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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)

CADERNO DE SÃO PAULO

Mais uma vez a Mega 
Adega Kanguru bateu 
recorde de público e de 
empresas parceiras parti-
cipantes, num total de 17 
empresas. Importadoras 
que trouxeram seus me-
lhores exemplares para 
degustação nesta apra-

zível noite. Confira essa 
reportagem e ainda a co-
luna Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro, a 
coluna Portugal Despor-
tivo, do amigo Martins 
Araujo falando do querido 
Benfica e demais assun-
tos de interesse.

Novo Sucesso da Mega Adega Kanguru
Em mais um Wine Night

À medida que o último 
debate para as europeias 
seguia, o tom aquecia. Pri-
meiro, entre Paulo Rangel 
(PSD) e Pedro Marques 
(PS); depois, entre Mar-
ques e Marisa Matias (BE) 
e João Ferreira (PCP). No 
último debate entre os prin-
cipais candidatos às elei-
ções de dia 26.

No final da primeira par-
te, Rangel reconheceu que 
não teve intenção de dizer 
que um voto noutros par-
tidos é fútil  e sim  que só 
um voto no PSD pode tirar a 
maioria do PS, mas insistiu 
na acusação de que Mar-
ques mente ao dizer que 
Portugal está a convergir 
com a riqueza da Europa.

O candidato socialista, 
por seu turno, acusou Ran-
gel de apoiar a criação de 
uma força securitária eu-

PSD e PS lutam entre si e Bloco
e CDU atacam socialistas 

ropeia para patrulhar os 
mares da União, dentro do 
território de cada país - in-
tenção negada pelo cabeça-
de-lista social-democrata.                                                                                                                                
  Depois do intervalo, 
Marques voltou a estar sob 
fogo, mas da Esquerda, 
a propósito da criação do 
chamado Plano Poupança 
Reforma europeu. Matias e 
Ferreira acusaram a Euro-
pa de privatizar o sistema 

de pensões, dando negócio 
à banca, e acusaram os so-
cialistas de terem votado a 
favor, em Bruxelas. Pedro 
Marques puxou dos galões 
de reforma das pensões feita 
por si no Governo Sócrates.

De um lado, BE e PCP 
reconhecem vantagens, na 
área ambiental ou de livre 
circulação, mas insistem que 
a economia perdeu, sobretu-
do desde a adesão ao euro. 

Desde o início do milénio, a 
economia portuguesa está 
entre as que menos cresceu, 
no mundo, e na Europa já foi 
ultrapassada pela de países 
como a Eslováquia e a Es-
tónia. É preciso reestruturar 
a dívida, concordam Marisa 
Matias e João Ferreira, mas 
não chega. Sem mudanças 
profundas na união econô-
mica e monetária, o país vol-
taria a cair na dependência 
do exterior.

Do outro, PS, PSD e CDS 
salientam a União Europeia 
não só como um projeto de 
paz e de reforço da posição 
diplomática de Portugal no 
mundo, como afirmam que 
sem fundos europeus o país 
não teria a a atual rede viá-
ria, de água ou saneamento, 
nem o tipo de educação, for-
mação profissional e cuida-
dos de saúde.

BEIRAS

vIlA dA fEIRA

tRáS-oS-MoNtES

MINho

Esteve bem  movimentado o domingo na Casa das Beiras, com 
a 4ª Festa Portuguesa e o lindo folclore do Rancho Benvinda 

Maria.  Detalhes na pág. 14

Foi um domingo de total satisfação da família feirense que co-
memorou os 57 Anos de Fundação do Almeida Garrett. Deta-

lhes na pág. 8

N.Srª de 
F á t i m a 

e às Mães 
foram as ho-
menageadas 
pelo R.F. 
Serões das 
Aldeias, num 
lindo almoço, 
de festa e fé.  
Detalhes na 
pág. 15

Informam-se todos os cidadãos nacionais recenseados nos 
cadernos eleitorais dos Estados do Rio de janeiro e de Espírito 
Santo de que terão à sua disposição das duas mesas de voto, 
nas instalações do Consulado-Geral (Rua São Clemente, 424 
Botafogo, RJ), abertas nos próximos sábado 25 e domingo 26, 
nos seguintes horários:

Sábado 25 de maio – 08h00 – 19h00
Domingo 26 de maio – 08h00 – 16h00

Para votar, apenas será necessária a apresentação de um 
documento de identificação válido.

Para evitar deslocação em vão, aconselhamos a verificação 
de regular inscrição para votar neste Consulado-Geral, através 
da seguinte página eletrônica do Ministério da Administração In-
terna de Portugal:

https://www.recenseamento.mai.gov.pt/

Consulado Geral
de Portugal no RJ
ElEiçõEs para o 

parlamEnto EuropEu
Mesas de votos no Consulado-Geral

25 E 26 DE Maio

Tinham sido feitos cerca 
de 19.500 pedidos para vo-
tar no dia 19, em alternativa 
ao dia 26 de maio. De acor-
do com dados divulgados 
pelo Ministério da Adminis-
tração Interna, citados pela 
agência Lusa, Lisboa foi o 
distrito com mais pedidos de 
antecipação de voto (5.871), 
sendo que, apenas 68% dos 
inscritos se dirigiram às ur-
nas.  Segundo os mesmo 
dados, apesar da taxa de 

afluência que se verificou, 
os portugueses que votaram 
no passado domingo repre-
sentam apenas 0,16% dos 
portugueses recenseados 
em território nacional.

Os eleitores que fizeram 
o pedido de voto antecipa-
do, uma novidade neste ano 
eleitoral, e não comparece-
ram, podem votar ainda no 
próximo domingo, data mar-
cada para as Eleições Euro-
peias.

Quase 15 mil portugueses já  
votaram para as Europeias

O ex-presidente do PSD, Pedro 
Passos Coelho, aconselhou Paulo 
Rangel a encarar os ataques dos ad-
versários como medalhas e defendeu 
que, se os partidos contam muito, a 
escolha dos protagonistas também é 
essencial.

“Se os últimos dias têm trazido, e 
eu parece-me que tenho estado su-
ficientemente atento para o detectar, 
um ataque mais violento dos nossos 
adversários à sua campanha, cabe 
dizer que, quando é assim, essas crí-
ticas assentam-lhe como medalhas. 

Alguma coisa está a fazer bem na 
sua campanha e na sua afirmação 
política para os adversários reforça-
rem tanto o ataque pessoal e político 
ao nosso cabeça de lista”, afirmou, 
num almoço da campanha de Paulo 
Rangel, que reuniu cerca de 450 pes-
soas em Cascais.

O antigo primeiro-ministro apontou 
o cabeça de lista do PSD às europeias 
como “um candidato de confiança, um 
homem de palavra, que tem tido sobre 
a Europa a visão do PSD e a que inte-
ressa em Portugal”.

Passos Coelho diz a Rangel que ataques de adversários
são como medalhas e salienta que pessoas contam muito

Mais um grande sucesso foi a famosa Costelada Gaúcha e a 
apresentação do cantor Douglas Borsatti. Detalhes na últi-

ma pág. do tabloide
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Em Lisboa serão  30 dias de festas
Começar junho com a 

cabeça pra cima e che-
gar a dia 30, parar, sen-
tar-se a ouvir jazz. Du-
rante um mês Lisboa vai 
ter arraiais, exposições, 
fado no Castelo de São 
Jorge, cinema, teatro e 
música, muita música. 
São as Festas de Lis-
boa que se iniciam a 1 
de junho e que durante 
30 dias vão trazer uma 
maior animação às ruas 
e bairros da capital.

Um dos pontos altos 
é, como habitualmente, 
o desfile das marchas 
na Avenida da Liberdade 
na noite de 12 de junho. 
Uma exibição das perfor-

mances das coletivida-
des participantes neste 
concurso que terá como 
marcha convidada a re-
presentante de Ribeira 
de Frades de Coimbra. 
Antes deste dia, os con-
correntes ao título de 
melhor marcha de 2019 
vão exibir-se no Altice 
Arena entre 7 e 9 de ju-
nho. O outro momento 
marcante são os Casa-
mentos de Santo Antó-
nio, no dia 13. A edição 
deste ano das Festas de 
Lisboa foi apresentada 
a bordo de um barco no 
rio Tejo, a forma que a 
EGEAC encontrou para 
assinalar os 500 anos 

da circum-navegação de 
Fernão de Magalhães, 
que são o tema das fes-
tividades. No primeiro 
dia a grande expectativa 
está na atuação de Ta-
tiana-Mosio Bongonga, 
artista da companhia cir-
cense Basinga que vai 
atravessar a Fonte Lu-
minosa, na Alameda D. 
Afonso Henriques, a 30 
metros do solo, numa de-
monstração de uma arte 
chamada funambulismo 
onde a artista percorre 
um fio esticado, procu-
rando equilibrar-se com 
a ajuda de uma vara. Os 
arraiais populares fazem 
parte da história das fes-
tas e já estão a ser pre-
parados na maior parte 
dos bairros da cidade. 
Dois são destacados 
pela organização: o da 
Paróquia de Olivais Sul 
(28 e 29 de junho) que 
tem como objetivo anga-
riar fundos destinados às 
obras do Centro Social 
e Paroquial e o Grande 
Arraial de Benfica (20 a 
23 de junho), onde vão 
atuar Rute Marlene (20), 
Toy (20), Bárbara Ban-
deira (21), Cuca Roseta 
(22) e HMB (23). Outra 
iniciativa que têm mere-
cido destaque é o Fado 
no Castelo. Serão dois 
concertos em que Ana 
Moura (dia 14) e Raquel 
Tavares (a 15) atuam 
com convidados, respe-
tivamente, Sopa da Pe-

dra e Gospel Collective.     
No Jardim Quinta das 

Conchas, de 8 a 10 de 
junho, o Lisboa Mistura, 
o festival gratuito que 
pretende celebrar a di-
versidade de culturas 
que existem em Lisboa.

Durante o mês ain-
da haverá um Festival 
de Coros (entre 21 e 
24) no Centro Cultural 
de Belém, Claustros do 
Mosteiro dos Jerónimos, 
Museu da Marinha - Pa-
vilhão das Galeotas, Jar-
dim Vasco da Gama. Os 
apreciadores de música 
filarmónica têm de reser-
var o dia 22 para assistir 
à atuação de várias ban-
das na Alameda D. Afon-
so Henriques, Jardim da 
Estrela e no Largo Arco 
do Cego. A EGEAC tem 

previstos vários festivais 
de cinema, no Cinema 
São Jorge, exposições 
nas galerias municipais, 
peças de teatro e ativi-
dades nos museus como 
o da Marioneta, Fado, 
Marioneta, Bordalo Pi-
nheiro ou Casa Fernan-
do Pessoa. O espetácu-
lo de encerramento das 
Festas de Lisboa vai ter 
lugar no Jardim da Tor-
re de Belém, pelas 22 
horas do dia 29, e será 
uma homenagem a An-
tónio Variações, que fa-
ria este ano 75 anos. 
Batizado como António 
& Variações, este even-
to vai contar com as 
presenças de Ana Ba-
calhau, Conan Osiris, 
Lena D’Água, Manuela 
Azevedo, Paulo Bragan-

ça, Selma Uamusse e a 
Orquestra Metropolitana 
de Lisboa e o Coro Gos-
pel Collective. As festas 
em Lisboa vão continuar 
em alguns dias de julho 
e agosto. Por exemplo, 
de 4 a 7 de julho have-
rá uma Feira Medieval 
na mata de Benfica, a 
5, 12 e 19 o Jardim dos 
Coruchéus em Alvalade, 
vai receber os Concertos 
ao Entardecer, aos do-
mingos em vários locais 
haverá concertos de jazz 
no Out Jazz e na Quinta 
das Conchas, de quinta 
a sábado, haverá proje-
ções de filmes. Ou seja 
Lisboa esta preparada 
para receber os turistas 
de uma forma muito ele-
gante e satisfatória . Não 
perca .

Ciclo “12 em Rede - Aldeias em Festa” 
leva animação às aldeias históricas

A Associação de De-
senvolvimento Turístico 
Aldeias Históricas de 
Portugal informa que 
este ano, as Aldeias 
Históricas voltam a es-
tar em festa com a re-
alização de 12 eventos 
únicos com o certificado 
BIOSPHERE© Events, 
o que constitui uma es-
treia mundial.

O ciclo “12 em Rede 
- Aldeias em Festa” 
está a ser preparado 
“de acordo com os re-
quisitos internacionais 
de sustentabilidade” e 
inclui a realização de 12 
eventos “que dão vida 
às lendas e aos mitos 
das Aldeias Históricas 
de Portugal, através 
de animação de rua, 
visitas teatralizadas, 
‘workshops’, música e 
muita festa”.

Segundo a Associa-
ção de Desenvolvimen-
to Turístico Aldeias His-
tóricas de Portugal, o 
ciclo sera um conjunto 
de eventos, promovi-
dos em cada uma das 
12 Aldeias Históricas, 
cujo objetivo é dar vida 
àqueles lugares e ofe-

recer momentos ines-
quecíveis às comunida-
des locais e visitantes.

As atividades de ani-
mação começam em 
junho, com a realiza-
ção do primeiro even-
to, nos dias 28 e 30, 
na Aldeia Histórica de 
Sortelha (Sabugal), e 
termina em Belmonte, 
com atividades que vão 
decorrer de 27 a 30 de 
dezembro.

Como ponto de par-
tida para cada evento 
“12 em Rede - Aldeias 
em Festa” está “sem-
pre algo que pertence 

à memória coletiva de 
cada aldeia, como uma 
personagem, uma lenda 
ou um conto tradicional, 
um acontecimento his-
tórico ou um elemento 
patrimonial”, explicam 
os promotores.

“As histórias e estó-
rias das Aldeias Histó-
ricas de Portugal vão 
sair dos livros e do ima-
ginário da comunidade 
e ganhar vida nas ruas 
de cada aldeia”, garan-
tem.

Segundo a organi-
zação, o programa de 
cada localidade tem 

a duração mínima de 
dois dias e conta com 
a participação ativa da 
comunidade, em estrei-
ta colaboração com ar-
tistas profissionais.

“São 12 eventos, 
onde o objetivo é ofe-
recer aos participan-
tes uma experiência 
autêntica nas Aldeias 
Históricas de Portugal. 
Os produtos distintivos 
de cada aldeia também 
estarão em destaque 
em mercados de rua”.

