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CADERNO DE SÃO PAULO

O Resort Monte das Oli-
veiras lotou para mais um 
evento coroado de suces-
so, o 7.o Wine Weekend, 
um final de semana eno-
gastronomico. E vem aí 
o 8.o faça sua reserva. 

Confira essa reportagem e 
ainda a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, a Coluna Portu-
gal Desportivo de Martins 
Araujo e demais assuntos 
de interesse.

O Sucesso do 7.o Wine Weekend 
Do Resort Monte das Oliveiras

António Costa prometeu, 
na abertura do último deba-
te quinzenal, no Parlamen-
to, que “Portugal chegará 
a 2030 sem centrais a car-
vão”, mas o primeiro-minis-
tro antecipou a necessida-
de de reduzir para metade 
da área ardida, para atingir 
as metas de neutralidade 
carbónica.

“Para este objetivo terá 
de contribuir também uma 
redução do consumo de pe-
tróleo, reduzindo emissões 
e procurando a independên-
cia energética. Reduzindo o 
consumo dos atuais 70 mi-
lhões de barris de petróleo 

Costa diz que Portugal tem de
reduzir para metade a área ardida

por ano, para um número 
inferior a 10 milhões, Portu-
gal poupará anualmente 1,2 
bilhões de euros nas suas 
importações”.

No último debate quinze-

nal da legislatura com uma 
intervenção centrada nas po-
líticas ambientais e de valo-
rização do território, António 
Costa defendeu também que 
Portugal está na primeira li-

nha dos países que preten-
dem atingir a neutralidade 
carbônica em 2050.

Entre as medidas toma-
das na presente legislatura, 
o primeiro-ministro voltou a 
destacar a descida dos pas-
ses sociais nos sistemas de 
transportes urbanos e inte-
rurbanos em Portugal.                                                                                                                                       

No seu programa elei-
toral, o PS identificou a luta 
contra às alterações climá-
ticas como um dos quatro 
eixos estratégicos , a par 
com o desafio demográfico, 
a transição para a sociedade 
digital e o combate às desi-
gualdades.

MÁRIO SIMÕES
MAIS UM SHOW FESTIVO

BODAS DE ESMERALDA
DE FÁTIMA E MANUEL VIEIRA 

Tradicional momento dos parabéns do aniversário de sete anos de 
fundação do R.F. Benvinda Maria, onde vemos seus componentes 
com o presidente da Casa das Beiras, José Henrique, com Feli-
pe Mendes, presidente do Jornal Portugal em Foco. Detalhes nas 
págs. 14 e 15.

Emoção e alegria do cantor Mário Simões brindando com sua Ma-
ria e amigos, mais um dia especial na sua trajetória artística.  De-
talhes na pág. 12

Um brinde ao amor, a cumplicidade e à felicidade do casal Fátima 
e Manuel Vieira, que festejaram as Bodas de Esmeralda, quarenta 
anos de uma linda união. Detalhes na pág. 12.

Vereadora Teresa Bergher iniciando a Sessão Solene comemorativa 
ao Dia de Portugal, no Plenário Teotônio Vilela, na Câmara Munici-
pal do Rio de Janeiro. Detalhes na pág. 8

CASA DAS BEIRAS
7ª aniversário do R.F. Benvinda Maria

10 DE JUNHO NA CÂMARA
Homenagem ao Dia de Portugal, Camões 

e das Comunidades Portuguesas

PARÔQUIA SANTO ANTÔNIO DOS POBRES
208 ANOS COMO IGREJA E 212 ANOS COMO IRMANDADES

Nas dependências do Corpo de Bombeiros, no Centro do Rio, du-
rante as comemorações, vemos, da esquerda para a direita, o 

provedor José Queiroga, o padre José Brito, o cardeal Dom Orani 
João Tempesta e o padre Wagner, capelão dos bombeiros.   Detalhes 
na pág. 18.

A deputada Teresa Mo-
rais anunciou , no Facebook, 
que não volta a assumir 
qualquer cargo no PSD, reti-
rando-se da “linha da frente” 
do partido, num adeus com 
críticas a Rui Rio.

Secretária de Estado da 
Igualdade e Cidadania no 
Governo de Pedro Passos 
Coelho, Teresa Morais é de-
putada eleita pelo círculo de 
Leiria e muito próxima do ex
-líder do partido, tendo sido 
vice-presidente durante o 
período de Passos Coelho.

“O Dr. Rui Rio e eu es-
tamos, finalmente, em sin-
tonia em alguma coisa: ele 
não conta comigo e eu não 
conto, seguramente, com 

Teresa Morais fecha a porta ao PSD de Rui Rio

O ministro do Ambiente 
afirmou, que o país tem ar-
mazenada 80 % da água que 
precisa para o verão, que de-
verá passar-se normalmente 
com fenómenos pontuais de 
ausência de capacidade das 
redes municipais.

João Pedro Matos Fer-
nandes falava aos depu-
tados  a quem disse que o 
verão parece que não virá 
a ser tão dramaticamente 
seco e quente como se che-
gou a admitir.

Matos Fernandes afirmou 
que nos pequenos aglomera-
dos em que a população au-
menta durante as festas de 
verão, normalmente,  poderá 
haver falta de água.

“A albufeira mais crítica 

é a de Monte da Rocha, no 
concelho de Ourique, que 
hoje está a 11% da sua capa-
cidade máxima, tal como há 
quatro meses, o que signifi-
ca que a chuva só conseguiu 
repor a água que tem sido 
utilizada”.

Para prevenir as faltas, 
há que subir o nível de algu-
mas barragens e reforçar o 
sistema de abastecimento de 
água, como se fez em Beja e 
Odemira, adiantou.

Questionado pelo deputa-
do Álvaro Castelo Branco, do 
CDS-PP, sobre as medidas a 
longo curso para prevenir si-
tuações de seca, Matos Fer-
nandes afirmou que “só há 
uma solução de longo curso: 
poupar, consumir menos”.

ele. Fica assim claro que eu, 
com toda a serenidade, me 
retirarei da linha da frente do 
partido com uma coincidên-
cia assinalável de pontos de 
vista”, esclarece a deputa-
da, na hora da despedida.

As acusações a Rio são, 
depois, concretizadas na 
publicação: “O Dr. Rui Rio 
rejeitou o contributo dos di-
tos ‘passistas’, como rejei-
tou desde sempre o legado 
de Passos Coelho e eu não 
quero ter rigorosamente 
nada em comum com quem 
está a definhar o meu par-
tido, a excluir em vez de 
acrescentar”.

A jurista, eleita pela pri-
meira vez para o Parlamen-

to em 2005, apoiou Santana 
Lopes na corrida à lideran-
ça do PSD, em janeiro de 
2018, contra Rui Rio. Teresa 

Morais foi coordenadora das 
propostas do programa de 
Santana Lopes na área do 
Estado social.

A fragata Corte-Re-
al vai comandar a Força 
Naval Europeia no maior 
exercício naval organiza-
do pela Marinha Portu-
guesa, o CONTEX-PHI-
BEX, que vai decorrer até 
28 de junho.

O exercício, que envol-
ve as Marinhas de França, 
Itália, Portugal e Espanha, 
iniciou-se esta segunda-
feira com uma cerimónia 
presidida pela secretária 
de Estado da Defesa Na-
cional, Ana Santos Pinto, 
e será encerrado pelo mi-
nistro , João Gomes Cra-
vinho, no próximo dia 28. 
Na cerimônia, os países 
participantes assumiram o 
compromisso de coopera-
ção em prol da segurança 
marítima.

No CONTEX-PHIBEX, 
a força naval europeia irá 
participar num calendário 
de eventos destinados a 
melhorar a sua prontidão, 

competências e capacida-
des, bem como para man-
ter os níveis de interopera-
bilidade entre as Marinhas, 
enfrentando todas as pos-
síveis ameaças à seguran-
ça marítima comum.

Esta 42ª ativação será 
liderada pelo comandante 
Salvado de Figueiredo, 
com o seu Estado-Maior 
internacional embarca-
do na fragata portugue-
sa “Corte-Real”. Após o 
exercício, a força partirá 
para Marrocos, onde irá 
cooperar e treinar com a 
Marinha Real Marroquina, 
no âmbito da segurança 
marítima comum.

Portugal assumiu em 
19 de setembro de 2017, 
por um período de 2 anos, 
o comando rotativo da 
EUROMARFOR, atual-
mente comandada pelo 
vice-almirante Gouveia e 
Melo, comandante Naval 
da Marinha Portuguesa.

Fragata Corte-Real comanda 
o maior exercício naval
organizado por Portugal

Portugal tem 80% da água
que precisa para o verão
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Dr. AlciDes MArtins É hoMenAgeADo coM o
título ciDADão honorário Do Município Do rJ

O Subprocurador-Geral da República, Drª Alcides Martins, e vereado-
ra Teresa Bergher durante a execução dos Hinos de Portugal e Brasil

Mas um dia especial para Dr. Alcides Martins, homenageado com 
Título Honário do Município  do Rio de Janeiro, entregue pela Vere-
adora Teresa Bergher

Imagens: Leandro Egrejas

numa noite de Gala na 
Câmara Municipal do 

Rio de Janeiro. No dia 12 
de Junho, em uma Ses-
são Solene Comemora-
tiva ao dia 10 de Junho, 
Dia de Portugal, Camões 
e das Comunidades Por-
tuguesas, uma iniciativa 
da vereadora Teresa Ber-
gher que, ao longo desses 
anos, vem homenageando 
nosso querido Portugal, 
um evento que já é uma 
tradição anual, quando a 

nobre vereadora sempre 
homenageia personalida-
des da comunidade por-
guguesa. Este ano um dos 
homenageados com o Tí-
tulo Honorário de Cidadão 
do Município do Rio de Ja-
neiro foi o Dr. Alcides Mar-
tins, Subprocurador-Geral 
da República. Mais um 

Hoje Nos Reunimos Aqui, 
prazerosamente, atendendo ao 
honroso convite da nobre Ve-
readora Teresa Bergher, para 
celebrarmos juntos, o dia de 
Portugal, de Camões e das Co-
munidades Portuguesas.

