 
depois de o Benfica ter 
retomado negociações 
pelo jogador, que conti-
nua a justificar enorme 
esforço financeiro.

Os encarnados, de 
acordo com informações 
apuradas por A BOLA, 
estão ainda muito lon-
ge dos valores (€10 mi-
lhões) que o clube ar-

Na sexta-feira,pas-
sadfa o parlamento por-
tuquês autorizou a au-
sência do presidente 
Marcelo do país, entre 
19 e 21 de junho.

O assentimento da 
Assembleia da Repúbli-
ca às deslocações do 
chefe de Estado é uma 
formalidade imposta 
pela Constituição, que 
estabelece que o Presi-
dente da República não 
pode ausentar-se do ter-
ritório nacional sem au-
torização do parlamento.

Frequentemente, as 
datas das deslocações 
oficiais que são apro-
vadas pelos deputados 
incluem, por segurança, 
um ou dois dias a mais 
do que o período efetivo 
da visita.

FC Porto em 2017/2018 
não se coadunou com as 
características de Óliver, 
mas isso não quer dizer, 
por si só, que Sérgio Con-
ceição não conte com o 
jogador para o ataque ao 
bicampeonato.

A questão é que face 
à escassez de utilização 
o espanhol até pondera 
mudar de ares, embora 
essa pretensão esbarre 
claramente no preço que 
os clubes interessados 
terão de pagar aos dra-
gões para adquirirem os 
seus direitos econômicos: 
são 20 milhões de euros e 
nem menos um cêntimo.

sinisa Mihajlovic vai ser o novo treinador
do sPorting, avanÇa iMPrensa desPortiva

prensa desportiva.
Mihajlovic fez carrei-

ra sobretudo no futebol 
italiano, tendo integra-
do como jogador clubes 
como NK Borovo (1986-

pes pelo concurso do 
internacional português 
do Real Madrid.

Passemos aos nú-
meros. Segundo aque-
la fonte, CR7 teria à 
espera dele na capital 
francesa salário anual 
de €45 milhões, qual-
quer coisa como €3,75 
milhões mensais. 

Nos cofres do San-
tiago Bernabéu entra-
riam nada menos que 
€300 milhões, valor 
que pulverizaria os 
históricos €222 mi-
lhões que o PSG acei-
tou pagar ao Barcelo-
na por Neymar.

Águias retoMaM negociaÇÕes
Pelo jogador Pussetto

gentino pretende para 
libertar um dos extremos 
em evidência da última 
edição da liga daquele 

país. Cinco milhões de 
euros terá sido a propos-
ta apresentada, mas por 
esse valor as águias di-

1988), Vojvodina Novi 
Sad (1988-91), Estrela 
Vermelha de Bergrado 
(1991-92), Roma (1992-
94), Sampdoria (1994-
98),  Lazio (1998-2004) e 
Inter de Milão, onde ter-
minou a carreira.

Pelo Estrela Vermelha, 
venceu o Campeonato 
Europeu na temporada 
1990/91 e participou no 
Campeonato do Mundo 
de 1998 e no Euro 2000, 
tendo integrado a dita 
geração de ouro de jo-
gadores jugoslavos que 
ganhou o Campeonato 
Mundial de Futebol Sub-
20 em 1987.

Como treinador orien-

tou várias equipes italia-
nas - Bolonha, Catania, 
Fiorentina, Sampdória, 
Milan e Torino, tendo sido 
despedido deste último 
clube em janeiro. Entre 
2012 e 2013, foi selecio-
nador da Sérvia.

Segundo o jornal Re-
cord à chegada a Lisboa, 
“por volta das 00h15”, 
Mihajlovic terá evitado 
declarações sobre as no-
tícias do seu acordo com 
o Sporting, tendo afirma-
do que estava na capital 
portuguesa a  “fazer com-
pras” e garantindo que 
“amanhã” [segunda-feira] 
falaria mais sobre esta 
nova etapa na carreira.

ficilmente terão sucesso.
O Benfica procura 

efetivamente um extre-
mo goleador e Ignácio 
Pussetto oferece as ca-
racterísticas que os en-
carnados mais apreciam, 
velocidade, técnica e ca-
pacidade de finalizar, um 
pouco à imagem do que 
Eduardo Sálvio tem feito 
do lado direito do ata-
que.