O ciclo começa em 
Sortelha (28 e 30 de ju-

nho) e prossegue com 
eventos em Piódão (06 
e 07 de julho), Linhares 
da Beira (12 a 14 de ju-
lho), Marialva (20 e 21 
de julho), Castelo Novo 
(27 e 28 de julho), Cas-
telo Rodrigo (06 e 07 
de setembro), Castelo 
Mendo (20 e 21 de se-
tembro), Trancoso (04 
a 06 de outubro), Ida-
nha-a-Velha (01 a 03 de 
novembro), Monsanto 
(08 a 10 de novembro), 
Almeida (21 e 22 de 
dezembro) e Belmonte 
(27 a 30 de dezembro).
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Notas.. ...e mais

Passos Coelho compara Governo a 
ilusionista que recorre a truques

Num almoço de campanha em Cascais de apoio ao 
PSD nas europeias com Paulo Rangel, Passos Co-
elho abordou, ao falar de Europa, a situação políti-
ca nacional, numa das raras vezes em que quebrou 
o silêncio desde que saiu da liderança do PSD, em 
fevereiro de 2018. Dando como exemplo o Serviço 
Nacional de Saúde, onde disse que se investe menos 
hoje do quando foi primeiro-ministro no tempo da ‘troi-
ka’, Passos deixou a pergunta: “Onde é que está o 
truque e onde está o ilusionista?”, e deu a resposta. 
“Eu digo onde está: foi naqueles que disseram que 
acaba a austeridade, mas têm mais cativações do que 
qualquer outro Governo, muito mais quebra de inves-
timento do que qualquer outro governo e, ao mesmo 
tempo, trouxeram a mais alta carga fiscal que Portugal 
conheceu em democracia. Agora já não falam do enor-
me aumento de impostos do ministro Gaspar, quando 
são eles os campeões da carga fiscal em Portugal”, 
acusou, na passagem mais aplaudida do seu discurso.
Para Passos Coelho, “não há nenhum ilusionista que 
para fazer a sua magia não crie ao lado um truque 
para desviar atenção”. Passos Coelho foi recebido no 
almoço de campanha, numa sala para cerca de 450 
pessoas, com a sala de pé.

taP com perspectivas 
muito positivas para o verão

“Ainda é cedo, mas a nossa expectativa, depois de no 
ano passado termos chegado perto dos 16 milhões 

é agregar entre 800 mil e um milhão de passageiros 
este ano adicionais”, disse aos jornalistas na come-
moração da entrega do centésimo avião da TAP. Em 
outubro do ano passado, a empresa estimou alcançar 
os 20 milhões de passageiros 2020. De acordo com o 
responsável, a companhia aérea tem um planejamen-
to estratégico para alcançar os 120 aviões, estando 
prevista a chegada de 10 novos aviões nos próximos 
12 meses. Os novos aviões, segundo Antonoaldo Ne-
ves, irão permitir que a TAP seja “muito mais susten-
tável do que ela é”.

Consulado de Portugal em são 
Paulo recebeu quase 2 mil pedidos 

de vistos até início de maio
Os números mostram que a maioria dos pedidos 
de vistos foi feito por estudantes (788 solicitações), 
reformados que querem viver em Portugal (364) 
e de investidores (265). No final de março, o Go-
verno abriu um novo serviço para receber pedidos 
de visto que é executado dentro de um centro de 
atendimento da empresa privada VFS Global. Pau-
lo Nascimento, cônsul-geral de Portugal em São 
Paulo, disse à Lusa que a prestadora de serviços 
foi contratada para  facilitar o acesso dos cidadãos 
brasileiros e estrangeiros que precisam de vistos. 
“Criamos um outro local onde poderão ser entre-
gues os pedidos de vistos. A nossa preocupação 
é aproximar-nos e criar alternativas para prestação 
de serviços aos cidadãos requerentes. Estamos a 
falar de vistos e não do resto da atividade consu-

lar”, explicou. Além de São Paulo, em Minas Gerais 
podem fazer pedido de vistos para Portugal numa 
unidade da VFS Global localizada na cidade de Belo 
Horizonte, desde o dia 30 de abril. Na semana pas-
sada, a entrada de pedidos de vistos para Portugal 
no Rio de Janeiro também passou a ser operada 
pela VFS-Global ,  o serviço ainda deverá ser ex-
pandido para Salvador e Brasília.

Banco de Portugal tem até 
hoje para enviar à aR lista 

dos grandes devedores  
A lei publicada em fevereiro deu ao banco central “100 
dias corridos” para fazer um relatório com a informa-
ção relativa às instituições de crédito em que, nos 12 
anos anteriores à publicação da lei, se tenha verifica-
do qualquer das situações de aplicação ou disponibi-
lização de fundos públicos. Em causa estão os gran-
des devedores dos bancos Caixa Geral de Depósitos, 
BES/Novo Banco, Banif, BPN, BCP e BPI. Segundo in-
formação, são pelo menos 2 os documentos que che-
garão ao parlamento, um público, que o Banco de Por-
tugal divulgará no seu ‘site, e outro confidencial para 
os deputados, no qual estão discriminados os créditos 
problemáticos e outros ativos que deram problemas à 
banca e levaram à ajuda pública .A lei foi votada em 
janeiro e fez-se por partes, o PS absteve-se, enquanto 
PSD, PCP, BE e CDS votaram a favor. Aliás, esta le-
gislação resultou de um texto de consenso entre PSD, 
PCP, Bloco de Esquerda (BE) e CDS-PP, proposto por 
iniciativa dos sociais-democratas.

Carolina Haubrichs Brandão fez 5 aninhos; 
e, para celebrar a felicidade e comemorar a 
data, o casal Pamella Haubrichs e Marcelo 
Brandão convidou amigos e familiares para 
uma animada festa na Barra da Tijuca. 

Parabéns, Carolina!!!! 
À linda aniversariante nós,  Leila Monas-

sa, Felipe Mendes e Jornal Portugal em Foco 
desejamos saúde, fé, caminhos prósperos de 
luz e alegrias.

Aniversário de cinco aninhos da 
linda Carolina Haubrichs Brandão

Bernardo e a aniversariante 
Carolina

A linda Carolina com os avós paternos, Sr. Abílio e Dra. Ade-
laide

A aniversariante 
Carolina com a 

mamãe Pamella 
Haubrichs, o 

irmão Bernardo e 
o papai Marcelo 

Brandão

Os 
amigos 
Sandra 

Sera-
pico e 

Julinho,   
Pa-

mella, 
Renato, 
Marcelo 
e João

Teresa Bergher homenageou 
as Mães na Câmara Municipal

No último dia 20, segunda-
feira, foi realizada, na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro, 
como já é tradição, uma Ses-
são Solene em homenagem 
ao Dia das Mães, dia este 
para lá de especial. Mãe, um 
símbolo maior da existência 
humana. Foi uma tarde ma-
ravilhosa de confraternização, 
e momentos de muita emo-
ção que estiveram reunidas 
mulheres mães de diversas 
classes sociais e profissões. 
Todas homenageadas e sen-
tindo o Amor Materno. Hou-
ve a participação da fadista 
Maria Alcina que ofereceu às 
aquelas mulheres o brilho de 
suas canções e Neumara Co-
elho, cantando com sua linda 
voz e o jovem cantor judeu 
Dani Flomin numa bela parti-
cipação musical A seguir, foi 
oferecido um coquetel.

Numa pose na 
Câmara Munici-
pal, a vereadora 
Teresa Bergher, 
a fadista Maria 
Alcina, a con-
sulesa Leélia 

Laúrments, 
e Dra. Beth 

Wainstock e 
Idalina Gonçal-
ves que foram 

homenageadas 
com a Medalha 
Chiquinha Gon-

zaga e Cilene 
Balassiano 

Registro do Dia das Mães na Câmara, onde vemos a vereado-
ra Teresa Bergher com a fadista Maria Alcina

Panorâmica da assistência na Solenidade, com presença marcante da Comunidade Portuguesa 
do Rio de Janeiro
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Oeiras aposta na
Segurança Informática
Com a tecnologia 

como core do desenvol-
vimento do seu território, 
o Município de Oeiras 
ambiciona ser também 
na área da cibersegu-
rança um Município de 
referência nacional, bem 
como consolidar o seu 
posicionamento de van-
guarda ao nível da Ino-
vação e Desenvolvimen-
to Tecnológico. Neste 
sentido, a Câmara Muni-
cipal, representada pelo 
Presidente, Isaltino Mo-
rais, e o Centro Nacional 
de Cibersegurança, nes-
te ato representado pelo 
Contra-almirante Antó-
nio Gameiro Marques, 
celebraram ontem - dia 
14 de maio, um proto-
colo de cooperação. A 
cerimónia teve lugar no 
Gabinete do Presidente 
do Município.

Ficaram, deste modo, 
estabelecidas as formas 
de cooperação entre 
o Centro Nacional de 
Cibersegurança, que 
funciona no âmbito do 
Gabinete Nacional de 
Segurança e a autar-
quia, no desenvolvimen-
to de capacidades nacio-
nais de cibersegurança, 
troca de conhecimentos 
e no aprofundamento 
mútuo das capacidades 
de cibersegurança.

O protocolo prevê as 
seguintes áreas de coo-
peração: desenvolvimen-
to estratégico, operações 
de cibersegurança, for-
mação e qualificação de 
recursos humanos, sen-
sibilização em matéria de 
cibersegurança, políticas 
e exercícios de ciberse-
gurança e ainda outras 
áreas que sejam acorda-
das entre as partes.

O Presidente do Mu-
nicípio de Oeiras, Isal-
tino Morais valorizou a 
formação, “através da 
qual podemos bene-

ficiar muito da vossa 
disponibilidade para 
nos ajudar na nossa 
pretensão de avançar. 
É preciso desenhar a 
engenharia da informá-
tica e da tecnologia”, 
referindo que o muni-
cípio tem uma grande 
complexidade pelos 
serviços que presta e 
“pelo que é importan-
te a relação convosco 
que, com certeza, será 
muito útil para nos aju-
dar”, disse o autarca.

Por seu lado, o Con-
tra-almirante António 
Gameiro Marques ga-
rantiu que “podem con-
tar connosco para que 
a Câmara Municipal de 
Oeiras esteja alinhada 
com as empresas que 
aqui estão sedeadas”.

Além da proteção 
dos dados pessoais dos 
funcionários e dos muní-
cipes, o Município pre-
tende dinamizar e poten-
ciar o setor empresarial 
orientado para ciberse-
gurança, bem como sen-
sibilizar os seus muníci-
pes para necessidade 
de adotarem comporta-
mentos preventivos nes-
ta matéria.

A autarquia preten-
de ainda a promoção e 
apoio ao empreendedo-
rismo assegurado pelo 
Município de Oeiras, 
fator dinamizador da 
criação de projetos em-
presariais emergentes 
e disruptivos, em espe-
cial na área da ciberse-
gurança.

A celebração deste 
protocolo teve também 
em conta todas as si-
nergias de que o Muni-
cípio, munícipes e o se-
tor empresarial poderão 
beneficiar em resultado 
das estreitas ligações 
às entidades públicas 
de cibersegurança e ci-
berdefesa.

Regiões & Províncias

No passado dia 5, foi 
dado o arranque oficial das 
comemorações dos 100 
anos do Rancho das Can-
tarinhas Flores das Trica-
nas de Abrunheira (secção 
de folclore da FIRA-Filar-
mónica Instrução e Recreio 
de Abrunheira), no Parque 
Dr. António J. Simões, na 
Abrunheira, com o Encon-
tro Concelhio de Folclore
-Abrunheira’2019.

Organizada pela FIRA 
e com os apoios institucio-
nais da Câmara Munici-
pal de Montemor-o-Velho 
(CMMV) e da União de 
Freguesias de Abrunhei-
ra, Verride e Vila Nova da 
Barca (UFAVVNB), a ini-
ciativa reuniu oito grupos 
do concelho: Rancho das 
Cantarinhas Flores das 
Tricanas de Abrunheira, 
Grupo Folclórico da Vila de 
Pereira, Rancho Folclórico 
da Carapinheira, Rancho 
Folclórico Amores Perfeitos 
do Bebedouro, Grupo Fol-
clórico da ACDR das Meãs, 

MOnteMOr-O-velhO

cantanhede

MIra

Veículos do Regimento 
de Engenharia de Espinho 
vão ser usados para limpar 
o areal, valas e caminhos 
florestais na Praia de Mira, 
com o objetivo de preparar 
o arranque da época bal-
near, foi hoje anunciado.

A Câmara Municipal de 
Mira, presidida por Raul Al-
meida, recorre desde 2015 

rota das adegas mostra riquezas de cantanhede
Os recursos naturais, a 

gastronomia ou os produ-
tos vinícolas da região da 
Bairrada são alguns dos 
atrativos da 11.ª edição da 
Rota das Adegas “Quinta 
Couceira”, um passeio de 
BTT que vai levar os parti-
cipantes a percorrer várias 
zonas do município de Can-
tanhede.

O passeio, que tem iní-
cio às 09H15 do próximo 
dia 12 de maio, no Parque 
Verde de São Mateus, no 
“coração” na cidade de 

Cantanhede, conta com a 
extensão de 50 km e vai le-
var os participantes a várias 
localidades do concelho.

Durante a apresenta-
ção do evento organizado 
pela Urva Bike Team, em 
parceria com a Câmara 
Municipal de Cantanhede 
(CM Cantanhede), o presi-
dente do clube, João Paulo 
Pereira, enalteceu o apoio 
municipal.

“A organização só é 
possível graças ao envol-
vimento de várias entida-

encontro de Folclore assinala 100 
anos do rancho das cantarinhas 

regimento de engenharia limpa
Praia antes do inicio da época balnear

à ajuda do Regimento de 
Engenharia (RE3) para 
preparar o arranque da 
época balnear, ao abrigo 
de um protocolo que tem 
permitido limpar o exten-
so areal da praia, cami-
nhos florestais e mais de 
40 quilómetros de cursos 
de água em todo o conce-
lho, prevenindo a ocorrên-

cia de cheias.
Ao mesmo tempo que 

decorre a intervenção dos 
militares, o município irá 
proceder à limpeza e pe-
neira das areias na Praia 
de Mira e do Poço da Cruz, 
usando meios próprios.

“O trabalho desenvol-
vido em anos anteriores 
deixou-nos muito satisfei-
tos, dada a forma exemplar 
como estes elementos têm 
desenvolvido este traba-
lho muito importante para 
o nosso concelho”, refere 
Raul Almeida.

O autarca lembra que 
Praia de Mira é a única 
praia no mundo com Ban-
deira Azul há 33 anos con-
secutivos, dispondo este 
ano de vigilância aos ba-
nhistas para além do perío-
do oficial da época balnear.

Grupo Folclórico da Ereira, 
Rancho Folclórico e Regio-
nal do Seixo e Rancho dos 
Malmequeres de Reveles, 
adianta nota de imprensa 
da CMMV enviada ao DIÁ-
RIO AS BEIRAS

No decorrer da cerimó-
nia de abertura, o presi-
dente da UFAVVNB, Car-
los Alves, acompanhado 
Avelino Pagaimo, secretá-
rio da UFAVVNB, deixou 
palavras de agradecimento 
aos grupos participantes e 
ao público, aproveitando 
para endereçar parabéns 
ao grupo anfitrião e referir 
que as comemorações de 

aniversário vão decorrer 
até setembro.

De igual modo, Bruno 
Reis, presidente da FIRA, 
reforçou: “Não se fazem 
100 anos todos os dias. 
Esta é uma data bonita e 
marcante, que é com mui-
to gosto que começamos 
a sua celebração com um 
evento que foi retomado 
no ano passado em Perei-
ra. Desejamos que saiam 
da Abrunheira com outro 
ânimo depois de assisti-
rem e participarem no En-
contro Concelhio de Fol-
clore-Abrunheira’2019”, 
acrescenta a mesma nota 

de imprensa.
Com palavras de elogio 

à organização e grupos par-
ticipantes, o vereador Décio 
Matias referiu: “Parabéns 
por manterem esta cultura 
viva no concelho. Trazer 
as memórias é respeitar o 
passado, é saber estar no 
presente e perspetivar, pela 
juventude que também tra-
zem, o nosso futuro e o dos 
mais jovens. Relembrar é 
sempre bom porque quan-
do não sabemos onde an-
damos não sabemos para 
onde é que vamos”.

“Muito obrigado pelo 
que dão ao concelho. Só 
é possível fazer este en-
contro concelhio de folclore 
porque vocês trabalham to-
dos dos dias para que isso 
aconteça”, reforçou o autar-
ca, citado no documento.

Antes da atuação dos 
grupos e ranchos partici-
pantes, foram entregues 
lembranças que assinalam 
a edição de 2019 do Encon-
tro Concelhio de Folclore

A medida será posta 
em prática entre sábado e 
15 de junho e entre 15 de 
setembro e 31 de outubro. 
Abrangerá ainda a vizinha 
praia do Poço da Cruz, que 
foi também distinguida com 
o galardão ambiental Ban-
deira Azul.