E se para os portugueses 
é dever celebrar Portugal, Ca-
mões e a saga de seu povo, 
para os lusíadas é gratificante, 
ver aqui também, os nossos ir-
mãos Brasileiros, a festejar co-
nosco esta data.

2 – À nobre Vereadora, a mi-
nha gratidão pelo ato e pelo ges-
to com que me distinguiu, com a 
concessão do título de cidadão 
honorário do Município do Rio 
de Janeiro, para onde vim resi-
dir, com 14 anos de idade, cida-
de que, desde então, aprendi a 
amar e que me permitiu obter 
formação, para enfrentar a ri-
gorosa seleção das carreiras 
do MPU, MPDFT E MPF, onde 
milito, há cerca de 37 anos, pro-
curando servir e contribuir para 
a distribuição da justiça.

3 – Sou-lhe grato, Emitente 
Vereadora, pela distinção, que 
é incentivo a persistir na luta, a 
combater o bom combate.

4 -  V.Exa, também tem raí-
zes lusíadas, fazemos parte da-
quele povo, que se espalha pe-
las sete partidas, e como disse 
o poeta maior: “se mais mundo 
houvera, lá chegara...”.

E se Camões, reconhecido 
por sua poesia épica, também 
se destaca pela poesia lírica.

Como referiu a E. Vereadora 
Teresa, era também um homem de 
paixões e ao perder uma inspirado-
ra musa, fez o seguinte poema:

Alma minha gentil,
que te partiste 

Tão cedo desta vida
descontente, 

Repousa lá no Céu
eternamente, 

E viva eu cá na terra
sempre triste. 

Se lá no assento Etéreo,
onde subiste, 

Memória desta vida
se consente, 

Não te esqueças
daquele amor ardente, 
Que já nos olhos meus

tão puro viste. 

E se vires que pode merecer-te 
Alguma cousa a dor

que me ficou 
Da mágoa, sem remédio,

de perder-te, 

Roga a Deus, que
teus anos encurtou, 
Que tão cedo de cá

me leve a ver-te, 
Quão cedo de meus

olhos te levou.

Discurso Do  Dr. AlciDes MArtins

5 -  O mar nos une e já não 
nos separa, porque contribuí-
mos, desde o século XVI, para: 
“dar novos mundos ao mundo...”

6 – com razão, o extraordi-
nário Fernando Pessoa, que 
retrata num de seus versos, a 
epopeia Lusa: 

Ó mar salgado,
quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas 

mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!

Quantas noivas
ficaram por casar

Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena?
Tudo vale a pena

Se a alma não é pequena.
Quem quer passar
além do Bojador

Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo

e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

7 – O povo português tem 
a capacidade extraordinária de 
fazer de qualquer terra, a sua 
própria terra e de cada homem, 
um seu irmão...

Por isso, na África caldea-
mos povos, na Ásia, fundimos 
civilizações e na América do 
Sul, contribuímos para constru-
ção desta grande civilização, 
que é o Brasil, cuja população 
nos honramos pertencer.

Eminente Vereadora, dignas 
autoridades, prezados amigos, 
sou-lhes grato pela presença.

Agradeço a honra da me-
dalha concedida e a todos que 
aqui vieram dar o seu testemu-
nho de amizade, os felicito pelo 
gesto. 

A todos, muito e muito obri-
gado.

subprocurador- geral da república

Panorâmica do Plenário da Câmara em destaque Srª Angelina Silva 
Martins e a Drª Patrícia Bastos, e demais convidados

Magnifica homenagem da amiga fadista Maria Alcina que cantou a 
música Saudades do Brasil em Portugal, do Vinícius de Morais

Dr. Alcides Martins 
subprocurador-geral 
numa foto de recor-

dação ladeado pelos 
amigos, Dr. Flávio 

Martins, o cônsul-ad-
junto de Portugal, Dr. 
João de Deus, Felipe 

Mendes, Maria Alcina, 
vereadora Teresa Ber-
gher, Deputado Carlos 

Páscoa, cônsul geral 
de Portugal, no Rio 

de Janeiro, Embaixa-
dor Jaime Leitão, dr. 
Francisco Gomes da 
Costa, presidente do 

Real Gabinete

Linda imagem dos Componentes das Casas Regionais no Plenário 
Teotônio Vilela, com a querida Isaura Milhazes

Vereadora Teresa Bergher numa pose especial, com o homenage-
ado Dr. Alcides Martins, subprocurador-geral da Republica, esposa 
Srª Angelina da Silva Martins

Imagens: Leandro Egrejas

Imagens: Leandro Egrejas

O Charme 
e elegân-
cia na Câ-
mara, das 
senhoras 
Angelina 
Silva Mar-
tins, Irene 
Ribeiro, 
Fernanda 
Serapico O Cantor Mário Simões num brinde com os amigos Antônio Serapi-

co, Adão Ribeiro, Dr. Flávio Martins e amigos nesta justa homena-
gem ao amigo Dr. Alcides Martins

Dr. Alcides Martins, homenageado da noite, com os amigos Dr. Flá-
vio Martins, e esposa Luciane Marquesan

Grande momento do casal Angelina e Dr. Alcides Martins com a ami-
ga D.Adilia Noranha, que foi parabeniza os amigos

Num brinde ao Dia de Portugal, Dr. Alcides Martins, Antonio Serapi-
co, deputado Carlos Páscoa

Comu-
nidade 

Portugue-
sa esteve 

presen-
te na 

Câmara 
Municipal 
do Rio de 

Janeiro

Imagens: Leandro Egrejas
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dia especial e vitorioso da 
vida deste homem de fé, 
que desde dos 14 anos de 
idade, quando chegou ao 
Rio de Janeiro, aprendeu 
a amar esta cidade ma-
ravilhosa onde construiu 
sua família e uma brilhan-
te carreira de sucesso. 
Ao receber este título das 
mãos da vereadoraTeresa 
Bergher, lembrou de toda 
sua trajetória, inclusive de 
folclorista, e agradeceu 
a homenageou com um 
discurso brilhante onde 
declamou belos poemas. 
Dr. Alcides foi muito aplau-
dido pela comunidade lu-
so-brasileira; enfim, mais 
uma noite especial na vida 
desse vitorioso Emigrante 
português em terras de 
“Além Mar”. Viva o Dia de 
Portugal.
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ARRAIAL FEIRENSE – QUINTA DO CASTELO
É sempre uma grande 

festa a programação da 
Casa da Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria, e esta 
semana foi muito especial 
com a realização do Arraial 
Feirense e sua Quinta do 
Castelo, com muita anima-
ção, total descontração com 
os associados e amigos sa-
boreando a  gastronomia 
portuguesa feita com capri-
cho: sardinha portuguesa, 
frango na brasa, batatas co-
zidas e fritas, e o suculento 
caldo verde. Também havia 
deliciosos doces conventu-
ais e aquela cervejinha bem 
gelada, além de vinhos da 
“terra”. O convívio feirense 
nota 10 tem sempre muita 
música; esta semana a atra-
ção musical foi o Claudio 
Santos & Amigos que ale-
grou o ambiente e colocou 
os pés-de-valsa para dan-
çar.  Neste Arraial Feirense 
o rancho folclórico convida-
do foi o Guerra Junqueiro 
que mostrou toda sua cate-
goria em uma bela exibição 
com elegância e sincronia. 
Parabéns, moçada!! Belo 
show!!!

Magia e 
encanto 
desses 
miúdos 
do G.F. 
Guerra 
Junqueiro 
é sempre 
uma bela 
atração

Um verdadei-
ro espetáculo 
foi a apre-
sentação do 
G.F. Guerra 
Junqueiro, da 
Casa de Trás
-os-Montes e 
Alto Douro

Ninguém é de 
ferro!!! Depois 

de recepcionar 
os amigos e 
convidados, 

Ernesto Boa-
ventura, presi-

dente da Casa, 
entregou-se 
ao um prato 
de iguarias 

feirenses

Presidente Ernesto Boaventura ao entregar uma flâmula da Casa da 
Vila da Feira ao componente do G.F. Guerra Junqueiro, e agradecer 
pela belíssima atuação

Mesa de desta-
que no Arraial 
Feirense com 
os diretores 
Fernando Alves 
e Antonio Silva, 
e as damas 
Olga Ferreira, 
Rose Boaven-
tura, Irene, o 
presidente da 
Casa, Ernesto 
Boaventura e 
Saraiva

Panorâmica do Arraial Feirense – Quinta do Castelo

Inflação em Portugal 
baixou para 0,3%

Em maio, a inflação anual recuou para 1,2% na 
zona euro e 1,6% na União Europeia, manten-
do-se Portugal com a segunda taxa mais baixa, 
segundo os últimos dados do Eurosta, com Por-
tugal a registar a segunda menor de 0,3%. As 
menores taxas de inflação anuais registraram-
se em Chipre (0,2%), Portugal (0,3%) e Grécia 
(0,6%) e as mais elevadas na Romênia (4,4%), 
Hungria (4,0%) e Letônia (3,5%).