Pussetto, porém, de-
sempenhou também 
papel de avançado no 
Huracán, o que é visto 
como mais valia na Luz.



Rio de Janeiro, 21 a 27 de junho de 2018PORTUGAL  EM FOCO

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

vereadora

 O mês de junho é privilegiado para Portugal e 
para todos os que amam sua história e a contribui-
ção que deu ao mundo. No dia 12, dois dias depois 
da data precisa, celebrei na Câmara Municipal, o Dia 
Nacional de Portugal e das Comunidades Portugue-
sas, juntamente com o Dia de Camões, seu poeta 
maior, o cantador/contador de seus grandes feitos 
marítimos. Logo depois, dia 13, lembramos, todos os 
120 anos de nascimento de Fernando Pessoa, minha 
paixão literária, outro gigante da cultura nacional.

Nascido em Lisboa, Pessoa foi cedo para a Áfri-
ca, acompanhando o padrasto, nomeado cônsul na 
cidade de Durban. Aos 14 anos, em 1902, voltou para 
Lisboa, já familiarizado com a língua inglesa, com a 
qual escreveu seus primeiros poemas, só passando 
a escrevê-los em português depois dos 20 anos. Não 
demorou muito e já trabalhava como crítico literário 
na revista Águia, de onde saiu, com um grupo de 
amigos, para fundar sua própria revista, a Orpheu. 
Para se ter ideia da qualidade dessa publicação, bas-
ta dizer que seus amigos na empreitada foram Mário 
de Sá-Carneiro, Raul Leal, Luís de Montalvor, Alma-
da-Negreiros e o brasileiro Ronald de Carvalho, hoje 
nome de rua aqui em Copacabana.

Pessoa, com unanimidade, é considerado um 
dos maiores nomes do modernismo, mas, discreto, 
ocultava-se sob diferentes personalidades e nomes 
(heteronímia), como Álvaro de Campos, Ricardo 
Reis e Alberto Caeiro, entre outros, o que lhe dava 
a oportunidade de relatar as várias emoções que vi-
viam dentro de si próprio. Morreu em 1935 e, nos 120 
anos que agora recordamos, vale citar trechos de um 
de seus poemas mais tristes, chamado exatamente 
de Aniversário: “No tempo em que festejavam o dia 
dos meus anos/Eu era feliz e ninguém estava mor-
to/(...)No tempo em que festejavam o dia dos meus 
anos/ Eu tinha a grande saúde de não perceber coisa 
nenhuma/E de não ter a esperança que os outros ti-
nham por mim/Quando vim a ter esperanças, já não 
sabia ter esperanças/Quando vim a olhar opara a 
vida, perdera  sentido da vida”.

O grande Pessoa

Feijoada da torcida nos Poveiros

O domingo esteve 
bem movimentado na 
Tijuca, na Casa dos 
Poveiros, onde a dire-
toria, comandada pelo 
Presidente Carlos Cé-
sar Santos e apoio da 
primeira-dama Gló-
rinha recepcionaram 
associados e amigos 
para, juntos, assis-
tirem aos jogos da 
Copa do Mundo, tendo 
instalado um telão de 
excelente qualidade 
para torcer nos jogos 
do Brasil e Portugal. 
Logo a seguir ao pri-
meiro jogo do Brasil a 

turma do grupo de pa-
gode Lance Incomum 
agitou o salão com um 
show de pagode em 
ritmo de Copa do Mun-

do deixando todos 
um pouco animado, 
depois do resultado 
do jogo. Porém  tudo 
continuou com uns 

uns petiscos e aquela 
cervejinha bem gelada, 
para se prepararem até 
a próxima partida.

Foi um belo domingo.