“Faremos todos os es-
forços por manter as nos-
sas praias limpas. No en-
tanto, manter e contribuir 
para que estejam sempre 
limpas é um dever de todos 
nós”, conclui o autarca.

Antes do arranque da 
época balnear, a autarquia 
espera ainda ter concluí-
do um novo passadiço na 
Praia de Mira, com uma 
extensão de 680 metros, 
investimento de 145 mil eu-
ros financiado em 85% por 
fundos comunitários.

des. Queria agradecer ao 
município o enorme apoio 
que nos tem dado, a nível 
financeiro e logístico”, real-

çou. “Nunca nos sentimos 
sozinho e este município é 
defensor de hábitos de vida 
saudável”, elogiou.

O Executivo Munici-
pal aprovou a atribuição 
de uma comparticipação 
financeira no valor de 
6.000,00€ à sua organi-
zadora, a Irmandade de 
Nossa Senhora da Con-
ceição da Rocha, para 
a realização da edição 

Município de Oeiras
apoia festividades de

nossa Senhora da rocha
deste ano, que terá lugar 
de 17 a 26 de maio, no 
Santuário da Rocha, em 
Linda-a-Pastora.

Trata-se de um festa 
popular que fomenta a 
interação e o bom con-
vívio da população do 
concelho.
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De 16 a 19 de maio, a Câ-
mara Municipal da Póvoa de 
Lanhoso promove mais uma 
edição da Semana da Saúde 
e Qualidade de Vida. Este 
evento tem entrada gratuita 
e estarão representadas cer-
ca de 30 entidades.

“A intenção de assumir 
localmente a promoção da 
Saúde como uma prioridade 
da agenda decisória política 
conduziu a Câmara Munici-
pal da Póvoa de Lanhoso a 
integrar a Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis, 
uma adesão que formalizá-
mos em fevereiro de 2018”, 
refere o Presidente da Câ-
mara Municipal da Póvoa de 
Lanhoso, Avelino Silva.

Nesse âmbito, realizou-
se no ano passado a edição 
inaugural da Semana da 
Saúde e Qualidade de Vida. 
Depois do sucesso então 
alcançado, surge a segun-
da edição, para divulgar os 

póvoa de lanhoso

s. joão da Madeira

évora

Duas turmas do primeiro 
ciclo do concelho de Évora, 
nomeadamente as escolas 
básicas da Graça de Divor e 
de S. Mamede, estão envol-
vidas num projeto pioneiro 
que visa Identificar, conhe-
cer e promover o património 
cultural dos territórios em 

assinala o 35.º aniversário
da sua elevação a Cidade

Há 35 anos, no dia 16 
de maio de 1984, era apro-
vada pela Assembleia da 
República a elevação de S. 
João da Madeira à catego-
ria de cidade. A data é as-
sinalada na quinta-feira, às 
21h30, na Casa da criativi-
dade, numa sessão solene 
promovida pela Câmara 
Municipal.

Este ano, a convite do 
presidente da autarquia, 
Jorge Vultos Sequeira, o 
comissário das comemo-
rações do Dia da Cidade 
é o ilustre médico sanjoa-
nense Flores Santos Leite, 
sucedendo a outra figura 
de referência de S. João 
da Madeira, o advogado e 
escritor Pereira da Costa, 
que desempenhou essas 
funções em 2018.

Flores Santos Leite 
será, assim, um dos ora-
dores na cerimónia mar-
cada para a Casa da Cria-
tividade, na qual intervirá 
também o Presidente da 
Câmara. O programa da 
sessão inclui também atu-
ações da Banda de Música 

e da Academia de Música 
de S. João da Madeira, as-
sim como da Associação 
de Promoção da Juventu-
de (APROJ).

Referências ao passa-
do, presente e futuro de S. 
João da Madeira vão mar-
car este aniversário da ci-
dade, uma urbe “pequena 
em território, mas grande 
em valor”, como destaca 
o presidente da autarquia, 
Jorge Vultos Sequeira, 
aludindo ao facto de o 
concelho sanjoanense ser, 
em termos geográficos, 
o mais pequeno do país, 
mas também um dos mais 
dinâmicos a nível econó-
mico e com maior qualida-
de de vida.

O segredo desse pro-
gresso, sentido em diferen-
tes áreas da vida da cidade, 
está, em grande medida, 
no espírito empreendedor 
dos Sanjoanenses, que 
se traduz “numa enorme 
vontade de superação e de 
estar sempre na linha da 
frente”, como salienta Jor-
ge Vultos sequeira.

promove semana da
saúde e Qualidade de vida 

alunos de évora “abraçam” o património

torno dos respetivos edifí-
cios escolares.

Esta ação, da responsa-
bilidade da Câmara Munici-
pal de Évora, denomina-se 
3P (projeto de promoção do 
património local) e tem como 
grande objetivo contribuir 
para uma maior motivação 

dos alunos de 1.º Ciclo do 
Ensino Básico na aprendiza-
gem e valorização do patri-
mónio envolvente.

Nesta fase embrionária do 
3P, a edilidade convidou uma 
escola sedeada num territó-
rio rural – Graça de Divor – 
e, por oposição, um estabe-
lecimento de ensino na área 
urbana – S. Mamede – que 
estão a debruçar-se sobre a 
Igreja de Nossa Senhora da 
Graça e sobre o Convento de 
Santa Mónica (onde funciona 
a escola de S. Mamede), res-
petivamente.

O 3P, que surge na sequ-
ência da ação “Volta a Évora 
em 70 dias”, que possibili-
tou um maior conhecimento 
por parte das crianças do 1.º 
CEB relativamente ao patri-
mónio local (determinante 
quer na construção do seu 
processo identitário, quer na 
aquisição de novos conheci-
mentos), o 3P procura agora 
também garantir a oferta de 
atividades que potenciem 
dinâmicas de conhecimento 
nas vertentes da educação 
formal e não formal, de acor-
do com os objetivos gerais 

serviços ligados à Saúde e 
Qualidade de Vida existen-
tes no concelho da Póvoa de 
Lanhoso; para informar, sen-
sibilizar e incentivar à refle-
xão sobre temáticas da Saú-
de; e para promover práticas 
e estilos de vida saudáveis.

Todas as pessoas estão 
convidadas a passar pelo 
recinto desta Semana da 
Saúde e Qualidade de Vida, 

que decorre no Parque do 
Pontido, na Vila da Póvoa 
de Lanhoso. Ali, poderão fi-
car a conhecer serviços e 
produtos de Saúde, efetuar 
diversos rastreios gratuitos 
(por exemplo, cardiovascu-
lar, peso, nutrição, de tera-
pia da fala, mental e cogni-
tivo, oral, visual, auditivo, 
rastreio à pele, avaliação 
de acupunctura, etc., que 

vão estando disponíveis ao 
longo do evento); assistir a 
palestras, à divulgação de 
produtos específicos, a de-
monstrações e workshops; 
usufruir de alguns tratamen-
tos e massagens; e aceder a 
informações e ofertas, que 
vão percorrer áreas da me-
dicina tradicional e da me-
dicina alternativa bem como 
equipamentos e ajudas téc-
nicas e serviços ao domicílio 
e de bem-estar. Atividades 
físicas e uma Caminhada 
Noturna (a 17 de maio) tam-
bém integram o programa 
desta iniciativa.

Este certame estará 
aberto das 9h30 às 18h00 
na quinta-feira e sexta-feira 
(dias 16 e 17 de maio); en-
tre as 10h00 e as 20h00 no 
sábado (dia 18 de maio); e 
entre as 10h00 e as 17h00 
no domingo (19 de maio). 
Haverá ainda música e dan-
ça tradicionais.

de Évora Cidade Educadora.
Nos últimos dias, uma 

equipa composta por téc-
nicos da Câmara Municipal 
de Évora acompanhou os 
alunos da escola básica da 
Graça de Divor e de S. Ma-
mede na primeira visita aos 
monumento-alvo e, através 
de linguagem adaptada, deu 
a conhecer os aspetos chave 
da Igreja de Nossa Senhora 
da Graça de Divor e do Con-
vento de Santa Mónica.

Posteriormente, e em 
contexto de sala de aula, as 
duas turmas irão desenvol-
ver a temática, procurando, 
desta forma, criar vínculos 
afetivos e de autoestima com 
o património cultural local e 
promover um maior trabalho 
de articulação curricular ho-
rizontal entre os professores 
titulares de turma e os pro-
fessores das AEC.

No final deste processo 
de aprendizagem e conheci-
mento em torno de cada um 
dos monumentos, as turmas 
envolvidas irão “trocar” visi-
tas e serão os alunos que 
darão a conhecer o patrimó-
nio “abraçado”.

figueira da foz

A cooperativa de arma-
dores da Figueira da Foz 
aplaudiu hoje as restrições à 
pesca da sardinha pequena 
na região e considerou esta 
regra fundamental para re-
cuperar a espécie na costa 
portuguesa.

O Governo, através de 
despacho publicado hoje em 
Diário da República, proibiu a 
pesca da sardinha pequena 
(mas com tamanho comer-
cial admissível) nas zonas 
até 20 metros de profundida-
de entre o norte de Aveiro e o 
sul da Figueira da Foz.

“Vemos este diploma com 
naturalidade e aplaudimos a 
imposição, que é um desejo 
do setor. A medida é funda-
mental para a continuidade 
dos bons resultados que tan-
to nos custaram a conseguir 
e que estamos a constatar “, 
disse à agência Lusa o pre-
sidente da Cooperativa de 
Produtores de Peixe do Cen-
tro Litoral, António Lé.

A decisão, explicou, des-
tina-se à zona entre o norte 
de Aveiro e o sul da Figueira 
da Foz, por ser considerada 
uma área de berçários para 
as sardinhas.

“Fizemos sacrifícios e 
hoje estamos a colher os 
frutos. As sardinhas gran-
des mais do que duplicaram 
as quantidades avaliadas 
nas nossas águas”, notou, 
salientando que proteger os 
berçários permite assegurar 
o futuro da pesca na região.

António Lé disse ainda 
que são os armadores impli-
cados na pesca da sardinha 
“as principais autoridades a 
fiscalizar e não admitem se-
quer que haja intrusos”.

O Governo adiou para 3 
de junho o reinício da pesca 
da sardinha, impondo para 
este ano proibições da pes-
ca de sardinha pequena com 
tamanho comercial em algu-
mas zonas, segundo o des-
pacho publicado 

pescadores aplaudem restrições 
à pesca da sardinha pequena

oliveira de azeMéis

O Pavilhão Dr. Salvador 
Machado, em Oliveira de 
Azeméis, vai acolher a Fi-
nal-Four da Taça de Portu-
gal de Hóquei em Patins.

Nos dias 1 e 2 de Junho, 
União Desportiva Oliveiren-
se, Riba d’Ave Hóquei Clu-
be, Sport Lisboa e Benfica 
e Sporting Clube de Portu-
gal irão disputar um troféu 
que está, agora, na posse 
do Futebol Clube do Porto.

A decisão da Federação 
de Patinagem de Portugal 
em atribuir a organização 

desta Final-Four à Associa-
ção de Patinagem de Avei-
ro já era oficial, uma vez 
que esta organização será 
incluída no rol de eventos 
que estão a servir para co-
memorar o cinquentenário 
da APA (1968 – 2018). Em 
Dezembro, este magnífico 
recinto desportivo já tinha 
acolhido o Torneio Inter-As-
sociações de Natal, nos es-
calões de Sub-15 masculi-
nos e sub-17 femininos.

Graças á vontade da 
União Desportiva Oliveiren-

recebe final-four da Taça de portugal

se e ao apoio da Câmara 
Municipal de Oliveira de 
Azeméis, esta será a se-
gunda vez que a Final-Four 

terá lugar no Pavilhão Dr. 
Salvador Machado, que já 
tinha acolhido a prova em 
2003/04.
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Economia

De acordo com os últimos 
dados divulgados pelo Mi-
nistério das Finanças, quase 
60% dos funcionários pú-
blicos tiveram progressões 
ou promoções até fevereiro 
deste ano, desde que o des-
congelamento de carreiras 
entrou em vigor, em janeiro 
de 2018.

Os dados reportados até 
28 de fevereiro mostram 
mais de 390 mil trabalhado-
res com valorizações, 57%, 
dos trabalhadores da admi-
nistração pública, segundo 
as Finanças.

As progressões na carrei-
ra estão a ser pagas fasea-
damente desde janeiro do 
ano passado, nos termos da 

Funcionários públicos vão receber 75% 
do valor das progressões congeladas

Lei do Orçamento para 2018, 
depois de terem estado con-
geladas durante sete anos.

Assim, quem no ano pas-
sado já reunia as condições 
para progredir começou por 

receber 25% do acréscimo 
salarial em janeiro de 2018 
e 50% em setembro. O fase-
amento prevê o pagamento 
da próxima tranche (75%) 
com o salário deste mês e de 

Quase 80% (76%) dos 
portugueses receia que 
os seus dados pessoais 
caiam nas mãos erradas 
quando compram online. A 
nível europeu a média é de 
51%..

Apesar de os portu-
gueses assumirem esta 
preocupação, 44% afirma 
raramente ler os termos e 
condições quando faz com-
pras em sites online, valor 
este superior à média euro-
peia que é de 39%.

As principais preocupa-
ções dos inquiridos quan-
do encomendam produtos 
online num país estrangei-
ro, são a incerteza sobre a 
qualidade desses produtos 
(59%) e a possibilidade de 
estes poderem ser piratea-
dos e não originais (52%).

O estudo da Intrum re-
vela ainda que mais de 
metade dos portugueses, 
quando compra online, 
prefere que o fornecedor 
seja português e 48% re-
vela não comprar produtos 
a vendedores situados em 
outros países.

Nas compras online, 80% 
dos portugueses receia 
dados nas mãos erradas

Dos países europeus 
que participaram no estu-
do, 63% dos inquiridos afir-
mou também preferir que 
o fornecedor seja do seu 
país de origem.

Caso não seja possível 
fazer compras em sites 
portugueses, 62% escolhe 
comprar online em outro 
país da Europa, 60% pre-
fere comprar na China, e 
30% nos EUA.

“Os consumidores de-
vem estar atentos quando 
fazem compras online. A 
Internet tornou o mundo 
mais pequeno e o merca-
do online está a perma-
nentemente a desafiar os 
limites. Existem muitos 
fatores que podem afetar 
o nosso comportamento 
de compras online, como 
por exemplo conveniência, 
preço, opções de paga-
mento, disponibilidade do 
produto e termos e con-
dições, mas a segurança 
é um fator que não deve 
ser descurado”, alerta Luís 
Salvaterra, Diretor-Geral 
da Intrum Portugal.

100% em dezembro.
As progressões estive-

ram congeladas de 2011 a 
2017, mas os pontos obtidos 
na avaliação de desempe-
nho durante esse período, 
no caso das carreiras gerais, 
foi tido em consideração no 
descongelamento.

Já no caso das carreiras 
especiais, como os professo-
res ou os militares, em que 
a progressão depende so-
bretudo do tempo de serviço, 
o período do congelamento 
não foi considerado, embora 
o Governo tenha reconheci-
do entretanto 70% do tempo 
para a progressão que será 
pago também de forma fase-
ada (até 2021).

O presidente da Associa-
ção das Empresas do Vinho 
do Porto congratulou-se com 
a devolução ao parlamento 
do diploma sobre a Casa 
do Douro, argumentando 
que se deve dar liberdade 
associativa aos viticultores. 
António Saraiva reagia ao 
anúncio no portal da Presi-
dência, de que o Presidente 
da República decidiu devol-
ver o diploma que restitui a 
Casa do Douro como asso-
ciação pública e aprova os 
seus estatutos, pedindo uma 
reflexão adicional.

