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ENTREGAS EM TODO O RIO, GRANDE RIO, 
REGIÃO SERRANA, REGIÃO DOS LAGOS, 
COSTA VERDE E SUL-FLUMINENSE.

(3)

(1)Pagamento em até 10x sem juros, parcela mínima de R$50,00. (2)Estacionamento grátis somente para compras acima de R$20,00.(3) Levamos a máquina de cartão de crédito até você com o máximo de distância de 50Km da nossa loja Nilópolis nas compras acima de R$450,00. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Consulte politica de entrega na loja. (4)  Entrega feitas 
em até 48 horas para compras faturadas até às 13h. Condição de entrega válida em horário comercial (até às 19h), para os produtos disponíveis em estoque no centro de distribuição da Chatuba. Prazo válido apenas para entregas realizadas em local de fácil acesso veicular no Rio, Grande Rio e Região Metropolitana. Sujeito a atrasos devido a condições climáticas e de trânsito. (5) Veja condições nas lojas.

www.chatuba.com.br/encarte

Horários:  • Segunda a Sábado: 8h às 20h  • Domingo: 9h às 15h  (MEGA DUTRA: 8h às 18h) A loja Nova Iguaçu não funciona aos domingos 

ACEITAMOS CARTÃO

· NILÓPOLIS · NOVA IGUAÇU · SANTA CRUZ · REALENGO · JACAREPAGUÁ · MEGALOJA DUTRA
ESTACIONAMENTO GRÁTIS EM TODAS AS LOJAS.(2)

TELEVENDAS: (21)2691-9575
Compre sem sair de casa!

10X SEM 
JUROS

(1)

TUDO EM ATÉ

NOS CARTÕES DE CRÉDITO
Parcela mínima de R$50,00

Pagamentos Digitais(5)

ENTREGA
EM ATÉ48h

(4)

A peregrinação interna-
cional de Maio ao Santuário 
de Fátima terminou numa 
celebração presidida pelo 
cardeal filipino e presiden-
te da Cáritas Internacional, 
Luis Antonio Tagle. Inscreve-
ram-se para a 102.º aniver-
sário da aparição e peregri-
nação mais de 200 grupos 
de 40 países.

A celebração começou 
às 7h com a procissão eu-
carística, seguindo-se o ro-
sário e a missa, às 10h, cuja 
homilia foi proferida por Luis 
Antonio Tagle, cardeal de 
Manila, capital das Filipinas, 
o único país do continente 
asiático onde os católicos 
são maioria.

13 de Maio: Procissão das
Velas com fé dos peregrinos    

A peregrinação inter-
nacional, que decorre 102 
anos após os acontecimen-
tos da Cova da Iria e dois 
anos após a visita do Papa 

Francisco, teve como tema 
Dar graças por peregrinar 
em Igreja. 

A escolha de Luis An-
tonio Tagle para presidir à 

celebração é mais um sinal 
de atenção do Santuário de 
Fátima à Ásia, tendo sido es-
colhidos dois bispos daquele 
continente para presidir às 
peregrinações de Maio. Este 
ano, em Outubro, será tam-
bém um cardeal asiático a 
presidir, o arcebispo de Seul, 
capital da Coreia do Sul.                                                                                          
A escolha reflete o aumen-
to de grupos de peregrinos 
vindos da Ásia. O Serviço de 
Apoio ao Peregrino registou 
nos primeiros meses deste 
ano perto de 2 mil peregri-
nos asiáticos, com destaque 
para países como a Coreia 
do Sul, o Sri Lanka e tam-
bém as Filipinas, diza Agên-
cia Ecclesia.

Nunca o Banco de Portugal deu tanto ao 
Tesouro como este ano, a autoridade mone-
tária obteve lucros de 806 milhões de euros 
em 2018 e, como acontece anualmente, en-
tregou 80% em dividendos ao Estado. São 
645 milhões de euros.

A entidade liderada por Carlos Costa obte-
ve um resultado que representa um aumento 
de 23% face aos 656 milhões de 2017.

Em dividendos entregues ao Estado, 
passaram de 525 milhões para 645 milhões. 

Se no ano passado, já se tinha verificado a 
maior remuneração ao Estado de sempre, o 
recorde foi superado novamente este ano.

O montante é superior à importância esti-
mada no Orçamento, 741 milhões, que totali-
zava os dividendos a receber de instituições 
financeiras. A Caixa Geral de Depósitos pa-
gou 200 milhões, o valor estimado, pelo que 
a fatia de 541 milhões atribuída à autoridade 
é superada. Uma ajuda para baixar o déficit 
orçamental.

Banco de Portugal paga 645 milhões em dividendos 

HOMENAGENS ÀS MÃES

CASA DO MINHO - Domingo aconteceu o almoço 
comemorativo ao Dia das Mães da Casa do Minho e foram 
homenageadas as senhoras Patrícia Farelo como Mãe do 
Ano de 2019, D. Esmeralda Rodrigues (95) como a Mãe Mais 
Idosa, e Munique Cerqueira da Costa como a Mãe Mais Jo-
vem (25). Detalhes na pág. 15

TRÁS-OS-MONTES - A diretora Maria Ângela foi 
eleita a Mãe do Ano 2019. Na foto com sua filha, diretor social 
Bernardo, presidente Ismael Loureiro e sua esposa Sineide e 
a filha Sandy. Detalhes na pág. 14

Em Santa Maria da Fei-
ra, Paulo Rangel negou o 
milagre de Centeno e Costa: 
“As metas orçamentais não 
são milagre nenhum, estão 
na degradação dos serviços 

públicos”. No final do dia, 
deixou ainda uma promessa 
ambiciosa: “Digo  sem proble-
ma, em 2009, ganhámos ao 
candidato Vital, agora vamos 
ganhar ao candidato virtual“.                                                                                                                                    

Foi uma pequena visita, 
fora do programa, mas com 
os jornalistas avisados para 
o café e apelar ao voto no 
dia 26. Em quem? Não im-
porta, o importante é votar. 
Foi assim que Pedro Mar-
ques abordou cada pessoa 
que descansava nos ban-
cos na Praça do Giraldo.                                                                                     
O candidato andou pela 
primeira vez em ambiente 
não controlado neste perío-
do de campanha, o terreno 
também não era de alto ris-
co, havia poucas pessoas, 
e mais velhas, e socialistas 
de Évora que quiseram ir 
cumprimentar o candida-
to que, na agenda , tinha 

apenas a visita à Embraer.                                                                                                                 
Depois de ter ouvido críti-
cas por ter uma campanha 
concentrada em visitas a 
instituições e empresas, 
com poucos contatos com 
a população , Pedro Mar-
ques foi tomar café e ver 
uma exposição sobre os 50 
anos do Diário do Sula. “Eu 
acho esse tema extraordiná-
rio, próprio de campanhas 
dos outros partidos não têm 
nada para dizer. Estamos a 
fazer a campanha que fize-
mos ao longo de três meses,  
uma campanha positiva, de 
esclarecimento , a falar com 
trabalhadores e com esta 
mobilização que vêem atrás 

Rangel: “Vencemos candidato Vital, vamos vencer o candidato virtual”   

Depois das críticas Pedro Marques vai à rua

Há 10 anos, quando muitos 
acreditavam que só por mi-
lagre Rangel podia vencer o 
socialista Vital Moreira, o PSD 
venceu as eleições. Rangel 
acredita que pode vencer Pe-
dro Marques, que tem classifi-
cado como “candidato virtual” 
porque foge à rua, não quer ir 
aos mercados, não quer ir às 
pessoas, precisa de António 
Costa em todas as iniciativas. 
Para ele, Pedro Marques é 
também virtual porque as so-
luções que propõe para o país 
são utópicas, irrealistas sem 
qualquer adesão à realidade. 
De forma otimista, apontou 

ainda à eleição dos 8 eurode-
putados: “Ana Miguel Santos, 
a oitava será deputada eleita 
na lista do PSD”.

Atento aos assuntos do 
momento, aproveitou o caso 
Berardo para atacar o PS. 
“Não queremos mais Berar-
dos em Portugal“. Denunciou 
que Berardo foi financiado 
para que o BCP ficasse nas 
mãos de próximos do PS, 
num “ o Governo de Sócra-
tes que queria controlar a 
banca“. Os socialistas agora 
dizem que é Berardo tóxico, 
mas na altura foi instrumen-
tal para o PS. 

de mim e do nosso partido” .
Na conversa a apresen-

tação do candidato da terra, 
“Levo aqui um grande alen-
tejano, Carlos Zorrinho”, lí-
der socialista no Parlamento 
Europeu e agora na 7.ª posi-

ção na lista. Pedro Marques 
recusou a ideia de que Zor-
rinho tivesse sido despro-
movido: “É um dos nossos 
extraordinários deputados. 
Estamos a trabalhar com os 
nossos melhores”.

CASA DO PORTO -  D. Berta Branco homenage-
ando as Mães que teve como eleita a Mãe do Ano 2019, 
D. Sandra Casaca, demais mães, e o presidente Manuel 
Branco. Detalhes da pág. 2.

CASA DOS AÇORES -  Momento da homenagem à 
mãe do Ano 2019, Sandra Maria Pimentel, o presidente Le-
onardo Soares, a primeira-dama Patrícia e, em volta, filhos 
e netos. Detalhes da pág. 18.

VILA DA FEIRA  
Bonita homenagem 
prestada pela direto-
ria feirense às Mães 
eleitas: Mãe do Ano - 
Elisabeth de Fátima, 
na foto com filhos, 
presidente Ernesto 
Boaventura e Rose 
Boaventura  Deta-
lhes na capa do 
tablóide

C.PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Momentos de 
alegria, des-
contração e 

fé à N.Srª de 
Fátima e ho-

menagens  as 
. Mães Deta-

lhes na pág. 8
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Homenagem às mães na Casa do Porto

D. Berta Bran-
co, primeira-
dama da Casa, 
ao lado do 
presidente Ma-
nuel Branco, 
homenagean-
do as mães 
em destaque a 
mãe do ano de 
2019 da casa 
da casa do 
Porto Sandra 
Casaca

Destaque no Almoço das Mães da Casa do Porto, Felipe Mendes, diretor-presidente do nosso Portugal 
em Foco, Manuel Branco, o casal Sandra Casaca,a Mãe do Ano de 2019 e seu esposo Fabio Castelo

Esteve bem 
frequentado 
o Solar Por-
tuense no 
Dia das Mães 
como pode-
mos ver nesta 
linda foto

Num “click” para o Jornal Portugal em Foco vemos: Felipe Mendes 
e Sr. Manuel Branco com os componentes do R.F. Armando Leça, 
nesta tarde tão significativa

Belo registro 
das Mães ho-
menageadas: 
a Mãe do Ano 
2019, Sandra 
Casaca e a 
Mãe Mais Ido-
sa d. Candida 
Ferreira 87 
anos e, Mãe 
Mais Jovem 
Luiza Sardi-
nha 23 anos 

Pres. Manuel Branco com os amigos, os casais Maria Antônia e An-
tônio Ribeiro, Maria do Céu e Alberto, com Gestrudes, um encontro 
de amigos numa tarde agradável

Mais famílias foram festejar as mães na Casa do Porto. Foram mo-
mentos de alegria e confraternização entre todos presentes

Gente amiga, festejando o Dia das Mães. Pelos semblantes sentia-se 
a felicidade por estarem, juntas, neste dia tão importante para a mulher

As Casas Regionais abri-
ram com flore, o último do-
mingo para receber as mães, 
os filhos e as famílias. Todos 
reunidos homenagear esse 
“ser” escolhido por Nosso 
Senhor, e celebrar N.Srª de 
Fátima, em um belo domingo 

de outono, na Casa do Porto.
Esta Casa Regional preparou 
uma linda homenagem e fo-
ram condecoradas como a 
Mãe do Ano 2019, da Casa 
do Porto, Sandra Casaca e 
a Mãe Mais Jovem e, a Mãe 
Mais Idosa Presentes.

O pres. Manuel Branco 
com sua amável esposa, D. 
Berta  e os diretores foram 
muito receptivos e atenciosos 
com os sócios, convidados e 
amigos da Casa do Porto.

O almoço em homena-
gem às mães e à N.Srª de 

Fátima teve diversas e de-
liciosas iguarias: bolinho de 
bacalhau, batidas tropicais, 
churrasco, lombinho suí-
no na brasa, filé de peixe à 
doré, tripas à moda do Porto 
e saladas. A festa teve como 
pano de fundo o apreciado 
conjunto Som & Vozes, que 
deu o tom musical da tarde.

Foi um dia especial onde, 
mais uma vez, a Casa deu 
um show de organização 
conduzida pelo pres. Manuel 
Branco e sua diretoria.

r.F. armando Leça deu sHow na Casa de PortugaL de PetróPoLis

Foi uma noite de sába-
do espetacular, no último 
dia 11 de maio, na Casa 
de Portugal de Petrópolis, 

com o Rancho Folclórico 
Armando Leça, da Casa 
do Porto, realizando uma 
apresentação brilhante, 
quando seus componen-
tes deram um show de 
competência com seus 

dançares, cantares e be-
leza em seus trajes.  Mais 
um momento inesque-
cível para os seus com-
ponentes que trazem as 
tradições de Portugal na 
alma e no coração, fazen-

do com que o Sr. Manuel 
Branco, presidente da 
Casa do Porto e a pri-
meira-dama D. Berta, se 
orgulhem e incentivem 
essa moçada. Parabéns 
a todos.

O momento da tradicional troca de lembranças, com os diretores da 
Casa de Portugal de Petrópolis com diretor do R.F. Armando Leça, 
agradecendo a  apresentação folclorica

Que belíssima apresentação do R.F. Armando Leça, na Casa de Portugal de Petrópolis, no sábado dia 
11 de maio.

Registro do 
magnífico 
espetáculo 
do Rancho 
Folclórico Ar-
mando Leça, 
da Casa do 
Porto quando 
se apresen-
tou na  Casa 
de Portugal 
de Petrópolis

Foi uma noite espetacular em Petrópolis com o show de Folclore dessa moçada do R.F. Armando Leça 
que com seus trajes coloridos e sua alegre dança nos fez reviver a nossa querida terra

O prazer e a satisfação em representar as tradições portuguesas 
no Brasil, esta escrito no olhar e sorriso dos componentes do R.F. 
Armando Lessa, da Casa do Porto

O amor às duas Pátrias divul-
gando a cultura portuguesa no 
Brasil
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Notas.. ...e mais

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA
FUNDADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1921

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA
FUNDADA EM 14 DE OUTUBRO DE 1921

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

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pela presente e nos termos do artigo 25, inciso I, letra “b” do Estatuto em vigor, CoN-
VoCo os senhores associados da oBRa PoRtUGUesa De assistÊNCia, CNPJ 
nº 33.496.134/0001-02, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no 
próximo dia 27 de Maio de 2019, às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença 
mínima de 1/5 dos associados da instituição no gozo de seus direitos sociais e civis ou 
meia hora depois, em segunda convocação, com o número de associados da instituição 
presentes, em sua sede na Rua da Conceição, 105 – Sala 2101, nesta cidade, para deli-
berarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1 – Leitura e aprovação da ata de reunião anterior;
2 – Eleição de 30 (trinta) membros que integrarão o Conselho Deliberativo e 10 (dez) su-
plentes do mesmo órgão, para o triênio 2019/2022;
3 – Eleição da Mesa Diretora da Assembleia Geral para o triênio 2019/2022;
4 – Assuntos Gerais.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019.

eDUaRDo aRtUR NeVes moReiRa
Presidente da assembleia Geral

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

OBRA PORTUGUESA DE ASSISTÊNCIA
CONSELHO DELIBERATIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente e nos termos do artigo 33, do Estatuto em vigor, CoNVoCo os senhores 
conselheiros da oBRa PoRtUGUesa De assistÊNCia, CNPJ nº 33.496.134/0001-02, 
para participarem da reunião ordinária, a realizar-se no próximo dia 27 de Maio de 2019, 
às 18:00 horas em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 20 conselheiros 
ou meia hora depois, com os conselheiros presentes desde que em conformidade com o 
disposto no § 3º do artigo 39 do Estatuto em vigor, a realizar-se em sua sede na Rua da Con-
ceição, 105 – Sala 2101, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1 – Dar posse aos conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária, nos termos do art. 
25, inciso I, letra “b” do Estatuto em vigor;
2 – Eleger a sua Mesa Diretora;
3 – Eleger a Diretoria Administrativa;
4 – Eleger a Comissão de Contas;
5 – Assuntos Gerais;

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2019.
aLCiDes maRtiNs

Presidente do Conselho Deliberativo em exercício

Rua da Conceição, 105 Salas 2101 - Rio de Janeiro – RJ – Cep: 20051-011
Tel.: 2509-1399 / 2224-3586

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

     (55 21) 2220-1083          –      portugal.foco@gmail.com 

DIRETOR-PRESIDENTE:
Felipe Mendes  

5521 999892629 – jfmm29@gmail.com

SEDE PRóPRIa
Rua Evaristo da Veiga, 47,/1007  Centro  

Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 2220.1083 / 2220.1033

REPRESENTaNTE EM PORTUGaL
Alfredo R. Cabrita Figueiredo - 

Av. Elias Garcia, 51B-1º. Esquerdo - Queluz. 
Portugal – Telefax: (351) 21.435.3560