Descon-
centração 
na feijoada 
dos ami-
gos na 
Casa dos 
Poveiros

Aspecto 
do Salão 
Social da 
Casa dos 
Poveiros 
repleto 
da torcida 
luso-brasi-
leira

Uma verdadeira festa luso-brasileira no domingo na 
Casa dos Poveiros, onde alegria foi marca registrada. 
Na foto presidente Carlos César, esposa Glória e Ma-
ria de Fátima
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COMUNIDADE PORTUGUESA PRESTIGIANDO

O vice-pre-
sidente 

Açoriano, 
Álvaro 

Mendonça, 
confrater-

nizando-se 
com o ami-

go Adão 
Ribeiro, 

homena-
geado com 
o Titulo de 

Cidadão 
Carioca

O homenageado, Adão Ribeiro, neste registro com os amigos: Luciane Martins, Lúcia Gra-
nito, Antônio Cardão, Isabel Silvestre, Vereadora Teresa Bergher, o Cantor e músico José 
Barros, o cantor Jorginho Portugal e demais amigos

Diretor da Casa das Beiras, Joaquim Bernardo esposa Iolanda, num registro fotográfico 
no dia 10 de Junho na Câmara Municipal - RJ com o Cônsul Geral de Portugal, Embai-
xador Jayme Leitão e esposa, a Embaixatriz Maria Eduarda

O Presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos, num momento 
de descontração acompanhado de Joaquim Fernandes e Carlos Alberto

O charme 
e elegância 
portuguesa, 
na Câmara 
Municipal 
RJ: Neumara 
Coelho, Maria 
Simões, Albina 
Palmeira, Rosa 
Martins, Luzia 
Texeira, Ange-
lina Martins, 
Maria Vaz, 
Irene Ribeiro, 
Consulesa, Le-
élia Laumerts, 
Ivone e filha 
Cristiane

Num close 
para o Jor-
nal Portugal 
em Foco, 
Antônio Car-
dão com a 
primeira-da-
ma da Casa 
de Viseu, 
Márcia Mor-
gado e Luiza 
Coimbra
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dia de portugual e camões na câmara
No Salão 
Nobre da 

Câmara dos 
Vereadores 
Dr. Francis-

co Gomes 
da Costa – 
presidente 

do Real 
Gabinete e 
o Cônego 

Abílio Vas-
concelos

Bonita imagem 
vendo-se  os 
componentes 
das Casas Re-
gionais e seus 
Estandartes, 
tendo à frente 
o Presidente da 
Casa dos Po-
veiros, Carlos 
Cesar e esposa 
Glorinha

Momento de satisfação e alegria no Dia de Portugal na Câmara onde vemos Isaura Milhazes, com Josevaldo e os represen-
tantes das Casas Regionais Portuguesas com suas bandeiras

Encontro de amigos no Dia de Portugal, na Câmara Municipal Rj: Fernando Oliveira,diretor 
da casa das Beiras Jorginho Portugal, Comendador Henrique Loureiro, o Cantor e músico 
José Barros, Isabel Silvestre, uma convidada, Cônego Abílio Vasconcelos e Tony Correia

Num destaque 
os amigos Flávia 

Mariath direto-
ra da casa da 

Beiras, o casal 
Luciane Marque-
sam – assessora 

da Vereadora, 
esposo Dr. 

Flávio Martins, 
Presidente das 
Comunidades 
Portuguesas e 

Neumara Coelho 
diretora da casa 

das Beiras

Prestigian-
do o 10 de 
Junho, na 

Câmara de 
Vereado-

res, Mário 
Simões e os 
amigos Ro-
gério Costa 

e Antônio 
Martins, 

num close 
para o Jor-

nal Portugal 
em Foco



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

Belo registro no 
dia de Portugal

LiNda meSa, aS meNiNaS da comuNidade 
cariNhoSameNte chamadaS

uma verdadeira 
festa portuguesa 

com certeza

aBraÇo amiGo!

JoÃo BatiSta o rei 
do foLcLore PortuGuÊS

trÊS amiGoS admirÁVeiS

SE ABOLIMOS A PRECE DA VIVÊNCIA COTIDIANA;
COMO HARMONIZAR AS ENERGIAS DA PRÓPRIA 

ALMA,
A FIM  DE COMPREEDER  A VIDA NO TUMULTO

DAS EXPERIÊNCIAS MENOS FELIZES?

caSaL iLumiNado!