Para o presidente da 
AEVP, Marcelo Rebelo de 
Sousa mostrou que é uma 
pessoa ponderada e de bom 
senso ao devolver a legisla-
ção ao parlamento, uma vez 

Empresas do vinho do Porto satisfeitas com
devolução de diploma sobre Casa do Douro

Os professores têm até 
30 de Junho para decidir se 
pretendem receber já um 
terço dos 2 anos, 9 meses 
e 18 dias que o Governo 
se comprometeu a dar-lhes 
para mitigar o congelamen-
to das progressões. A pos-
sibilidade está prevista no 
diploma publicado em Diá-

Professores têm até 30 de Junho para decidir
como querem recuperar tempo congelado

que se deve dar a quem é 
viticultor a liberdade asso-
ciativa.

A Assembleia aprovou a 
5 de abril um projeto de lei 
conjunto do PS, BE, PCP e 

Começou por ser uma 
“taxinha”,  assim criticada 
por António Pires de Lima, 
mas está, cada vez mais, a 
afirmar-se como uma taxa 
rentável para as câmaras 
municipais. No ano passado 
as câmaras municipais rece-
berasm 29,3 milhões de eu-
ros com a taxa turística, mais 
56% do que no ano anterior. 
Lisboa e Porto são as cida-
des que receberam mais, a 
expectativa é de que conti-
nue a subir.

Logo no primeiro ano em 
vigor, em 2016, a taxa mu-
nicipal turística rendeu aos 
cofres de Lisboa mais de 

PEV que restaura a Casa 
do Douro como associação 
pública de inscrição obriga-
tória e reverte a posse do 
edifício-sede, em Peso da 
Régua, distrito de Vila Real, 
para a nova associação a 
ser criada.

“A região é que tem de 
decidir como é que se quer 
fazer representar”, afirmou 
António Saraiva, acusando 
os deputados de aprovarem 
um diploma sem falarem 
com os produtores e os co-
merciantes de vinho. A A le-
gislação foi contestada pelos 
representantes das áreas da 
produção e do comércio no 
conselho interprofissional 
do Instituto dos Vinhos do 
Douro e Porto. Os 22 con-
selheiros que representam 

Câmaras ganham quase 30 milhões 
de euros com taxa turística

12 milhões. Para este ano 
o executivo espera mais de 
36,5 milhões , o que se jus-
tifica parcialmente com a du-
plicação da taxa, desde 1 de 
janeiro, passou de um para 
dois euros por dormida.

No Porto, onde a taxa só 
foi introduzida mais tarde a 
previsão de receita era já de 
6 milhões . Mas em 2019, o 
orçamento do executivo pre-
vê uma receita a ultrapassar 
os 8,2 milhões , mais 38%. 
Quem também introduziu a 
taxa no ano passado, Cas-
cais, espera arrecadar 3,1 mi-
lhões em 2019, mais um mi-
lhão do que no ano passado.

até 30 de maio, mas como o 
polémico processo de apro-
vação do tempo congelado 
se arrastou, o prazo foi es-
tendido para 30 de Junho.

De acordo com os da-
dos divulgados em abril pelo 
Governo, a possibilidade de 
os professores optarem por 
receber um terço do tempo 
congelado já em Junho, em 
vez de receberem o tempo 
de uma só vez na próxima 
vez que progredirem, levará 
a que o número de docentes 
que irá progredir este ano 
aumente de 13 mil para cer-
ca de 30 mil .

O Decreto-lei 65/2019 
vai contar, à semelhança do 
que fez com os professores, 

as duas profissões doórgão 
de gestão da região aprova-
ram um documento de repú-
dio do diploma e solicitaram 
ao Presidente a sua não 
promulgação, por vícios de 
inconstitucionalidade e por 
criação de entorses insaná-
veis e prejudiciais na Região 
Demarcada do Douro.

Criada em 1932 para 
defender os viticultores e a 
viticultura duriense na mais 
antiga região regulamenta-
da e demarcada do mundo, 
a Casa do Douro foi per-
dendo atribuições até que 
a sua dimensão pública foi 
extinta em Dezembro de 
2014, e a sua gestão en-
tregue a uma organização 
privada, a Federação Re-
novação do Douro.

rio da República que esten-
de a recuperação do tempo 
de serviço a outras carreiras 
da função pública como a 
dos magistrados, oficiais de 
justiça, militares das Forças 
Armadas e da GNR.

Na versão aprovada em 
Conselho de Ministros, os 
docentes tinham de decidir 

“70% do módulo do tempo 
padrão” para a progressão 
na carreira dos magistrados, 
oficiais de justiça, militares 
e pessoal da GNR. Ou seja, 
estes trabalhadores recupe-
ram 70% do tempo que de-
moram a progredir.

Quando aprovou o diplo-
ma em Abril, o Governo es-
timava que as progressões 
nas carreiras que depen-
dem da contagem do tem-
po de serviço iriam duplicar 
em 2019 face ao que estava 
previsto. No caso dos profes-
sores, o número de abrangi-
dos aumenta em 17 mil e na 
GNR o número de progres-
sões passará de 3600 para 
cerca de 8 mil.
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Política

O secretário-geral do 
PS admitiu ter uma obses-
são pelas regiões autôno-
mas, considerando que o 
voto nas europeias é um 
três em um para a mudan-
ça política na Madeira, em 
setembro.

“Eu tenho mesmo uma 
obsessão pela Madeira, 
porque o Porto Santo e a 
Madeira não são menos 
que os portugueses do 
continente”, disse António 
Costa num comício no Fun-
chal, no âmbito da campa-
nha para as eleições euro-
peias que se realizam a 26 
de maio, que reuniu cerca 
de mil pessoas.

O líder socialista com-
plementou que essa 
obsessão se estende 
também aos Açores, asse-
gurando que o partido res-

António Costa e Pedro Marques no Funchal para falar de 
mudança política  Costa diz que europeias são 3 em 1

peita a identidade própria 
das regiões e está convic-
to de que os dois candi-
datos destes arquipélagos 
vão ser eleitos no próximo 
domingo, porque não há 
eurodeputados a meias.                                                                                                                      
Sobre a candidata da Ma-
deira, Sara Cerdas, uma 
médica de saúde pública 
e doutoranda pela Univer-
sidade de Estocolmo, que 

regressou à região para 
estar neste projeto, men-
cionou que no Parlamento 
Europeu “não vai repre-
sentar só a Região”, mas 
“uma nova geração de 
portugueses que tem 30 
anos, já nasceu depois da 
adesão à União Europeia”.

O cabeça de lista do 
PS às eleições europeias, 
Pedro Marques, afirmou  

na Madeira sentir que “o 
vento está a arrebatar a 
mudança nesta região”, 
defendendo um novo ciclo 
de desenvolvimento.

“Quanto mais venho à 
Madeira mais sinto que 
esse vento forte próprio da 
Madeira está a arrebatar a 
mudança política na região 
em setembro”, afirmou o 
candidato socialista.

A candidata do BE 
lança fortes críticas ao 
Governo português pela 
posição na cimeira euro-
peia sobre refugiados, em 
2018. Embora salientanto 
que “a política portuguesa 
não é passível de ser con-
fundida” com a italiana, 
Marisa Matias afirma: “Há 
pessoas de quem espero 
mais do que outras. Espe-
rava mais de António Cos-
ta do que de Salvini”

 “Acho incoerente um 
Governo que procura uma 
política mais decente para 
os refugiados ter cedido à 
chantagem política de Sal-
vini,nº 2 do Governo italia-
no e líder nacionalista, da 
Liga Norte”, afirma Marisa 
Matias.

Quando a campanha 
entra na reta final, a ca-
beça de lista do Bloco às 
europeias aceitou explicar 
melhor algumas das posi-
ções manifestadas nos pri-
meiros dias desta corrida.

Num tema que tem es-
tado presente nas suas 
intervenções , Marisa já 
comentara as conclusões 
do Conselho Europeu de 

junho passado. “Devem 
envergonhar. Em vez de 
dar uma resposta huma-
nitária aos refugiados, a 
cimeira acabou por criar 
campos de detenção”, dis-
se a candidata do Bloco.                                                                                                                         
Na ocasião, Marisa acu-
sou os líderes europeus 
de “hipocrisia e branquea-
mento” na questão dos re-
fugiados, ao permitirem a 
“venda de armas para ter-
ritórios em conflito, o que 
obriga depois as pessoas 
desses sítios a fugir”.

Em seguida, notou a 
contradição do primeiro-
ministro. “António Costa 
referiu-se depois da cimei-
ra à pior reunião que teve 
na sua vida, Mas acabou 
por votar a favor”.

Encarando a margem 
de desentendimento entre 
o Bloco e o PS nas ques-
tões europeias, Marisa 
salienta que nunca colo-
caria o PS ao lado dos 
partidos europeus sem 
preocupações humani-
tárias. Mas diz: “Nunca 
compreendi a decisão. 
Mais do que hipocrisia, 
foi uma incoerência”.

Marisa Matias ao Expresso: 
“Esperava mais de Costa do 

que de Salvini”

O líder parlamentar 
do CDS-PP, Nuno Ma-
galhães,questionou for-
malmente o ministro da 
Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, sobre 
os atrasos no voto an-
tecipado, considerando 
que não há explicação 
aparente, já que os elei-
tores pré inscreveram-se.                                                                                                                                
“Demos  entrada de um 
pergunta ao senhor minis-
tro porque consideramos 
que estas filas de cente-
nas de pessoas, algumas 
delas com tempo superior 
a uma hora, outras até 
que, por força disso e por 
compromissos aéreos, 
deixaram de votar, fizeram 
de uma ideia que é boa, 
uma medida trapalho-
na, para dizer o mínimo”, 
disse Nuno Magalhães à 
Lusa.

De acordo com Nuno 

Rui Rio voltou a tocar 
bateria na Quinta da Mala-
faia e optou pelo Conquis-
tador, dos Da Vinci. Para 
conquistar os eleitores, 
insistiu nas linhas do dis-
curso que tinha feito em 
Penafiel, mas sem tosse: 
não quer esconder Paulo 
Rangel e acusou o PS de 
puxar o país para trás, en-
quanto o PSD tenta puxar 
para a frente. Houve cabe-
çudos, cerveja e vinho ili-
mitado, balões no ar, mú-
sica pimba, dançarinas e, 
claro, a política. Mais de 2 
mil pessoas. Antes da fo-
lia, coube a Paulo Rangel 
a frase da noite: “Se que-
rem derrotar António Cos-
ta, só há uma alternativa: 
votar no PSD. Todo o voto 
fora do PSD é um voto fú-

til, todo o voto no PSD é 
um voto útil“.

O cabeça de lista do 
PSD insistiu que António 
Costa parece o verdadei-
ro cabeça de lista do PS, 
pois em 48 horas fez cin-
co comícios e aparece nos 
cartazes, deve estar com 
receio de algo para apa-
recer tanto na campanha. 
Rangel lembra que Costa 
pediu que as Europeias 
fossem “uma moção de 
confiança ao seu governo” 
, mas que o PSD não tem 
problemas com isso: “Ele 
não pense que estamos 
intimidados porque, se 
quer referendar o gover-
no em eleições europeias, 
e é isso, então que seja, 
porque não temos medo 
das comparações.”

Rui Rio “superstar” toca 
bateria no maior jantar da 

campanha do PSD

CDS-PP exige explicações sobre
demoras no voto antecipado

Magalhães,  “não há ex-
plicação aparente para 
que assim aconteça, por-
que havia um período de 
pré-inscrição, ou seja, o 
Governo sabia ‘à priori’ 
quantas pessoas queriam 
exercer esse direito de 
voto antecipado”.

“Cumpre saber o que 
falhou e porque falhou, 
quantas pessoas estavam 
destacadas, se eram ou 
não suficientes, se os 29 
locais eram adequados 
face ao número de pesso-
as. Trata-se de uma boa 
ideia que acaba estragada 
por uma má prática, o que 
começa a ser um hábito 
deste Governo”.

Em Lisboa, a Lusa 
constatou no local que 
várias pessoas estavam 
insatisfeitas com o tempo 
de espera para chegar às 
urnas, que chegou a supe-

“Esses mesmos que se 
apresentam nestas elei-
ções, assumindo-se como 
salvadores da Europa da 
extrema-direita xenófoba, 
com quem alguns até são 
‘tu cá-tu lá’ no tratamento, 
como aqueles que dizem 
querer combater e apre-
sentam como uma amea-
ça, por exemplo, o PSD de  
Rangel com os seus ami-
gos no poder na Hungria 
e na Polónia, que em tem-
po de eleições renegam, 
ou os amigos de Cristas e 
tão elogiados por Melo, os 
protofascistas do Vox de 
Espanha, admiradores de 
Franco”, apontou Jeróni-
mo de Sousa.

O líder do PCP dis-
cursava num comício da 
campanha eleitoral da 

Jerónimo acusa Rangel e Melo
de falsos salvadores da Europa

CDU na Sociedade Eu-
terpe Alhandrense, Vila 
Franca de Xira, e não dei-
xou o PS de fora do radar: 
“outros vão fechando os 
olhos em conivência com 
a política que alimentou 
e alimenta esses regimes 
autoritários”.

“O que pretendem com 
esta ‘operação salvar a 
Europa ameaçada’, na 
competição entre si pelo 
posto de guardião da for-
taleza e com isso mostrar 
que se é mais europeísta, 
confundindo proposita-
damente a Europa com a 
União Europeia do capital 
e monopólios, é colocar 
os portugueses e outros 
povos perante um falso di-
lema, a armadilha de uma 
falsa opção”. 

O dilema ou armadi-
lha é: “ou eles [PS, PSD 
e CDS-PP], com a sua 
União Europeia neoliberal, 
federalista e militarista ou 
a inevitabilidade da extre-
ma-direita”.

Porém, para o líder 
comunista, “o dilema não 
está entre os que se dizem 

europeístas e que querem 
salvar a Europa contra os 
nacionalistas reacionários 
e a extrema-direita”, pois 
“os defensores da política 
neoliberal da União Euro-
peia não são opositores 
da extrema-direita xenó-
foba, são precisamente o 
inverso, alimentam-na”.

“Tem sido a política ne-
oliberal levada a cabo pela 
União Europeia e da qual 
os pretensos salvadores 
da Europa e seus gover-
nos não se demarcam que 
conduziu durante vários 
anos a apoiarem naciona-
listas reacionários e xenó-
fobos na Itália, na Polónia 
ou Hungria, que lhes ser-
vem de pretexto para dar 
credibilidade ao seu falso 
dilema”, disse.

rar uma hora. 
As críticas levaram, 

inclusive, algumas pes-
soas a abandonar as fi-
las e a desistir, porque 
o tempo de espera den-
tro da Câmara Municipal 
de Lisboa - depois de os 
cidadãos serem enca-
minhados para as res-
petivas mesas de voto - 
chegava a ser superior à 
espera no exterior.

O cenário repetiu-se 
no Porto, onde, a dez mi-

nutos do fecho das urnas, 
ainda havia muita gente a 
querer votar.

Os eleitores que desis-
tiram - ou que não conse-
guiram comparecer nas 
urnas, apesar de se terem 
inscrito para votar anteci-
padamente na assembleia 
ou seção de voto onde es-
tão recenseados, segundo 
a informação disponibili-
zada no site da Comissão 
Nacional de Eleições .

Segundo o Ministério 
da Administração Interna, 
o número total de eleitores 
que solicitaram o voto an-
tecipado em Portugal con-
tinental e nas regiões au-
tónomas da Madeira e dos 
Açores é de 19.562.Lis-
boa é o distrito com mais 
pedidos de voto antecipa-
do em mobilidade (8.851), 
seguido pelo Porto (3.014) 
e Coimbra (1.114).