REPRESENTaNTE EM SãO PaULO
Armando Torrão  

Rua Dr. Francisco José Longo, 135 Chacara Inglesa 
 São Paulo/SP- (11) 5589-3309   

amotorrao@gmail.com

aSSINaTURaS
Novas: Semestral: R$100,00 | Anual: R$190,00

Renovações: Semestral: R$ 100,00 | Anual: R$180,00
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DISTRIbUIDOR: FOLha DIRIGIDa
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Enviados pela Bibliote-
ca Nacional de Portugal 
iniciam, hoje, uma missão 
técnica destinada a ava-
liar o espólio literário de 
três instituições culturais 
centenárias fundadas por 
portugueses no Brasil: O 
Gabinete Português de 
Leitura de Pernambu-
co (fundado em 1850), o 
Grémio Literário e Recre-
ativo Português de Belém 
do Pará (1868) e o Gabi-
nete Português de Leitu-
ra de Salvador da Bahia 
(1863). No seu conjunto, 
as bibliotecas destas três 
instituições, possuem um 
acervo com 160 mil vo-
lumes. O objetivo desta 
missão, que assenta num 
protocolo de colabora-
ção, celebrado no passa-
do mês de janeiro, entre 
a Biblioteca Nacional de 
Portugal e o Instituto Di-
plomático, é analisar o es-
pólio daquelas entidades 
e estudar a possibilidade 
de se proceder à digitali-
zação e preservação dos 
exemplares mais relevan-

missão técnica estuda espólio de Gabinetes de
Leitura Portugueses no Brasil Dois especialistas

tes e raros. Esta iniciativa 
teve origem em visitas 
realizadas àquelas ins-
tituições pelo Secretário 
de Estado das Comuni-
dades Portuguesas, José 
Luís Carneiro. As deslo-
cações permitiram dialo-
gar com os dirigentes das 
três instituições sobre a 

importância de preser-
var aqueles valores cul-
turais. O primeiro passo 
para a valorização deste 
património deu-se com o 
apoio da rede diplomática 
e consular de Portugal no 
Brasil, em 2018, à reedi-
ção livro do século XIX 
“A Arte da Cosinha”, da 

autoria de João da Matta. 
Este livro pertence ao es-
pólio do Grémio Literário 
e Recreativo Português 
de Belém do Pará e as 
receitas obtidas com a 
sua venda, reverteram 
para a instituição. Para o 
Secretário de Estado das 
Comunidades Portugue-

sas, José Luís Carneiro, 
“Os Gabinetes de Leitura 
fundados por portugue-
ses no Brasil constituem 
espaços extraordinários 
de valorização do saber 
e da cultura. É importante 
preservarmos este valio-
so legado, para que pos-
samos prevenir episódios 
trágicos como os ocor-
ridos com os incêndios 
que danificaram o Museu 
da NOTA À COMUNICA-
ÇÃO SOCIAL Língua Por-
tuguesa, em São Paulo, 
ou o Museu Nacional do 
Brasil, no Rio de Janeiro”. 
Ângela Ferreira, Secretá-
ria de Estado da Cultura, 
sublinha que “a missão 
técnica enviada pela Bi-
blioteca Nacional de Por-
tugal permitirá analisar o 
importante espólio literá-
rio que existe nos gabine-
tes de leitura portugueses 
de Belém do Pará, Recife 
e Salvador da Baía, tra-
balho de grande relevân-
cia para a preservação da 
cultura e língua portugue-
sas. Com esta iniciativa 

será possível preservar 
os bens culturais mais 
importantes para o pro-
jeto de digitalização em 
curso”. O trabalho dos 
especialistas enviados 
pela Biblioteca Nacional 
inicia-se hoje no Gabine-
te Português de Leitura 
de Pernambuco. A mis-
são partirá depois para 
a cidade de Belém, no 
estado do Pará, onde se 
situa o Grémio Literário 
e Recreativo Português. 
A última instituição a ser 
visitada será o Gabinete 
Português de Leitura de 
Salvador da Bahia, cida-
de onde os técnicos irão 
terminar o seu trabalho 
a 27 de maio. A mis-
são foi preparada com 
o apoio da Embaixada 
de Portugal em Brasília, 
sendo implementada, 
nas diferentes cidades, 
com o apoio dos servi-
ços consulares de Por-
tugal em Belém do Pará, 
Salvador da Baía e Re-
cife e das entidades as-
sociativas a visitar.

montenegro pede cartão amarelo 
ao Ps nas europeias e vermelho 

nas legislativas
O antigo dirigente do PSD Luís Montenegro, que há 4 me-
ses desafiou a liderança de Rui Rio, pediu um cartão ama-
relo ao Governo nas europeias que se transforme em ver-
melho nas legislativas. Em declarações aos jornalistas no 
final de uma visita à Feira de Espinho, ao lado de Paulo 
Rangel, Montenegro disse estar disponível para contribuir 
para a campanha das legislativas e até ao lado do presi-
dente do partido, Rui Rio. “No PSD estamos habituados a 
conviver com opiniões diferentes e, a partir da diferença, 
construir projetos comuns”, justificou.

Pescadores concentram pesca da 
sardinha antes dos santos Populares
Os pescadores voltam a pesca da sardinha a partir de 3 
de junho com o objetivo de concentrar a oferta nos meses 
de maior procura. A proibição que vigorava desde setem-
bro, terminou ontem. “Não vai faltar sardinha nos Santos 

Populares”, assegurou o presidente da Associação das 
Organizações de Produtores da Pesca do Cerco, Humber-
to Jorge, que na semana passada esteve em Bruxelas a 
reclamar o aumento da captura autorizada nesta espécie.  
A quota nacional para este ano está fixada em 7.182 tone-
ladas, o equivalente a 67% do montante ibérico acordado 
por Portugal e Espanha junto da Comissão Europeia. Este 
valor ainda pode ser revisto, mas a apanha adicional seria 
concentrada a partir de setembro, já depois do pico da pro-
cura durante o verão.

Jovens portugueses são dos que 
mais tarde saem de casa dos pais
Os jovens portugueses são dos que mais tarde saem de 
casa dos pais, quase aos 29 anos, acima da média da 
União Europeia. O gabinete estatístico europeu destaca 
que em 2017 mais de um terço (35,3%) de jovens do sexo 
masculino entre os 25 e os 34 anos viviam em casa dos 
pais em 2017, comparados com um quinto (21,7%) de jo-
vens do sexo feminino. Esta tendência é acompanha por 
Portugal, com 50,8% de jovens adultos a viverem com os 

pais em 2017, contra 40,5% de jovens adultas. Em média, 
uma em cada quatro pessoas entre os 25 e os 34 anos 
(28,5%) vivia em casa dos pais em 2017, com Portugal a 
chegar aos 45,6%.

Crédito para a casa acelera em 
março após dois meses de quedas
Os bancos voltaram a acelerar a concessão de financiamen-
to para a compra de casa, em março. Segundo os dados 
divulgados, as novas operações de crédito à habitação su-
peraram os 870 milhões no terceiro mês do ano. Após dois 
meses em queda, a concessão de novo crédito à habitação 
voltou a aumentar, em março. O valor financiado em março  
é o mais elevado desde dezembro de 2018, mês em que a 
concessão de crédito para a compra de casa superou os 
900 milhões de euros. No acumulado do trimestre, foram 
financiados 2.351 milhões de euros para a compra de casa, 
segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco 
de Portugal. Trata-se do melhor trimestre desde 2010. Face 
aos primeiros três meses de 2018, a tendência também é de 
subida, registando-se um aumento de 7,5%.



Portugal em Foco4 Rio de Janeiro, 16 a 22 de maio de 2019

Regiões & Províncias

Paço Real de Caxias vai 
finalmente ser reabilitado 
através do projeto Revive

Constrói Centro de Recolha
poRto mós

• Estado de degradação 
de Patrimônio do Estado, 
no concelho de Oeiras, tem 
sido grande preocupação 
do Presidente da Câmara 
Municipal de Oeiras, Isaltino 
Morais, que há muito que 
reclama a transferência de 
imóveis para a autarquia;

• Município de Oeiras 
vai continuar a fazer a ma-
nutenção dos jardins, cas-
cata e conjunto escultórico.

O Presidente da Câmara 
de Oeiras, Isaltino Morais, 
congratulou a abertura do 
concurso do projeto Revive 
para a concessão do Paço 
Real de Caxias. O Paço 
Real de Caxias (Palácio e 
Quinta Real), que é proprie-
dade do Estado português 
e cujos jardins, esculturas e 
salas com pintura decorati-
va estão classificados como 
imóvel de interesse público, 
apresenta-se, atualmente, 
em muito mau estado de 
conservação e é um dos 
imóveis que o Presidente 
do Município tem vindo a 
pressionar para ser trans-
ferido para a autarquia, no 
sentido de ser requalificado 
e aberto à população. Foi 
ainda assinado, um proto-
colo entre o Município de 
Oeiras e a Defesa Nacional 
que autoriza que o Município 
continue a garantir a manu-
tenção, conservação e valo-
rização dos jardins, cascata 
e conjunto escultórico.

O projeto Revive é um 
programa do Governo que 
abre o patrimônio ao in-
vestimento privado para 
desenvolvimento de pro-
jetos turísticos, através da 
realização de concursos 
públicos. O lançamento 
do concurso decorreu no 
passado dia 22 de abril, no 
Paço Real de Caxias, pre-
sidido pelo Ministro Adjunto 
e da Economia, Pedro Siza 
Vieira, acompanhado pela 
Secretária de Estado do 
Turismo, Ana Mendes Go-
dinho, e contou ainda com 
intervenções do Ministro da 
Defesa Nacional, João Go-
mes Cravinho, e do Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Oeiras, Isaltino Morais.

“Há muito que a Câ-
mara de Oeiras reclama a 
transferência do Paço Real 
de Caxias, para proceder 
à sua reabilitação”, afirma 
Isaltino Morais, acrescen-
tando que “o importante é 
preservar este patrimônio e 
coloca-lo à disposição das 
pessoas, pelo que vemos 
com bons olhos o projeto 
Revive”.

Além do lançamento do 

concurso, o Município de 
Oeiras e a Defesa Nacional 
assinaram, um protocolo 
que autoriza que a Câmara 
continue a tratar da manu-
tenção e conservação do 
jardim, bem como da cas-
cata e conjunto escultórico, 
uma vez que o programa 
Revive não prevê a renta-
bilização desta área.

Recorde-se que, em 
1986, o Município de Oeiras 
celebrou um protocolo com 
o Estado-Maior do Exército 
no sentindo de recuperar, 
manter e utilizar os jardins 
e a cascata do Palácio, 
que são abertos ao públi-
co. Em junho de 2009, por 
entender que deixou de ter 
condições para assegurar 
a vigência deste protocolo, 
o Exército promoveu a sua 
denúncia. Não obstante, a 
Câmara Municipal de Oei-
ras manteve os trabalhos 
de manutenção e restauro 
dos jardins, cascata e con-
junto escultórico, tendo in-
vestido cerca de 4 milhões 
de euros, nos últimos 30 
anos, para que este patri-
mônio se mantivesse em 
boas condições e disponí-
vel para fruição pública.

O Paço Real de Caxias 
foi desafetado do domínio 
público militar em 1994 e 
disponibilizado pelo Exér-
cito para rentabilização, no 
âmbito da Lei de Infraestru-
turas Militares, em 2015.

“Temos projetos em es-
tudo para a reabilitação de 
todos os edifícios do con-
celho que são propriedade 
do Estado e que estão em 
risco de ruína e/ou visivel-
mente degradados, como 
é o caso do Paço Real de 
Caxias, que tem agora a 
oportunidade de ser reabi-
litado, mas também para a 
Casa da Pesca – Estação 
Agronómica Nacional e 
para a Quinta da Cartuxa, 
para os quais espero que 
haja soluções em breve”, 
explica o Presidente do 
Município.

“Temos 8 milhões de 
euros para investir na re-
cuperação da Estação 
Agronómica Nacional e 4 
milhões para a Quinta da 
Cartuxa. Já foram redigi-
das três minutas de proto-
colo e sempre chegamos a 
entendimento com os dife-
rentes Ministérios, mas de-
pois o processo passa para 
Direção-Geral do Tesouro 
e não avança. Quando não 
defendemos o nosso patri-
mónio, estamos a despre-
zar a nossa cultura”, con-
clui Isaltino Morais.

Já iniciaram as obras do 
CRO – Centro de Recolha Ofi-
cial de Animais de Companhia, 
que se localizará na atual Zona 
Industrial de Porto de Mós.

Estão em fase de execu-
ção as fundações e subestru-
tura sendo, entretanto, beto-
nada a laje.

A obra representa um in-
vestimento de €188.596,00 e 
prevê-se que esteja concluída 
este ano.

O Centro Municipal de Re-
colha de Animais de Companhia 
tem como objetivo promover o 
bem-estar animal e assegurar 
a segurança e a tranquilidade 
das populações, sensibilizando 
para o respeito dos direitos dos 
animais.

O centro de recolha permitirá 
o alojamento dos animais captu-
rados, contribuindo para garan-
tir, do ponto de vista sanitário, a 

Foram apresentados, na passada terça-feira, os dados do Rating Municipal Por-
tuguês, estudo realizado pela Ordem dos Economistas e que colocou o Município de 
Castro Marim no 1º lugar do ranking nacional da Governação Municipal, relativamente 
ao ano de 2018.

Outra posição de destaque foi em relação ao serviço prestado aos cidadãos pela 
Câmara Municipal, ocupando a 14ª posição do ranking nacional.

O Rating Municipal Português tem em conta critérios como a inclusão, seguran-
ça e sustentabilidade, para além da governação municipal, do serviço aos cidadãos, 
do desenvolvimento económico e social e da sustentabilidade financeira. Na posição 
global do rating, Castro Marim ocupa a 62ª posição, sendo Lisboa o município mais 
sustentável do país, e no raking regional, ocupa o 4ª lugar.

O objetivo deste “ranking”, segundo os responsáveis, não é descredibilizar os mu-
nicípios que tenham pior classificação, mas fazer com que o trabalho seja uma ferra-
menta para ajudar as autarquias a melhorar.

No seguimento da nova 
estratégia de consolidação da 
imagem e identidade do Con-
celho de Vizela como destino 
turístico privilegiado, o Municí-
pio de Vizela participou na 6ª 
edição da FIT – Feira Ibérica 
de Turismo, que decorreu entre 
os dias 2 e 5 de maio na cidade 
da Guarda, tendo Vizela esta-
do presente com stand próprio 
naquele que é considerado um 
dos maiores certames de turis-
mo do País.

O evento foi visitado por 
muitos milhares de pessoas, de 
Portugal e Espanha, tendo assim 
esta presença constituído uma 
importante oportunidade de pro-
moção e divulgação de Vizela 
enquanto destino turístico.

Assim, e dando cumprimento 
ao previsto no Plano Municipal 
de Turismo, a Câmara consi-
dera de enorme importância a 
promoção de Vizela, através da 
participação em feiras temáticas 
de âmbito turístico, olhando para 

fora, para potenciar a captação 
de público e de turistas, apos-
tando na promoção do Concelho 
enquanto destino turístico.

Assim, depois da participação 
na Xantar, destinada à divulgação 
da gastronomia e onde Vizela 
participou com o Bolinhol, os vi-
nhos verdes e o bacalhau à Zé do 
Pipo, na BTL e na FIT, segue-se 
agora a participação na Expoci-
dades, em Braga, de 31 de maio 
a 2 de junho, e na Termatalia, 
destinada ao termalismo e onde 

irá ser dado destaque às Termas 
de Vizela, e se realizará em Ou-
rense, a 19 e 20 de setembro.

Com a participação nes-
tas Feira, a Câmara Municipal 
pretendeu potenciar dinâmi-
cas de reforço que permitam a 
consolidação da nova imagem 
e identidade do Concelho de 
Vizela, como destino turístico 
privilegiado, experienciando os 
segredos de um vale recheado 
de saberes, sabores, prazeres e 
tradições caraterísticas.

CastRo maRim

ViZELa

vigilância de zoonoses graves, 
como é o caso da raiva e o con-
trolo da propagação de outras 
como leishmaniose, equinoco-
cose/hidatidose, sarnas e tinhas.

O edifício desenvolve-se num 
único piso e é composto pelos 
seguintes espaços: uma sala de 
enfermaria, uma sala de cirurgia, 

uma sala de recobro, um gabine-
te médico, três instalações sani-
tárias, incluindo um duche,  um 
gabinete de recepção e adminis-
tração, um armazém de materiais 
de captura e alimentação, dezas-
sete celas para cães, quinze ce-
las para gatos (em gaiola), dois 
compartimentos para outras es-

Felgueiras acolheu, de 30 de 
abril a 5 de maio, nas Portas da 
Cidade de Felgueiras, a Feira 
do Maio  e presenteou os fel-
gueirenses com um programa, 
bastante preenchido e variado, 
dirigido a diferentes públicos.

Este ano a programação da 
Feira do Maio alargou as ativi-
dades e estas desenrolaram-se 
em diferentes locais: no recinto 
da festa, na Casa das Artes, na 
Biblioteca Municipal e na Villa 
Romana de Sendim.