O meu adorável amigo, João Batista Zaranza, brasilei-
ro, mas muito dedicado às tradições portuguesas. O 
seu amor por Portugal é tão grande, que dedica toda 
a sua vida incentivando jovens, como ele, a formarem 
Ranchos Infantis e Adultos, exemplo, o atual Rancho 
Infantil do Arouca. Na foto, eu, muito feliz por ter um 
amigo tão sincero e dedicado. MUITAS BENÇÃOS!

Com muito prazer faço 
este registro, por apreciar 
pessoas que cultivam suas 
raízes. Como vemos à 
esquerda, D. Elsa com seu 
marido Sr. José Pereira e 
Sr. Luiz  Morais com sua 
esposa D. Graça que, além 
de serem uma simpatia, 
não perdem um bom acon-
tecimento realizado numa 
Casa Regional. Assim é, 
como alguns dizem, fins de 
semana, para fazer uma  
higiene mental é almoçar e 
dançar numa Casa Regio-
nal. Para o quarteto, minha 
admiração com o desejo de 
muita  saúde. 

adÃo riBeiro, 
cidadÃo carioca

GruPo aNimado 
e feLiZ Na

cÂmara muNiciPaL
O meu querido amigo Tony Cor-
reia, meu parceiro no  espetáculo 
(NAVEGAR É PRECISO), duran-
te 4 anos. Na foto: a querida Isau-
ra Milhazes, a diva do imigrante, a 
diva do folclore Neumara Coelho, 
Tony Correia (Machadinho) e a 
fadista que muito vos ama, Maria 
Alcina, no Dia de Portugal na Câ-
mara dos Vereadores. ABRAÇOS 
FADISTAS.

trio maraViLhoSo
No Consulado de Portugal nas festividades, do  Dia 
10 de Junho - Dia de Portugal, o grande visiense An-
tônio Cardão, recepcionando a diva do folclore por-
tuguês, Isabel Silvestre e o grande cantor e músico, 
José Barros que encantaram a todos. ABRAÇOS FA-
DISTAS!

Mais uma vez, num belo 
almoço dançante, encon-
tramos estas jovens Se-
nhoras, que não perdem 
um evento. Como vemos, 
à direita o simpático e ami-
go, um grande dançarino, 
seguido de D. Odete com 
suas três grandes amigas 
que, na pista de dança 
chegam a dar olé, em al-
guns jovens, vale à pena 
conferir e  imitar, frequen-
tando as atividades dos 
Clubes Luso-Brasileiros. 
Parabéns amigas e muita 
saúde para continuarem 
sempre assim. É o nosso 
desejo. 

Infelizmente não pude estar presente no 10 de ju-
nho na tradicional festa da comunidade, mais recebi 
esta bela foto do distinto casal , nosso amigo o can-
tor romântico Mario Simões e esposa Maria, sem-
pre com sorrisos de felicidade, um belo casal. Forte 
abraço amigos.

ParaBéNS a eSte BeLo quarteto

É com muita alegria que divul-
go este momento que muito me 
orgulha. O meu conterrâneo, 
Embaixador de Castro Daire, re-
cebendo o diploma de Cidadão 
Honorário.
Na foto: a Vereadora Teresa Ber-
gher e a esposa do amigo ADÃO 
Ribeiro, Sra. Irene Ribeiro, exi-
bindo o importante título. Muito 
merecido. Parabéns e muitas 
bênçãos.

merecida homeNaGeia ao amiGo adÃo riBeiro

um close especial na 
câmara dos Vereadores

O meu amigo de sempre, Joaquim Fernandes, ex-presi-
dente da Casa do Minho, com o Presidente atual, Agos-
tinho dos Santos, o Dr. Felipe Mendes – Diretor-Presi-
dente do Jornal Portugal em Foco, prestigiando o Dia de 
Portugal na Câmara dos Vereadores, evento realizado há 
bastantes anos pela Vereadora Teresa Bergher. SAUDA-
ÇÕES FADISTAS.

A minha amiga querida Lucia Granito, abraçando cari-
nhosamente a Dra. Luciane Marquesam, Chefe de Ga-
binete da Vereadora, Teresa Bergher no Dia de Portugal, 
na Câmara dos Vereadores. MUITAS BENÇÃOS.