PORTUGAL  EM FOCO Rio de JaneiRo, 23 a 29 de Maio de 2019

57º Aniversário do G.F. AlmeidA GArrett

Momento 
de emoção: 

presiden-
te Ernesto 

Boaventura 
e diretores 

diante do bolo 
festivo, com 

os compo-
nentes do 

aniversarian-
te, Almeida 

Garrett
Foi inesquecível a festa do 57º aniversário do G.F. Almeida Garrett, seus componentes nesta pose com 
elegância e beleza

Apresen-
tadora 

Margarete 
Correia, 
sempre 

com aque-
la energia, 

na foto 
com a 

linda com-
ponente, 

Camila Bo-
aventura

Bela 
imagem 
dos com-
ponentes 
mirins 
dando 
mais um 
show de 
atuação, 
incen-
tivados 
pelos 
seus 
compa-
nheiros

Domingo passado tive-
mos um grande aniversá-
rio, vivido na Casa da Vila 
da Feira e Terras de Stª 
Maria. Lá foram comemo-
rados os 57 anos de fun-
dação do Grupo Folclórico 
Almeida Garrett, que me-
receu toda pompa e ho-
menagens, pelo trabalho 
feito em prol da manuten-
ção da cultura raiz portu-
guesa, com bom gosto e 

Pose especial em comemoração ao 57º aniversário do Almeida Garrett, apresentando o colorido dos 
seus trajes regionais

atuações caprichadas, em 
nível absolutamente ele-
vado.

A festa estava linda. 
Muita gente da nossa co-
lônia foi prestigiar e co-
memorar o aniversário 
do Grupo. Foi uma tarde 
muito especial onde, mais 
uma vez, a garotada mos-
trou, com muita garra, as 
tradições portuguesas. 

Momento especial 
quando o presidente Er-
nesto Boaventura parabe-
nizou os componentes do 
G.F. Almeida Garrett pelo 
empenho e dedicação. 
Foram feitas homenagens 
e reuniram-se à volta do 
bolo e cantaram o tradicio-
nal “parabéns pra você”. A 
direção do Jornal Portugal 
em Foco, por Felipe Men-
des, esteve lá presente 
registrando o evento e pa-
rabenizando a todos pela 
linda festa.

Início da apresentação do Almeida Garrett, na sua festa de aniversá-
rio, no momento da apresentação da sua bandeira

A juventude não brinca em serviço e, deu um verdadeiro espetáculo de folclore, como de costume. Parabéns

Deu gosto ver a apresentação do Almeida Garrett, sempre com ale-
gria nas suas danças e cantares

Numa pose especial, 
vemos o presidente 
Ernesto Boaventura 
com a primeira-da-
ma, Rose Boaven-

tura,  amiga  Ana 
Paula e a apresen-

tadora e compo-
nente do Garrett, 

Margarete Correia, 

A tocata do G.F. Almeida é sempre uma atração. Em destaque, Ca-
milo Leitão e todos os músicos que a compoem

Presidente Ernesto Boaventura agradece o empenho e dedicação 
dos componentes do Almeida Garrett

O jovem 
compo-
nente 
Heitor, 
sempre 
dando 
show. Na 
foto, com 
a apre-
sentadora 
Margarete

Presidente 
Ernesto 
Boaventu-
ra, dando 
um show à  
parte, no do-
mingo festivo 
feirense

Lucia Boaventura com os amigos sr, Vieira primeiro diretor do Almei-
da Garrett,Neuzinha e Neuza Matos

Américo Saraiva marcou presença com um grupo de amigos, relem-
brando e festejando seu tempo de folclore

Presente na festa do Aniversário do Almeida Garrett, estava o casal 
Quilhermina esposo Manuel Pinto Aires

Mais amigos prestigiando o almoço festivo feireinse D. Manuela e 
Magalhães e amiga
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A Mega Adega Kanguru, realizou no 
último dia 15 de Maiode 2.019, mais 
um concorrido Wine Night, trazendo 
os melhores vinhos das melhores 
importadoras. Como de costume, 
os presentes receberam uma linda 
taça de cristal personalizada. Nesta 
noite tivemos presentes cerca de 17 
grandes fornecedores e importado-
res como:
Decanter (trouxe os vinhos Roc-
ca Delle Macie, San Lorenzo, Luigi 
Bosca, Los Intocables e Terranoble)
Casa Flora (trouxe os vinhos Old Vi-
nes, Yume, Monte do Castanheiro, 

Criado em Roble, NietoSenetiner).
Adega Alentejana (trouxe os vinhos 
Porto Noval, Tapada do Chaves, 
Manoella, MOB, Paulo Laureano, 
Pequeno Pinto, Pruno, CollePetrito 
e Cartuxa)
Pizzato Vinhas e Vinhos (trouxe 
os vinhos Concentus, Fausto Verve, 
Pizzato reserva e Legno)
TAHAA (trouxe os vinhos Ontañón 
reserva e rosé, Monte da Ravas-
queira, Ravasqueira)
Qualimpor (trouxe os vinhos Quinta 
do Crasto, Quinta dos Murças, Es-
porão, Assobio e Monte Velho)

La Pastina vinhos e massas e 
World Wine (trouxeram os vinhos 
Dal 1947, Coyam, Signos de Origen, 
Garzón)
Inovini (trouxe os vinhos Beronia, 
Los Vascos, Sibaris, Dona Paula e 
Achaval Ferrer).
PPS Vinhos (trouxe os vinhosA-
mantis, Dona Maria, Vallado e Álva-
ro Castro).
Devinum(trouxe os vinhos Cordil-
lera, Michele Chiarlo, Sasseo, Alte-
mura).
Rota do Azeite e Vinhos (Trouxe 
os vinhos Quinta dos Castelares, 

Flor do Côa, Palácio dos Távoras e 
o Quita dos Távoras.
Mistral (trouxe os vinhos D.V. Ca-
tena, Amancaya, Montes Alpha e o 
Montes).
Tivemos ainda a Importadora Kan-
guru, produtos Ceratti, Tirolez e 
Rana, oferecidos para degustação 
na farta mesa de frios, patês, pães 
variados e azeites, tudo com muita 
fartura e qualidade Não perca a pró-
xima Wine Night. Vá você também 
conhecer o Supermercado Kanguru 
e sua Mega Adega, que é referência 
no mercado de bebidas nacionais e 

importadas. Além das conceituadas 
marcas disponíveis, está sempre in-
vestindo em sua infraestrutura para 
lhe oferecer conforto e comodidade 
ao realizar suas compras. O Kangu-
ru, esta aberto sempre de segunda 
a sábado, das 8,30 às 20 horas, e 
está localizado à Rua Antonio de 
Barros, 285 no Tatuapé. Para sua 
maior comodidade possui estacio-
namento próprio com capacidade 
para até 100 automóveis com servi-
ço de manobrista. Fones 2296.6111 
- 2296.4569 - 2942.8877 e pelo 
WhatsApp 97483.6126 Vendas on-

line pelos sites www.kangurusuper-
mercado.com.bre www.megaade-
ga.com.br

Renomados importadores presentes no

Mega Adega Kanguru realizou mais um Wine Night 

QUALIMPOR  Ivani e o Cesar 
Servone.

O Prefeito da Cidade de Joanópolis Sr. Mauro Garcia a Sra. Carolina Araujo 
e o diretor da Mega Adega Kanguru Sr. Adriano Jeronimo.

Os diretores da Mega Adega Kanguru os irmãos Leila, Fernando e Liliam 
Jeronimo.

A diretora da Mega Adega Kanguru Sra. Liliam e o esposo Sr. Marcelo Tei-
xeira.

TAHAA – Vanice DEVINUM – Erica e Carmem P.P.S. VINHOS Eduardo Carriço
LA PASTINA Gustavo, a Nídia e o 
enólogo Raphael Sena. WORLD WINE Ricardo PIZZATO Sandra e Patrícia

ALENTEJANA Luciene DECANTER Yani e o Moisés
CASA FLORA o Renato a Jôsis e o 
Mario Caetano INOVINI MISTRAL Viviane

ROTA DO AZEITE Castilho, a Re-
giane e a Andressa

Sessão Solene na Assembléia
Comemorou os 45 anos da Revolução dos Cravos

Numa iniciativa da Casa de Portugal 
de São Paulo e do CC25A - Centro 
Cultural 25 de Abril, foi realizada no 
dia 29 de abril de 2019 no Plenário 
Juscelino Kubitschek de Oliveira da 
Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo em comemoração ao 
45º aniversário da Revolução dos 
Cravos, que em 25 de abril de 1974 
restaurou a democracia em Portu-
gal. Esta sessão solene foi realizada 
numa proposta do deputado Paulo 
Fiorillo. 
Compareceu ao ato, numeroso pu-
blico e diversas autoridaes entre as 

quais destacamos, representando 
a Assembleia Legislativa o depu-
tado Paulo Fiorillo, representando 
o Estado Português o Digníssimo 
Cônsul Geral de Portugal em São 
Paulo Dr. Paulo Jorge Nascimento, 
o presidente do Conselho da Comu-
nidade Luso Brasileira do Estado 
de São Paulo Dr. Manuel Magno, 
o presidente da Casa de Portugal 
comendador António dos Ramos e 
a diretora do Centro Cultural 25 de 
Abril Proª Dra. Luisa Moura repre-
sentando o presidente Eng.º Ildefon-
so Garcia.

Sr. José Grosso Natural de Mira
Comemorou seus 75 Anos de Vida
Foi no passado dia 24 de abril de 
2.019, que o amigo deste jornal há 
longos anos, Sr. José Batista de 
Jesus Grosso, socio da Imobiliária 
Mira, comemorou seus bem vividos 
75 anos de vida. Fazer aniversá-
rio é olhar para trás com gratidão 
e para frente com fé. Afinal fazer 
aniversário é ter a chance de fazer 
novos amigos, ajudar mais pessoas, 
aprender e ensinar novas lições, vi-
venciar outras dores e suportar ve-
lhos problemas. 
E foi o que fez o Sr. José Grosso que 
reuniu num conhecido restaurante, 
os filhos Amelia e Paulo Grosso, 
além das funcionárias Debora e 

Norma. 
O Sr. José Grosso nasceu a 24 de 
abril de 1944, no lugar de Portomar 
– Concelho de Mira , terra bem co-
nhecida da zona centro de Portugal, 
devido á sua Praia de Mira,  a única 
Praia da Europa a receber “Bandei-
ra Azul” da União Européia por 33 
anos consecutivos. É casado com 
a Sra. Durbalina Grosso há nada 
menos que 46 anos. Durante a sua 
vida, tem-se dedicado à contabili-
dade, ao magistério, ao ramo imo-
biliário e principalmente a familia, 
na educação dos filhos e das netas 
Nancy e Beatriz, as queridinhas do 
vovô. 

Na foto, José Grosso, os filhos Amélia e Paulo e as funcionárias Debora e Norma.

Dia 24.05.2019
Comemoração dos  87 anos do 
Centro Trasmontano
Teremos nesta noite a comemora-
ção dos 87 anos de fundação do 
Centro Trasmontano de São Paulo, 
para convidados no Salão Nobre do 
Hotel Maksoud, coquetel e sessão 
solene tendo como orador o Dr. Ro-
berto Costa.
Dia 25.05.2019
Noite Trasmontana na Casa de 
Brunhosinho 
A Casa de Brunhosinho de São 
Paulo, estará nesta noite realizan-
do a partir das 19 horas em sua 
sede, a sua tradicional Noite Tras-
montana, com apoio do Leite Gêge 
e do hotel PortuCálem. Teremos a 
exibição dos grupos anfitriões adul-
to e mirim. Comidas típicas, e muita 
animação com a tocata do Grupo 
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 fo-

nes (11) 2401.6580 com Juliana ou 
969234989 com Fabiana.
Comemoração dos  87 anos do 
Centro Trasmontano
Depois da sessão solene em come-
moração aos 87 anos de fundação 
do Centro Trasmontano de São 
Paulo, teremos para convidados, 
jantar e show do cantor Sidney Ma-
gal no espaço de eventos do Hotel 
Unique. 
Dia 26.05.2019
Festa em Louvor a Nossa Sra. de 
Fátima na Comunidade Gebeli-
nense
A Comunidade Gebelinense de 
São Paulo, estará em festa neste 
dia a partir das 12 horas em sua 
sede para venerar Nossa Sra. 
De Fátima. Teremos o habitual 
coquetel de entrada e a seguir o 
almoço tendo como carro chefe o 
saboroso Bacalhau à São Marti-
nho. Como atração teremos a Du-
pla Paulo & Jonatam e o Rancho 
Folc. Aldeias da Nossa Terra do 
Arouca São Paulo Clube. Infor-
mações e convites (11) 4484.4382 
– 966369871 Estrada Velha São 
Paulo – Bragança, 50 A – CEP 
07600-000 Serra da Cantareira – 
Mairiporã – São Paulo
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Oriente Médio chora Patriarca libanês Luz festeja “reconquista”
E já pede o 38.º título de campeãoA Corte de Lisboa constatou, 

rapidamente, depois do de-
sembarque no Rio de Janeiro, em 
1808, que não existia na capital 
brasileira um palácio, como na Me-
trópole, para acolher a Família Real 
– que chegara ainda sobressaltada 
pela longa travessia do Atlântico, 
tendo a bordo a Rainha Dona Ma-

ria I (1734 – 1816), A Piedosa, já 
bastante adoentada, e seu filho, o 
então Príncipe Regente Dom João 
VI (1767 – 1826),O Clemente, que 
seria coroado Rei, com a morte da 
mãe, na Cidade Maravilhosa. Os 
portugueses tinham deixado apres-
sadamente as águas do Rio Tejo, 
para escapar à invasão francesa, 
determinada pelo corso Napoleão 
Bonaparte (1769 – 1821), abando-
nando os majestosos aposentos 
do esplêndido Palácio de Queluz, 
nas redondezas de Lisboa. Mas, ao 
saber das dificuldades enfrentadas 
pela nobreza lusitana, um abastado 
libanês, Antún Elias Dibb, próspero 
comerciante no Rio de Janeiro, pre-
sentearia a Dom João VI sua pró-
pria residência, a preciosa Quinta 
da Boa Vista, no bairro, à época 
bucólico, de São Cristóvão – se-
gundo relata em diversos ensaios o 
maior dos intelectuais libaneses no 
Brasil do século passado, o escritor 
Mansur Challita (1919 – 2013), de 
família católica maronita, ex-Em-
baixador da Liga Árabe em Brasí-
lia e tradutor do islâmico Alcorão 
para o idioma de Luis de Camões 
(1524 – 1580). O solar, doado por 
Dibb, que, aqui, verteria o sobreno-
me árabe para o português Lobo, 
com corruptela de Lopes, seria 
convertido em Palácio Real, onde 
nasceriam a Rainha de Portugal, 
Dona Maria II (1819 – 1853), A 
Educadora, e o Imperador do Bra-
sil, Dom Pedro II (1825 – 1891), O 
Magnânimo. A quinta, bem como 
os seus fabulosos jardins, seriam 
transformados, posteriormente, na 
sede do Império Brasileiro, com a 
Independência, em 1822, e, a partir 
da Proclamação da República, em 
1889, em Museu Nacional. Mo-
narca, acima de tudo, generoso, 
conforme o epíteto, Dom Pedro II 
abriria os portos brasileiros à imi-

gração de milhares de cristãos do 
sagrado País dos Cedros, no final 
do século XIX, após sua memorá-
vel visita à Terra Santa, em 1876, 
quando conheceu Beirute, a capital 
libanesa, e o bíblico Monte Líbano, 
comovendo-se, sobretudo, com o 
calvário dos maronitas - seguido-
res do monge católico do século IV, 
São Maron, que tinham resistido ao 
cerco dos exércitos maometanos 
por quase 800 anos, sem renegar 
a fé, entrincheirados nas soberbas 
montanhas nevadas.  