Rui Rio defende que Governo teve 
coragem na compra do SIRESP 

“O SIRESP não funcionou, funcionou mal, e o que 
o Governo entendeu foi assumir a responsabilida-
de de gestão, ficando com 100% do capital. Va-
mos ver, no futuro, se teve uma boa decisão ou 
uma má decisão, mas teve uma decisão arrojada 
em que assume a responsabilidade pelo funcio-
namento deste sistema”, disse Rui Rio, que falava 
aos jornalistas em Castanheira de Pera, um dos 
municípios mais afetados pelo incêndio de junho 
de 2017. Rui Rio disse que não pode criticar a de-
cisão do executivo de António Costa, sendo agora 
mais fácil dizer que, se o SIRESP não funcionar, a 
responsabilidade é do Governo. Questionado so-

bre a possibilidade de consenso entre PSD e PS 
ao diploma que pretende expandir o projeto-pilo-
to do cadastro simplificado ao resto do país, Rui 
Rio disse que a postura do PSD é uma postura 
de colaboração e não uma postura de combate 
político.

Emirates recruta no 
Porto e em Lisboa

A Emirates está à procura de membros portu-
gueses para ingressar na tripulação de cabine, 
garantindo regalias como um rendimento livre de 
impostos e casa gratuita em Dubai. Mesmo an-
tes do lançamento do primeiro voo Porto-Dubai, a 
Emirates vai realizar dois Open Days para recru-
tar portugueses, um hoje no Porto Palácio Hotel 
Congress & Spa, e outro no dia 22 de junho, em 
Lisboa, no Lisbon Marriot Hotel.

Aulas começam em 10 de 
setembro com 3 semanas 

de férias no Natal
Segundo o documento publicado em Diário da 
República, que define o funcionamento das ativi-
dades educativas e letivas dos estabelecimentos 
públicos da educação pré-escolar e do ensino 
básico e secundário, o primeiro período de aulas 

começa entre 10 e 13 de setembro e termina a 17 
de dezembro. O segundo período começa a 06 de 
janeiro e termina a 27 de março e o terceiro perí-
odo começa a 14 de abril e termina a 04 de junho 
para os 9º, 11º e 12º anos de escolaridade, a 09 
de junho para os 5º, 6º, 7º, 8º e 10º anos e a 19 de 
junho nos casos da educação pré-escolar e do 1º 
ciclo do ensino básico.

Número de clínicas dentárias 
dispara com promoções

Em apenas três anos, surgiram 1968 clínicas den-
tárias em Portugal, uma média de 55 por mês, 
muitas delas de grande dimensão, pertencentes 
a grupos empresariais e instaladas em centros 
comerciais.  A Ordem dos Dentistas teme pela 
saúde dos clientes.  O bastonário da Ordem dos 
Dentistas, Orlando Monteiro da Silva, alerta para 
a publicidade enganosa e para as intervenções 
prometidas a preços de saldo, criticando a Entida-
de Reguladora da Saúde por falta de atuação. Há 
recém-formados a aceitar trabalhar por 4 euros à 
hora nesses consultórios. De acordo com a ERS, 
foram emitidas 674, 615 e 679 licenças para clíni-
cas dentárias, em 2016, 2017 e 2018. Atualmente 
estão autorizados a funcionar 6.514 consultórios 
em Portugal.
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Câmara de Oeiras 
investe em cuidados de 
Saúde de proximidade

Para melhorar o 
acesso da comuni-
dade a cuidados de 
saúde primários, a 
Câmara Municipal de 
Oeiras vai implemen-
tar o Quiosque da 
Saúde. O posto, que 
vai disponibilizar di-
versos serviços gra-
tuitos, promovendo a 
saúde e prevenindo a 
doença foi inaugurado 
no passado dia 15 de 
junho. Está previsto 
um investimento de 
mais de 120 mil euros, 
que serão aplicados 
ao longo dos próximos 
três anos.

O Quiosque da 
Saúde é um equipa-
mento inovador, que 
tem como principais 
objetivos intervir es-
trategicamente e de 
forma integrada na 
promoção da saúde, 
na prevenção da do-
ença, na reabilitação 
e na prestação de di-
ferentes cuidados de 
saúde de proximida-
de aos cidadãos resi-
dentes no Território de 
Oeiras.

Além dos relevan-
tes programas de pro-
moção da saúde e de 
prevenção da doença 
que se irão desenvol-
ver, o ´Quiosque da 
Saúde´ irá também 
proporcionar gratui-
tamente alguns cui-
dados médicos e de 
enfermagem elemen-
tares, mas relevantes 

para o cidadão, dos 
quais salientamos: a 
avaliação da tensão 
arterial, a avaliação 
da glicêmia capilar, 
o apoio na gestão da 
terapêutica diária dos 
doentes crônicos, a 
retirada de pontos de 
sutura, entre muitos 
outros.

“A ideia não é substi-
tuir o Serviço Nacional 
de Saúde, mas, sim, 
atuar em complemen-
taridade, facilitando o 
acesso dos cidadãos, 
sobretudo os que se 
encontram em situa-
ções mais vulneráveis, 
aos cuidados de saú-
de de primários e aju-
dando na prevenção 
da doença”, explica o 
Presidente da Câma-
ra de Oeiras, Isaltino 
Morais, acrescentando 
que “sempre que se 
justifique, os utentes 
serão encaminhados 
para o Centro de Saú-
de ou hospitais”.

O Quiosque da 
Saúde de Oeiras vai 
situar-se na freguesia 
de Carnaxide/Outure-
la, em frente ao Pavi-
lhão Carlos Queiroz, 
e está aberto entre as 
11h00 e as 19h00, de 
terça-feira a sábado 
(exceto feriados).

O projeto resulta 
de uma parceria entre 
o Município, o ACES-
LOO e a ACA – Asso-
ciação Conversa Ami-
ga.

Regiões & Províncias

Condeixa presta tributo 
aos romanos e à pujança 
de um império que deixou 
marcas profundas em toda 
a civilização ocidental. Uma 
recriação histórica em ritmo 
de festa que regressa hoje 
às Ruínas de Conimbriga. 
Falamos de “O Vislumbre do 

Condeixa

Melgaço

alfândega da fé

Vieira

A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Vieira do Minho 
celebrou hoje em ambiente 
festivo o 94.º aniversário. 
Durante a comemoração 
foram homenageados o 
ex-provedor, Alfredo Abreu 
Ramalho, e o ex-presiden-
te da Assembleia Geral, 
Óscar Ferreira Gomes.

Na sessão solene co-
memorativa, o provedor 
da Santa Casa manifestou 
a sua vontade de avançar 
com um «conjunto de no-

 igreja de Santa rita em 
Melgaço reabre após incêndio

17 toneladas de cereja vendidas em quatro dias
Em 4 dias de certame, 

foram vendidas cerca de 17 
toneladas de cereja aos mi-
lhares de visitantes que pas-
saram pela Festa da Cereja 
de Alfândega da Fé.

Para o Município, o evento 
superou as expectativas que, 
para este ano, já eram bastan-
te altas.

A cereja foi a rainha, sendo 
este um ano de excepcional 
qualidade na produção e na 
quantidade. Os 7 produtores 
de cereja presentes no certa-
me venderam, no total, cerca 
de 17 toneladas deste fruto a 
que ninguém ficou indiferente. 
Mas houve também espaço 
para cerca de 100 expositores 
de outros produtos locais e re-
gionais, como os enchidos, o 
vinho, o mel, o queijo, a amên-
doa, o azeite, os doces típicos 

e tantos outros produzidos em 
Alfândega da Fé e na região.

O projeto gastronômi-
co Alfândega da Fé à Mesa 
com pratos típicos será uma 
aposta da autarquia para os 
próximos anos, melhorando e 
dinamizando a restauração lo-
cal. Os alojamentos turísticos 
também estiveram presentes, 
pois esta feira pretende incen-
tivar o turismo como um dos 
factores de desenvolvimento 
do concelho.

A autarquia vai continuar a 
incentivar o aumento dos alo-
jamentos turísticos, que já são 
insuficientes para as potencia-
lidades turísticas de Alfândega 
e para o aumento de visitantes 
que tem ocorrido. É que por 
estes dias, os alojamentos tu-
rísticos do concelho estiveram 
lotados.

romanos estão de volta 
para conquistar Condeixa

Misericórdia de Vieira vai remodelar 
creche e jardim de infância

Império”, um evento que já 
conquistou um público fiel e 
atrai milhares e milhares de 
pessoas ao concelho. Este 
ano, na sexta edição, há um 
conjunto de novidades. A co-
meçar, está o alargamento 
para três dias e um convite 
para jantar, já esta noite.

vas obras» com a colabo-
ração da Fundação Rainha 
Dona Leonor, a Câmara 
Municipal de Vieira do Mi-
nho e o Centro Distrital de 
Braga da Segurança Social 
que esteve representado 
pelo seu diretor.

Ao Diário do Minho, 
Luís Carneiro adiantou que 
o primeiro projeto a avan-
çar será a remodelação da 
creche e jardim de infância, 
provavelmente ainda este 
ano.

O bispo de Viana do 
Castelo esteve presente 
ontem na inauguração da 
primeira fase da reconstru-
ção da igreja do santuário 
de Santa Rita, em Melgaço, 
que foi atingida por um in-
cêndio em 2017.

Na ocasião, D. Anacleto 
Oliveira felicitou o trabalho 
e o empenho que está a ser 
feito pela comunidade local 

no sentido de recuperar 
este templo da paróquia de 
Santa Marinha de Rouças.

O pároco local, o padre 
Carlos Martins deu conta  
que, do valor total desta pri-
meira fase de recuperação 
(43 mil euros) já foram pa-
gas três tranches em dívi-
da, e que a segunda fase só 
avançará quando a primeira 
estiver paga na totalidade.