Foi um dia muito especial a festa portuguesa no Ple-
nário da Câmara Municipal, onde a essência da nossa 
comunidade esteve presente para comemorar o Dia de 
Portugal, quando as tradições portuguesas ficam cada 
vez mais fortes no coração. Um destaque para a nos-
sa coluna, Alcinelli Almeida, representando a Casa do 
Porto, filha da querida irmã, Maria Alcina. É o sangue 
português na veia!

Uma verdadeira confraternização entre amigos no 
salão nobre na Câmara dos Vereadores, o casal 
D, Isabel e esposo Adelino Pedro – Prior da Ordem 
Terceira do Carmo num destaque especial com a 
Vereadora Teresa Bergher

Fiquei muito feliz com a justa homenagem realizada na Câmara Municipal RJ com a entrega do título de Ci-
dadão Honorário ao dinâmico empresário Adão Ribeiro. Um grande amigo dos amigos, sempre com aquele 
imenso coração. Na foto, o homenageado com a Vereadora Teresa Bergher, o Procurador da República, Dr. 
Alcides Martins e o Presidente do Real Gabinete, Dr. Francisco Gomes da Costa

Casal muito estima-
do pela Comunidade 
Portuguesa, Zezé 
e João Beleza. Ele, 
exímio musico e ar-
ranjador musical, 
Zezé, com postura 
fidalga e simpatia 
plena, está festejan-
do seu aniversário, 
com uma viagem de 
sonho. O querido ca-
sal  vive esta viagem 
e como sempre, uma 
lua de mel eterna. 
MUITAS BENÇÃOS!
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O Arouca Barra 
Clube foi o palco 
no último domingo 
na festa comemo-

50 anos de Sacerdócio  do Padre Abílio da Igreja 
S. Tomé Apóstolo e aniversário do João Ramalho 

rativa a mais um 
ano de fundação 
do G.F. João Ra-
malho. Uma tarde 

muito agradável 
com a presença de 
amigos da comuni-
dade prestigiando a 
festa de lançamen-
to do novo disco do 
Grupo da Igreja São 
Tomé Apóstolo. Mas 
a tarde tinha outra 
bonita comemora-
ção dos 50 anos de 
sacerdócio do Cô-
nego Abílio de Vas-
concelos um grande 
amigo da comuni-

dade portuguesa que 
nesses anos de convi-
vência no meio adicio-
nou a sua vida diversas 
amizades sempre com 
a palavra amiga e de 
afeto a todos. O jornal 
Portugal em Foco este-
ve presente e parabe-
niza ao amigo Cônego 
Abílio de Vasconcelos 
por este belíssimo tra-
balho de evangeliza-
ção no seio da popula-
ção luso-brasileira.

O Presidente Fernando, homenageado o Conego Abílio 
de Vasconcelos

Fadista Maria Alcina com sua bela voz no domingo 
festivo do seu grande amigo Conego Abílio Vascon-
celos

Dr. 
Francisco 

Gomes 
da Costa, 

Presidente 
do Real 

Gabinete 
Português 
de Leitura 
chegando 
ao Arouca 

Barra 
Clube

Mais Amigos prestigiando os 50 Anos de sacerdócio do 
Conego Abílio Vasconcelos, Alfredo, Fernanda e Antônio 
Serápico, Rosa e João Martins e amigos

Os músicos Vitor Lopes, Oscar Marquês que acompa-
nharam a fadista Maria Alcina

Presente no Arouca, o Dr. Flávio Martins, esposa Luciene 
Marquesan, Antônio Cardão e Luiza Coimbra

Dando mais um show para comunidade os artistas Isabel 
Silvestre e João Barros 

Prestigiando o domingo no Arouca o Pinheiro o ex-Presi-
dente, Vasco Rebelo, esposa  Erotides e uma amiga
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Leila Monassa 

MORGADO DE AMÊNDOAS
O morgado de figo é um dos ícones da doçaria 
algarvia. Este bolo é confeccionado com uma 
massa à base de dois dos ingredientes mais 
usados na preparação dos doces regionais do 
Algarve – o figo e a amêndoa. Além destes, 
leva ainda ingredientes como chocolate, canela, 
erva-doce e limão, sendo, no final, trabalhado 
com açúcar em pó e decorado com confeitos.