Foram seis dias de festa 
com a participação de milhares 
de felgueirenses e visitantes 
que tiveram a oportunidade de 
assistir a um conjunto de múl-

tiplas atividades: animação de 
música popular, um festival de 
folclore e atuações etnográficas, 
uma exposição de pintura, Quin-
ta Pedagógica, Hora do Conto, 
mostras de artesanato e, entre 
outros momentos agradáveis, 
um espetáculo,  na Casa das 
Artes, do ator comediante Fer-
nando Mendes.

A abertura oficial da Feira do 
Maio, este ano, marcou o início 
das festividades de S. Pedro, 
com a entrega da chave à Câ-
mara Municipal.

Milhares de pessoas saíram 
à rua para participarem na maior 
arruada de bombos da região 
que culminou com a – Entrega 

fELguEiRas

milhares de pessoas na feira do maio em felgueiras
da Chave de S. Pedro à Câmara 
Municipal (frente aos Paços do 
Concelho).

No dia 01 de maio as princi-
pais artérias da cidade voltaram 
a encher-se para o 19º Convívio 
de Cicloturismo de Felgueiras.

No mesmo dia houve a atu-
ação do Grupo de Gaitas de 
Foles, a inauguração VII Expo-
sição coletiva de pintura promo-
vida pela USAF com artistas lo-
cais e regionais (Café Concerto 
da Casa das Artes e do Grupo 
de Pauliteiros da Póvoa, Miran-
da do Douro. A noite terminou 
com “Conversas com Sabor a 
Produtos Biológicos”.

O terceiro dia de festa ini-
ciou com a inauguração da 
exposição de pintura de Vítor 
Carneiro “Para Além da Cor” na 
Biblioteca Municipal e terminou 
com “Conversas com Sabor a 
Espargos e Kiwi”.

No dia 3 de maio as conver-
sas foram com sabor a Licores e 
Compotas e para animar ainda 
mais a festa esteve a Banda de 
Música dos anos 80 Funkoff. 

No dia 4 de maio o Passeio 
Vitórias Classic enriqueceu as 

ruas com o passeio de  via-
turas antigas, autenticas relí-
quias que desfilaram entre a 
Lixa e Margaride. Durante a 
tarde a Villa Romana de Sen-
dim foi palco do  Workshop 
Técnicas de Olaria Ancestrais. 
A vertente pedagógica conti-
nuou na feira com a Hora do 
Conto e Atelier Pedagógico.

À noite a Casa das Artes 
acolheu centenas de pessoas 
para assistirem ao espetáculo 
de Fernando Mendes “Insónia 
– Um espetáculo para brincar 
com coisas sérias”. Na feira, mi-
lhares de pessoas divertiam-se 
nos carroceis e a assistirem à 
atuação de Vítor Rodrigues.

O último dia de festa co-
meçou com a Hora do Conto 
e Atelier Pedagógico “Dia da 
Mãe”, na Biblioteca e Arquivo 
Municipal de Felgueiras. Du-
rante a tarde pautou a tradição 
e as Chamadeiras de Gado cir-
cularam pelo recinto da feira, no 
Cortejo Etnográfico.  O Jogo do 
Pau, o Festival de Folclore e as 
Conversas com Sabor a Vinho 
Verde completaram o vasto pro-
grama deste evento popular.

pécies, duas celas para isolamen-
to ou quarentena, uma cela para 
fêmeas com ninhadas e uma área 
para higienização dos animais do-
tada de água quente. Os vários 
compartimentos que constituem 
o Centro (CRO) agrupam-se de 
modo a separar as áreas de ser-
viço das áreas das celas onde se 
encontram os animais de compa-
nhia, bem como a separação em 
áreas distintas das zonas destina-
das ao canil e ao gatil.

O CRO contará, ainda, com 
diversas área exteriores que per-
mitirão garantir a existência de 
condições para melhorar a qua-
lidade de vida animal.

Esta infraestrutura permitirá 
ao Município dar cumprimento 
ao disposto na legislação, no 
controlo de animais errantes, 
que será complementado com a 
criação de um programa de ado-
ções responsáveis.

1º lugar do ranking nacional da governação

promoveu turismo na fit
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O município de Macedo 
de Cavaleiros e o Instituto 
Politécnico de Bragança 
(IPB) assinaram um pro-
tocolo para a implementa-
ção da luta biológica para 
o tratamento do ‘cancro’ do 
castanheiro (Cryphonec-
tria parasítica) no concelho 
macedense.

Segundo uma nota do 
executivo autárfquico, este 
protocolo será extensível à 
Associação de Criadores 
de Gado e Agricultores e 
à associação Souto Os 
Cavaleiros.

“Vamos suportar metade 
das despesas com a aquisi-
ção do DICTIS, um produto 
biológico criado pelo Institu-
to Politécnico de Bragança 
para tratar esta doença”, 
adiantou o presidente da Câ-
mara de Macedo de Cavalei-
ros, Benjamim Rodrigues.

No âmbito do protocolo, 
a autarquia compromete-se 
a pagar 50% das despesas 
que os produtores de casta-
nheiro vão ter com a aquisi-

macedo de cavaleiros

fundão

arcos de valdevez

mirandela alcoutim

A presidente da Câmara 
de Mirandela, Júlia Rodri-
gues, desafiou o ministro 
do Ambiente a apoiar fi-
nanceiramente o projeto 
turístico local dos Passadi-
ços do Tua, que visa apro-
veitar o potencial natural 
da região.

O ministro Matos Fer-
nandes garantiu que vai 
“certamente avaliar o pro-
jeto”, mas frisou que “já 
lá vai o tempo em que os 
ministros vinham às terras 
trazer as boas novas a pro-
pósito de pouca coisa”.

No interior do Algarve 
(concelho de Alcoutim), 
encontra-se a maravilhosa 
Praia fluvial do Pego Fun-
do, rodeada de vegetação 
luxuriante.

Alimentada pelas águas 
frescas da Ribeira de Ca-
davais, esta praia vigiada 

possui águas tranquilas e 
oferece parque de estacio-
namento, jardim, duchas, 
campo de voleibol e bar. Esta 
praia oferece também condi-
ções para que pessoas com 
mobilidade reduzida possam 
usufruir em pleno do areal e 
da frescura da água.

Participou na
festa do território em 

dammarie-lès-lys

A Câmara Municipal de 
Arcos de Valdevez, repre-
sentada pelas vereadoras 
Emília Cerdeira e Belmira 
Reis, esteve de 3 a 6 de 
maio em Dammarie-lès
-lys, vila geminada com 
Arcos de Valdevez, para 
participar na Festa do Ter-
ritório. Este certame contri-
bui para dar a conhecer os 
produtos locais arcuenses 
ao nível da gastronomia, 
vinhos e artesanato, bem 
como para reunir todos os 
municípios geminados com 
esta vila francesa, nomea-
damente Eppelheim (Ale-
manha), Tata (Hungria) e 

Montebelluna (Itália).
A feira recebeu milhares 

de visitantes expectantes 
para degustarem a gastro-
nomia das várias localida-
des presentes, assistirem a 
conferências e exposições, 
assim como divertirem-se 
com a variada animação 
programada.

Segundo nota, o mu-
nicípio marca presença 
nestas iniciativas porque 
contribuem para a troca 
de conhecimentos, pro-
movem as boas relações 
e estreitam os laços com 
a comunidade arcuense aí 
sedeada.

É já de 17 a 19 de maio que 
regressa a Feira do Queijo da 
Soalheira, àquela freguesia do 
concelho do Fundão.

Organizada pelo município 
do Fundão, a Junta de Fre-
guesia da Soalheira e a Asso-
ciação de Queijeiros da Soa-
lheira o certame terá diversos 
postos gastronômicos, que 
irão expor produtos de fabrico 
tradicional – queijos, enchi-
dos, vinhos e pão.

Nesta 12ª edição, a feira 
volta a prestigiar o queijo e os 
seus produtores e a proporcio-
nar momentos de degustação 

de menus gastronômicos ela-
borados pelos produtores de 
queijo.

Será também a oportuni-
dade de conhecer o proje-
to ‘Escolas do Queijo’, uma 
iniciativa do território Beira 
Baixa focado num patrimônio 
imaterial, o queijo, que envol-
ve alunos dos estabelecimen-
tos de ensino do concelho do 
Fundão, que irão apresentar 
os seus queijos na feira.

O visitante poderá assistir a 
sessões de cozinha ao vivo, di-
namizadas por chefes de reno-
me nacional, aprender a fazer 

queijo, assim como degustar 
produtos locais e comprar dire-
tamente ao produtor.

Para além de queijos, os ex-
positores também terão para 
venda tapas, pitéus, lambarices 
e petiscos e ainda pratos com-
binados.

Haverá ainda aulas de co-
zinha, com demonstrações de 
cozinha ao vivo por chefes da 
cozinha nacional e da Escola 
Profissional do Fundão, com 
acesso livre. E não vai faltar 
um espaço dedicado às crian-
ças, com Ateliês dos Pequenos 
Queijeiros.

organiza a feira do Queijo da soalheira para prestigiar os produtos locais

Politécnico de Bragança
combatem ‘cancro’ do castanheiro

Quer criar os Passadiços do tua conhece a Praia
fluvial do Pego Fundo?

Ainda assim, o gover-
nante apontou que “só 
este ano, estão disponíveis 
sete milhões de euros para 
apoiar um conjunto vasto 
de projetos no domínio da 
Conservação da Natureza.

Matos Fernandes des-
locou-se a Trás-os-Montes 
para visitar os trabalhos 
de reabilitação do Cachão 
e conhecer, numa cerimó-
nia em Mirandela, vários 
projetos em curso ou em 
preparação nesta zona do 
distrito de Bragança.

Aproveitar o potencial 

natural das margens dos 
rios Tua e Rabaçal é o 
propósito da autarca de 
Mirandela com os Passadi-
ços do Tua, cujo projeto vai 
agora ser “estudado, ava-
liado o custo e preparada 
a candidatura ao Ministério 
do Ambiente”, como disse 
a presidente da câmara.

A ideia é ligar as praias 
fluviais à zona verde de 
Mirandela e interligar este 
projeto com a nova mobi-
lidade do Tua, que está 
prevista avançar no verão, 
com comboios e barcos.

No Vale do Tua estão 
em curso outros projetos 
como as “portas” de entra-
da, com um investimento 
de 350 mil euros para exe-
cutar em seis meses nos 
cinco concelhos da área 
de abrangência do Parque 
Natural regional, nomea-
damente Carrazeda de An-
siães, Mirandela, Vila Flor, 
Alijó e Murça.

Cada um dos municí-

ção dos frascos de 250 ml 
para o tratamento do cancro 
do castanheiro.

“É um problema muito 
grave que se instalou no 
Nordeste Transmontano e 
que a autarquia entendeu 
que tem de ajudar a com-
bater, como forma de pro-
teger o próprio tecido eco-
nómico”, alerta Benjamim 
Rodrigues.

Segundo a nota da au-
tarquia de Macedo de Ca-
valeiros, para implementar 
esta medida, a autarquia 

compromete-se a assegu-
rar uma dotação de 20 mil 
euros ao longo de três anos 
– 10 mil no primeiro ano e a 
restante verba dividida pelos 
dois anos seguintes.

Já as duas associações 
que assinam este protocolo 
terão a responsabilidade de 
prestar serviço no tratamen-
to do castanheiro através da 
aplicação do agente biológi-
co desenvolvido pelo IPB.

Além da produção do 
produto de combate ao 
‘cancro’ do castanheiro, e 

que segundo os técnicos 
tem uma eficácia próxima 
dos 100% no tratamento da 
doença, o Instituto Politéc-
nico de Bragança terá ain-
da a responsabilidade de 
elaborar uma cartografia de 
distribuição do parasita,”de 
modo a maximizar a taxa 
de sucesso no tratamento 
da doença”.

O IPB terá ainda de anali-
sar eventuais falhas no com-
bate à doença, nomeada-
mente identificando os tipos 
de cancro presentes nos lo-
cais onde o agente biológico 
não se revele 100% eficaz, 
informa a autarquia de Ma-
cedo de Cavaleiros.

“Esperamos, com a im-
plementação deste proto-
colo, começar a tratar uma 
doença que se instalou no 
nosso território quase há 
uma década e que tem vin-
do a alastrar-se, conduzindo 
já à morte de alguns casta-
nheiros, por via da falta de 
tratamento”, explica Benja-
mim Rodrigues.

pios disponibilizou um es-
paço físico corresponden-
te às chamadas “portas”, 
onde será disponibilizada 
aos visitantes informação 
e outros conteúdos so-
bre este parque regional, 
o único de Portugal, que 
nasceu das contrapartidas 
da barragem de Foz Tua.

Em matéria ambiental, 
Mirandela prepara-se para 
melhorar as condições de 
tratamento das águas re-
siduais ou esgotos com 
obras na ETAR, construída 
há 20 anos e que é motivo 
de queixas da população, 
sobretudo da zona da Pre-
guiça, por causa dos chei-
ros no tempo quente.

Um investimento de 
mais de 700 mil euros vai, 
no prazo de um ano, se-
gundo as estimativas avan-
çadas, renovar a estação 
elevatória ajudar a resolver 
o problema, de acordo com 
o presidente das Águas do 
Norte, Macedo do Vale.
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O secretário de Estado 
das Comunidades Portu-
guesas, José Luís Carneiro, 
incentivou o regresso dos 
emigrantes a Portugal du-
rante um encontro com a 
comunidade de Newark, Es-
tados Unidos, num encontro 
no Sport Club Português de 
Newark e organizado com o 
Consulado Geral de Portu-
gal, em que estiveram cerca 
de 70 pessoas, foram dis-
cutidos assuntos relativos 
a diferentes faixas etárias e 
situações profissionais da 
comunidade portuguesa re-
sidente nos EUA, como a 
relação dos jovens lusodes-
cendentes com a herança 
portuguesa, os professores 
que dão aulas em português, 
as pessoas dedicadas à arte 
e os reformados. Uma das 
principais mensagens que 
ficou para a comunidade é 
que Portugal precisa de to-
dos e quer investir no regres-
so dos emigrantes.

O secretário apresentou 

O Governo pediu o regresso de emigrantes: 
“Precisamos muito que regressem”

o estatuto de residente não 
habitual, que permite que 
portugueses que estejam na 
idade da reforma e que vão 
viver para Portugal possam 
estar isentos de impostos du-
rante 10 anos e ainda o Pro-
grama Regressar, aprovado 
com medidas de incentivo 
fiscal, incentivo à mobilida-
de e ao investimento para os 
emigrantes que regressem a 
Portugal em 2019 e 2020.

A sessão focou-se tam-
bém no ensino e na educa-
ção, com uma apresentação 
da diretora-geral do Ensino 

Superior, Ângela Noiva Gon-
çalves, que referiu as vanta-
gens competitivas de Portu-
gal para que os jovens façam 
estudos superiores nas uni-
versidades ou politécnicos 
portugueses.

Aberta a sessão de es-
clarecimentos e participação 
do público, uma professora 
portuguesa argumentou que 
as oportunidades não estão 
a ser apresentadas de forma 
eficaz ao público-alvo, os jo-
vens nos EUA, que demons-
tram pouco interesse sobre 
Portugal e têm fracos conhe-

A carga fiscal apresen-
tou um aumento nominal 
de 6,5% em 2018, após o 
aumento de 5,3% em 2017, 
atingindo 71,4 bilhões de 
euros . Ou seja, cada por-
tuguês pagou em média 
mais 430 euros em 2018 
comparativamente a 2017. 
No total, em média, os por-
tugueses pagaram 7.140 
euros para os vários impos-
tos, se arredondarmos a 
população total para os dez 
milhões de pessoas.

Estes dados, publicados 
pelo INE, não constituem 
uma surpresa. De acordo 
com os dados de Bruxe-
las relativos à carga fiscal , 
soma de receita fiscal com 
contribuições sociais efe-
tivas, o critério usado pelo 
governo no Programa de 

Portugueses pagaram mais 430 
euros para impostos em 2018

Estabilidade, Portugal já ba-
teu um máximo histórico no 
ano passado, com 35,4% 
do PIB, este ano mantém o 
nível e, no próximo ano, o 
peso da tributação voltará a 
subir, para 35,5%.

O crescimento em 4,3 
bilhões de euros da carga 
fiscal é explicado sobretudo 
pelo comportamento das re-
ceitas do IVA e do IRS, que 
subiram cerca de 1.040 
milhões de euros e 704 
milhões de euros, respeti-
vamente, e das contribui-
ções sociais efetivas, com 
um acréscimo de 1.186 
milhões de euros. A receita 
de IRC aumentou em cerca 
de 536 milhões de euros, 
em 2018, após o aumento 
de 557 milhões de euros, 
no ano anterior.

cimentos da língua.
A professora acrescen-

tou que existe um fosso en-
tre os emigrantes de primei-
ra ou segunda geração com 
os lusodescendentes de ter-
ceira ou quarta geração na 
forma como adquirem e va-
lorizam a cultura portuguesa 
e a língua.

“Existem pessoas aqui 
que estão interessadas, 
como eu, sou uma delas, 
porque tenho duas filhas 
que não falam português e 
eu gostava imenso que elas 
aprendessem”, explicou a 
emigrante.