ToMar
autarquia quer obras da CP após a festa dos Tabuleiros

Decisão da CP em iniciar, 
no dia 11, a supressão das 
duas últimas circulações no 
ramal de Tomar substituindo 
o comboio pelo autocarro do 
Entroncamento a Tomar, sur-
preendeu a autarquia.

Quem o disse foi Anabela 
Freitas, na reunião de câmara, 
na segunda feira, onde assu-
miu essa surpresa e garantiu 
que tudo fará para que a em-

presa só avance com essa 
decisão após a Festa dos 
Tabuleiros. A presidente da 
câmara avançou estas infor-
mações após o vereador José 
Delgado (PSD) ter considera-
do que esta medida da CP vai 
prejudicar todos aqueles que 
contavam vir a Tomar de com-
boio no decorrer da festa e 
vai trazer problemas. Anabela 
Freitas disse que a autarquia 

Também os concertos e as 
animações musicais foram um 
dos atrativos deste certame. 
Mais uma vez o placo princi-
pal recebeu grandes nomes 
da música nacional. Cláudia 
Martins e Minhotos Marotos, 
Perfume, DAMA e Cuca Ro-
seta foram aplaudidos por mi-
lhares de pessoas. As asso-

ciações locais, que têm vindo 
a ser apoiadas pelo município, 
mostraram o seu dinamismo 
na organização do encontro 
de bombos, na demonstra-
ção de artes marciais, entre 
outras. Os nossos grupos de 
cantares de Alfândega da Fé e 
Sambade também marcaram 
presença.

foi surpreendida com esta in-
formação da CP, quando um 
pedido de licenciamento deu 
entrada na última semana nos 
respetivos serviços da autar-
quia. Adiantou ainda que a de-
cisão da CP, a manter-se, vai 
implicar com o Plano de Se-
gurança e Socorro desenha-
do para os dias da festa que 
contava com o serviço da CP 
a funcionar com normalidade.
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23 grupos, formados 
pelas 20 freguesias que 

compõem o concelho, 
pelos trabalhadores da 

câmara municipal de Vila 
Real, bem como os dois 
agrupamentos de esco-
las de Vila Real anima-
ram o centro da cidade 

com danças e muita 
músicas.

Vila Real

alijó

Peso da Régua

lamego

Mais de oito mil vi-
sitantes passaram pelo 
Douro Wine City, que de-
correu no fim de semana 
em Peso da Régua, onde 
estiveram 87 expositores 
de vinho da região.

O presidente da câma-
ra municipal, José Ma-
nuel Gonçalves, realçou 
que este evento há muito 
era esperado e que veio 
a revelar-se “um suces-
so”. “O Douro e Peso da 
Régua já pretendiam a 
realização deste evento 
há vários anos e, feliz-
mente, com o impulso da 
insígnia da Cidade do Vi-
nho 2019, veem-no agora 
concretizado

Sanfins do Douro é a 
Capital das Tripas

A vila de Sanfins do 
Douro, do concelho de 
Alijó, voltou a ser pal-
co de um dos maiores 
eventos gastronômicos 
da região, a Feira das 
Tripas. Durante quatro 
dias, esta vila que já 
ostenta o nome de Ca-
pital das Tripas esteve 
em festa com um cer-
tame que promove toda 
a cultura e tradição da 
região.

Este ano, na segun-
da-feira, com a organiza-
ção a cargo da junta de 
freguesia, inserido nas 
festas da feira, celebrou-
se, também, pela primei-
ra vez, o Dia da Fregue-
sia, uma efeméride que 
procurou “homenagear 
as gentes de Sanfins 
do Douro e a data que 
assinala os 28 anos de 
elevação da povoação a 
vila”.

Imagens 
das 

marchas 
de Santo 
António

Douro unido em torno do maior 
evento de vinhos da região

s. joão da madeiRa
Lançada a reabilitação de mais 20 
apartamentos de Habitação Social

Entre festas e folgan-
ças, a Feira Medieval de 
Lamego voltou a atrair e 
a apaixonar milhares de 
pessoas, ao longo do últi-
mo fim de semana, onde 
viveram uma experiência 
única e assistiram a um 
programa de animação 
permanente com atua-
ções de música itineran-
tes, “bailias e folguedos” 
e “espetáculos de fogo”, 
entre muitas outras ativi-
dades.

Fiel ao espírito e à épo-
ca de então, a zona mais 
alta da cidade, entre o 
Castelo, a Praça do Co-
mércio e o Jardim da Re-
pública, foi o “epicentro” 
de um ambiente eferves-
cente e repleto de anima-
ção que recriou os tempos 
de D. Afonso Henriques e 
das lendárias Cortes de 
Lamego.

Organizada pela câ-
mara municipal, a edição 
deste ano da Feira Me-
dieval apresentou ao pú-
blico algumas novidades, 

Feira Medieval conquistou milhares de pessoas

nomeadamente com a 
concentração no Jardim 
da República do acampa-
mento militar, do espaço 
infantil, de uma nova pra-
ça de alimentação e do 
palco de animação.

Com a concretização 
deste evento, a autarquia 

pretendeu, entre outros 
objetivos, inverter a de-
sertificação populacional 
do bairro do Castelo, au-
mentar a sua atratividade 
para os turistas e dinami-
zar a atividade econômica 
do comércio tradicional. 
Com uma programação 

ampla e bastante apelati-
va, foi ainda feita a peda-
gogia dos usos e costu-
mes medievos. O certame 
contou o apoio de fundos 
comunitários do FEDER, 
no âmbito de uma candi-
datura aprovada do NOR-
TE 2020.

A Habitar S. João pre-
tende ainda colaborar, no 
âmbito dos fogos que são 
propriedade do município, 
na remoção de coberturas 
de amianto de prédios com 
Habitação Social.

À luz do Contrato Progra-
ma celebrado entre a Câma-
ra Municipal de S. João da 
Madeira e a empresa muni-
cipal Habitar S. João serão 
reabilitados mais 20 aparta-
mentos, com vista à sua atri-
buição a famílias inscritas 
para habitação social.

O arranque das obras 
está previsto para julho, num 
investimento que ronda os 
60 mil euros, com remode-
lações ao nível das instala-
ções elétricas e das canali-
zações, pintura de paredes, 
reparação de pavimentos, 
arranjos de armários, portas 
e janelas, bem como, afina-
ção de estores.

O Contrato Programa en-
tre o Município e a Habitar 
S. João prevê uma trans-
ferência efetiva de verbas 
destinadas à reabilitação de 
apartamentos devolutos e, 
por falta de condições, sem 

inquilinos. Assim, estima-se 
que, em 2019, de um total de 
33 frações que se encontra-
vam nessa condição, sejam 
recuperadas e entregues 29 
casas a famílias em listas de 
espera.

Remoção de amianto de 
prédios mais antigos

Uma das necessidades 
identificadas pela Habitar 
S. João é a substituição de 
coberturas com amianto dos 
edifícios onde a empresa 
municipal possui fogos des-
tinados a habitação social. 
O avanço desta medida está 
dependente do voto favorá-
vel, em sede de condomínio, 
de todos os proprietários 
das frações dos prédios em 
questão, bem como da con-
tribuição financeira dos pro-
prietários de cada fração, 
em proporção.

O Conselho de Adminis-
tração da empresa, presente 
nas reuniões de condomínio, 
tem defendido a remoção do 
amianto, assumindo a Habi-
tar S. João o compromisso 
financeiro correspondente 
às casas que são proprieda-
de do Município.
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O Governo aprovou 
novas regras para pro-
moções e saldos no co-
mércio para garantir que 
os preços aplicados são 
mais baixos do que nos 
três meses anteriores.                                                                                                                                      
“Quando se fazem promo-
ções, tem que se oferecer 
um desconto relativamen-
te ao preço mais baixo 
anteriormente praticado”, 
explicou o ministro Adjun-
to e da Economia, Pedro 
Siza Vieira, em conferên-
cia de imprensa depois 
do Conselho de Ministros.                                                                                                                                      

O “preço mais baixo 

Nova lei nos preços nas liquidações impede 
que consumidores sejam enganados

anteriormente praticado” 
é o valor “mais baixo pra-

ticado nos 90 dias ante-
riores, com a exceção de 

As entidades que 
exercem atividades 
imobiliárias têm partir 
do próximo dia 26 novas 
obrigações de identifi-
cação, controle e comu-
nicação de operações 
de compra, aluguel, 
venda ou permuta de 
imóveis, o motivo é um 
regulamento de preven-
ção e combate ao bran-
queamento de capitais 
e ao financiamento do 
terrorismo que abran-
ge essas  atividades . 
Entre os novos deve-
res inclui-se o da iden-
tificação dos clientes, 
independentemente de 
se tratarem de particu-
lares ou empresas, bem 
como dos beneficiá-
rios efetivos, isto é, as 
pessoas singulares ou 
coletivas que detêm de 
forma direta ou indireta.

Esta identificação do 
cliente deve ser feita an-
tes do estabelecimento 
da relação do negócio e 
terá de passar pela re-
colha do nome, morada, 
nacionalidade, NIF, pro-
fissão e entidade pa-
tronal ou, no caso das 
empresas, da morada 
da sede ou sucursal ou 
a identificação de todos 
titulares com participa-
ções superiores a 5%.

Alem disso, as enti-
dades estão ainda obri-
gadas a ter um registro 
escrito das informações 
recolhidas, que deve 
ser mantido por 7 anos, 
e a definirem modelos 
de gestão de risco de 
forma a identificar ope-
rações suspeitas de 
branqueamento ou de 
financiamento do terro-
rismo.