Ingredientes:
1 limão grande
10 g de canela
200 ml de água
3 g de erva-doce
50 g de chocolate
500 g de açúcar
500 g de amêndoa
500 g de figos secos
açúcar de confeiteiro
Açúcar cristal 
água ou clara p/ trabalhar o açúcar em pó

Torre ligeiramente os figos e as amêndoas. 
Depois de frios rale rapidamente a amêndoa 
e pique bem o figo com uma faca ou tesou-
ra.
Leve ao fogo o açúcar, a água, a canela, a 
erva-doce e a raspa do limão, deixando fer-
ver até fazer ponto de cabelo (quando corre-
rem fios finos e estaladiços da colher).
Adicione, a amêndoa e o chocolate. Mexa, 
deixe ferver durante 5 minutos e junte o figo.
Mexa tudo muito bem, para misturar, e ferva 
mais 5 minutos. Deixe esfriar um pouco.
Coloque a massa de figo numa tábua, pre-
viamente polvilhada de confeiteiro. Dê-lhe 
uma forma redonda, amparando-a com um 
cinto de folha ou com uma tira de papel 
grosso. Comprima bem.
Quando estiver completamente frio, bata 
o açúcar de confeiteiro com um pouco de 
água ou de clara, até obter um preparado 
espesso que aplica com o pincel na parte 
superior e nos lados do bolo. Deixe secar, 
mas não completamente.
Enfeite a superfície com confeitos e con-
torne com franjinhas brancas de papel de 
seda, cristal e celofane.

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
JUNHO – 23 – Sábado – 13H. Salão Nobre. Festa Ju-
nina com grande arraial, com barraquinhas de doces, 
comidas típicas, brincadeiras e muito forró para dançar. 
Animação com a Banda Via Brasil.
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROU-
CA – A partir das 12:30H – Aberto ao público. O melhor 
da culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no cora-
ção da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA 
E TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
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 Trio Cláudio Santos.

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

JUNHO – 20 – Quarta-feira – 9H. Jogo Portugal x Mar-
rocos com café da manhã no salão em baixo por um 
preço especial.
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 – 24 – Domingo – 12H. “Arraial Transmonta-
no”. Cardápio: sardinha assada, tripas a moda Trans-
montana, churrasco completo, acompanhamentos, sa-
ladas diver-sas, caldo verde e frutas. Atrações: Amigos 
do Alto Minho – Grupo Folclórico Armando Leça (Casa 
do Porto) e dançarinos. Valor da entrada: 60,00.

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

JUNHO – 29 - Sexta-feira – 18H. FADO VADIO no Res-
taurante Costa Verde. Monumental Show, com Vitor Lo-
pez e Companhia.
JULHO – 7 – Sábado – Arraial Minhoto – Quinta de San-
toinho – 19H. Tradicional festa típica portuguesa, regada à 

sardinha portuguesa, febras de frango e linguiça assados 
na brasa. Delicie-se também com batatas e cebolas cozi-
das, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais caldo verde 
e broa de milho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos de 
vinhos servidos bem geladinhos. Para animar a festa os 
Conjuntos “Amigos do Alto Minho”, “Enio Baronne” e “Trio 
Josevaldo”, e principalmente nosso tradicional folclore Mi-
nhoto ao som dos Bumbos e Gigantones, e as “Marchas 
de Lisboa”. Rancho convidado – R.F. Eça de Queirós da 
Casa dos Poveiros e Grupo Folclórico Serões das Aldeias.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena, 39 – Tijuca – Tel.: 2568-2018

JULHO – 22 – Domingo – 12H. Almoço Social. Cardá-
pio: aperitivos bolinhos de bacalhau, churrasco comple-
to, acompanhamentos variados, tripas à moda do Porto, 
sardinha portuguesa na brasa, costela bovina, mesa de 
frutas e doces finos portugueses. Anima-ção: Conjunto 
Vilacondenses com Santos e sua sanfona.