O secretário disse que 
a língua portuguesa tem de 
ser falada em casa e em fa-
mília para que as pessoas 
nascidas nos EUA saibam 
português e se interessem 
pela cultura. A comunida-
de foi convidada a partici-
par no primeiro Congresso 
Mundial das Redes da Di-
áspora, que se realiza no 
Porto, a 13 e 14 de julho.

Lisboa ficou em 6.º lu-
gar entre os 10 primeiros do 
ranking da International Con-
gress & Convention Associa-
tion, que classifica as cida-
des de todo o mundo ao nível 
da recepção de congressos 
associativos internacionais. 
Para a capital portuguesa, 
significa uma subida de 3 
lugares na classificação, e o 
reforço da sua posição como 
destino para acolher eventos 
de grande dimensão.

Segundo os dados da 
ICCA, Lisboa posiciona-
se acima de cidades como 
Londres e Singapura, num 
ranking que é encabeçado 
por Paris.

Segundo, Vítor Costa, 
diretor-geral da Associação 
Turismo de Lisboa, esta dis-

Lisboa é a 6ª cidade do mundo
mais requisitada para congressos

As novas regras para o 
setor das telecomunicações 
aprovadas em novembro do 
ano passado pelo Parlamen-
to Europeu vão entraram em 
vigor ontem, todas as mensa-
gens e chamadas feitas den-
tro da União Europeia passa-
rão a estar sujeitas a preços 
máximos.

Os consumidores passa-
rão, assim, a pagar um pre-
ço máximo de 6 centavos por 
SMS e de 19 centavos por 
minuto nas chamadas efe-
tuadas a partir do seu país 
para outro país da União 

Europeia. A estes valores, 
acrescem as taxas de IVA.

“No seguimento do fim das 
tarifas de itinerância em junho 
de 2017, estes novos preços 
máximos para as chamadas 
internacionais e as mensa-
gens SMS na UE incluem-se 
na revisão das regras da UE 
no domínio das telecomunica-
ções, destinada a intensificar 
a coordenação das comunica-
ções eletrônicas e a reforçar o 
papel do Organismo de Regu-
ladores Europeus das Comu-
nicações Eletrônicas”.

As novas regras visam 

Chamadas na UE já tem novo preço máximo 

tinção da associação inter-
nacional da indústria de con-
gressos reflete que temos 
um posicionamento interna-
cional invejável em matéria 
de congressos e eventos si-
milares, o que contribui para 
uma boa rentabilidade do 
turismo, dado o maior peso 
deste produto em termos 

econômicos.
Vítor Costa diz que a ci-

dade de Lisboa acolheu 
50% dos eventos que se 
realizaram em Portugal e, 
se considerarmos a região 
de Lisboa, a percentagem 
sobe para 55% contribuin-
do, assim, para que o país 
tenha obtido um excelente 

A descida do IVA da ele-
tricidade e gás natural na 
potência mais baixa já foi 
publicada em decreto-lei, bai-
xando a taxa de 23% para 
6% a partir de 01 de julho.

“A componente fixa de 
um dos elementos do preço 
devido pelos fornecimentos 
de eletricidade e de gás na-
tural passa a ser tributada em 
sede de IVA pela taxa redu-
zida de 6 % no Continente e 
de 4 % e 5 %,  nas Regiões 
Autónomas dos Açores e da 
Madeira”, lê-se no diploma 
publicado .

Mas a redução da taxa 
de IVA aplica-se apenas aos 
consumidores que, em rela-
ção à eletricidade, tenham 
uma potência contratada que 
não ultrapasse 3,45 kVA e 
que, no gás natural, tenham 
consumos em baixa pres-
são que não ultrapassem os 
10.000 m3 anuais.

O Governo, no diploma, 
defende que esta redução do 
imposto de valor acrescenta-
do nos fornecimentos de ele-
tricidade e gás natural vai, so-
bretudo, proteger um número 
significativo de consumidores 
finais, reduzindo o peso dos 
impostos no preço final destes 
fornecimentos e incentivando, 

lugar no ranking interna-
cional. E espera que estes 
bons resultados estimulem a 
convergência entre o Lisboa 
Convention Bureau, departa-
mento da Associação Turis-
mo de Lisboa especializado 
neste segmento, e o Turismo 
de Portugal.

O diretor-geral do Turis-
mo de Lisboa realça ainda 
que estes resultados tornam 
mais atual a proposta que 
tem vindo a ser feita nos su-
cessivos Planos Estratégicos 
do Turismo de criação de um 
grande Centro de Congres-
sos capaz de acolher os con-
gressos de grande dimen-
são, que hoje dificilmente se 
realizam em Lisboa por insu-
ficiência dos equipamentos 
existentes.

reduzir as discrepâncias de 
preços que se verificavam 
entre os Estados-membros. 
“Em média, o preço normal de 
uma chamada intra-UE fixa ou 
móvel era três vezes superior 
ao preço normal de uma cha-
mada nacional, sendo o preço 
normal de uma mensagem 
SMS intra-UE superior ao 
dobro do preço de uma men-
sagem SMS nacional”, diz a 
Comissão Europeia.

Todos os operadores de 
telecomunicações da União 
Europeia terão de notificar os 
consumidores destes novos 

preços máximos, aplicáveis 
em todos os 28 países do 
bloco europeu. O preço má-
ximo aplica-se apenas aos 
clientes particulares, ficando 
os empresariais de fora desta 
regulamentação.

Publicada descida do IVA
da eletricidade e gás natural

na potência mais baixa

em simultâneo, a eficiência 
energética e promovendo a 
proteção ambiental.

O decreto-lei, que entra 
em vigor em 1 de julho, de-
termina ainda que o novo 
regime também produz efei-
tos em 01 de julho quanto às 
operações, realizadas a partir 
dessa data de transmissão de 
bens de caráter continuado 
resultantes de contratos que 
deem lugar a pagamentos 
sucessivos.

Esta redução da taxa de 
IVA estava prevista no Orça-
mento de 2019 teve luz verde 
do Comité do IVA da Comis-
são Europeia.

Segundo o Ministério das 
Finanças, esta redução de 
imposto, em conjunto com a 
injeção de 190 milhões de eu-
ros no déficit tarifário, vai be-
neficiar mais de 3 milhões de 
contratos, cerca de metade 
do total, atingindo níveis de 
poupança anuais para estes 
consumos na ordem dos 6%.
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O candidato do PS foi 
acusado pelo candidato do 
PSD, Paulo Rangel de não 
ir para a rua, respondendo-
lhe que há três meses que 
anda na rua em pré-campa-
nha. “Vão ao meu Facebook 
de campanha antes de fazer 
esse tipo de crítica, para não 
dizerem coisas disparata-
das. Desde Portimão ao Alto 
Minho, Porto, Matosinhos, 
Lisboa, a campanha de rua 
tem sido muito forte e positi-
va e os portugueses têm re-
cebido bem”, afirmou.

O candidato socialista 
aproveitou para devolver as 
criticas ao adversário. “Paulo 
Rangel tem sido um especia-
lista em crítica e maledicên-
cia, tem um problema com a 
verdade. Eu já falei com mi-
lhares de pessoas por todo o 
país. Uma pequena consulta 
às redes sociais permitirá en-
contrar dezenas  de campa-

Pedro Marques diz que Paulo
Rangel tem problema com verdade

nhas de rua e encontros com 
pessoas”, esclarecendo ain-
da que idosos institucionali-
zados com quem falou até lhe 
cantaram uma canção. “Eu 
não tenho nenhum problema 
de empatia e de falta de paci-
ência como parece ter Paulo 
Rangel. A minha campanha é 
de esclarecimento”.

Pedro Marques lembrou o 

trabalho feito na Rede Nacio-
nal de Cuidados Continua-
dos, que representa 9 mil ca-
mas em todo o país, e lançou 
críticas à Direita.

“A Rede foi criada quan-
do eu estava no Governo. É 
um dos bons exemplos do 
trabalho social que tem sido 
feito em Portugal, mas há 
mais, como as creches e os 

Paulo Rangel, que em 
Vila do Conde pediu cartão 
amarelo ao Governo nas 
eleições europeias, reforçou  
o apelo para dar um cartão 
amarelo forte, quase laranja 
ao Governo do PS e à sua 
herança, dizendo não ter 
medo de falar do país.

Considerando que o dia 
26 de maio, será o ponto de 
virada para o PSD, Rangel 
considerou fundamental dar 
uma lição a António Costa 
depois de tudo o que fez no 
governo, dando como exem-
plos o recorde de carga fis-
cal, que disse ser a mais alta 
desde Afonso Henriques e 
os cortes no investimento 
público.

“De nada nos vale ter 
mais 10 euros ou 20 por mês 
se a nossa consulta é adiada 
seis meses, se a nossa ci-
rurgia é adiada sem data, se 
o SNS é todos os dias mal-
tratado e posto de parte. E a 
ministra da saúde se tivesse 
consciência do seu papel já 
há muito se tinha demitido”.

Paulo Rangel começou 
por avisar que o PSD não se 
deixa intimidar ou ameaçar 
pela forma como o PS tratou 

os assuntos políticos na últi-
ma semana.

“E não fazemos porque 
ao contrário do PS, nós não 
fugimos à rua e não fugimos 
ao contato com o povo “, ob-
servando que só na sexta-
feira Pedro Marques irá ter 
um encontro com a popula-
ção e que até agora esteve 
sempre em espaços protegi-
dos e fechados.

Rangel acusou Pedro 
Marques de não esclarecer 
se na campanha fala como 
ex-ministro, se fala como 
candidato ao Parlamento 
Europeu ou se fala como 
protocandidato à Comissão 
Europeia” e de fazer uma 
candidatura falsa.

“E é por isso mesmo que 
o PS não leva a sério esta 
candidatura, em que num co-
mício não houve uma única 
referência ao cabeça de lista 
durante quatro ou cinco dis-
cursos, toda a gente ignorou 
a sua presença, porque o PS 
tem um candidato que é vir-
tual que não foi às eleições 
para as disputar mas para fa-
zer as vezes de António Cos-
ta que ele sim é o adversário 
nestas eleições”, declarou.

Rangel acusa Pedro 
Marques fugir à rua e diz que 
Costa é que é o adversário

lares que representa uma 
diferença clara em relação à 
Direita nesta matéria. Quan-
do eu estive no Governo, 
criei o Programa Pares, que 
permitiu criar 400 creches 
em Portugal e centenas de 
equipamentos sociais. A Di-
reita quando governou na 
Programação do Portugal 
2020 cortou 70% dos fundos 
comunitários para o apoio a 
instituições sociais. Esta é 
uma diferença muito clara, 
não cortou só os rendimen-
tos sociais e as pensões 
para idosos, a Direita que 
quer o voto para ir para a 
Europa cortou também os 
apoios sociais e os equipa-
mentos das IPSS. E nem 
foi coisa pouca, foram 70%”, 
reafirmou o socialista, desta-
cando que a Europa tem que 
ser solidária com as regiões 
mais afastadas e em risco de 
perder população e emprego.

Em declarações aos jor-
nalistas no final de uma vi-
sita à Escola Básica Maria 
Barroso, em Lisboa, Marisa 
Matias foi questionada sobre 
a troca de acusações entre 
partidos nos últimos dias, 
concretamente em resposta 

ao secretário-geral do PS, 
António Costa, que criticou 
os candidatos engraçadi-
nhos da direita.

“Acho que nós devíamos 
estar a discutir política. Por 
muito que não seja tão en-
graçadinho discutir política 

“Melinho das feiras? Não, 
não me importo, pelo contrá-
rio. Mas o original, Paulo Por-
tas, é o melhor”, disse Nuno 
Melo aos jornalistas, quando 
lhe perguntaram se se im-
portava que lhe chamassem 
“Melinho das feiras”, entre 
uma banca de sapatos e ou-
tra de roupa, na feira de Pon-
te de Lima, distrito de Viana 
do Castelo.

As feiras são uma longa 
tradição no CDS, reconhe-
cendo o eurodeputado que, 
sendo um partido de direita, 
tem algumas dificuldades em 
chegar às pessoas, pelo que 
a ida às feiras é uma forma 
de chegar às pessoas.

Logo pela manhã, Melo 
e o presidente da câmara 
de Ponte de Lima, Victor 
Mendes, andaram a passear 
pela feira, distribuindo pan-
fletos e canetas.

Melinho das feiras?
Não, não me importo

Em terra onde o CDS 
governou a câmara durante 
anos, no pós-25 de Abril de 
1974, Melo foi bem recebido 
pelos comerciantes e quem 
ia comprar, de roupa a se-
mentes, de selas de cavalo a 
roupa e sapatos, enxadas e 
pratos de barro.

Algumas pessoas rece-
beram o panfleto com algu-
ma frieza, mas outras até 
pediam para não gastar o 
panfleto porque “lá em casa 
todos vão votar no CDS”.

Marisa Matias avisa que campanha de
ataques pessoais  aumenta a  abstenção

como fazer essas trocas de 
mensagens e essas acusa-
ções pessoais, não é através 
de ataques pessoais que nós 
vamos conseguir esclarecer 
seja o que for, prestar contas 
em relação seja a que for”, 
condenou.

Na perspectiva da eu-
rodeputada do BE, é preci-
so que nesta campanha se 
concentre a discussão da-
quilo que são as propostas 
porque só assim as pessoas 
percebem, verdadeiramen-
te, qual é a diferença entre 
as diferentes propostas que 
estão a eleições. 

“De outra forma estamos 
a ver quem é que diz a me-
lhor piada? Quem é que ata-
ca melhor a outra pessoa. 

Isso não acrescenta nada. 
Isso só acrescenta uma coi-
sa: abstenção”, criticou. 

Questionada sobre se 
teme que estas eleições se-
jam uma espécie de primeira 
volta das legislativas de ou-
tubro, Marisa Matias admitiu 
que é inevitável que haja 
uma relação entre as elei-
ções até porque as políticas 
europeias estão relaciona-
das com as políticas nacio-
nais e as pessoas tendem 
a manifestar-se em relação 
aquilo que lhes está mais 
próximo.

“A percepção que estas 
eleições europeias já são 
uma espécie de antecipação 
do que vai acontecer em ou-
tubro existe”.

Num pequeno palco 
montado em plena Baixa do 
Porto, João Ferreira, can-
didato da CDU, disparou 
contra as encenadas diver-
gências entre socialistas e 
Direita, que juntaram os tra-
pinhos contra os interesses 
nacionais, e defendeu que o 
seu partido foi o único que 
tentou travar o aumento dos 
salários dos eurodeputados, 
que quer ver vinculados aos 
nacionais.

Por sua vez,  Jerónimo de 
Sousa, avisou que o PS ten-
ta libertar-se dos compromis-
sos que assumiu à Esquerda 
e ter maioria absoluta.

O líder comunista disse 

PCP: “PS quer libertar-se para maioria absoluta”
que,  na semana que pas-
sou, vimos o PS a fazer cál-
culos eleitorais, a tentar li-
bertar-se do faco de não ter 
as mãos livres para andar 
para trás. É que o PS não 
mudou. O que mudaram fo-
ram as circunstâncias e a re-
lação de forças existente na 
Assembleia, disse, embora 
sem comentar diretamente 
a polémica questão dos pro-
fessores.

Jerónimo de Sousa re-
cordou que, formado que foi 
o Governo minoritário, o PS 
não se sentia bem em rela-
ção a muitas matérias, par-
ticularmente a reposição de 
rendimentos e direitos.

“Quer libertar-
se para, se pudes-
se, ter uma maioria 
absoluta”, acusou, 
alertando que “o 
povo sabe bem o 
que constituíram 
as maiorias abso-
lutas do PS”, por 
exemplo em ter-
mos de retrocesso 
social e aceitação 
das imposições da União 
Europeia. Para evitar essa 
maioria absoluta, pediu o re-
forço da CDU. Jerónimo  co-
locou depois PS, CDS e PSD 
no mesmo saco, chamando à 
CDU o dom da coerência.

“Quantas vezes aqui vie-

mos, 40, 50 vezes? Há uma 
coisa que qualquer residente 
ou participante nestas inicia-
tivas pode afirmar é que a 
CDU o que disse na Rua de 
Santa Catarina, também dis-
se o mesmo na Assembleia 
e no Parlamento Europeu “.
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EMOÇÃO EM HOMENAGEM ÀS MÃES
NO CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI

O presidente do CPN, Dr. Fernando Guedes e o vice-pres., Dr. Car-
los Bartha, quando cumprimentavam as Mães e agradeciam a pre-
sença de todos

Durante as homenagens, vemos a vice-presidente social do CPN, 
Zenir de Mello, ao lado do vice-presidente executivo, Dr. Carlos Bar-
tha

Uma atmosfera de 
emoções inesquecíveis 
deu inspiração à tarde do 

não faltando a atenção 
especial do pres. Fernan-
do Guedes e sua esposa, 
a primeira-dama Drª Rosa 
Coentrão, e dos vice-pre-
sidentes, o casal Zenir de 
Mello e Dr. Carlos Bartha. 
O almoço decorreu suave 
e alegre, e até com sor-
teio de brindes.

Foi um dia especial-
mente dedicado às Mães 
e à N.Srª de Fátima. Uma 
linda tarde organizada e 
supervisionada pela vi-
ce-presidente Zenir de 
Mello.