Ainda que considere 
este novo regulamento 

Imobiliárias com novas 
obrigações de comunicação de 

operações a partir do dia 26
é um passo fundamental 
para tornar o setor imo-
biliário mais resistente 
à eventual contamina-
ção daquele tipo de cri-
mes, António Oliveira e 
Silva, advogado da Bro-
seta, Roquete Morais e 
Guerra, alerta que al-
gumas entidades terão 
dificuldade em dar res-
posta às novas exigên-
cias. “Os reportes de 
informação, a recolha 
e tratamento de dados 
que passa a ser exigi-
da a quem está neste 
setor, ainda que sejam 
exigências legítimas, 
vão tornar mais difícil o 
dia a dia das empresas, 
sobretudo as de menor 
dimensão, afirmou à 
agência Lusa o jurista.                                                                                                                                 
Os novos deveres de 
identificação e comu-
nicação são exigidos 
sempre que estiver em 
causa uma transação 
de montante superior 
ou igual a 15 mil euros, 
quando a imobiliária ou 
o mediador suspeite que 
as operações em causa 
possam estar relaciona-
das com branqueamen-
to de capitais ou finan-
ciamento de terrorismo 
ou quando haja dúvidas 
sobre a veracidade dos 
dados de identificação 
dos clientes.

Com estas novas re-
gras, a entidades imo-
biliárias têm de comu-
nicar ao Instituto dos 
Mercados Públicos do 
Imobiliário e da Cons-
trução os elementos 
relativos a cada transa-
ção imobiliária em que 
intervenham, bem como 
os elementos relativos 
aos contratos de alu-
guel com valor acima 
de 2.500 euros.

saldos e promoções ante-
riores”, definiu o ministro.                                                                                                                                 
Com este decreto-lei, o 
objetivo é evitar que se-
jam aumentados preços 
imediatamente antes de 
saldos ou promoções 
para depois os baixar, 
explicou. “Protege-se os 
consumidores e dá-se 
uma baliza aos comer-
ciantes”, explicou ainda 
Siza Vieira. Esta é uma 
medida de transparência 
e de clarificação e foi ne-
gociada com associações 
de consumidores e de co-
merciantes.

Os portugueses vão 
passar a ter como limite 
legal mínimo para a apo-
sentadoria  os 69 anos em 

pouco mais de 4 décadas. 
Segundo o Banco de Por-
tugal, em 2070 os portu-
gueses vão viver em mé-

Idade da aposentadoria  vai  para 69 
anos dentro de quatro décadas

A Associação de Tu-
rismo do Porto e Norte de 
Portugal,  entidade respon-
sável pela promoção exter-
na do Norte, está  no Brasil 
a apresentar a região que 
acolhe anualmente 200 mil 
brasileiros de férias e um 
dos principais objetivos da 
iniciativa é conseguir au-
mentar em cerca de 20% 
o número de turistas oriun-
dos do Brasil, diz o diretor  
da ATP, Rui Gonçalves.

“Foram encontros de 
elevada importância para 
os objetivos a que nos 
propomos até 2024 e que 
estabelecem um cresci-
mento em cerca de 20% 
do número de turistas do 

     Turismo do Porto e Norte quer 
mais 20% de turistas brasileiros

A taxa de vagas de em-
prego fixou-se nos 2,3% na 
zona euro e nos 2,4% na 
União Europeia  no trimes-
tre, com Portugal a apre-
sentar a terceira menor 
(1,0%), segundo o Eurostat. 
Na zona euro, a taxa de va-
gas de emprego aumentou 
face ao mesmo período do 
ano passado (2,1%), mas 

manteve-se estável quando 
comparada com o trimestre 
anterior.

Na UE, as vagas de em-
prego aumentaram quer face 
aos 2,2% homólogos quer 
na comparação com os 2,3% 
do último trimestre de 2018. 
Portugal registrou, com Bul-
gária e da Irlanda, a tercei-
ra menor taxa de vagas de 

emprego, depois da Grécia 
(0,6%) e de Espanha (0,9%). 
No extremo oposto, segundo 
o gabinete estatístico euro-
peu, estão a República Che-
ca (6,4%), a Bélgica (3,6%) 
e a Alemanha (3,3%). O indi-
cador aumentou, no primei-
ro trimestre do ano, em 14 
Estados-membros, mante-
ve-se estável noutros nove 

e recuou na Grécia, Croá-
cia, Lituânia, Polônia e Malta 
(-0,1%). As maiores subidas 
foram observadas na Repú-
blica Checa (1,6 %), Chipre 
(0,8%), Letônia (0,6%), Ale-
manha e Holanda (0,4%).

Em Portugal, a taxa de 
vagas de emprego aumen-
tou 0,1 % entre janeiro e 
março .

Brasil”, declarou Rui Pe-
dro Gonçalves, referindo 
que o enoturismo, o Rio 
Douro e a natureza en-
volvente, bem como o tu-
rismo religioso, designa-
damente os Caminhos de 
Santiago, as aldeias histó-
ricas e a língua portugue-
sa são alguns dos eixos 
agregadores.

A ATPN está a efetuar 
um périplo pelo Nordeste 
brasileiro e pela cidade do 
Rio de Janeiro a convite 
da Câmara Portuguesa de 
Comércio e Indústria do 
Rio de Janeiro e da Secre-
taria de Cultura e Turismo 
de Salvador da Baía.

“O mercado brasileiro 

dia mais 5 anos, o que se 
vai traduzir num aumento 
da idade de reforma em 
quase 3 anos, face aos 66 
anos e 5 meses atuais. A 
partir de 2063.

A projeção do banco 
surge num estudo sobre 
o impacto das mudanças 
demográficas no merca-
do de trabalho, publica-
do como o Boletim Eco-
nômico da Instituição. 
Assume que se mantêm 
até lá as regras em vigor 
para o acesso à pensão 
de velhice, e estima que 
a idade pessoal de refor-
ma, para aqueles que têm 
carreiras longas, aumen-

te no mesmo período em 
mais de um ano. Poucos 
deverão no entanto be-
neficiar da possibilidade 
de ter a aposentadoria  
mais cedo, diz o BdP. Isto 
porque a tendência é que 
cada vez menos pessoas 
iniciem a vida ativa antes 
dos 20 anos, em resulta-
do do aumento da esco-
laridade.

uma carreira iniciada 
após os 20 anos, a re-
forma aos 69 anos de-
verá passar a ser regra 
geral para quem entrou 
no mercado de trabalho 
após meados da década 
de 1990.  

Portugal com 3.ª menor taxa de vagas de emprego no 1.º trimestre

cresceu em 2018, 8% em 
relação ao ano anterior e, 
fora do continente euro-
peu, o Brasil é o país que 
mais turistas envia para o 
nosso país”, diz  Rui Pedro 
Gonçalves.

A Associação de Turis-

mo do Porto e Norte vai re-
ceber 6,2 milhões de euros 
para a promoção turística 
externa entre 2019-2021, 
que se traduz num aumen-
to de 38% em relação ao 
triénio que terminou em 
2018.
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Política

O secretário-geral do 
PS defendeu em Viseu, 
na abertura da primeira de 
quatro convenções temáti-
cas do partido, que o com-
bate às desigualdades no 
país não pode terminar e 
que esse processo implica 
mudar comportamentos.

“As desigualdades são 
um combate que não pode 
terminar, porque há sempre 
novos desafios que amea-
çam pôr em causa a igual-
dade já conquistada, e um 
dos desafios centrais tem a 
ver com a transição para a 
sociedade digital”, disse An-
tónio Costa.

“Não podemos ficar para 
trás ou impedir que o país 
vá para a frente. Não, nós 
temos de ter a ambição de 
conseguir pôr o país na li-
nha da frente sem que nin-
guém fique para trás, sem 
que nenhuma região fique 

António Costa diz que combate às 
desigualdades não pode terminar

para trás, sem que nenhuma 
criança ou adulto ou idoso, 
outro território fique para 
trás. É mesmo essa ambição 
que temos para fazer ainda 
mais e melhor em matéria de 
desigualdades”, assumiu.

Perante um auditório de 
200 lugares, António Costa 

falou dos temas das próxi-
mas convenções,  altera-
ções climáticas, demografia 
e sociedade digital, para 
referir que também nestas 
temáticas é preciso mudar 
de atitude. 

“Nas alterações climáti-
cas não basta termos a am-

O PCP é o que tem mais 
dinheiro no banco, o PS e o 
CDS-PP voltam a estar em 
falência técnica e o PSD 
e BE são os partidos com 
uma situação mais confortá-
vel. Os resultados das con-
tas anuais apresentadas na 
Entidade das Contas e Fi-
nanciamentos Políticos re-
lativas a 2018 mostram que 
a situação das contas dos 
partidos com assento parla-
mentar em 2018 evoluiu em 
relação a 2017, mas ainda 
há fragilidades a superar.

Segundo os dados, em 
2018 o PCP tinha no banco 
mais de 3 milhões de euros, 
um valor superior ao que foi 
apresentado pelo PS, PSD, 
CDS-PP, Verdes e PAN. Os 
comunistas conseguiram 
diminuir o seu passivo de 
6,30 milhões em 2017 para 
2,50 milhões, ainda que o 
valor do ativo tenha dimi-
nuído para 19,63 milhões.                                                                                                                               
Numa situação menos fa-
vorável, mas com a garantia 
de um esforço para melho-
rar a situação está o PS. De 
acordo com a informação, 
os socialistas terminaram o 
ano de 2018 com um pas-
sivo de 20,53 milhões de 
euros, menos cerca de 8 mi-
lhões do que em 2018 mas 
ainda assim o mais elevado 
de todos os partidos. Se a 
este valor forem subtraídos 
os ativos do partido, por vol-
ta dos 16 milhões de euros, 
é possível concluir que o 

PS e CDS em falência técnica, 
PCP com mais dinheiro no banco

Jerónimo de Sousa diz que se o PS tiver 
mãos livres há risco de retrocesso

“Sim, em Portugal os sa-
lários são muito baixos tam-
bém na função pública e é 
preciso dar resposta a isso. 
Não esquecer que, sem 
uma legislação de trabalho 
capaz, nós só estaremos a 
cavar desigualdades entre 
público e privado e entre 
salários baixos e salários 
muito altos”, disse Catarina 
Martins, em Lisboa.