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

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

Tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
JULHO – 8 – Domingo – 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.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara – Tel.: (21) 2423-3585
JULHO – 1 – Domingo – 1H. Festa Portuguesa. Todo 
primeiro domingo do mês. Participação Cláudio santos 
e Amigos.

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

Caxias – RJ - Tel.: 2776-3352/36567964
JUNHO – 24 – Domingo – 12H. Apresenta: São João 
dos Camponeses. Simbora!!! “Arrastar a Chinela”. Car-
dápio: sardinha portuguesa na brasa com batata e ce-
bola a racha, febras ao vinho, frango assado, salsichão 
na brasa, milho cozido e Buffet para acompanhar. So-
bremesa: 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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O frio e a caxumba
A caxumba é uma infecção viral muito comum, 

que se manifesta principalmente na infância. Com as 
temperaturas no Rio de Janeiro abaixo dos 20ºC no 
mês de junho, o carioca tira o casaco do armário e 
passa a frequentar ambientes fechados. É justamen-
te nesse quadro que a caxumba prolifera, já que é 
uma doença altamente infecciosa e transmitida por 
via aérea.

A infecção afeta as parótidas - maiores glândulas 
salivares do nosso corpo - e, embora normalmente 
apresente uma evolução benigna, alguns casos po-
dem ter complicações como inflamação dos testícu-
los ou dos ovários. O principal sintoma da caxumba 
é o conhecido inchaço na região do pescoço. No en-
tanto, os paciente também pode ter febre, dor de ca-
beça, fadiga e dor ao mastigar e engolir. O tratamen-
to geralmente envolve repouso, acompanhamento 
e, quando necessário, alguns analgésicos. Como na 
maioria das infecções virais, normalmente o próprio 
organismo  trata da doença. Após curado, o paciente 
passa a ser considerado imune, pois a reinfecção é 
muito rara.

Seguindo o ditado, a prevenção é o melhor remé-
dio contra a caxumba. Sua vacinação faz parte da 
tríplice viral - juntamente com sarampo e rubéola - 
e devem ser administradas numa primeira dosagem 
aos doze meses e, num segundo momento, entre os 
quatro e seis anos de idade. Quem não for vacinado 
na infância também pode procurar o tratamento na 
vida adulta, principalmente mulheres que pretendem 
engravidar. Contrair caxumba durante a gestação 
pode causar aborto. Como sempre, é muito impor-
tante evitar a automedicação e procurar um médico 
para o acompanhamento adequado.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

A diretoria da Casa das Beiras realizou no último domingo mais um convívio social com 
diretores, associados e amigos para juntos saborearem a gastronomia beirã ao som do Con-
junto Amigos do Alto Minho e a seguir assistir ao jogo entre Brasil x Suíça, apesar do placar 
não ter sido muito favorável a seleção do Brasil mais a empolgação da turma foi muito conta-
giante. Com certeza um domingo muito aprazível para todos que prestigiaram mais um con-
vívio na Casa das Beiras do Rio de Janeiro que continua num ritmo forte de Copa do Mundo.

Belíssima programa-
ção da diretoria da Casa 
das Beiras, nestes meses 
de junho e julho com a re-
alização de encontros com 
os amigos no Salão Nobre 
para assistirem aos jogos 
da Copa do Mundo e a tur-
ma marcou presença com 
muita animação agitando as 
dependências do Solar Bei-
rão vibrando com a nossa 

Almoço SociAl Beirão

Amigos do 
Alto Minho 

movimentou 
o almoço na 

Casa das 
Beiras

Emoção 
da torcida, 

durante 
a partida 

Portugal e 
Espanha

Os famosos pés de valsa agitando o salão

Aspecto da torcida portuguesa, na Casa das Beiras, continuem torcendo

mundiAl 2018 nA cASA dAS BeirAS

seleção portuguesa, emo-
cionando a todos com sua 
garra, dinâmica e muita luta 
para honrar as cores da ban-
deira portuguesa.

E, estarão firmes e fortes 
hoje, na Casa das Beiras, 
para mais uma torcida por 
Portugal frente à seleção de 
Marrocos.