Challita era um entusiasta de 
Dom Pedro II e apaixonado 

pela História de seus antepassa-
dos. “Os libaneses, que são os an-
tigos fenícios, chegaram ao Brasil 
há quatro mil anos, como provam 
as inscrições na Pedra da Gávea, 
no Rio de Janeiro, muito antes, 
portanto, do genovês Cristóvão 
Colombo (1451 – 1506) descobrir 
as Américas e o português Pedro 
Álvares Cabral (1467 – 1520) de-
sembarcar no Brasil” – observou 
em várias obras, com grande erudi-
ção, Challita, de quem fui contem-
porâneo no diário carioca O Globo, 
quando correspondente na Europa 
e Oriente Médio, e ele, articulista, 
na redação, de temas internacio-

nais. É no Brasil que se encontra a 
maior comunidade libanesa fora da 
pequena nação, de cerca de três 
milhões de habitantes, localizada 
no Mediterrâneo Oriental. Calcula-
se, segundo estudos de entidades 
vinculadas à imigração da pátria 
dos milenares cedros, que só no 
Brasil vivem, aproximadamente, 
seis milhões de libaneses e seus 
descendentes. E, não por acaso, 
repercutiu em todo Oriente Médio, 
mas também na Europa, principal-
mente na França, Estados Unidos 
e Brasil, o recente falecimento do 
incansável Patriarca Maronita, Car-
deal Nasrallah Boutros Sfeir (cuja 
foto ilustra a coluna), no último dia 
12 de maio, às vésperas de com-

pletar 99 anos, merecendo, inclusi-
ve, uma solene Missa em São Pau-
lo, quatro dias depois, na Catedral 
Nossa Senhora do Líbano. O ato foi 
celebrado pelo Arcebispo Maronita 
no Brasil, Dom Edgard Madi, de 63 
anos, acompanhado do alto clero 
católico e ortodoxo – com a partici-
pação, dentre outros, do Presiden-
te da atuante organização cristã 
Forces Libanaises no Brasil, o 
empresário Raymond Betty, de 53 
anos. O Cardeal Sfeir foi elevado 
a Patriarca em 1986 e, desde en-
tão, bateu-se, com firmeza, à frente 
da maioria dos libaneses, contra a 
ocupação militar do país pelas tro-
pas do regime da Síria – que dura-
ria de 1975 a 2005. Seis anos após 
a retirada dos invasores, aos 91 
anos, se tornaria, por orientação da 
Santa Sé, Patriarca Emérito, subs-
tituído pelo Cardeal Béchara Pierre 
Raï, de 79 anos, que continua no 
cargo. Também o atual Presidente 
do Líbano é um maronita, Michel 
Aoun, de 84 anos, eleito em 2016.            

Único país plenamente de-
mocrático e com fortíssima 

presença cristã entre as 22 nações 
integrantes da influente Liga Ára-
be, o Líbano deve a própria exis-
tência, sem dúvida, ao ardor pa-

triótico dos maronitas e, por isso, 
numa das mais tocantes homena-
gens póstumas feitas ao prelado, 
um anônimo muçulmano druso, da 
região do Chouf, ao Sul de Beirute, 
afirmou, durante o velório no Pa-
triarcado de Bkerké, sede episco-
pal dos seguidores de São Maron, 
na cordilheira do Monte Líbano: 
“O Cardeal Sfeir não foi apenas 
Patriarca dos maronitas, porém, 
de todos os libaneses” – confor-
me registrou o prestigioso cotidia-
no em língua francesa beirutiano, 
L’Orient-Le Jour, na edição de 15 
de maio. Admiradores dos maroni-
tas em todo o mundo, na verdade, 
choraram a morte do Patriarca da 
soberania do Líbano.

Dia 23.05.2019
Faz neste dia mais um ano do Falecimento do 
nosso estimado chefe Com. Joaquim Marques 
Mendes (diretor presidente do Jornal Portugal 
Em Foco); Com. Albino de Abreu Ferreira (funda-
dor da Casa de Portugal de Praia Grande e atual 
presidente); Priscila Gomes Souza (filha do Nas-
cimento); Samira Tauil; Rui Gonçalves (Vice Pre-
sidente do SAMPAPÃO, presidente da AIPESP  
e diretor da Panificadora Portugália); aniversario 
do ex-Vereador Wadih Mutran; Aniversario de 
casamento do Sr. Sidônio César Gomes com a 
Sra. Rosemary da Silva Gomes (Panificadora 9 
de Julho em Bragança Paulista que neste ano de 
2.019 comemoram seus 45 anos de casados).
Dia 24.05.2019
Antônio Honorato; Consuela Karina; Débora 
Cristina Carvalhais da Silva.
Dia 25.05.2019

Luis Artur; Sra. Fernanda Saraiva Rachas 
(Niquelação Cromazinco); 
Dia 26.05.2019
Aniversário de Casamento Sr. João Gaspar 
e Sra. Dulce Gaspar (ambos ex-componen-
tes do G. F. da Casa de Portugal); Sr. Alberto 
Valente Duarte (diretor e grande baluarte do 
Arouca São Paulo Clube); Sra. Tereza de Je-
sus Oliveira (Mãe do representante deste se-
manário em São Paulo Armando Torrão); Ma-
teus (filho do casal Sandra e Márcio e neto do 
casal Maria do Ouro e Armando Pires Pinto).
Dia 27.05.2019
Comemoram nesta data 54 anos de casados o Sr. Mota 
e D. Teodolinda; Sra. Maria Durbalina Grosso (esposa 
do amigo Sr. José Grosso, da Mira Imobiliária).
Dia 28.05.2019
Alessandra Zanicheli; Luis Artur Figueiredo 
Fernandes (filho do casal amigo Manuel Fer-

nandes (falecido) e Adelaide Fernandes); Sr. 
Manuel Moreira da Rocha (da Bauducco); 
Leonardo Aboláfio Puga; João Felipe (filho 
do casal amigo Valeria Patrícia e Dr. Julio 
Marques será que teremos festa??????).
Dia 29.05.2019
Rodrigo Augusto Cláudio (filho Álvaro Garcia); Os-
valdina Oliveira Ferreira (esposa do falecido amigo 
Sr. Manuel Teves Ferreira da Casa dos Açores); Ro-
drigo de Castro Mendes (neto Sr. Antonio de Castro 
e a Sra. Maria Alice de Castro ambos do Elos Sul); 
Sra. Rosa da Silva Brás (Grande Hotel Serra Negra).

Os mais de 64.000 adeptos que en-
cheram o Estádio da Luz tiveram uma 
tarde de futebol para mais tarde recor-
dar, com a vitória por 4-1 sobre o Santa 
Clara a valer o 37.º título de campeão 
nacional. Ainda o jogo de todas as 
decisões não tinha começado e o am-
biente já era de festa, tendo a equipa 
liderada por Bruno Lage, sido recebida 
por milhares de bandeiras vermelhas e 
brancas, acompanhadas por uma core-
ografia que desenhava um “37” gigante 
na bancada que fica de frente para o 
túnel de entrada dos jogadores no rel-
vado. Os cânticos ininterruptos pediam 
um golo das ‘águias’ e o goleador suíço 
Seferovic, decidido em ser o melhor ‘ar-
tilheiro’ do campeonato, objetivo que al-
cançou, fez a vontade da massa adepta 
ao quarto de hora de jogo, numa rota-
ção espetacular, após passe primoroso 
de Samaris. A Luz explodiu de alegria 
e o 2-0 de João Félix, alguns minutos 
depois, deu novo impulso ao público, 
que gritava a plenos pulmões “ninguém 
para o Benfica”, entusiasmado com a 
dinâmica ofensiva dos ‘encarnados’. 
Mas foi o terceiro golo, da autoria do 
supersônico Rafa, ainda antes do in-
tervalo, que acabou com quaisquer dú-
vidas que persistissem na mente dos 
adeptos. “O campeão voltou”, ouviu-se 
na Luz até chegar o intervalo. Durante 
o tempo de descanso, estava reserva-
da uma surpresa para o público da Luz, 
que teve a oportunidade de aplaudir a 
equipa feminina de futebol do Benfica, 
que poucas horas antes, conquistou 
a Taça de Portugal, frente ao Valada-
res Gaia, e que teve a oportunidade 
de sentir o ‘calor’ dos benfiquistas. As 
‘meninas da Luz’ sentiram o reconhe-
cimento dos adeptos e deixaram o rel-

vado novamente para os rapazes, que 
entraram no segundo tempo a todo 
o gás, mantendo o frenético ritmo de 
jogo, com ataques constantes à baliza 
do Santa Clara, que também ia tendo 
as suas oportunidades.
Certo é que Seferovic bisou aos 56 
minutos e na Luz, com os 4-0 no mar-
cador, já não havia dúvidas: o Benfica 
ia ser campeão pela 37.ª vez. Logo a 
seguir, surgiu na zona da claque No 
Name Boys uma faixa a pedir o 38.º 
campeonato, mostrando que as expec-
tativas para a próxima época são tão 
elevadas, como sempre têm sido desde 
a fundação do clube, em 1904. Nem o 
golo do Santa Clara, marcado perto da 
hora de jogo pelo central brasileiro Cé-
sar, arrefeceu os ânimos dos 64.064 
espectadores que encheram a Luz, até 
porque o ex-benfiquista fez questão de 
não festejar, honrando o seu passado 
ligado às ‘águias’. Pouco depois, nova 
explosão de alegria no estádio, desta 
feita com o golo do Sporting no Dra-
gão, que dificultava ainda mais a já 

quase impossível missão do FC Porto. 
O ‘craque’ brasileiro Jonas também 
recebeu uma sonora ovação quando 
entrou para o lugar da nova ‘jóia da 
coroa’, João Félix, o menino que joga 
como os grandes e que já conquistou 
o coração dos benfiquistas. Samaris, 
que renovou recentemente contrato 
com os ‘encarnados’, também foi ova-
cionado de pé quando cedeu a vez ao 
‘renascido’ Taarabt, que termina a épo-
ca como campeão depois de um longo 
calvário com a águia ao peito. Estava 
na hora da onda vermelha explodir de 
vez, com as bancadas a homenagea-
rem os seus heróis, que até ao apito 
final ainda ameaçaram marcar por di-
versas vezes, com Jonas a assumir o 
protagonismo, como é seu hábito. A 
verdade é que a bola não entrou no-
vamente, mas a vitória robusta estava 
consumada, os três pontos garantidos, 
e a tão ambicionada ‘reconquista’ al-
cançada. E a Luz aplaudiu os seus no-
vos campeões. PARABÉNS AO TÉC-
NICO E SEUS MENINOS.

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

740, o Programa “Heróis do Mar”, ambos com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.
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Luís Filipe Vieira con-
sidera que o 37.º título 
do Benfica, alcançado 
no sábado, “foi a vitória 
da verdade desportiva e 
da afirmação de uma es-
tratégia vencedora que, 
com base na aposta na 
formação, permite ambi-
cionar ainda mais para 
o futuro”. Numa mensa-
gem anexada à news-
letter diária do clube, o 
presidente encarnado 
lembrou os vários regis-
tros da equipe. “Esta vi-
tória foi justa e inequívo-
ca. Feita de uma 2.ª volta 
absolutamente extraor-
dinária, histórica e com 

Luís Filipe Vieira: «Foi a vitória
da verdade desportiva e da afirmação 

de uma estratégia vencedora»

números avassaladores. 
Ganhamos os dois jogos 
ao nosso mais direto ri-
val. Ganhamos cinco 
e empatamos apenas 
um dos seis jogos con-

tra FC Porto, Sporting 
e Sp. Braga. Igualamos 
o recorde de gols mar-
cados da nossa história 
(103). Marcamos mais 
29 gols do que o segun-

LIGA NOS 2018 - 2019
JORNADA 34

LIGA Ledman 2018 - 2019
JORNADA 34

do classificado e tive-
mos o melhor marcador, 
Seferovic, com 23 gols”, 
acrescentou, elogiando 
Bruno Lage, “que perso-
nificou na perfeição toda 
a cultura e filosofia que 
se procurou desde a pri-
meira hora implementar 
com a aposta no Seixal”.

Vieira frisou ainda 
que o Benfica “reforçou 
a hegemonia no futebol 
português”. “Assim, com 
a solidez patrimonial e 
financeira que vivemos, 
temos a estabilidade e 
a força necessária para 
olhar o futuro com enor-
me confiança”, garantiu.

A mensagem do presidente do Benfica após a conquista do título

 Foi ainda no parque de 
estacionamento no Estádio 
do Dragão que Frederico 
Varandas, presidente do 
Sporting, manifestou a sua 
preocupação com alguns 
lances ocorridos no jogo 
entre dragões e leões, da 
mesma forma que pediu 
um árbitro «com coragem» 
para a final da Taça de Por-
tugal, que as duas equipes 
disputam no próximo sába-
do, pelas 17.15 horas, no 

eXpOsiÇÃO NA FpF em ANÁLise NA
RessAcA DO cLÁssicO NO DRAGÃO

Estádio Nacional. «Agora 
que a Liga terminou, gosta-
va de apelar às instituições 
para não irem de férias, 
pois temos um jogo muito 
importante no próximo fim 
de semana, que é a final da 
Taça [...] Peço que apareça 
um árbitro com coragem», 
disse então, entre outras 
coisas, apresentando até 
um lado irónico nas suas 
declarações.

A BOLA sabe, pois, que 

os leões estão neste mo-
mento a ponderar apresen-
tar uma exposição ao Con-
selho de Disciplina (CD) 
da FPF com alguns lances 
ocorridos no clássico de sá-
bado à noite, com foco em 
algumas faltas cometidas 
por Felipe e Militão, ambos 
defesas dos portistas - a 
forma como Bruno Fernan-
des, Diaby e Acuña foram 
abordados em alguns lan-
ces também justificam o 
atento olhar dos leões.

Além disso, durante a 
confusão instalada após 
a expulsão de Corona, já 
perto do final do encontro, 
os leões analisam uma 
eventual agressão de Sér-
gio Conceição, treinador 
portista, a Renan, guarda
-redes do Sporting, que a 
determinada altura, e no 
meio dos empurrões e tro-
ca de insultos, a ponto da 
Polícia de Segurança Pú-
blica ter de intervir, acabou 
estatelado no relvado.

Os leões decidem se 
avançam, ou não, com 
uma exposição para a CD 
da FPF, com queixa contra 
o FC Porto, ainda durante 
o dia de hoje, de forma a 
que este organismo possa 
analisar o documento na 
habitual reunião das terças-
feiras e tomar as suas deci-
sões, se for caso disso.

O Vitória de Guimarães 
assegurou h a última vaga de 
acesso à Liga Europa da pró-
xima temporada, após garantir 
o quinto lugar da I Liga de fu-
tebol, na 34.ª e última jornada.

 No duelo para decidir quem 
finaliza em quinto, o Vitória de 

Vitória de Guimarães garante acesso à Liga Europa
Guimarães foi vencer por 3-1 
ao terreno do Moreirense, que 
caiu para o sexto posto.

O emblema vimaranense 
juntou-se na Liga Europa ao 
Sporting, que é a única equipa 
portuguesa que terá acesso 
direto à fase de grupos, e ao 

Sporting de Braga. O Benfica, 
que conquistou o campeonato, 
já sabe que vai disputar a fase 
de grupos da Liga dos Campe-
ões, enquanto o FC Porto vai 
ter de disputar a terceira pré-e-
liminatória e os ‘play-offs’ para 
se juntar aos ‘encarnados’



Marcelo Rebelo de 
Sousa felicitou, este do-
mingo, o Benfica pela 
conquista do 37.º título 
de campeão nacional. E 
comentou as palavras de 
Bruno Lage nos festejos 
no Marquês de Pombal.