 A líder do Bloco foi ins-
tada pelos jornalistas a co-
mentar uma entrevista do 
primeiro-ministro na qual An-
tónio Costa antecipou a pos-
sibilidade de haver atualiza-
ção anual dos vencimentos 
e o preenchimento das inú-
meras lacunas de contrata-
ção de pessoal na adminis-
tração pública, assim como 
a revisão significativa dos 
níveis remuneratórios dos 
seus técnicos superiores. 
“Os técnicos superiores têm 
de ter fatores de diferencia-
ção salarial significativa, sob 
pena de o Estado deixar de 
ser competitivo na contrata-
ção de quadros qualificados 
para a administração públi-
ca”, disse António Costa.

Catarina Martins sa-
lientou que os salários em 
Portugal são baixos de-
mais, são baixos demais 
no setor público como no 
setor privado, observando 
que o crescimento da eco-
nomia não é acompanhado 
por um crescimento pro-
porcional dos salários, o 

BE: “Salários em Portugal 
são baixos demais”           

Luís Montenegro vai 
para França estudar num 
programa de gestão avan-
çada para executivos pro-

Luís Montenegro vai para França estudar liderança        
movido pelo Instituto Euro-
peu para Administração de 
Empresas, em Fontaineble-
au, diz que vai participar no 
curso de liderança com o 
objetivo firme de se qualifi-
car mais para o futuro, em 
todas as suas dimensões.                                                                                                                                       
Esta pode ser uma estraté-
gia de preparação para vol-
tar a enfrentar Rui Rio nas 
eleições para a direção do 
PSD, de que já foi líder par-
lamentar. Luís Montenegro 
optou pela discrição desde 
que convocou um Conse-
lho Nacional Extraordinário 
para apreciar uma moção 

Antes de entrar para a 
missa em memória das ví-
timas em Castanheira de 
Pera, no distrito de Leiria, 
a dirigente disse que con-
tinua a ouvir a palavra de 
que as pessoas se sentem 
abandonadas. Salientando 
que participou na cerimô-
nia religiosa para mostrar 
solidariedade e pesar para 
com todas as famílias das 
vítimas, dizendo: “a tragédia 
de há dois anos é uma dor 
do país, que nós não es-
quecemos, vamos continuar 
a batalhar por isso, hoje que 
também se relembra o ris-
co da desertificação. Acre-
ditamos que mais deve ser 

Cristas quer mais ação do Governo nos 
concelhos atingidos pelos incêndios

feito para que o sentimen-
to de abandono no interior 
do país seja erradicado”.                                                                                                                                     

    O incêndio há dois anos 
em Pedrógão Grande,  se 
alastrou a concelhos vi-

de confiança, um desafio 
que foi negado por Rui Rio: 
“Nunca participei nem par-
ticiparia em golpes pala-
cianos. Nunca participaria 
em tentativas de enfraque-
cimento de uma lideran-
ça legítima”, respondeu.                                                                                                                                       
 Apesar de a tentativa para 
tirar Rui Rio da liderança 
do PSD ter falhado, Luís 
Montenegro não tenciona 
desistir. Uma fonte disse 
que o antigo líder parla-
mentar social-democrata 
está preocupado com o 
futuro e que, por ser mais 
frio e racional do que pare-

ce, já tem tudo pensado no 
que toca aos passos que 
vai tomar para derrotar Rui 
Rio.

As fontes consultadas 
sugerem que Montenegro 
manteve em segredo o 
plano de estudar liderança 
em França no “Advanced 
Management Programme” 
já a partir do próximo mês. 
Mas uma delas sublinha 
que isso mesmo é “a de-
monstração de que ele se 
afastou propositadamente 
do espaço público para se 
preparar para líder do PSD 
e primeiro-ministro”.

bição de termos a neutralida-
de carbônica em 2050, isso 
implica mesmo que cada 
um de nós altere os seus 
hábitos de vida para dar-
mos o nosso contributo para 
que possa ser diferente”.                                                                                                 
António Costa apresen-
tou dados das conquistas 
desde 2015 no combate 
às desigualdades e, com o 
auxílio da secretária de Es-
tado, Rosa Monteiro, lem-
brou que foram dados muito 
significativos no combate à 
desigualdade salarial entre 
homens e mulheres.

Depois das três conven-
ções temáticas restantes, 
está marcada para 20 de 
julho uma convenção nacio-
nal onde António Costa es-
pera “aprovar o programa” 
eleitoral para as legislativas 
de 06 de outubro e lembrou 
que não poderá haver falsas 
promessas.

zinhos provocou a morte 
de 66 pessoas e 253 feri-
dos,  e destruiu cerca de 
meio milhar de casas e 50 
empresas. Além de terem 
destruído total ou parcial-
mente mais de meio milhar 
de casas, 264 das quais 
habitações permanentes, 
cerca de 200 habitações 
secundárias e mais de cem 
casas devolutas, de acordo 
com dados da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Centro, 
as chamas também atingi-
ram quase meia centena 
de empresas, afetando os 
empregos de quase 400 
pessoas.

PS terminou o ano com um 
capital próprio negativo de 
4,53 milhões de euros, ou 
seja, em falência técnica. 
Ainda assim inferior ao de 
4,99 milhões de 2017.

Com uma situação mais 
frágil está o CDS-PP, termi-
naram o ano de 2016 com 
um passivo superior aos 
ativos: 1,07 milhões contra 
613,46 mil. Ou seja, com um 
capital próprio negativo de 
456 mil euros, o CDS está 
tecnicamente falido. “Temos 
vindo a reduzir custos. E em 
2018 tivemos, pela primeira 
vez, um resultado positivo. 
Estamos a baixar a nossa 
dívida”, assegurou Pedro 
Morais Soares, secretário-
geral do CDS-PP. No PSD, 
a situação é mais favorável. 
O partido conseguiu um sal-
do positivo de 20 milhões de 
euros, conseguindo diminuir 
o passivo de 14 milhões em 
2017 para 9,77 milhões no 
ano passado. A isto acres-
centam-se bens no valor de 
29,81 milhões de euros.

Numa situação mais 
equilibrada está também o 
BE, com um passivo de cer-
ca de 170 mil euros e bens 
no valor de 3,13 milhões. Já 
o PAN, registou em 2018 
um ativo de 200 mil euros, 
contra um passivo de 25 mil. 
No total, os partidos com as-
sento na Assembleia da Re-
pública apresentaram um 
passivo de 34,94 milhões de 
euros no ano passado.

que provoca desigualdades 
crescentes de rendimentos.                                                                                                                                     
“A valorização dos salários 
da função pública é uma 
responsabilidade direta do 
Estado, que o pode fazer 
pelo Orçamento de Estado, 
a do privado depende da 
legislação laboral e depen-
de também da evolução do 
salário mínimo nacional”, 
lembrou, apontando que “o 
parlamento está ainda a dis-
cutir alterações legislativo 
do Código do Trabalho”.

Por isso, Catarina Mar-
tins deixou o apelo a que o 
OS, na legislação do Código 
do Trabalho agora em deba-
te no parlamento, tenha um 
Código do Trabalho que per-
mita a valorização salarial 
também no setor privado”.                                                                                                                 
Catarina Martins destacou 
também que Portugal é um 
país muito desigual e que 
uma política salarial, para o 
BE, é também uma política 
de combate sempre às de-
sigualdades salariais. “E, na 
verdade, as desigualdades, 
não são justificáveis nem 
por qualificação, nem por 
responsabilidade na maior 
parte das vezes”.

Por tudo isto, que a líder 
classificou como “um pro-
blema global de salários”, 
o programa eleitoral do BE 
para as eleições legislativas 
de 6 de outubro vai referir-se 
“a essa questão e às formas 
de fazer valorização sala-
rial”.

“Se o PS tiver as mãos 
completamente livres, o que 
foi alcançado corre o sério 
risco de andar para trás, da 
mesma forma que andaria 
se o CDS e o PSD reunis-
sem condições para tal”, 
afirmou Jerónimo de Sou-
sa, no Funchal, na Madeira, 
discursando numa iniciativa 
pública na ideia de dar mais 
força à CDU nas próximas 
eleições regionais (22 de 
setembro) e nacionais (6 de 
outubro).

O dirigente argumentou 
que “a operação de chan-
tagem, com a ameaça de 
demissão do Governo do 

PS neste final de legislatu-
ra, confirma que o PS, tal 
PSD e CDS, não hesitará, 
criadas as condições, em 
retomar a sua política de 
sempre de transferência 
para as costas do povo de 
toda e qualquer dificuldade 
ou crise que surja”.

Segundo Jerónimo de 
Sousa, “o PS não hesitará 
em colocar as ordens de 
Bruxelas à frente dos in-
teresses do povo” e “não 
será pelas mãos do PS” que 
prosseguirá a reposição de 
direitos em Portugal.