Por todos os lados da 
Sede do Clube do Ingá 
podemos rever gente ami-
ga que prestigia os meios 
sociais,acompanhados 
de seus familiares e ami-
gos. Como podemos 
apreciar nos flagrantes 
desta linda tarde, o bom 
atendimento e o ambien-
te sempre empolgante 
do Clube Português de 
Niterói, que movimenta 
um dos pontos mais po-
pulares do bairro do Ingá, 
em Niterói. Em resumo, 
foi uma festa vibrante de 
emoções, e tudo ocorreu 
lindamente como o espe-
rado por seus organizado-
res, assinalando, assim, o 
sucesso de mais um feliz 
evento no calendário so-
cial do Clube.

A animação ficou a car-
go do R.F. Luiz Vaz de Ca-
mões, que homenageou 
as Mães com uma linda 
apresentação, e também 
pela associada Ana Pau-
la Pacheco que cantou 
“Casa Portuguesa”. Mas 
uma grande festa organi-
zada pela diretora, Zenir 
de Mello, com apoio de 
sua equipe de colabora-
dores parabéns a todos.

Linda imagem da primeira-dama, Drª Rosa Coentrão, suas filhas 
Rosa Maria e Bárbara

O tradicio-
nal bailinho 
com o R.F. 

Luiz Vaz de 
Camões, 

onde todos 
os presente 

participam 
para matar 
a saudade

Momento de fé das senhoras Adélia Cal e Eliane, reverenciavam a 
nossa mãe N.Srª de Fátima O charme feminino de Bruna e Joselma Valadão, uma amiga, e D. Rosa

Num clima 
todo especial, 
Paula Pache-
co, a associa-
da do CPN, 
homenageou 
as Mães can-
tando “Casa 
Portuguesa”, 
ladeada pelas 
dignas se-
nhoras Adélia 
Cal, Rosa 
Coentrão “pri-
meira dama”  
e Zenir de 
Mello

O pres. Dr. Fernando Guedes, a primeira-dama Rosa Coentrão com-
primentando uma família de amigos que foram celebrar o dia das 
mães no CPN

Durante o evento, a matriarca D. Conceição com seus filhos Fernando 
e Dr. João Afonso, participando com alegria desta tarde emocionante

A diretora 
Adélia Cal, 
a primeira-
dama Drª 
Rosa Coen-
trão e sua 
irmã Isaura, 
sobrinhas e 
cunhado

Em uma pose especial deste festivo, vemos o vice-presidente Dr. 
Carlos Bartha, seu filho Luciano Mello, com a Mãe, Zenir de Mello

Presidente do 
Conselho De-
liberativo, Sr. 
Domingos de 
Carvalho com 
sua esposa 
Sara e filhos 

Belo registro das amigas, diretora Adélia Cal, primeira dama Drª 
Rosa Coentram e a vice-presidente social Zeni de Mello

domingo passado, dia 12 
de maio, no Clube Portu-
guês de Niterói, quando 

a diretoria da Casa rea-
lizou as festividades em 
torno  do Dia das Mães. 
O evento teve início às 12 
horas. Um dia especial-
mente dedicado à Rainha 
do Lar. A festa teve início 
com um delicioso almo-
ço: churrasco, saladas e 
arroz minhoto, ao som da 
Banda The Walking Band. 
Este encontro entre ami-
gos, familiares e manifes-
tações de amor e carinho 
foi a tônica da linda tarde.

O grande número de 
associados e amigos pre-
sentes ao evento, recep-
cionados, com cortesia 
pela diretoria, lotando as 
dependências do Clube, 

Panorâmica da alegria e descontração no CPN
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O Conselho da Comunidade Lu-
so-Brasileira do Estado de São 
Paulo comemorou efusivamente 
as datas de “22 de Abril - Dia 
da Comunidade Luso-Brasileira 
e do Descobrimento do Brasil”, 
com uma intensa programação. 
No dia 21 de abril - domingo tive-
mos junto ao monumento a Pe-
dro Álvares Cabral no Parque do 
Ibirapuera, um ato Cívico. Como 
responsável pelo cerimonial ti-
vemos o diretor do conselho Sr. 
Antonio Marcos Pereira, e entre 
os presentes tivemos ilustres 
autoridades, presidentes e re-
presentantes de entidades luso
-brasileiras bem como seus por-
ta-estandartes. La estiveram os 
Grupos Folclóricos: Veteranos 
de São Paulo, Pedro Homem 
de Mello, Arouca São Paulo 
Clube, Aldeias da Nossa Terra, 
Lusitano, Casa Ilha da Madei-

ra,  Rainha Santa de Arouca. 
Foram convidados à frente o 
Dr. Manuel Magno Presidente 
do Conselho da Comunidade, o 
Dr. Hugo Gravanita do Consu-
lado Geral de Portugal em São 
Paulo, o Prefeito da Cidade de 
São Paulo Bruno Covas, o Vere-
ador Toninho Paiva, o Dr. Fabio 
Cirilo de Souza da administra-
ção do Parque do Ibirapuera, o 
Deputado Dr. Arnaldo Faria de 
Sá Sub-Prefeito do Bairro do Ja-
baquara. A execução dos hinos 
esteve a cargo da Banda da Po-
licia Militar. Foram apresentadas 
varias mensagens recebidas 
de congratulações com a data, 
em especial do Presidente da 
Republica do Brasil Jair Bolso-
naro, o Presidente da Republica 
de Portugal Dr. Marcelo Rebe-
lo de Sousa, o 1.o Ministro de 
Portugal Dr. Antonio Costa, o 

Governador do Estado de São 
Paulo João Dória e do Prefeito 
da Cidade Dr. Bruno Covas. O 
Presidente do Conselho Dr. Ma-
nuel Magno no uso da palavra 
saudou a todos os presentes e 
o orador. O cerimonial apresen-
tou o vasto currículo do orador 
Dr. Marco Antonio Marques da 
Silva, Desembargador do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo. 
Este em sua apresentação fez 
um breve tour histórico sobre o 
passado e o pre-
sente da comu-
nidade luso-bra-
sileira, e ao final 
foi homenageado 
com uma placa 
pelo Conselho 
da Comunida-
de. A festividade 
continuou com a 
apresentação do 

Grupo Infanto Juvenil Folclore e 
Etnografia da Região Autônoma 
da Madeira.
Sessão Solene na Câmara Mu-
nicipal
Seguindo a programação do 
Conselho da Comunidade, tive-
mos no dia 26 de abril de 2.019, 
uma concorrida Sessão Sole-
ne comemorativa  a data “22 
de Abril - Dia da Comunidade 
Luso-Brasileira e do Descobri-
mento do Brasil”, numa iniciativa 

do Vereador Toni-
nho Paiva. Foram 
convidados para 
compor a mesa 
de honra, o pro-
ponente vereador 
Toninho Paiva, 
o Presidente do 
Conselho da Co-
munidade Dr. 
Manuel Magno 

Alves, o Cônsul Geral Dr. Pau-
lo Nascimento, Dr. Antonio de 
Almeida e Silva Presidente do 
Conselho Deliberativo da Casa 
de Portugal, o Presidente da 
Provedoria Sr. Oscar Ferrão, o 
Presidente do SAMPAPÃO Sr. 
Antero Pereira, Dr. Fernando 
Ramalho Presidente do Conse-
lho Deliberativo da Beneficência 
Portuguesa. Depois da abertura 
desta sessão pelo proponente, 
tivemos a execução dos hinos 
pela Banda Musical da Guarda 
Civil Metropolitana. Todos os 
presentes à mesa, fizeram uso 
da palavra enaltecendo a data de 
22 de abril. O vereador Toninho 
Paiva, alertou da necessidade 
da instalação de uma comissão, 
para que escolas municipais ve-
nham a comemorar a data do 
Descobrimento do Brasil. Na 
seqüencia tivemos alguns fados 

ali apresentados pelo brilhante 
fadista Vinicius Rocha, e ainda 
a cantora Maria de Lourdes que 
acompanhada pelo acordeonis-
ta Francisco apresentou algu-
mas canções e folclore. O ceri-
monial convidou para ir à frente 
para se iniciar as homenagens, 
o Vereador Toninho Paiva, o Dr. 
Paulo Nascimento, Dr. Manuel 
Magno e o Sr. Antero Pereira. 
Foram homenageados pelos 
serviços prestados a luso-bra-
silidade: Sr. Celso R. Baeta, Sr. 
Manuel Dias da Silva, Dr. Beli-
sario dos S. Silva, Sr. Silvio Tor-
res dos Santos, Sr. Raul Neves 
Pereira. Na seqüencia foi dada 
por encerrada aquela sessão, e 
os presentes foram convidados 
para o coquetel no 1.o sub-so-
lo. Confira mais detalhes no site 
www.portugalemfoco.com.br ou 
pelo Facebook/Portugalemfoco.

O acordeonista Francisco Fernandes, a cantora Maria de 
Lurdes e o fadista e guitarrista Vinicius Rocha.

O Cônsul Dr. Paulo Nascimento, Sr. Isaias dos Santos 
Presidente dos Poveiros e esposa, o Vereador Toninho 
Paiva, a assessora Norma Fabiano e o Sr. Albino Vieira 
diretor do Grupo dos Veteranos.

O Vereador Toninho Paiva e o homenageado da noite Sr. 
Silvio Torres dos Santos do Lar da Provedoria e esposa.

Sr. Antonio Freixo, o homenageado Sr. Celso Baeta, a 
Sra. Simone Beatriz Tavares e o Dr. Manuel Magno Pre-
sidente do Conselho da Comunidade.

Dr. Bruno Covas, Dr. Manuel Magno e a homenagem 
prestada ao orador, Desembargador Dr. Marco Antonio 
Marques da Silva.

O Prefeito Bruno Covas, Dr. Manuel Magno, o vereador 
Toninho Paiva, Dr. Hugo Gravanita, Dep. Arnaldo Faria 
de Sá e o Dr. Fabio Cirilo de Souza.

Aqui a homenagem da Câmara Municipal pelo vereador To-
ninho Paiva, Dr. Paulo Nascimento, Sr. Antero Pereira ao Sr. 
Raul Neves Pereira Presidente da Tocata Musical Cá Te Quero.

Instante da homenagem da Câmara Municipal ao Sr. 
Celso R. Baeta, pelo Dr. Paulo Nascimento, Vereador 
Toninho Paiva e Sr. Antero Pereira.

Composição da mesa de honra. Aqui todos os homenageados da noite pela Câmara Municipal.

Conselho da Comunidade festejou o
Dia da Comunidade Luso-Brasileira e do Descobrimento do Brasil



Portugal em FocoEdição de 16 a 22 de Maio de 2019

Labirinto baiano da Filosofia lusa titulo
A prestigiosa Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) foi 
fundada em 1946, logo depois da 
Segunda Guerra, com a redemo-
cratização do Brasil, e incorporou, 
entre suas faculdades, a pioneira 
das escolas de medicina do País, 
criada em Salvador por Dom João 
VI (1767 – 1826), O Clemente, em 
18 de fevereiro de 1808, sob inspira-
ção da Escola de Cirurgia de Coim-
bra, quando esteve durante 34 dias 
na capital baiana acompanhado da 
Família Real – de 22 de janeiro a 26 
de fevereiro. O primeiro Reitor da 
UFBA foi o médico soteropolitano 
Edgard Santos (1894 – 1962), for-
mado justamente na faculdade ins-
tituída pelo Rei de Portugal, tendo 
sido, inclusive, em 1954, Ministro da 
Saúde nos últimos meses do segun-
do governo do gaúcho Getúlio Var-
gas (1882 – 1954). Ganharia o epí-
teto de Magnífico Reitor, em 1952, 
dado por um ilustre conterrâneo, 
também médico, o Senador Ruy 
Santos (1902 – 1985), pelas inova-
ções concebidas no período em que 
ocupou o cargo de 1946 a 1961. Foi 
ele quem construiria, no campus 
universitário, no Bairro do Canela, o 
Hospital das Clínicas, existente até 
hoje, bem como abriria as primeiras 
escolas brasileiras de Música, Tea-
tro e Dança, para além de instalar, 
em 1959, em parceria com a Igreja, 
o valioso Museu de Arte Sacra da 
UFBA, nas dependências seiscen-
tistas onde funcionou o Convento 
de Santa Teresa d’Ávila, à Rua do 
Sodré, vizinha à Ladeira da Pregui-
ça. O Magnífico Reitor levaria à Fa-
culdade de Filosofia os dois maiores 
mestres do pensamento português 
do século XX: os intelectuais Agos-
tinho Silva (1906 – 1994), nascido 
no Porto, principal influenciador do 
Movimento Tropicália, liderado por 
dois seus ex-alunos, Gilberto Gil e 
Caetano Veloso, e o beirão Eduar-
do Lourenço, natural do Distrito da 
Guarda, que está às vésperas de 
completar 96 anos, no dia 23 pró-
ximo.

Agostinho permaneceria no 
Brasil de 1947 a 1969, crian-

do, em 1959, na UFBA, o Centro 
de Estudos Afro-Orientais, no ano 
seguinte, passaria a ser um dos 
assessores do ex-Presidente da 
República Jânio Quadros (1917 
– 1992) e, em 1962, seria um dos 
fundadores da Universidade de 
Brasília (UnB), juntamente com o 
antropólogo mineiro Darcy Ribeiro 
(1922 – 1997). Já Lourenço ficou 
pouco mais de 12 meses em Sal-
vador, entre 1958 e 1959, e vive há 
45 anos no Sul da França, na cida-
de provençal de Vence – distante 

20 quilômetros de Nice. É autor 
de clássicos do pensamento lusi-
tano, refletindo, sobretudo, os sé-
culos gloriosos de Portugal, entre 
os quais, destaco os dois volumes 
de Heterodoxia, com o primeiro 
tomo lançado em 1949, quando 
tinha 26 anos, Labirinto da Sau-
dade (1978), uma interpretação 
psicanalítica do destino português, 
Imagem ou Miragem da Lusofo-
nia (1994), O Esplendor do Caos 
(1998) e um soberbo ensaio poéti-
co,Fernando Pessoa Revisitado 
(2000). Mas a passagem de Lou-
renço por Salvador foi marcante. 
Ele conta, frequentemente, uma 
história inusitada quando é entre-
vistado por jornalistas brasileiros. 
Relembra que, certa vez, um de 
seus mais argutos alunos, em Sal-
vador, entrou na classe com um 
compêndio bem grosso debaixo do 
braço e, dirigindo-se a ele, entu-
siasticamente, disse: “Professor, o 
senhor, para entender o Brasil, tem 

de ler este livro, precisa ler Gran-
des Sertões: Veredas, do mineiro 
João Guimarães Rosa...”  Lourenço 
pergunta ao repórter, na sequência, 
quem teria sido o estudante? Ele 
mesmo responde: “Glauber Ro-
cha!!!” Graças ao realizador baia-
no, pai do revolucionário Cinema 
Novo, diretor de filmes como Bar-
ravento (1962), Deus e o Diabo 
na Terra do Sol (1964) e Terra em 
Transe(1967), morto ainda jovem, 
em 1981, aos 42 anos, Lourenço 
conheceu Grandes Sertões: Ve-
redas e se tornou admirador de 
Guimarães Rosa (1908 – 1967). 
E, devido à curiosidade desperta-
da pelo tema sertanejo, chegaria 
a ler outro roman-fleuve brasilei-
ro, o igualmente reverenciado “Os 
Sertões”, do carioca Euclides da 
Cunha (1866 – 1909). Fascinado 
pela lendária rebelião dos ‘sebas-
tianistas’ de Canudos, no interior 
da Bahia, narrada magistralmente 
na obra euclidiana, Lourenço, cuja 
foto ilustra a coluna, costuma ex-
clamar: “Onde poderiam acontecer 
histórias como as de António Con-
selheiro na Guerra de Canudos? 
Só no Brasil!”       

Lourenço, na verdade, foi sem-
pre muito mais apaixonado 

pela História, propriamente dita, 
do que pela Filosofia, conforme 
confessou, de coração aberto, em 
longa entrevista, publicada em 21 
de março de 1998, num dos princi-
pais cadernos culturais europeus, o 
DNA, encartado, então, aos sába-
dos, na edição do lisboeta Diário 
de Notícias. Assim como Agostinho 
Silva, Lourenço nutre um grande en-
canto pelo Brasil. Até porque, aqui, 
mesmo que, de forma estapafúrdia, 
como ocorreu em Canudos, resis-
tem ainda os laços profundos com a 
historiografia comum da antiga Me-
trópole. O labirinto do pensamento 
lusitano foi trazido pelo Magnífico 
Reitor às salas da universidade 
onde estudavam vultos que dariam 
origem, em seguida, ao  Cinema 
Novo e à Tropicália.