«Tal como noutras cir-
cunstâncias em que dirigi 
as minhas saudações e 
felicitações nos anos do 
meu mandato em todas 
as competições, nomea-
damente na Liga, e numa 
a que tradicionalmente o 
Presidente da Repúbli-
ca preside, que é a final 
da Taça, também agora 

MARCELO REBELO DE SOUSA FELICITA
BENFICA E COMENTA PALAVRAS DE LAGE

Em 2019/2020, os 
dragões vão entrar inevi-
tavelmente pressionados 
pela obrigatoriedade de 

OS POSSÍVEIS ADVERSÁRIOS DOS DRAGÕES
NA 3.ª PRÉ-ELIMINATÓRIA DA CHAMPIONS

terem que realizar qua-
tro jogos para voltar a 
integrar o restrito lote de 
32 clubes que serão divi-

A saída já confir-
mada de Massimilliano 
Allegri do comando téc-
nico da Juventus tem 
gerado bastante falató-
rio na Imprensa interna-
cional, numa altura em 
que em Itália avançam 
que Cristiano Ronaldo 
sugeriu o nome de José 
Mourinho para assumir 
o banco de suplentes 
da Juventus.

Avança a Gazzetta 
dello Sport que Mouri-
nho é um dos nomes 
apoiados por Ronaldo 
para assumir as rédeas 

RONALDO SUGERE
TÉCNICO PORTUGUÊS

PARA O LUGAR DE ALLEGRI
do clube, referindo ain-
da que os conflitos en-
tre jogador e treinador, 
durante a passagem de 
ambos no Real Madrid, 
estão já colocados para 
trás das costas.

Apesar do peso 
de Cristiano Ronaldo 
no balneário, e conse-
quentemente na deci-
são quanto ao futuro 
treinador, o nome de 
Simone Inzaghi – trei-
nador da Lazio – con-
tinua a ser apontado 
como grande favorito 
ao lugar de Allegri.

aproveito para felicitar o 
Sport Lisboa e Benfica 
por esta vitória», disse 
Marcelo Rebelo de Sousa 
aos jornalistas.

Nos festejos do título 
no Marquês de Pombal, 
Bruno Lage deixou pedido 
de reflexão aos adeptos 
do Benfica.

«Se vocês tiverem a 
exigência que têm no fu-
tebol com outros aspetos 
do nosso Portugal – eco-
nomia, educação, saúde 
– vamos ser um país me-
lhor», afirmou o treinador 
dos encarnados.

Palavras que o Presi-
dente da República foi ins-
tado a comentar.

«Sabe o que penso so-
bre matéria de exigência, 
eu acho que os portugue-
ses devem ser exigentes, 
ponto final parágrafo. Sem-
pre, em tudo. A começar 
no básico dos básicos, que 
é a educação», sublinhou.

A presença de Jorge 
Jesus no confronto do úl-
timo sábado entre Atlético 
Mineiro e Flamengo, no 
Independência, pelo Bra-
sileirão, chamou bastante 
atenção de torcedores e, 
principalmente, jornalis-
tas. A BOLA Brasil apurou 
que o treinador português, 
que curiosamente chegou 
a negociar com o próprio 
Galo no fim de abril, está 
no Brasil apenas para ob-
servar jogadores e estrei-
tar relacionamentos. 

Não há neste momen-
to qualquer possibilidade 
de JJ aceitar um trabalho 

Terminado o campeo-
nato, o Sporting vira aten-
ções para a final da Taça 
de Portugal. No próximo 
dia 25 de maio, leões e 
dragões defrontam-se no 
Estádio Nacional.

Depois da derrota 
diante do Aves (1x2) na 
final da temporada pas-
sada, Bruno Fernandes 
quer uma equipe ambi-
ciosa para retificar a ima-
gem de 2018.

BRUNO FERNANDES DÁ O 
MOTE PARA A FINAL DA TAÇA

«Toda a gente tem no-
ção do quão prestigioso é 
poder estar numa final que 
se disputa no Jamor. Va-
mos jogar contra uma das 
equipas mais fortes que 
podíamos apanhar, mas 
vamos fazer de tudo para 
sair de lá vencedor. Que-
remos conquistar o que 
não conseguimos no ano 
passado», atirou o capitão 
leonino em declarações à 
Sporting TV.

‘TOUR’ DE JORGE JESUS PELO
BRASIL É PARA OBSERVAR JOGADORES

no país, uma posição que 
foi tomada assim que foi 
procurado por Atlético e 
Vasco da Gama. Na oca-
sião, ficou honrado pelo 
interesse de ambos, re-
velou ter enorme carinho 
pelo futebol brasileiro, 
mas reforçou que a priori-
dade agora é assumir um 
clube de ponta na Europa.

No Brasil, segundo o 
nosso jornal avançou, o 
português vai acompanhar 
pelo menos mais duas par-
tidas, sendo uma em São 
Paulo e outra no Rio de Ja-
neiro. Depois, segue direto 
para Riade, onde tem com-

didos em oito grupos de 
quatro emblemas cada.

 Embora a identidade 
das equipes que terão 
acesso à 3.ª pré-elimina-
tória da liga milionária, 
precisamente o ponto 
de partida dos azuis e 
brancos para a próxima 
epopeia europeia, possa 
ainda vir a sofrer alte-
rações, por estar forte-
mente condicionada pe-
los resultados das 1.ª e 
2.ª pré-eliminatórias, já 
é possível perceber que 
o FC Porto poderá cru-

zar-se com Club Brugge, 
Olympiakos, PSV Eindho-
ven ou um clube russo 
(Lokomotiv de Moscovo 
ou Krasnodar).

Com estatuto de ca-
beça-de-série também no 
sorteio do play-off, para 
essa etapa derradeira an-
tes da fase de grupos já 
são conhecidos dois po-
tenciais opositores dos 
dragões: um é o Lyon, 
que concluiu o campeo-
nato francês em 3.º lugar, 
o outro é o Basileia, 2.º 
classificado da liga suíça.

promissos particulares.
Jorge Jesus, recor-

de-se, está livre desde 
janeiro, quando deixou o 
comando do Al Hilal, da 
Arábia Saudita. Poucas 

semanas depois, fechou 
contrato para ser repre-
sentado pelo agente is-
raelense Pini Zahavi, que 
tem muita moral no mer-
cado europeu.
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“Caindo aos pedaços”

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

Repetimos na nossa coluna o título do jornal O 
Globo, de 18 de maio, porque é o que mais define 
o momento caótico da cidade as frequentes en-
chentes não são apenas respostas às agressões 
impostas pelo homem à natureza, mas também 
o resultado trágico de uma política negligente 
de conservação. Ruas, calçadas e praças sujas, 
abandonadas; encostas despencando, viadutos, 
túneis e pontes em risco de desabamento, ár-
vores inadequadamente podadas caindo por to-
dos os cantos. Isso só para falar do desleixo em 
ações fundamentais de conservação, pondo em 
risco a vida das pessoas.

Mas há também o crime contra a educação. 
Escolas caindo aos pedaços; uniformes e livros 
que não chegam; merenda ruim; níveis educa-
cionais baixíssimos, segundo o IDEB.

E o estado de calamidade na saúde. Clínicas 
da família fechadas, outras abertas só de facha-
da, sem atender por falta de material ou mesmo 
profissionais; pessoas morrendo nas emergên-
cias, sem atendimento, simplesmente porque o 
prefeito não pagou os terceirizados.

Falta tudo, de insumos aos tomógrafos, que 
nunca foram instalados após compra realizada 
há seis meses atrás. 

Afinal, o Prefeito já assumiu? Será impea-
chmado ou continuaremos sofrendo a angústia 
do medo, da incerteza e da falta de comando?

O Rio de Janeiro parece que já se acostumou 
a não ter prefeito. Mas quando tudo começa a 
desabar, até a cobertura do túnel acústico, vem 
de novo a pergunta sem resposta: por anda o 
Prefeito? Quem sabe vagando pelas ruas, so-
nâmbulo que teima em não acordar, com medo 
de novas tragédias, ou quem sabe, de perder o 
trono que jamais ocupou.

Mesa do Conselho Deliberativo da eleição para o Conselhos, Diretor e Fiscal - biênio 2019/2021.
Luís Cláudio Ribeiro - Presidente do CD – Asdrubal Rodrigues - 1º Secretário do CD – Paulo César Mo-
reira - 2º Secretário do CD – Fernando Martins Soares - atual presidente do Conselho Diretor – Nilton 
Soares Bastos - Presidente eleito do Conselho Diretor – Eleição realizada em 14/05/2019

Conselho Deliberativo Do arouCa barra Clube
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Apesar do sábado chuvoso. A Aldeia 
Portuguesa esteve bem movimentada 
com o público chegando com seus fami-
liares.

Após fazerem suas compras, sabore-
aram a deliciosa gastronomia portugue-
sa que é preparada, especialmente, pelo 
Carlinhos e sua esposa Ilda e equipe 
de colaboradores do Cantinho da Con-
certina. Não esquecendo os deliciosos  
vinhos portugueses. É, realmente uma 
Aldeia Portuguesa, sem deixar de men-
cionar, apresentação da Tocata do Ca-
deg que sempre   dá aquele show para 
todos os presente que lá vão para uma 
tarde de muita alegria.

sábado aNIMado Na aldeIa PoRTUGUesa
Amigos 

prestigiando o 
Cantinho das 
Concertinas, 
onde o Carli-
nhos, recebe 

todos com mui-
to carinho. Na 

foto, os empre-
sários Orlando 

Pereira da 
Empresa Big 

Store, Humber-
to Mendonça 
presidente da 
Casa Unidos 
de Portugal, 
com demais 

amigos

Cláudio San-
tos e Amigos 
dando mais 
um show 
com seu Bai-
larico, na fa-
mosa Aldeia 
Portuguesa 
do Cadeg
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Serões das Aldeias festejou N.Srª de Fátima e as Mães
Bonita imagem 

do celebrante 
em sua devo-

ção à N.Srª de 
Fátima, diante 

dos andores 
das Imagens 
de Santo An-

tonio e Nossa 
Senhora de 

Fátima, , 
levados pelos 
componentes 

do Rancho 
Serões das 

Aldeias 

Linda 
imagem 
dos compo-
nentes do 
Serões das 
Aldeias e 
as mães 
presentes, 
sendo 
homenage-
adas

Um grande do-
mingo para família 
do G.F. Serões das 
Aldeias que home-
nageou N.Srª de Fá-
tima, com um belís-
simo Ato Religioso, 
tendo a presença do 
Padre José Brito Ter-
ceiro, da Paróquia 
Santo Antônio dos 
Pobres, que realizou 
uma linda oração, 
em louvor à N.Srª de 
Fátima. Durante o 
evento, as mamães 

presentes foram ho-
menageadas pelos 
componentes do Se-
rões das Aldeias. O 
cardápio constou de 
churrasco completo, 
sardinha na brasa e 

o conjunto Amigos do 
Alto Minho, colocan-
do todos os presen-
tes  para dançar. Mas 
à tarde uma magnífi-
ca apresentação do 
G.F. Serões das Al-

deias, com seus be-
los trajes e dançares. 
Que show bacana da 
moçada! Merecem 
os parabéns de todos 
que se orgulham do 
folclore português

Mesa do 
presidente do 

G.F. Serões 
das Aldeias, 

Sr. Manuel 
Ramos, irmã, 

Maria, demais  
amigos

Prestigiando o domingo social na Casa de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro, o benquisto casal, D. Perci e Sr. Domin-
gos, proprietário do Restaurante Glória, na rua do Acre nº 
6, sempre felizes ao lado de amigos

Outra mesa de destaque no almoço: Gilberto Moreira, Jo-
aquim Alves, Maria Helena e Nelson da Luz, prestigiando 
o evento

Presença de amigos no almoço dos Serões da Aldeia: o 
casal de radialistas, Idália e Maneca, D. Florbela e o com. 
Afonso Bernardo e Fátima Paiva

Magnífica apresentação do G.F. Serões das Aldeias, onde, mais uma vez, mostrou sua 
guarra ao representar o regionalismo de nossa terra



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
ABUNDÂNCIA.

 ACEITAR AMOROSAMENTE AS PESSOAS E 
SITUAÇÕES SABENDO

QUE AQUI E AGORA TUDO NA HORA 
E LUGAR CERTOS.

EU SOU VIDA ABUNDANTE
E O AMOR DE DEUS VIVE EM MIM

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.

famILIa ceRVeIRa

Maneca
maNeca e IdaLIa 

aguaRdam oS amIgoS e 
agRadecem a PReSeNça

Domingo passado, na Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, um registro todo  especial com um almoço, 
comemorativo ao Aniversário do Rancho Folclórico Almeida Garrett, a quem dou os parabéns,  pela linda apresen-
tação, no dia em que completaram  57 anos de existência. Como vemos neste lindo cenário fotográfico, pessoas  
que enaltecem a Comunidade Luso-Brasileira. À esquerda, sentados: Dr. Fernando  Carrasqueira, com sua esposa, 
D. Luzía  Carrasqueira, casal nota mil. Na sequência o amigo Alfredo e D. Olga, pessoas muito queridas e de pé o 
jovem Guilherme ao lado do Sr. Fernando de Sá Alves, Diretor Social da Casa, Sr. Antônio Silva, Vice-Presidente da 
Casa, a seguir, Dr. Bruno Freitas, Presidente do Conselho da Casa, a seu lado, Sr. Ernesto  Boaventura (Presidente)  

Atenção, Domingo dia 26 de Maio, grande almoço 
festivo aos 38 anos do Programa de Rádio, Bra-
sil Portugal Aqui Agora. Maneca e Idália contam  
com vocês, às 12 Horas, na Casa Vila da Feira,  Rua 
Haddock Lobo 195 na Tijuca. Até Domingo, se Deus 
quiser.

LINda meSa feIReNSe, deStaque da SemaNa

Sábado passado, os amigos do Rancho 
Folclórico  Serões das Aldeias, foram ao  
nosso Programa: Portugal Brasil Aqui e 
Agora, ficando também para o Progra-
ma: Portugal Canta Brasil, dos amigos: 
Antônio Simões e Simões Junior, a fim 
de divulgar a festa de  Aniversário do seu 
Grupo Folclórico. Como  vemos na foto, 
Junior e seu Pai, Antônio Simões, feliz 
porque acaba de chegar de Portugal, 
com mais uma das suas excursões. Na 
sequência vemos Márcio, com sua es-
posa, D.  Andrea. Na sequência o amigo 
Eduardo com sua esposa D. Jane, de-
pois  o grande acordeonista, amigo Re-
nan e a seu lado, Dona Idalia, Diretora 
do Programa, fico muito grato ao amigo 
Eduardo, que na hora da nossa prece, 
acompanhado pelos colegas, cantou a 
linda musica, 13  de Maio, ficando as-
sim, a prece mais enriquecida, obrigado 
amigos e muita saúde para todos.

aLegRe VISuaL Na RadIo metRoPoLItaNa

coSteLada gaúcHa Na caSa do mINHo

PaRaBeNS Á gRaNde dIVa NeumaRa

Pé de Valsa da Semana 
com Louvor a deus

Domingo passado grande almoço festivo em 
louvor ao dia das Mamães e à nossa Senhora 
de Fatima, organizado pelos componentes do 
Rancho Folclórico, Serões das Aldeias, rea-
lizado na Casa Trás os Montes, onde para-
benizo toda a Diretoria, pelo belo atendimen-
to aos  presentes. Como vemos neste lindo 
cenário fotográfico, pessoas que gostam dos 
bons acontecimentos da nossa Comunidade. 
Da esquerda para direita, D., Alice Abreu, de 
pé o amigo, Presidente Sr. Ismael Loureiro, 
o Ex. Presidente, amigo Antônio Paiva, na 
sequência, D. Idalia,  , Comendador, Afonso 
Bernardo Fernandes, sua  esposa D. Florbe-
la e Dona Fátima Paiva, Ex. Primeira Dama 
da Casa. Aproveito para dizer aos amigos 
leitores, que o amigo, comendador,  Afonso  
Bernarndo Fernandes fez  cirurgia de catara-
tas e, graças a Deus, tudo bem, está na reta 
final, já começando  a frequentar as festivida-
des   Luso-Brasileiras que tanto gosta. Para-
béns a todos e muita saúde. 

domingo contagiante no solar transmontano

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.: Isaura Milhazes

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

Reservas: tel.: 9897-4717 (maneca)

“PoRtugaL BRaSIL
aquI e agoRa”,

Os meus amados amigos do coração, D. Laura Cer-
veira e Comendador Cerveira, sempre curtindo a   fa-
mília linda  e amando-se cada vez mais. Muitas bên-
çãos.ABRAÇOS  FADISTAS.