O secretário-geral consi-
derou que o PS não mudou 

a sua natureza e opções de 
fundo, o que mudou foram 
as circunstâncias, das quais 
o partido pretende livrar-se 
para poder passar a fazer a 
política de direita de mãos 
livres que sempre antes fi-

zera e ambiciona retomar.                                                                                                                                   
Por isso, defendeu ser “uma 
questão decisiva reforçar a 
CDU, aumentar a votação 
e o seu número de deputa-
dos, e assim fazer avançar 
a região e o país”.
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Foi realizada no último dia 
12 de junho, a tradicional Ses-
são Comemorativa ao Dia de 
Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas, na 
Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro. Esta é uma iniciativa 
da vereadora Teresa Bergher, 
que há vários anos recebe a 
comunidade luso-brasileira, 
para celebrar o dia 10 de Junho 
e homenagear personalidades 
relevantes que contribuem para 
o engrandecimento dessas co-
munidades coirmãs. Este ano, 
os eleitos foram o deputado da 
Assembleia da República de 
Portugal, Dr. Carlos Antônio 
Páscoa Gonçalves e o Subpro-
curador-Geral da República, 
Dr. Alcides Martins.

Dando início à Sessão, a 
vereadora Teresa Bergher so-
licitou a execução dos Hinos 
Nacional de Portugal e Brasil, 
na belíssima voz da cantora 
Neumara Coelho.

Seguiu-se a tradicional en-
trada no plenário das represen-
tações de nossas Associações 
Luso-Brasileiras, com seus 
Ranchos Folclóricos e seus res-
pectivos pavilhões, entoando 
a música de saudação “Duas 
Pátrias Bem Amadas”, cantada 
pela querida folclorista Isaura 
Milhazes. Também foram lidas 
mensagens de congratulações 
e em seguida exibido um vídeo 
retrospectivo, com momentos 
marcantes desta tradicional 
festa, realizada por nossa que-
rida vereadora há mais de 12 
anos na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro.

A fadista Maria Alcina pro-
porcionou um belo momento, 
interpretando a linda música 
“Mar Português”, do Poeta Fer-
nando Pessoa, sendo muito 
aplaudida.  Dando prossegui-
mento ao evento, falaram os 
oradores da noite: o Cônsul Ge-
ral de Portugal no Rio de Janei-
ro, Embaixador Jaime Leitão e 
o Dr. Flávio Martins, Presidente 
do Conselho das Comunidades 
Portuguesas. O cerimonial se-
guiu com a leitura do currícu-
lo do Dr. Alcides Martins, que 
recebeu da vereadora Teresa 
Bergher o Título de Cidadão 
Honorário da Cidade do Rio 
de Janeiro e agradeceu com 
um belo discurso, sendo ho-
menageado pela fadista Maria 
Alcina, com a canção “Sauda-
des do Brasil em Portugal”, de 
Vinicius de Moraes. Também 
foi lido o currículo do Deputado 
da Assembleia de Portugal, Dr. 
Carlos Antônio Páscoa Gonçal-
ves, que com muita satisfação 
também recebeu das mãos da 
vereadora Teresa Bergher o 
Título de Cidadão Honorário 

Mesa de Honra da Sessão Solene 
Comemorativa ao Dia de Portugal, de 
Camões e das Comunidades Portu-
guesas: Consul Geral de Portugal no 
Rio de Janeiro, Embaixador Dr. Jaime 
Leitão, deputado da Assembléia da 
República de Portugal Dr. Carlos Pás-
coa, vereadora da Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro, Teresa Bergher, o 
Procurador geral da República, Dr. Al-
cides Martins, pres. do Conselho das 
Comunidades Portuguesas, Dr. Flávio 
Martins; pres. do Jornal Portugal em 
Foco, Felipe Mendes, pres. do Real 
Gabinete Português de Leitura, Dr. 
Francisco Gomes da Costa

Momento 
da execu-

ção dos 
Hinos de 

Portugal e 
Brasil, dan-
do início a 

solenidade 
em ho-

menagem 
ao Dia de 
Portugal

De outro 
ângulo, aber-
tura da Ses-
são durante 
a execução 

dos Hinos

Um dia especial no coração da Comunidade Luso-Brasileira

Flávio Martins, Presidente do 
Conselho das Comunidades 
Portuguesas, realizou uma bri-
lhante Oratória

Vereadora Te-
resa Bergher, 
homenagean-
do o Procu-
rador Geral 
da República 
Dr. Alcides 
Martins, com 
o Título de 
Cidadão Ho-
norário do Rio 
de Janeiro

Fadista Maria 
Alcina home-
nageou com 
sua linda voz, 
o Dr. Alcides 
Martins com a 
música Sauda-
des do Brasil 
em Portugal, 
música de 
Vinicús de 
Morais 

da Cidade do Rio de Janeiro 
e, muito emocionado, fez um 
breve discurso de agradeci-
mento, sendo homenageado 
pelo amigo, o cantor Mário 
Simões, numa belíssima inter-
pretação do Hino da Cidade 
de Figueira da Foz. Outro belo 
momento foi o agradecimento 
da vereadora Teresa Bergher 
aos responsáveis pelo Portu-
gal 360, que incluíram em sua 
programação o tema Heran-
ça Judaica, apresentando em 
seguida o jovem cantor Dani 
Flomin, que interpretou “Jeru-
salém de Ouro” e foi muitíssi-
mo aplaudido. Finalizando a 
solenidade, a vereadora convi-
dou os homenageados, os imi-
grantes, em especial os portu-
gueses e toda a comunidade 
luso-brasileira para um brinde 
ao Dia de Portugal, ao som da 
música “Verde Vinho”, inter-
pretada pela marcante voz de 
Mário Simões. Ao final do brin-
de, a vereadora agradeceu a 
todos pela presença e reiterou 
o convite para um coquetel no 
Salão Nobre, finalizando com 
a tradicional execução do hino 
“Cidade Maravilhosa”.

Deputado da 
Assembléia 
de Portugal, 

Carlos Páscoa, 
exibindo o Títu-

lo de Cidadão 
Honorário do 

Rio de Janeiro, 
entregue pela 

Vereadora
Teresa Bergher

O cantor 
Mário Si-

mões, can-
tou Hino da 
Cidade de 

Figueira da 
Foz, em ho-

menagem, 
Ao amigo 
Dr. Carlos 

Páscoa De-
putado da 

Assembléia 
de Portugal

O Procurador Geral da Repu-
blica Dr. Alcides Martins no seu 
discurso de agradecimento pela 
homenagem

Deputado da 
Assembeia de 
Portugal, Dr. 
Carlos Páscoa, 
proferiu seu 
discurso. Festivo 
ao Dia de Portu-
gal e agradeceu 
a homenagem 
que recebeu da 
Vereadora Tere-
sa Bergher

Vereadora 
Teresa 
Bergher 
exibindo a 
Placa Alusi-
va entregue 
pelo Depu-
tado Carlos 
Páscoa

Momento da entrada dos pares das Casas Regionais portuguesas 
com seu Pavilhão e a grande folclorista Isaura Milhazes, cantando a 
música “Duas Pátrias Bem Amadas”

Um sorriso de felicidade da Vereadora Teresa Bergher, e suas fiés 
escudeiras, suas assessoras Luciane Marquesan e Alcineli Almeida

A Galeria do Plenário Teotônio Vilela com a Comunidade Portuguesa

DIA DE PORTUGAL NA CÂMARA MUNICIPAL DO RJ

Presente à solenidade o presidente da Câmara Portuguesa do Co-
mérco, Manuel Domingues Pinho, o Cônsul-Adjunto de Portugal no 
Rio de Janeiro, Dr. João de Deus, o empresário Adão Ribeiro e 
esposa Irene Ribeiro

Logo a seguir à Solenidade, numa pose especial, Dr. Francisco Go-
mes da Costa, Embaixador Jaime Leitão, deputado Carlos Páscoa, 
vereadora Teresa Bergher, Maria Alcina, Dr. Alcides Martins, Dr. Flá-
vio Martins, Felipe Mendes, cônsul-adjunto Dr. João de Deus

Junho é um mês muito especial para a literatura e cultura portuguesas. 
Marca a morte do pai da Língua Portuguesa, Luís de Camões, no dia 10, 

e o nascimento de mais um ícone da literatura, Fernando Pessoa, no dia 13. 
Um dos meus poetas favoritos, Pessoa teve vida curta, morreu aos 47 anos, 
em 1935, e, junto com ele, seus heterônimos, 

Álvaro Campos, Ricardo Reis, Alberto Caleiros, entre outros. Nosso poe-
ta  era tão criativo que chegou a criar outras vidas. Dedicou-se com extrema 
paixão à divulgação da língua portuguesa, tão bem expressada através de 
um de seu heterônimos, Bernardo Bernardo, “Minha Pátria é a Língua Por-
tuguesa”. 

Pessoa também escreveu vários poemas em inglês - idioma que domi-
nava - e bebeu da fonte de autores famosos da língua anglo-saxônica, como 
Lord Byron e Wiliam Shakespeare.

Falando de Camões, sabia o básico: viveu na época dos nossos gran-
des descobrimentos e lutou contra os mouros, onde veio a perder o olho 
direito, em Ceuta. Surpreendi-me ao descobrir que era “levadinho”, chegou 
a iniciar um curso de teologia, mas, com uma vida irregular, desordeiro e 
conquistador, logo demonstrou nenhuma vocação para o celibato. Aos 20 
anos, ingressou num curso de filosofia - nessa época já era conhecido como 
poeta. Apaixonou-se ardentemente, por Catarina de Ataíde, dama da rainha 
da Áustria, Dona Catarina. Muito apreciado pelas damas da corte, mas tam-

bém perseguido por outros poetas. Camões chegou a ser preso por agres-
são, duas vezes. E foi justamente no cárcere, após agredir um empregado 
do paço, que ele escreveu seu primeiro canto dos Lusíadas, obra imortal, 
inspirada nas conquistas marítimas, por mares desconhecidos. 