Dia 18.05.2019
Festival da sardinha portuguesa, e 
febras na Casa de Portugal do ABC
Em festa vai estar a Casa de Portugal 
do Grande ABC no próximo dia 18 a 
partir das 12,30 horas. Crianças ate 10 
anos não pagam. Teremos um almoço 
com sardinhas portuguesas assadas 
com batatas ao murro e febras de porco. 
Reservas de convites na secretaria do 
clube. R. Nossa Senhora de Fátima 55 
- Santo André – São Paulo - fones (011) 
4436.0223 – 4438.0188  
Dia 19.05.2019
Festa de Nossa Sra. De Fátima na 
Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará em fes-
ta neste dia a partir das 13 horas para 
venerar Nossa Sra. De Fátima. Teremos 
missa campal seguida de procissão às 
15 horas e exibição dos grupos adulto e 
infanto-juvenil da entidade. Informações 
e convites: Rua Casa Ilha da Madeira, 
214 Bairro Horto Florestal – São Paulo 
(11) 2231.8818 - 2231.0922
Bacalhoada do Raízes Dançante
O Rancho Folc. Raízes de Portugal esta-
rá neste dia realizando o seu tradicional 
almoço tendo no cardápio o Bacalhau 
à Raízes além de outros pratos e acom-

panhamentos na sede da Associação 
dos Poveiros. A animação estará a car-
go do anfitrião que se exibirá. Convites 
e informações com Sra. Soledade (11) 
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 e 
98371.9190 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria – São Paulo
Dia 25.05.2019
Noite Trasmontana na Casa de Bru-
nhosinho 
A Casa de Brunhosinho de São Paulo, 
estará nesta noite realizando a partir 
das 19 horas em sua sede, a sua tra-
dicional Noite Trasmontana, com apoio 
do Leite Gêge e do hotel PortuCálem. 
Teremos a exibição dos grupos anfitri-
ões adulto e mirim. Comidas típicas, e 
muita animação com a tocata do Gru-
po Folc. da entidade e muita musica 
para dançar. Local Rua Georgina Diniz 
Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São 
Miguel Paulista. Reservas de mesas 
até as 20,00 horas pelos fones (11) 
2401.6580 com Juliana ou 969234989 
com Fabiana.
Dia 26.05.2019
Festa em Louvor a Nossa Sra. de Fáti-
ma na Comunidade Gebelinense
A Comunidade Gebelinense de São 
Paulo, estará em festa neste dia a par-

tir das 12 horas em sua sede para ve-
nerar Nossa Sra. De Fátima. Teremos 
o habitual coquetel de entrada e a se-
guir o almoço tendo como carro chefe 
o saboroso Bacalhau à São Martinho. 
Como atração teremos o Rancho 
Folc. Aldeias da Nossa Terra do Arou-
ca São Paulo Clube. Informações e 
convites (11) 4484.4382 – 966369871 
Estrada Velha São Paulo – Bragança, 
50 A – CEP 07600-000 Serra da Can-
tareira – Mairiporã – São Paulo

A Casa de Portugal e a Casa do Caminho estão promovendo em conjunto um show 
beneficente no dia 26 de Maio, Domingo, a partir das 17:00 horas com o músico e 
compositor Wallace Oliveira à guitarra portuguesa acompanhado do violonista Sérgio 
Borges e participação especial da fadista Ciça Marinho e da tocata do Grupo Folcló-
rico da Casa de Portugal. Trata-se de uma segunda iniciativa beneficente conjunta, 
a primeira foi um almoço português que decorreu no mês de Março nas instalações 
do CETECC – Centro Educacional e Tecnológico da Casa do Caminho no bairro do 
Jabaquara e agora a Casa de Portugal cede seu tradicional auditório para a realização 
deste espetáculo oferecido pelo guitarrista Wallace Oliveira e toda a renda reverterá 
para a Casa do Caminho.
A Casa do Caminho é um Centro Kardecista fundado em 1971 que desenvolve o 
ensino, o estudo, a prática e a difusão da Doutrina Espírita no seu tríplice aspecto: 
filosófico, científico e religioso. Promove cursos e palestras, gratuitas, desenvolvendo 
um trabalho de aprimoramento moral e intelectual. Em suas instalações no bairro da 
Vila Mariana, a Casa do Caminho recebe mensalmente mais de 12 mil pessoas que 
participam assiduamente das diversas atividades desenvolvidas, buscando a prática 
da caridade moral e de assistência espiritual e social, à luz da Doutrina Espírita, sem 
distinção alguma quanto à cor, raça, condição social, sexo, nacionalidade, profissão, 
credo político ou religioso.
Para além da sua vocação religiosa, a sua vocação para o apoio social é desenvolvi-
do pela Safrater – Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho, sociedade civil 
sem fins lucrativos e entidade mantenedora das obras sociais da instituição: Creche 
Tiãozinho - 154 crianças de 1 a 4 anos; Núcleo Sócio Educativo Tiãozinho - 380 
crianças de 6 a 14 anos; CETECC-Centro Educacional e Tecnológico Casa do Ca-
minho escola profissionalizante - 335 
jovens e adultos entre 15 e 59 anos de 
segunda à sexta- 318 jovens e adultos 
entre 15 e 59 anos aos sábados
https://www.casadocaminho.com.br/ 
https://www.cetecc.org.br/ 
http://www.tiaozinho.org.br/nucleo-
tiaozinho/ 
http://www.tiaozinho.org.br/ 
SERVIÇO:
Show “Guitarra Portuguesa – Caminho
Dia 26 de Maio – Domingo – 17:00 
Horas
Casa de Portugal – Av. da Liberdade, 
602 – Metrô Liberdade
Venda de ingressos: Casa do Caminho 
– Rua Estado de Israel, 59 – Vila Ma-
riana; Casa de Portugal – Av. da Liber-
dade, 602 – Liberdade; Bilheteria do 
evento: duas horas antes do início do 
espetáculo. Informações e reservas: 
Celular/WhatsApp (11) 94522-2341

Show de Guitarra Portuguesa Beneficente 
Em prol da Casa do Caminho 

Dia 16.05.2019
Sra. Dulcínea Magalhães (esposa do faleci-
do amigo Julio Magalhães); Guilherme (filho 
Regina Gato e Henrique); Sra. Geni Correia 
(esposa do amigo José Armando Correia).
Dia 17.05.2019
Ernesto S. Santos; o cantor Roberto Gomes 
do Rio de Janeiro; Comemoram neste ano de 
2019, 22 anos de união conjugal, os amigos 
Sra. Rita de Cássia e o Sr. Humberto Altran.
Dia 18.05.2019
Fabio Pedro Oliveira (filho da Sra. 
Dulcínea Magalhães); Rosa Maria 
Bettencourt (esposa do Sr. José 
Manuel Bettencourt presidente da 
Casa Ilha da Madeira).
Dia 19.05.2019
Adelaide Fernandes; Sra. Rosa Ma-
ria Barreira (esposa do Dr. Benjamim 
Siqueira Barreira – Imob’s); Hermínio 
Gomes Loureiro (do Rancho Pedro 
Homem de Melo); Antônio Rodrigues 
Ferreira (ex-Presidente do Elos Sul); 
Jorge M. da Fonseca Fernandes; Laís 
(neta Sr. Hermínio e Sra. Laurinda); 
Artur Ferreira Pinto (filho do casal Sra. 
Yvette e Com. Artur Andrade Pinto).
Dia 20.05.2019
Solange Salvador Assis (secretária 
do grupo Vista Alegre); Padre Mar-
celo Rossi.
Dia 21.05.2019
Perla Saraiva Rachas (Niquelação 
Cromazinco); Creusa dos S. Gomes 
(esposa do Mina, Vice-Presidente 
do Arouca São Paulo Clube).
Dia 22.05.2019
Eliane Ferraro Felix (filha Manuel Fe-
lix); Renan (neto da Sra. Luiza e Sr. 
Deferial Caldeira); João Luiz Oliveira; 
Adriano Joaquim Jerônimo (Pousada 
Monte das Oliveiras e Supermercado 
Kanguru que neste ano de 2.019 co-
memora seus 75 anos de vida).
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O Benfica colocou-se 
a um ponto de conquistar 
o seu 37.º título de cam-
peão nacional de futebol, 
ao vencer fora o Rio Ave 
por 3x2, em encontro da 
33.ª e penúltima jornada.

Rafa, aos três minutos, 
João Félix, aos 45+2, e Pi-
zzi, aos 56, apontaram os 
tentos dos ‘encarnados’, 
que somaram o 18.º jogo 
consecutivo sem perder 
(17 vitórias e um empate), 
em 18 jogos sob o coman-
do de Bruno Lage, e o oi-

Benfica vence Rio Ave e fica perto do título

tavo triunfo consecutivo.
Pelo conjunto de Vila 

do Conde, que se mante-
ve com 42 pontos, no oi-

tavo lugar, marcaram Ta-
rantini, aos 50 minutos, e 
o suplente Ronan, aos 84.

As notícias não esco-

O Boavista ascendeu 
hoje, provisoriamente, ao 
nono lugar da I Liga portu-
guesa de futebol, ao rece-
ber e bater o Sporting de 
Braga, quarto, por 4x2, em 
encontro da 33.ª e penúlti-
ma jornada.

Os ‘arsenalistas’ esti-
veram a vencer por 1x0 e 
2x1, com tentos de João 
Palhinha (cinco minutos) e 
Wilson Eduardo (26), de pe-
nálti, mas os ‘axadrezados’ 
viraram, por intermédio de 
Obiora (22), Yusupha (40), 
Mateus (43) e Alberto Bue-
no (49).

A formação do Bessa, 
que somou o terceiro triunfo 
consecutivo, passou a so-

mar 41 pontos, enquanto os 
bracarenses continuam com 
64, depois do terceiro desai-
re seguido e quinto nas últi-
mas sete rondas

Vitória de Setúbal asse-
gura manutenção, Guima-
rães garante última vaga 
europeia

O Vitória de Setúbal as-
segurou a manutenção na I 
Liga portuguesa de futebol, 
ao vencer por 2x1 no está-
dio do Desportivo de Cha-
ves, que continua em zona 
de despromoção, em jogo 
da 33.ª e penúltima jornada.

 Os sadinos chegaram ao 
intervalo a vencer por 2x0, 
graças aos golos marcados 
pelos avançados Allef, aos 

seis minutos, e Mendy, aos 
16, mas os transmontanos 
reduziram na segunda par-
te, através do médio Bruno 
Gallo, aos 64, na marcação 
de uma grande penalidade.

O Setúbal, que quebrou 
uma série de quatro jogo 
sem ganhar, subiu à 13.ª po-
sição e ficou a salvo da des-
promoção à II Liga, enquan-
to o Desportivo de Chaves 
continua no 16.º e antepe-
núltimo lugar, em igualda-
de pontual com o Tondela, 
15.º classificado e primeira 
equipa acima da ‘zona ver-
melha’.

O primeiro critério de de-
sempate na I Liga é ditado 
pela diferença entre gols 

Boavista vencer Sporting de Braga

LIGA NOS 2018 - 2019
JORNADA 33

LIGA Ledman 2018 - 2019
JORNADA 33

O Sporting perdeu 
qualquer hipótese de 
chegar ao segundo lugar 
da I Liga portuguesa de 
futebol, e aceder à Liga 
dos Campeões, ao em-
patar 1x1 na receção ao 
Tondela, na 33.ª e penúl-
tima jornada.

 A formação ‘leonina’, 
que jogou com 10 uni-
dades desde os 37 mi-
nutos, por expulsão de 
Ristovski, adiantou-se 
aos seis, num penálti de 
Bruno Fernandes, que 
passou a contar 20 gols 
na prova, mas Tomané 
restabeleceu a igualda-
de, aos 67.

Na classificação, os 
‘leões’, que vinham de 
nove triunfos consecuti-
vos, passaram a somar 

lhem hora, mas o seu tem-
po é precioso. O SAPO 24 
leva ao seu email a in-
formação que realmente 
importa comentada pelos 
nossos cronistas.

Os ‘encarnados’, que 
passaram a contar 84 
pontos e 99 gols, só preci-
sam de empatar na rece-
ção ao Santa Clara, numa 
última ronda em que o 
ainda campeão FC Porto, 
que está a dois pontos, é 
anfitrião do Sporting, ter-
ceiro.

O FC Porto ascendeu, provisoriamen-
te, à liderança da I Liga portuguesa de 
futebol, ao golear fora por 4-0 e despro-
mover o Nacional, em encontro da 33.ª e 
penúltima jornada.

Alex Telles, aos 14 minutos, Óliver, aos 
28, Corona, aos 59, e Marega, aos 88, de 
penálti, apontaram os tentos dos ‘azuis e 
brancos’, agora com 82 pontos, mais um 

em relação ao Benfica, que defronta ain-
da hoje o Rio Ave, em Vila do Conde.

Por seu lado, o Nacional, que so-
mou o nono encontro consecutivo sem 
ganhar (dois empates e sete derrotas), 
manteve-se com 28 pontos e já não se 
pode manter na I Liga, um ano de-
pois de ter subido, ao vencer a edição 
2017/18 da II Liga.

FC Porto goleia na Choupana

Sporting ‘despede-se’
da Liga dos Campeões

74 pontos, menos cinco 
do que o FC Porto, se-
gundo classificado, que 
já não podem alcançar, 
pois só têm um jogo por 

disputar, precisamente no 
reduto dos ‘dragões’.

Por seu lado, o Ton-
dela igualou, provisoria-
mente, o Desportivo de 
Chaves no 15.º lugar, 
mantendo-se na corrida à 
manutenção, até porque 
recebe os transmontanos 
na última ronda

marcados e sofridos até à 
33.ª jornada, o que coloca o 
Chaves em desvantagem, 
mas na última ronda – na 
qual os dois clubes se vão 
defrontar - sobrepõe-se o 
confronto direto, que favo-
rece os flavienses, uma vez 
que venceram na receção ao 
Tondela por 2x1.



Encarnados acusam dra-
gões de inventar “casos com 
críticas à arbitragem” e de fa-
zer regressar “as ameaças” a 
“árbitros” e “jogadores”.

OBenfica fez uso da 
newsletter News Benfica 
para responder às críticas 
dirigidas pelo FC Porto à ar-
bitragem de Hugo Miguel no 
triunfo dos encarnados so-
bre o Rio Ave, por 3-2, que 
deixou a conquista do título 
a um ponto de distância.

O clube da Luz defende 
que este é “o campeonato 
mais desequilibrado por er-
ros sucessivos de arbitra-
gem”, que, na sua opinião, 
permite ao conjunto azul e 
branco “ter mais dez pontos 
do que deveria ter”.

“Enquanto o FC Porto 

Benfica ‘contra-ataca’ e
fala de “ópera bufa” do FC Porto

Análise: A pressão faz 
parte do dia a dia no clube. 
Somos muito exigentes no 
nosso trabalho. Era um jogo 
que podia complicar-se por-
que era uma final para o Na-
cional, num dia muito quente. 
O Nacional tem boas indivi-
dualidades. Tornámos o jogo 
mais fácil, focados no obje-
tivo e no que foi planeado. 
Conseguimos muitas opor-
tunidades. O resultado é um 
espelho do que se passou 
no campo. O Nacional é um 
clube que nos habituámos a 

“Título? Queremos ganhar o Clássico
Depois veremos o que acontece”

ver na I Liga, e espero que 
cá esteja em breve outra vez.

Jogo do Benfica: Vamos 
apanhar o nosso avião para 
o continente… Tínhamos 
que fazer o nosso trabalho, 
o compromisso do grupo era, 
no final do jogo, sermos pri-
meiros. Somos primeiros, te-
mos mais um ponto do que 
o rival. Não dependemos de 
nós, mas faltam dois jogos 
ao Benfica. Vamos querer 
ganhar o nosso jogo, o últi-
mo no Dragão, e depois ve-
remos o que vai acontecer

Jefferson foi reintegra-
do e Pedro Marques, Diogo 
Sousa e Nuno Mendes ‘pro-
movidos’ aos trabalhos da 
equipa principal.

Depois de ter gozado 
um dia de folga no domingo, 
o Sporting regressou, esta 
segunda-feira, aos treinos, 
para começar a preparar o 
Clássico com o FC Porto, a 
contar para a 34.ª e última 
jornada do campeonato na-
cional.

Uma sessão na qual 
Marcel Keizer pôde contar 
com quatro ‘reforços’, entre 
eles Jefferson. O lateral-es-
querdo está plenamente re-
cuperado de lesão e, infor-

Sporting começa a preparar 
Clássico com ‘reforços’

mam os leões, foi “integrado 
sem limitações” junto dos 
restantes companheiros.

Numa sessão que não 
contou com os titulares do 
empate com o Tondela, o 
técnico holandês aprovei-
tou, ainda, para ‘promover’ 
três jovens jogadores: Pe-
dro Marques, Diogo Sousa 
(ambos dos sub-23) e Nuno 
Mendes (sub-17).

Assim sendo, Rodrigo 
Battaglia permanece como 
o único nome no boletim 
clínico verde e branco, pelo 
que, à partida, deverá falhar 
a deslocação ao estádio do 
Dragão, agendada para o 
próximo fim de semana.

esteve na liderança ninguém 
ouviu a mais suave crítica 
por parte daquele clube às 
arbitragens que todos os co-
mentadores e analistas inde-
pendentes reconheciam es-
tar a ter influência direta na 
classificação”, pode ler-se.

“A partir da noite em que 
o Benfica foi vencer ao Dra-
gão (da forma mais limpa 
e justa possível!) e passou 
para a liderança do campe-
onato assistimos, de imedia-
to, a uma mudança radical 
de estratégia”, acrescenta.

O Benfica escreve que, 
nas jornadas que se segui-
ram ao Clássico, o FC Porto 
inventou “casos com críticas 
à arbitragem” e fez regressar 
“as ameaças”, não só aos 
“árbitros”, como também a 
“jogadores das equipas que 
defrontam o Benfica”.