NoSSa SeNHoRa de 
fÁtIma, mÊS de maRIa

A minha grande 
amiga, Neumara, 
grande  musicista, 
excelente cantora, 
brilhando cada 
vez mais, artisti-
camente. Na foto: 
Cantando com um 
Músico Maravi-
lhoso. Foi linda a 
sua apresentação 
na Câmara dos 
Vereadores. (ami-
ga não esqueça o 
sal grosso) kkkk. 
MUITAS BEN-
ÇÃOS.

Tarde maravilhosa, na Casa do Minho. Dire-
ção do nosso amigo Maciel e sua linda es-
posa, recepcionados pelo Presidente nota 
mil, Agostinho dos Santos, foi maravilhoso. O 
jornalista, Igor Lopes, ciceroneando o grande 
amigo, escritor, político e historiador, Dr. João 
Morgado, Chefe de Gabinete da Câmara de 
Belmonte, Portugal. Terra de Pedro Alvares 
Cabral, Dr. João Morgado, Mestre em Lite-
ratura, com vários livros editados, lançando, 
agora, no Brasil o Livro de contos, (O pássaro 
dos Segredos), na foto: Dr. Flávio Martins, Dr. 
João de Deus, Consul Adjunto do consulado 
de Portugal no Rio de Janeiro, Presidente 
Agostinho dos Santos, Maria Alcina e o escri-
tor e historiador, politico, João Morgado, ofe-
recendo a sua última obra literária, aos ami-
gos. Fotos de Igor Lopes. Muitas bênçãos.

feLIZ aNIVeRSÁRIo dR.aNtoNIo maNueL

Oitenta anos, festejados na Casa de Trás os Montes, em grande estilo. Médico  transmontano de Rebordelo, 
grande amigo do Brasil, fez questão de  vir ao Brasil festejar uma idade tão significativa. Na sua amada CASA 
DE TRÁS OS MONTES, onde imperou a magia do amor aos amigos, filhos e familiares tão queridos. Resi-
dente em TRÁS OS MONTES, com sua bela esposa, a simpática e  elegante Dra. Zita. Buffet maravilhoso, 
super  sofisticado,  assinado pelo Mestre Isidro, o melhor do Rio de Janeiro. Organização e decoração  das 
minhas queridas amigas, Maria da Graça Sá, e Alice Abreu. Na foto: Dra. Zita, Dr. Antônio  Manuel, o casal 
Alice e Antônio Abreu, Maria da Graça e Horácio de Sá, Maria Alcina e minha filha, Dra. Alcinéli, que trabalhou 
com o Dr. Antônio Manuel, na Beneficência Portuguesa. Muitas bênçãos. Abraços fadistas

muIto amoR No aLmoço do dIa daS mÃeS
O carinho e muito afeto da minha amada Ângela, Al-
cinéli e Soraia. Só faltou a Eliane,  estava em S. Pau-
lo. Obrigada Senhor, por tantas bênçãos.

Agora sim, depois de alguns problemas de saúde, com 
o amigo, Antônio Ribeiro, está de volta com a graça de 
Deus. Como vemos na foto com  sua estimada esposa, 
D. Maria Antónia que, no domingo passado, na Casa Vila 
da Feira deram o seu recado costumeiro, na pista de 
Dança. Parabéns, casal amigo, que Deus esteja sempre 
do vosso lado, vos  abençoando e a todos  também, Para 
a alegria geral. 

Nossa 
Senhora 

de Fátima, 
mês de 
Maria.

Que nossa 
Senhora de 

Fátima e 
seus Pas-

torinhos 
abençoe as
Comunida-

des Por-
tuguesas 

do Mundo 
Inteiro
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Mesa do 
Presidente 
José Hen-
riques, seu 
pai Júlio 
Robalo, ir-
mão João-

A  Tocata 
do Rancho 

Folclórico 
Bemvinda 

Maria é 
sempre 

uma atra-
ção, com 
a partici-

pação da 
primeira 

-dama 
Verônica 

Trindade e  
diretora de 

folclore

A mo-
çada do 
Rancho 

Folclórico 
Bemvinda 

Maria, 
brilhou, 

na quarta 
festa por-

tuguesa

Cada apresentação é um show à parte. Parabéns a todos pela dança e a vontade de 
divolgar a nossa cultura

Amigos e empresário, Luis Albuquerque da Empresa Orla Cereais e Francisco Torrão 
dos famosos Biscoitos Globo, sua respectivas esposas, Sras Olinda e Eneida, a amiga 
Edna Amaral, com sua netinha

Muito ativa a vida 
social da Família 
Beirã, com a pro-
gramação, cada vez 
melhor e agradável. 
Finalizando o mês 
de maio aconteceu 
a 4º Festa Popular 
Portuguesa, para a 
satisfação da nossa 
Comunidade.

Abrindo os traba-
lhos, o Conjunto Tí-
picos da Beira Show, 
com o Rogério e sua 
turma “agrandando” 

com um repertório 
muito bom, animado 
e versátil.

O cardápio, sem-
pre de qualidade, 
ofereceu churras-
co, bifanas de boi, 
febras de porco, 
costela à chanfana, 
empadão de baca-
lhau, arroz de polvo, 
Tripa lombeira, tudo 
preparado com mui-
to capricho.

A atração maior 
da tarde, sem dú-

vida, foi a apresen-
tação do Rancho 
Folclórico Benvinda 
Maria, que adentrou 
ao salão com muita 
elegância, charme 
e muita raça, reali-
zando uma belíssi-
ma apresentação, 
deixando o público 
encantado; enfim, 
um dia perfeito. Pa-
rabéns ao presidente 
José Henrique e sua 
diretoria pela festa 
do domingo passado.
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Modo de preparar:

Leila Monassa 
Pão de azeite com 
azeitona e alecrim

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 – 31 – Sexta-Feira – 20hs – Fado Vadio 
com Victor Lopez no Restaurante Costa Verde. 
O guitarrista Victor Lopez apresentará no Res-
taurante Costa Verde grandes sucessos do Fado 
nas vozes de vários convidados.
JUNHO – 1 – Sábado – 19hs – Grande Arraial Mi-
nhoto - Santoinho. Tradicional festa típica portugue-
sa, regada a sardinha portuguesa, febras, drumet 
de frango e linguiças assadas na brasa. Delicie-
se também com batatas e cebolas cozidas, feijão 
manteiga e arroz, e os tradicionais caldo verde e 
broa de milho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos 
de vinhos servidos bem geladinho. Para animar a 
festa os conjuntos “Amigo do Alto Minho” e “Trio 
Josévaldo”. O folclore minhoto, além do som dos 
Bumbos e Gigantones, e as “Marchas luminosas”.
JUNHO – 9 – Domingo – 12hs –  Quinta de 
Santoinho –  Grande Arraial Minhoto. Show com 
o conjunto Amigos do Alto Minho e participação 
do Rancho Folclórico Luis Vaz de Camões. Comi-
das típicas e muita diversão! Venha beber vinho 
do pipo

CASA DA VILA DA 
FEIRA E TERRAS DE 

SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542
MAIO – 26 – Domingo – 12hs – Trinta e oito 
anos do Programa “Portugal Brasil Aqui e Ago-
ra” Cardápio: Churrasco self-service, com grande 
variedade de carnes e saladas. Atrações: grande 
fadista Maria Alcina, João Mossorá. Para dançar, 
Conjunto Amigos do Alto Minho, participação es-
pecial Isaura Milhazes.
JUNHO – 2 – Domingo – 12hs – Almoço Social. 
Salão Nobre. Cardápio Variado. Música por cvon-
ta do Conjunto Som e Vozes

CASA DE 
TRÁS-OS-MONTES 

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

Tel: 2284-7346
JUNHO – 16 –Domingo – 12:30h – Salão Nobre 
da Casa Abertura do Almoço com baile animado 
pela bando Típicos da Beira Show. 15hs Início do 
Show do Cantor Mário Simões apresentação ficará 
a cargo do jornalista e Locutor de Rádio e Tv. Car-
los Bianchini. O Show contará através das músicas, 
imagens, textos e telões, a sua trajetória artistica ao 
longo dos seus 5o anos.

CASA DAS 
BEIRAS

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

JUNHO – 2 – DOMINGO – 12;30hs. Araia Beirão 
Cardápio: caldo verde, salsichão, milho cozido, 
churrasco completo empadão, sardinha portu-
guesa e acompanhamentos. Sobremesa: Canjica 
e bolo dos aniversariantes. Atração  Banda Típi-
cos da Beira  Show e dançarinos. Venha carac-
terizados!!!. 

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca Tel.: 2568-9535
MAIO – 26 – Domingo – 11:30hs – Missa em Louvor ao 
Senhor Santo Cristo dos Milagres em nossa Sede. 13hs. 
Almoço ao estilo self-service no Salão Nobre. Cardápio: 
Prato Típico Regional - Alcatra Açoriana, opção de filé de 
frango à milanesa, saladas e acompanhamentos variados. 
Apresentação das tradicionais Cantorias dos Açores, com 
4 cantadores e 2 tocadores vindos diretamente dos Aço-
res - Portugal. Cantadores: Paulo Miranda - Vasco Daniel - 
José Santos - Helder Pereira. Tocadores: Emanuel Coelho 
- Carlos Sousa. 17hs. Início das Festividades em Louvor 
ao Divino Espírito Santo com a Reza do Terço.

Ingredientes
15 gr fermento ativo fresco (ou 5 gr do seco instantâneo) - 
3 colheres (sopa) de azeite de oliva - 1 colher (chá) de açú-
car - 1 xícara de água morna - 3 e 1/4 xicara de farinha de 
trigo (de preferência para pães) - 1 e 1/2 colher (chá) de sal 
- 1/3 xícara de azeitonas pretas picadas - Alecrim a gosto

Preparação
Coloque o fermento numa tigela grande com o azeite, o açúcar 

e a água e misture. Deixe descansar por 10-15 minutos, até que 
espume (se não espumar nada, comece de novo com um fermen-
to mais fresco).

Após o período do primeiro descanso, junte a farinha e o sal e 
misture com as mãos até formar uma massa. Sove numa bancada 
por 10 minutos ou até firme, suave e elástica. Essa parte é muito 
importante, sove bem para que o pão fique mais macio quando 
assado.

Faça uma bola com a massa e coloque-a em uma tigela. Se 
o dia estiver muito quente e seco (como aqui em Brasília) cubra a 
massa com um pano de prato úmido. Deixe a massa descansar 
por aproximadamente 1 hora e 40 minutos, ou até que a massa te-
nha o dobro de tamanho e quando pressionar ligeiramente o dedo, 
o mesmo deve deixar uma marca na massa.

Após o segundo período de descanso, retire o ar da massa 
e divida em duas partes. Abra um pouco com o rolo formando 2 
retângulos com cada pedaço da massa, distribua a azeitona e o 
alecrim entre os pedaços de massa e amasse novamente. A mas-
sa ficará bem úmida, mas não se preocupe, continue amassando 
e ela voltará ao normal. Se necessário acrescente um pouco mais 
de farinha. Modele os pães e coloque-os em uma assadeira.

Pré-aqueça o forno a 220ºC. Faça um corte no sentido do com-
primento em cada pão. Deixe descansar por mais 15 minutos e 
pincele com um pouco de azeite. Asse por 20 minutos, aproxima-
damente, ou até que os pães estejam crescidos, dourados e soem 
ocos quando se bater os nós dos dedos na parte de baixo deles. 
Deixe esfriar ligeiramente em uma grade antes de servir. Eles se 
mantém macios por dias se enrolados frouxamente em um pano 
de prato e mantidos em local fresco, sem sol direto.



Seriedade com as fraturas
Na semana passada, falamos sobre os pequenos 

acidentes que podem acontecer em casa e como 
lidar logo após tombos e quedas. Dando continuida-
de ao tema, vamos falar da fase posterior: cuidados 
necessários quando estamos engessados.

Em primeiro lugar, é fundamental esperar o ges-
so secar completamente. Isso exige que ele fique 
descoberto de 24 a 48 horas e, sempre que pos-
sível, exposto ao sol. Devemos manter o membro 
imobilizado na posição orientada pelo médico o 
tempo todo em que estiver engessado, mas a aten-
ção deve ser redobrada nessa época de secagem, 
para não comprometer a calcificação da fratura.

Após esse primeiro momento, existem outras 
recomendações. Não apoie o membro imobilizado 
em superfícies rígidas, a menos que tenha sido au-
torizado pelo seu médico. Procure movimentar de-
dos e articulações não-imobilizadas várias vezes 
ao dia, para facilitar a circulação de sangue. No 
banho, proteja bem o gesso com sacos plásticos 
para evitar que ele entre em contato com a água e, 
consequentemente, acabe amolecendo.

Por fim, a recomendação mais difícil de ser cum-
prida: não coloque nenhum objeto dentro do gesso, 
como lápis e réguas. Fatalmente, a inacessibilida-
de ao local irá provocar a vontade de coçar a pele, 
mas o ideal é resistir o quanto for possível. Siga es-
sas dicas e as recomendações do seu médico para 
se livrar o quanto antes dessa situação incômoda, 
porém necessária.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Presente na Coste-
lada Gaúcha, Cônsul 
Adjunto de Portugal 
no Rio de Janeiro, Dr. 
João de Deus, Dr. João 
Morgado, Escritor e Po-
litico de Belmonte, Dr. 
Flávio Martins, esposa 
Luciane, o Escritor Igor 
Lopes e sua mãe Ana 
Lopes, Angela Abreu, 
Fadista Maria Alcina,-
Vitor Lopes, sendo 
recepcionados pela Sra 
Diretora  Mariza Ca-
naparro que serviu um 
chimarom gaucho

O extraordi-
nário Acorde-
onista, Dou-
glas Borsatti, 
foi a grande 
atração da 
Costelada 
Gaúcha na 
Casa do 
Minho, no 
passado 
domingo

Momentos marcantes do Foclore Gaúcho, na Casa 
do Minho, mostrando todo o charme de seus dan-
çares, representando o sul do Brasil

A tradição Gaúcha revivida, todo mês, pelo diretor 
social da Casa do Minho, J. Maciel

Simplesmente um domingo 
especial, na Casa do Minho, 
com realização na tradicio-
nal Costelada Gaúcha, tendo 
como uma atração Douglas 
Borsatti, sucesso absoluto na 
festa gaúcha. Uma demons-
tração de técnica, um domínio 
do acordeon e após uma bela 
excursão pela Itália, veio nos 
brindar com sua presença.

Também esteve presente o 
Sr. Cônsul Adjunto de Portu-
gal, Dr. João de Deus que foi 
homenageado com o Título de 
Sócio da Casa do Minho do Rio 
de Janeiro