“A ópera bufa de on-
tem – que apenas visa 
desviar as atenções caso o 
FC Porto venha a perder o 
título – atingiu o seu auge 
com o desespero (evidente) 
de uns e o posicionamento 
(oportunista) de outros, pe-
rante a fragilidade de uma 
liderança que se arrisca a 
mais um desaire e à possi-
bilidade de conquistar ape-
nas 1 campeonato nos últi-
mos 6 anos”, remata.

Manchester City e 
Real Madrid são os princi-
pais destaques dos princi-
pais jornais desportivos da 
Europa Nesta segunda-fei-
ra… ainda que por motivos 
bem distintos. Se a equipa 
de Pep Guardiola conquis-
tou aquele que foi o sexto 
título da sua história, a de 
Zinedine Zidane parece 
não conseguir acordar do 
‘pesadelo’ que continua a 
ser 2018/19. Mas há mais.

Espanha
As atenções dividem-

se entre a nova derrota do 
Real Madrid, desta feita no 
terreno da Real Sociedad, 
e o triunfo do Barcelona 

O antigo internacional 
italiano, Andrea Pirlo, é um 
dos históricos da Juventus 
e, em análise à temporada 
da equipa de Turim, garan-
tiu que o que falta para dar 
o passo em frente é… Isco.

Em declarações à Sky 
Sports, o antigo médio refe-
riu que Allegri tem a equipa 
pensada para o futuro, mas 
que faltam ainda reforços 
para o setor intermediário. 
«O que falta? Um Isco. Es-
tamos noutro nível, mas 
precisamos de ganhar a 
Liga dos Campeões. Allegri 
tem em mente a equipa do 

«COMPRARAM O RONALDO
E NÃO SOUBERAM COMO

LHE FAZER CHEGAR A BOLA»

futuro há vários meses. O 
meio-campo é o setor que 
mais precisa de reforços», 
garantiu.

Pirlo falou ainda da 
contratação de Cristiano 
Ronaldo, referindo que o 
internacional português 
não recebeu o apoio ne-
cessário dentro do cam-
po. «Talvez tenha faltado 
qualidade no meio-campo. 
Comparar o Ronaldo e não 
souberam como lhe fazer 
chegar a bola. São preci-
sos médios para se chegar 
longe na Liga dos Campe-
ões.», reforçou

Lá fora: Uma festa “Peptacular”
e uma “vergonha” bem Real

Não perca os temas que marcam a atualidade desportiva europeia.

para a próxima edição da 
Liga dos Campeões.

França
O categórico triunfo do 

Olympique Lyon sobre o 

Marselha, por 3-0, e con-
sequente caos entre os 
adeptos, é tema de des-
taque na capa do jornal 
L’Équipe

sobre o Getafe, naquela 
que foi a ‘ressaca’ da eli-
minação das meias-finais 
da Liga dos Campeões

Inglaterra
A vitória do Manchester 

City sobre o Brighton, por 
4-1, e consequente con-
quista do título de campeão 
inglês, ‘pinta’ as capas dos 
jornais britânicos de azul.

Itália
O ‘escaldante’ Clás-

sico entre Juventus e AS 
Roma terminou com uma 
derrota por parte da equi-
pa de Cristiano Ronaldo e 
João Cancelo, que permite 
aos giallorossi continuar a 
sonhar com o apuramento 

O tenista João Sousa 
alcançou hoje a melhor 
classificação de sem-
pre de um português 
no ‘ranking’ mundial de 
pares, ao ocupar a 26.ª 
posição, após subir três 
lugares, tantos quantos 
‘galgou’ em singulares.

João Sousa sobe ao 26.º lugar 
do ‘ranking’ de ténis em pares

 O vimaranense 
melhorou o seu regis-
to, com a chegada às 
meias-finais de pares 
do Masters 1.000 de 
Madrid, praticamente 
um ano depois de se ter 
tornado no português 
mais bem classificado 
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CELEBRAR SEMPRE

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

Com a presença do querido cônsul ad-
junto de Portugal no Rio de Janeiro, João 
de Deus, que honrou a Comunidade Judai-
ca, segunda-feira, 13 de maio, comemora-
mos na Câmara Municipal os 71 anos de 
existência do Estado de Israel. Uma tradi-
ção de 27 anos, iniciada por meu saudoso 
marido, Gerson Bergher. Israel é pequeni-
no em tamanho mas gigante em progres-
so e contribuição à humanidade. Citando 
como exemplos, sua avançada tecnologia, 
a medicina, a ciência, as artes e a agricul-
tura. Única democracia no Oriente Médio. A 
data, coincidiu com a assinatura da Lei Áu-
rea, pela princesa Isabel em 13 de maio de 
1888. Enfatizamos o sofrimento e humilha-
ções vividos pelos irmãos negros e o nos-
so compromisso em jamais silenciar diante 
de qualquer atitude preconceituosa, con-
tribuindo, desta forma, para acabar com a 
prática odiosa do racismo. O racismo é cri-
me inafiançável e todos devem ter a cons-
ciência de que existe apenas uma raça, a 
raça humana.

Para a comunidade católica, especial-
mente para os portugueses, 13 de maio tem 
um significado muito especial: é dia de Nos-
sa Senhora de Fátima, padroeira do nosso 
querido Portugal.

O Amor “Temperou” 
o Dia das Mães
na Vila da Feira

O domingo passado 
foi dia de dar férias àque-
la considerada a Rainha 
do Lar. Ela, que nos fi-
nais de semana costuma 
oferecer o almoço à fa-
mília, tinha que merecer 
o merecido descanso e 
receber as homenagens 
ao seu Dia que, embora 
só aconteça uma vez ao 
ano, deveria ser celebra-
da todos os dias, pois 
é um ser presente em 
todos os momentos de 
nossas vidas, zelando 

pelo nosso bem-estar, 
cobrindo-nos com afa-
gos e cuidados; portanto, 
domingo foi dia de levar 
a mamãe para almoçar 
fora, e comemorar o seu 
dia com o variado cardá-
pio oferecido pela Casa 
Vila da Feira e Terras de 
Santa Maria, ao som do 
animado Típicos da Beira 
Show.

O presidente Ernesto 
Boaventura, sua diretoria 
e o Departamento Femi-
nino, sempre atenciosos 

e atentos aos convida-
dos, associados e fami-
liares que lá passaram 
o domingo de confrater-
nização, amor e carinho. 
As Mães foram homena-
geadas com um belíssi-
mo e delicioso bolo.

Como não podia 
faltar, foram feitas as 

condecorações às elei-
tas como a Mãe do Ano 
de 2019,  D. Elizabeth de 
Fátima, a Mãe Mais Jo-
vem, D. Beatriz, 27 anos 
e  a Mãe Mais Idosa, D. 
Rosa Boaventura. Todas 
as mães foram homena-
geadas com um delicioso 
bolo.

Bonita imagem D. Rosa Boaventura a mãe mais ido-
sa ladeado pelo seus filhos, netos e bisnetos, numa 
linda imagem

Vice-presidente Elio Boaventura, aniversariante do dia 
festejando com a esposa, Alzira, as filhas Andrea e 
Adriana
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TransmonTanos faz Homenagem às suas mães
 Trás-os-Montes e Alto 

Douro. Todos os anos lá 
se comemora o Dia das 

Mães com uma bela pro-
gramação social e, no 
último domingo não foi 

Um registro da 
Mãe Mais Idosa, 
D. Diamantina 
de Jesus Silva 
(95), ao lado 
de sua neta, do 
casal Sineide e 
Ismael Loureiro, 
presidente e pri-
meira-dama com 
sua filha Sandy, 
e o diretor Joa-
quim Bernardo

Outra justíssima ho-
menagem às mamães 
que ajudam a Casa 
de Trás-os-Montes: D. 
Leocádia, Lúcia Granito, 
Fátima Fonseca e Maria 
Isabel receberam flores 
da primeira-dama Sinei-
de. Vemos ainda sua 
filha Sandy com Ismael 
Loureiro, primeira-dama 
e presidente e o diretor 
social Joaquim Bernardo

A Mãe do Ano, Maria Angela, com sua mãe e demais 
familiares. Merecido o Título pelo muito que se dedica à 
Casa de Trás-os-Montes

A Bruna Parpineli, eleita a  Mãe Mais Jovem (25), com sua 
filhinha, posando com o diretor Joaquim Bernardo, com Si-
neide, Ismael Loureiro, respectivamente primeira-dama e 
presidente da Casa, com a filhinha do casal, Sandy

Presentes ao evento do Solar Transmontano estavam o 
casal Fátima e Antônio Paiva – ex-presidente e primeira-
dama, Luzia Coimbra e amigos

Linda mesa 
do querido 
casal Lúcia 

Granito e 
Orlando Gon-

çalves com 
filhos, noras, 

netos e outros 
familiares. Foi 
comemorado, 

junto a toda 
família, o 

aniversário do 
sr. Orlando. 

Parabéns

diferente na linda Casa 
situada à av. Melo Matos, 
15-19 – Tijuca, onde foi 
palco de uma linda festa 
em homenagem à N.Srª 
de Fátima e às Mães.

No Dia das Mães a 
Casa encheu-se de ale-
gria para comemorar e 
homenagear as Mães, que 
nos deu a vida. Para esse 
glorioso dia foi servido um 
delicioso almoço com car-
dápio especial: churrasco 
completo, saladas, filé de 

peixe e cozido à portugue-
sa.

O Dia das Mães foi 
um sabor a mais no So-
lar Transmontano com o 
conjunto Josevaldo e Seu 
Trio, que deu um show de 
qualidade e de repertório. 
A diretoria escolheu D. 
Maria Ângela como a Mãe 
do Ano de 2019 da Casa 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, Bruna Parpineli 
(25) como a Mãe Mais Jo-
vem, e D. Diamantina de 
Jesus Silva (95) como a 
Mãe Mais Idosa. Todas es-
tavam muito felizes e emo-
cionadas com as homena-
gens a elas prestadas.

Foi um dia, para lá de 
especial, com a casa lo-
tada. Um belo trabalho 
do pres. Ismael Loureiro, 
daprimeira-dama Sileide, 
do diretor social Joaquim 
Bernardo, do deptº femini-
no que, juntos, proporcio-
naram essa linda festa em 
homenagem às mães e à 
N.Srª de Fátima.
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TARDE PARA AS MAMÃES DO MINHO

Bela imagem do casal Claudinho, sanfoneiro do Rancho 
Minhoto, ao lado de sua esposa Érica, eleita a Mãe do 
Ano, em 2019

Patrícia Fa-
relo, diretora 

do Rancho 
Juvenil, eleita 

a Mãe do 
Ano de 2019, 

da Casa do 
Minho, ladea-
da pelas dire-
toras Cláudia 
Pamplona e 
Marisa Ca-

naparro

A Mão Mais 
Idosa, D. 

Esmeralda 
Rodrigues, 
quando era 

homenageada 
pela diretora 

da Casa,  rece-
bendo o abraço 

de D. Marisa 
Canaparro e 

componente do 
Rancho Juvenil

A elegância da componente do Rancho Juve-
nil, demostra a responsabilidade destes jovens, 
defendendo as tradições da nossa terra

Bonita imagem dos componentes do Rancho Juvenil, em pose especial para o nosso 
Portugal em Foco, homenageando, com seus belos trajes e folclore minhoto, as ma-
mães presentes

A graça da linda componente, do Rancho 
Juvenil, demonstrando sua alegria em fa-
zer parte do folclore minhoto

O presiden-
te da Casa 
do Minho, 
Agostinho 
dos Santos, 
sempre aten-
cioso com os 
amigos que 
foram apre-
ciar a festa 
desta Casa 
Reginal

Na semana, quando 
se comemora o Dia de 
N.Srª de Fátima, a Casa 
do Minho não mediu es-
forços para receber só-
cios e convidados, neste 
último domingo. O salão 
nobre abrigou várias fa-
mílias que escolheram o 
Solar Minhoto para esta 
importante data; afinal, 
era também o dia da 
pessoas mais importante 
de nossas vidas, a nos-
sa MÃE. Desta vez, a 
diretoria resolveu inovar 
aprontando uma gran-
de surpresa para todos: 
uma Missa foi celebrada 

em homenagem às Rai-
nhas do Lar. Também 
oferecido um delicioso 
almoço, servido em buf-
fet. A atração apresenta-
da foi o Rancho Juvenil, 
muitíssimo aplaudido. 
Para encerrar a festa fo-
ram homenageadas: Mu-
nique Cerqueira da Cos-
ta, como a Mãe Mais 
Jovem, D. Esmeralda 
Rodrigues, a Mãe Mais 
Idosa, e, a Mãe do Ano 
de 2019, D. Patrícia 
Farelo. Para todas as 
mamães presentes, o 
abraço do nosso jornal 
Portugal em Foco.



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maria 
Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa

O QUE OUTRA SANTA DIZIA.

 EU VI MINHA MÃE REZANDO.
AOS PÉS DA VIRGEM MARIA,

ERA UMA SANTA ESCUTANDO.
O QUE OUTRA SANTA DIZIA.

dIa daS mÃeS.
o amoR faLa maIS aLto.

No animado chá da amizade,da mi-
nha grande amiga Lucia Granito, na 
Casa dos Açores, A alegria era con-
tagiante. As aniversariantes Emilia 
Vieira e Luisa Boaventura , acompa-
nhadas pela Nossa querida Tininha 
Vieira e amigas. FELIZ ANIVERSÁ-
RIO. MUITAS BENÇÃOS.

emoÇÕeS de IGoR LoPeS,
e a foRÇa INfINIta do fado.

Maneca

doceS do euRIco, um 
SaboR INcoNfuNdíveL

Domingo passado, grande dia come-
morativo ao dia das Mães, no Solar  
Portuense, onde Sr. Manuel Branco, 
estava feliz, casa cheia, agradeceu a 
presença de todos. Fazendo a abertu-
ra da festa, como vemos, Sr. Branco, 
ao lado do Cantor da Voz Romântica, 
Chiquinho, com o seu trio de bons mú-
sicos, que botaram a galera toda para 
dançar, um Domingo muito feliz e fa-
mília, dá gosto de ver, parabéns  para 
todas as Mamães familiares e para a 
Diretoria da Casa, com o desejo de 
muita saúde 

Já é tradição nas nossas casas Regionais a presença 
do dinâmico empresário Eurico, e seus deliciosos do-
ces conventuais portugueses, de qualidade inconfun-
dível, com muitas variedades e um atendimento muito 
especial e com sua equipe competente. Eurico, meu 
amigo, vê se aparece na festa do meu programa Por-
tugal Brasil Aqui e Agora, na Casa da Vila da Feira.

dIa daS mÃeS Na caSa do PoRto,  com o coNjuNto:  Som e vozeS

Parabéns  para a Diretoria da Casa 
do Porto, belo dia que proporcio-
naram a todos, em especial às Ma-
mães, pois era o dia delas. Como 
vemos neste visual fotográfico, uma 
mesa referenciada e porque: o ami-
go Antônio Ribeiro, passou por maus 
pedaços com relação a saúde, para 
todos nós foi motivo de muita alegria, 
vê-lo com a disposição de sempre, 
voltando à vida normal e Associativa 
Luso-Brasileira, com seus amigos. 
Podemos ver à esquerda, D. Maria 
do Céu, seu marido Alberto, na se-
quência, amigo Antônio Ribeiro e 
sua esposa, D. Maria Antônia, tendo 
a seu lado a amiga, Getrudes.  Para 
o belo quinteto, meu abraço, com o 
desejo de muita saúde.

meSa RefeRÊNcIa do dIa daS mÃeS

d. beNvINda maRIa,
a mÃe eteRNa do
foLcLoRe do Rj

Saudades dois anos sem o nosso grande 
lider da comunidade, dr. Gomes da costa!amor pelo clube 

Português de Niterói
Duas dignas senhoras sempre incansáveis traba-
lhando em prol do CPN: a primeira-dama Drª  Rosa 
Coentrão e a vice-presidente social, D. Zenir de 
Mello, esta sempre organizando grandes eventos. 
Parabéns a ambas senhoras e a Comunidade Portu-
guesa de Niterói, sempre prestigiando o Clube.

ImPeRdIveL
coNtamoS com vocÊS

Uma imagem mar-
cante no almoço fes-
tivo em homenagem 
as mães no Clube 
Português de Niterói, 
no Ingá, com muita 
gente boa presente, 
como estes grandes 
amigos, o casal D. 
Laura e comenda-
dor Orlando Cervei-
ra, com seus filhos, 
noras e netos, numa 
belíssima confrater-
nização em torno da 
querida matriarca da 
família.

Nossa saudosa Benvinda Maria, grande guerreira,  lu-
tando pelas nossas tradições, que jamais negou aju-
da a quem recorreu a ela, na hora da necessidade, 
ajudando, mesmo aos  desafetos, esteve sempre de 
braços abertos para os jovens da Comunidade. BEN-
VINDA MARIA, levou a Portugal centenas de jovens 
luso descendentes,  para conhecerem com dignidade 
a terra de seus antepassados. A essa mulher de es-
pírito inigualável, as nossas preces e a nossa eterna 
admiração, o nosso amor. A saudosa Benvinda Maria, 
deve estar  organizando no céu, com os jovens  grupos 
de futebol de salão, Ranchos folclóricos maravilhosos 
e num gesto que lhe é peculiar, sacudindo  os seus 
belos cabelos, sinal da certeza de muitas vitórias es-
pirituais. Parabens  Benvinda Maria, mãe eterna dos 
Folcloristas da Comunidade.

HOMENAGEM.
CANÇÃO A VISEU. 

VISEU CIDADE NORTENHA,
DE AMOR E SINGELEZA.
TUAS FAMOSAS MONTANHAS.
REMATAM:A NATUREZA.
NAS SERRANIAS GUARDADAS,
ESTÃO LENDAS E TRADIÇÕES,BELAS FLORES 
PERFUMADAS ,
NOS TRAZEM RECORDAÇÕES.
LINDA TERRA PORTUGUESA.
CORO:
VISEU VISEU VOU CANTAR, ESTA CANÇÃO PRA TE 
EXALTAR. 
ALTIVA SERRA DA NAVE, DE GRANDIOSA BELEZA,
ONDE NASCE O RIO PAIVA, ORGULHO DA NATUREZA,
FOI AQUILINO RIBEIRO, PROSADOR A EXALTAR-TE ,
GRÃO VASCO A COLORIR-TE.
VIRIATO A  GUARDAR-TE.
VISEU TERRA PORTUGUESA! 

AUTOR: ANTONIO CORREIA.

Nasceu em Cetos, traz no peito, Montemuro, tempos di-
ficeis, fome e trabalho duro, no Brasil encontrou a reden-
ção, virou sucesso, no país, samba canção. Com a sua voz 
conquistou a fama, cantou fado, desgarrrada, recordou Al-
fama, compôs letras cheias de paixão, soletrou saudades, 
sem perdão, autografou  memórias como: Alcina a fadista 
brasileira. Foi ouvida  no rádio e vista na T.V. Foi  capa de 
revista e jornais, na literatura  foi tema de livro, reporta-
gem: gravou CD, DVD, e LP. Fez minissériese hoje é global 
Alcina fez renascer o fado no Brasil, levou sua arte sonora, 
também a Portugal, deslumbrou o Estoril e criou moda, 
cantora, atriz, mãe, mulher. Sempre em voga. Sofrimento, 
guitarras e improviso, com a sua garra conquistou o públi-
co luso brasileiro, sob os holofotes fez da vida uma grande 
parceira, e do sucesso seu grande amigo. Troféus e diplomas 
fazem parte da decoração. Mas nada na vida, lhe traz tantas 
recordações, quanto o grande amor, João. Mãe de três gran-
des mulheres, Angela, Eliane e Alcinéli, orgulha-se também 
da grande amizade com Carlos do Carmo, e ter convivido 
com a diva Amália Rodrigues. Em 2019 celebrou 80 anos 
de idade, sobre os palcos, 60 já lá vão, nesta terra carioca, 
enfrentou adversidades, mas nunca perdeu a fé, tampouco 
a afinação, é fadista, é fadista, encanta a cantar, como toda 
a grande artista, Alcina é muito popular. Carioca da Gema, 
é Castrende, sim senhor! Visiense na alma; brasileira por 
amor

aNtoNIo coRReIa,
o Poeta do foLcLoRe

A saudade é imensa, parece que foi ontem, os momentos 
vividos na Comunidade, com o seu sorriso amigo, sua sa-
bedoria e sua luz, que deixaram rastro  de amor à Comu-
nidade Luso Brasileira. Por onde passou, só deixou belas 
lembranças de amor à humanidade. Jamais o esquecere-
mos; mas estamos felizes, pela herança que nos deixou 
na pessoa bondosa  e querida, seu irmão Dr. Francisco 
Gomes da Costa, que tão bem o representa, elevando as 
instituições  com galhardia , ajudando sempre os desvali-
dos da sorte. Real Gabinete Português de Leitura, Caixa 
de Socoros D. Pedro V, Liceu Literário Portugues, Insti-
tuto Camões, etc.
Viva Portugal, Viva o Brasil.
Muitas bençãos.

a Linda família do casal  d. Laura 
e comendador orlando cerveira 

“Roseira botão de gente”, canção que gravei e  dedico  sem-
pre, á menina Marina filha de, Leila Monassa e Felipe Men-
des, que ainda, grávidos da Marina, choraram de emoção ao 
ouvir esta linda letra. Na foto abaixo, Marina e sua mãe Leila.

Residindo em Volta Redonda, onde há muitos anos 
é Diretor da Casa de Portugal, Antonio Correia, vi-
bra com as reportagens do Jornal Portugal em Foco. 
Grande amigo da saudosa Benvinda  Maria, colabora 
com idéias e poesias na nossa página.

HomeNaGem No LIvRo, coLetaNea  comemoRatIva, 
ao dIa da comuNIdade LuSo bRaSILeIRa

(caSa  daS beIRaS, 2019).

maneca e Idália
Têm o prazer de convidar V. Sª
para a Festa do 38ª Aniverário

do Programa Radiofônico

DIA 26 DE MAIO 2019
na Casa da Vila da Feira
e Terras de Santa Maria.

Será servido o já tradicional
Churrasco Self-Service, com grande 

variedade de carnes e saladas.
ATRAçõES: Grande Fadista Maria Alcina,

João Mossoró.
PARA DANçAR: Conjunto Amigos do Alto Minho
PARTICIPAçÃO ESPECIAl.: Izaura Milhazes

Rua Haddock lobo, 195 - Tijuca - Tels.: 2293-1542 / 2293-1686

Reservas: tel.: 9897-4717 (maneca)

“PoRtuGaL bRaSIL
aquI e aGoRa”,

ROSEIRA bOTÃO DE GENTE!!
A força , que deste ao momento, tecendo o meu corpo, 
pela primeira vez, está agora em movimento no meu ven-
tre, o filho que a gente fez. Depois, irá puco a pouco, fican-
do maior, por dentro de mim, e o meu corpo me segreda 
quando o toco, que o teu filho está aqui! Tu és a semente, 
eu sou o canteiro, dum cravo de carne, que tem o teu chei-
ro, tu és o arado, eu sou a seara, seara  de amor sem fim, 
seara lavrada por ti, o que o homem sente, quando a com-
panheira, dá flor no presente, para a vida inteira, é como 
que o sangue fosse uma roseira, roseira botão de gente, 
rosa da tua roseira. A vida , que tece outra vida, é vida pa-
rida é vida maior, trago agora a palpitar a tua vida, no meu 
ventre, meu amor. Depois o sangue dos dois, será vida  
plena será uma flor, flor de carne e despontar a primavera, 
do meu ventre, meu amor
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Uma Tarde de Amor na Casa dos Açores

Mesa 
do pres. 
Leonardo 
Soares 
com sua 
esposa e 
primeira-
dama, Pa-
trícia, sua 
mãe Adélia 
Silva, a 
irmã Katia, 
a Manoela, 
o diretor 
David e 
Gabriel

Entrada 
triunfal do 
G.F. Padre 
Tomaz 
Borba, 
quando se 
apresenta-
vam para 
home-
nagear 
todas as 
mamães 
presentes 
no Solar 
Açoriano

Tocata açoriana, o ex-presidente Fernando Fagundes, o 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Presente 
no almoço 
do Dia das 

Mães, estava 
o casal Luís 

(o Pezinho) e 
Roseni Blan-

ch Pires da 
Silva, e sua 

mãe, D. Nilda 
Blanch

Pano-
râmica 
do salão 
açoriano, 
ao som do 
conjunto 
Amigos do 
Alto Minho, 
sempre 
sucesso

Presidente aço-
riano, Leonardo 
Soares, sua 
amada esposa 
e primeira-da-
ma, Patrícia 
com um lindo 
sorriso, demos-
trando alegria 
pelo sucesso da 
festa

Hilário Caridade, sua esposa Conceição demais familia-
res e amigos

Com as mais profun-
das manifestações de 
carinho àquela pessoa 
que nos deu a vida, em 
uma tarde de harmonia 
e confraternização na 
Casa dos Açores, no úl-
timo domingo, dia 12, a 
diretoria da Casa, presi-
dida por Leonardo Soa-
res, reuniu associados, 
amigos e familiares das 
homenageadas para, 
juntos, brindarem o Dia 
das Mães.

Nesse dia foi servido 
um fabuloso almoço pre-
parado por uma equipe 
de primeira, com tempe-
rinho caseiro e rápida no 
serviço. O cardápio ser-

vido, em buffet, constou, 
de churrasco, frango, 
lombinho e linguiça as-
sados na brasa, saladas 
e outros acompanha-
mentos variados. Houve 
música ao vivo do com-
petente  e simpático gru-
po Amigos do Alto Minho, 
para ouvir e dançar, além 
da, tão aguardada home-
nagem à Mãe do Ano de 
2019.

O ponto mais alto 
desse domingo, dia 
12, foi quando a Casa 
dos Açores e sua di-
retoria condecorou D. 
Sandra Maria Pimen-
tel como a Mãe do Ano 
2019, com uma bonita 

lembrança das mãos 
da primeira-dama, Pa-
trícia Soares.

Não faltou a presença 
especial de muitas famí-
lias, acompanhadas de 
suas mamães. Um bom 

atendimento e ambiente 
alegre e acolhedor são a 
tônica da Casa dos Aço-
res, na av. Melo Matos, 
21-25 – Tijuca.

Foi uma tarde me-
morável!

Que show do G.F. Tomaz Borba! Em destaque os direto-
res, o Casal Sonia e  Antônio Andrade
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Vida 
associatiVa

19

Modo de preparar:

Leila Monassa 
Bolo de limão

Av. Ayrton Senna, 2150 Bl G 
loja 104 - Barra da Tijuca

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!

Experimente! Você vai gostar!

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

MAIO – 17 – Sexta-feira – 20hs –  Sexta Por-
tuguesa – Jantar português promovido pelo 
Rancho Folclórico Maria da Fonte no espaço 
do Restaurante Costa Verde ao som do fado 
e músicas folclóricas portuguesas. Você paga 
um valor único e terá direito ao jantar, a sobre-
mesa, as bebidas, além de ouvir e ver o me-
lhor da música popular portuguesa. Folclore 
Português com a tocata do Rancho Folclórico 
Maria da Fonte e Fados com Victor Lopes & 
Cia. Cardápio: Bolinho de bacalhau, bacalhau 
à narcisa, doce português.
MAIO – 19 – Domingo – 12hs –  Festa Gaú-
cha – Conheça o Rio Grande do Sul sem sair 
do Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, 
folclore com o Rancho Gaúcho da Casa do Mi-
nho e música ao vivo para dançar animando a 
festa. Cardápio: costela na brasa, drumet de 
frango, linguiça, arroz branco, arroz carreteiro 
e acompanhamentos.

CASA DA VILA DA 
FEIRA E TERRAS DE 

SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 

2293-1542
MAIO – 19 – Domingo – 12hs –  Quinta do 
Castelo especial em comemoração ao 57º 
aniversário do Grupo Almeida Garrett. Car-
dápio típico: Sardinha portuguesa, frango 
na brasa, batata cozida e frita, caldo verde, 
doces e bebidas à parte. Conjunto Cláudio 
Santos & Amigos.

CASA DE 
TRÁS-OS-MONTES 

E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  

Tel: 2284-7346
MAIO – 19 –Domingo – 12h – Grande “Festa 
do Serões das Aldeias” em homegem a Nossa 
Senhora de Fátima e as Mães Cardápio: Chur-
rasco completo, acompanhamentos, saladas 
diversas, sardinha na brasa e frutas. Atrações: 
Amigos do Alto Minho, Grupo Folclórico Se-
rões das Aldeias, dançarinos para damas. .

CASA DAS 
BEIRAS

Rua Barão de Ubá, 341 – 
Tijuca – Tel: 2273-1897

MAIO – 19 – DOMINGO – 12hs. 4º Festa 
Popular Portuguesa. Cardápio: churrasco 
variado destaque para: bifanas de boi, fe-
bras de porco, sardinhas assada, costela à 
chanfana. Arroz de polvo, tripa à lombeira, 
empadão de bacalhau. Sobremesa: Sorvete 
com banana assada: Banda Típicos da Beira  
Show e apresentação do Rancho Folclórico 
Bemvinda Maria da Casa das Beiras. 
MAIO – 22 – QUARTA-FEIRA – 12hs Almo-
ço das Quarta, Almoço por adesão bebidas 
não inclusas.

IgREjA SANTO 
ANTôNIO DOS pOBROS

MAIO – 19 – DOMINGO – 17hs. Concertos 
Santo Antônio dos Pobres. Canto e Órgão: 
Paloma Lima, soprano, Benedito Rosa, orga-
nista. Entrada franca.

200g de manteiga (original 250g)
200g de açúcar (original 250g)
250g de ovos (5 a 6 unidades médias) - 3 
claras
250g de farinha de trigo
1 colher (sopa rasa) de fermento em pó
Raspas de casca de 2 limões
Suco de 1 limão

Para a cobertura:
2 xícaras (chá) de açúcar de 
confeiteiro
Suco de limão até dar o 
ponto

Modo de fazer:
1. Bata as 3 claras em neve;
2. Bata o açúcar com a manteiga até ficar bem 
branquinho. Adicione os ovos e as gemas um 
pouco de cada vez e continue batendo até a 
mistura ficar clara e bem fofa;
3. Adicione o trigo, o fermento em pó, as ras-
pas e o suco de limão e misture bem. A mis-
tura pode talhar um pouco devido a acidez do 
limão, mas não se preocupe;
4. Coloque a massa do bolo em forma untada e 
enfarinhada e leve ao forno médio preaquecido 
até que esteja assado faça o teste do palito;
5. Para a cobertura: misture o suco de limão 
aos poucos com o açúcar e espalhe por cima 
do bolo ainda quente



Cuidados com as quedas
Não importa quão ativo e saudáveis sejamos, nin-

guém está livre de levar um tombo. Engana-se também 
quem pensa que acidentes ocorrem apenas em ruas e 
estradas. Muitos acidentes ocorrem dentro de casa, em 
atos cotidianos como o de trocar uma lâmpada ou que-
das em chão escorregadio. Mesmo pessoas cuidadosas 
estão sujeitas à pequenas desatenções que podem tra-
zer complicações, principalmente em idosos com estru-
tura óssea mais fragilizada pelo tempo.

Ciente disso, é importante saber lidar com o ocorri-
do. Caso a pessoa que caiu sinta dores em algum mem-
bro, é recomendável imobilizar a área. Além de aliviar a 
dor, isso pode ajudar a não agravar o quadro. Mesmo 
em deslocamentos sem fraturas, uma tala evita que o 
membro machucado se movimente. Como a maioria das 
pessoas não possui talas e tipoias em casa, essa imobi-
lização pode ser improvisada com materiais que estive-
rem a disposição, como cadernos de jornais dobrados e 
um barbante, mas claro que isso é apenas um paliativo 
até o atendimento médico hospitalar.

Já em casos de batidas com a cabeça, o procedimen-
to é outro. Em qualquer batida, vasos lesionados podem 
provocar edemas e hematomas. No entanto, quando va-
sos ou artérias cerebrais são rompidas, podem compri-
mir o cérebro, podendo provocar até mesmo perda de 
consciência e paralisia. Felizmente, a retirada do coagu-
lo resolve o problema na maioria dos casos. Dor no pes-
coço também são preocupantes, pois traumas acima da 
clavícula podem causar lesões na coluna cervical e aca-
bar comprometendo movimentos. Em ambos os casos, 
é melhor tentar mover o paciente o mínimo possível e 
chamar socorro rapidamente. Os bombeiros são os mais 
indicados para esse tipo de acidente e, no Rio, o telefone 
para pedir atendimento é o 192 do SAMU.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Mamães e Aniversariantes do mês
homenageadas na Casa de Espinho

Foi um domingo 
mais do que especial, 
na Casa de Espinho 
onde a Rainha do Lar, 
nossas mães queridas 
e amadas e, os ani-
versariantes do mês 
de maio foram home-
nageados, com muito 
carinho e amor. Tudo 
foi perfeito: cardápio 
de primeira linha com 
churrasco, sardinha 
na brasa, e o almo-
ço ao som do Cláudio 
Santos, que agitou o 
salão com o seu “bai-
linho”. Uma belíssima 
homenagem foi presta-
da à N.Srª de Fátima, 
emocionando a todos 
os presentes. As diver-
são prosseguiu com a 
atuação do R.F. Faus-
to Neves, da Casa de 
Espinho. Mais uma 
vez, o presidente Fá-
bio Cruz e toda a sua 
diretoria deu um show 
de simpatia com todos 
os amigos.

Bonita homenagem dos compo-
nentes, Virgílio e João Henrique, 
do R.F. Fausto Neves, conduzin-
do a imagem de N.Srª de Fátima

Num close para o Jornal Portu-
gal em Foco vemos os folcloris-
tas Palmira e Manuel Fonseca, 
do R.F. Fausto Neves

O belíssi-
mo andor 
de N.Srª 
de Fáti-
ma, na 
festa do 
Dia das 
Mães, na 
Casa de 
Espinho, 
muitas 
emoções 
estavam 
no ar

Os aniver-
sariantes 
do mês 
foram 
festejados 
no almoço 
em home-
nagem às 
mães. Na 
foto vários 
convidados 
e compo-
nentes do 
R.F. Fasto 
Neves