Além dos Lusíadas, nosso Camões escreveu poemas líricos e uma 
coleção de sonetos. Um dos mais famosos é “O amor é fogo que arde 
sem se ver”.

Salve Camões! Salve Fernando Pessoa! Ídolos eternos de nossa língua 
e literatura.

Com muita alegria, mais uma vez estamos aqui reunidos para celebrar 
neste Parlamento, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades. Além 
do simbolismo da data, nossa especial satisfação vem do momento que hoje 
vive Portugal. Se, há poucos anos atrás, desta presidência, rogávamos ao 
Senhor proteção e dias melhores para Portugal, hoje nos enchemos de or-
gulho ao falar da nossa saudosa terrinha. O crescimento do turismo é uma 
realidade, que nos faz questionar: Por que a nossa Cidade Maravilhosa não 
consegue tomar o mesmo rumo sendo uma das mais belas cidades do mun-
do? Uma pena! Penso que, Portugal foi agraciado com um verdadeiro mila-
gre. Jamais imaginei que sua recuperação fosse tão rápida e pudéssemos 
oferecer àqueles que visitam a nossa pátria mãe, tanta beleza, aconchego 
e segurança.

DISCURSO DA VEREADORA TERESA BERGHER
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Dia 20.06.2019
Álvaro Garcia (ex-ensaiador do Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo do Rotary 
Penha); Vitor Matias da Silva; Leonídio de Carvalho (Auto Posto Vista Alegre).
Dia 21.06.2019
Maria Perestrello Veríssimo (Carvão São José); Aniversário de casamento Manuel Simões Moreira e Natalia Oliveira.
Dia 22.06.2019
Bianca Regina Giraldes; Sr. Fernando Marques (do Antigo Senzala); Sr. Amílcar Fer-
reira (Estacionamentos Trevo. Será que vai ter festa este ano???).
Dia 23.06.2019
Lucinda Braz (Esposa do amigo José Braz lá de Extrema)
Dia 24.06.2019
Joaquim Correia dos Santos (diretor do Arouca em 2019 comemorou 83 anos); Alé-

cia Braz (filha do casal Sra. Rosa e Virgilio Brás); Atílio Mauricio e a neta Carolina 
de Cássia; Teresinha Alves (fadista); Abílio José Alves Martins (Moinho Anaconda e 
assinante do jornal Portugal em Foco há anos); Sr. José Lourenço (o amigo José do 
Metrô); Luciane Bernardo (nossa amiga do folclore de São Paulo); Sr. João Gabriel 
(ex-presidente da Comunidade Gebelinense de São Paulo).
Dia 25.06.2019
Euzébio dos Santos Lopes Ribeirinha (o Zébinho filho do casal amigo Sr. Eusébio e Sra. 
Idalina Ribeirinha); Paula Freitas (nossa chefinha da Numatur Turismo); aniversario de 
casamento dos amigos Márcia e o Dr. Marcio Fago (em 2019 comemoraram 27 anos).
Dia 26.06.2019
Sr. José Afonso Cancela (Nosso amigo da Lellis Trattoria); João Aurélio de Abreu (Pre-
sidente da Zarco Viagens e Turismo e nosso ex-chefinho mas grande amigo); Sergio 
Cunha Tavares; Aniversário de casamento Sr. João Gaspar e Dulci Gaspar (ex- Grupo 
Folc. Da Casa de Portugal); Sra. Rosa Rodrigues (Esposa do amigo Sr. João Rodri-
gues integrante do Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha e vai 
comemorar este aniversario em Portugal onde já esta).

Resort Monte das Oliveiras & Decanter
Realizaram o 7º Wine Weekend

Show de vinhos e culinária
O Resort Monte das Oliveiras, com o 
apoio da importadora Decanter, reali-
zou com grande sucesso de publico, 
de 31.05 a 02 de junho 2019, o 7.o 
Wine Weekend. Foi um fim de semana 
enogastronômico para apreciadores 
de bons vinhos, onde o resort serviu 
uma culinária maravilhosa, harmo-
nizando com os vinhos servidos. Na 
sexta feira, abertura a abertura do 
evento, esteve a cargo do diretor do 

Resort Monte das Oliveiras Sr. Fer-
nando Jeronimo, que também apre-
sentou o chefe de cozinha Daniel, 
o maitrê Luis, e demais equipes do 
resort. A apresentação dos produtos 
deste final de semana, esteve a cargo 
do enólogo Eduardo Dorilio da Decan-
ter. Nesta noite tivemos o Welcome 
Drink e jantar espanhol. No sábado, 
almoço Francês e o Sr. Dorilio apre-
sentou uma interessante palestra: 

“Degustando para servir- como im-
pressionar os amigos em sua casa”. 
A palestra que prendeu a atenção dos 
presentes, falou sobre o solo calcário, 
a harmonização de pratos, o vinho e 
os sentidos, nariz, boca, olhar, língua. 
Abrangeu também os componentes 
do corpo do vinho como tanino, a aci-
dez, o álcool, falou sobre as rolhas 
sintéticas, cortiça e rosca, sobre as 
taças.  O exame visual, o aspecto e a 

cor, o exame olfativo nos aromas pri-
mários, secundários ou da fermenta-
ção e os aromas terciários.  No sába-
do ao jantar a gastronomia foi latina e 
tivemos um belíssimo show de tango.  
No domingo e encerramento, tivemos 
ao almoço Buffet com bacalhoada e 
churrasco. Dentre os muitos vinhos 
servidos no 7.o Wine Weekend, tive-
mos: Paul Mas Gewurztraminer, Cô-
tes Du Rhôme Brunel de La Gardine, 

Alambre Moscatel de Setúbal, Verdejo 
Marquês de Toledo, Luis Cañas Red 
Wine, Marquês de Toledo Gran Re-
serva, Porto Bin 27. Todos os vinhos 
degustados neste 7.o Wine Weekend, 
foram vendidos durante o evento e 
também podem ser encontrados na 
Mega Adega Kanguru. A animação 
nestes dias esteve a cargo do cantor 
e tecladista Clineu. Se você ainda não 
conhece o Resort Monte das Oliveiras 

– Lazer & Eventos vá conhecer e tam-
bém ficar encantado. Faça sua reser-
va para suas próximas ferias.  Acesse 
o site www.resortmontedasoliveiras.
com.br Central de reservas e informa-
ções pelos telefones (011) 2095.6364. 
Anote ai, o próximo grande evento 
será o 8.o Wine Weekend de 27.09 
a 29.09.2019- Sabores de Portugal 
e show com a cantora portuguesa 
Maria de Lurdes.

Os diretores do resort Monte das Oliveiras, Sr. Adriano Jerônimo, o Sr. Fernan-
do Jeronimo, e da Importadora Decanter, o Yani, a Juliana e o Eduardo Dorilio.

O Prefeito de Joanópolis Sr. Mauro Garcia a esposa Sra. Maria Isabel  Suthoff, o Sr. 
Adriano Jerônimo diretor do resort e o Sr. Antonio V. Serralha e a Sra. Roseli Ramos.

Aqui as equipes do Resort Monte das Oliveiras, gerencia, cozinha e mâitres 
também responsáveis pelo sucesso. 

Flagrantes da palestra.

Comemorando aniversario de casamento no resort, 34 
anos, vemos o Sr. Claudio Molina e a Sra. Sandra I. Mo-
lina junto ao Sr. Adriano Jeronimo.

Sr. Adriano Jeronimo diretor do resort e o casal amigo sem-
pre prestigiando o Resort e neste dia comemorando 50 anos 
de vida conjugal Sr. Fernando Ueno e a Sra. Regina Ueno.

Sr. Adriano Jerônimo junto aos amigos Sr. Mauro Giuzio a Sra. 
Luciana Giuzio,  Sr. Mauricio J. Bruschini R. Neto a Sra. Adriana 
B. Buti, o Sr. Ricardo C. Barbuti e a Sra. Helena  T. Machado.

O enólogo Sr. Eduardo Dorilio du-
rante a palestra.
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Graaf Spee afundava há 80 anos no Prata Liga das Nações
Leva Portugal ao 5º lugar no ranking da FIFAConsidera-se, quase sempre, 

que a Segunda Guerra co-
meçou em 1940 e durou seis anos, 
sendo concluída em 1945, com a 
inexorável derrota das três potên-
cias do Eixo, Alemanha e Itália, na 
Europa, e Japão, na Ásia, para os 
Aliados, entre os quais, estava o 
Brasil, único país da América Latina 
a participar do conflito, sob a lide-
rança dos Estados Unidos, União 
Soviética, Reino Unido e parte da 
França engajada na Résistence do 
General Charles de Gaule (1890 – 
1970). O conflito, na verdade, teve 
início há quase 80 anos, em primei-
ro de setembro de 1939, quando 
os panzers da Alemanha, de Adolf 
Hitler (1889 – 1945), entraram na 
vizinha Polônia, que se tornara in-
dependente após a Primeira Guerra 
(1914 – 1918), tomando de assalto, 
inicialmente, a histórica cidade por-
tuária prussiana de Danzica, no 
Mar Báltico, rebatizada para Gda-
nsk por Varsóvia, e, em seguida, 
ocupando todo o país. O conflito, 
com efeito, se alastraria meses de-
pois, em 1940, a todo o continente 
europeu – apenas alguns países, 
como Portugal, Espanha, Suíça e 
Turquia se mantiveram, oficialmen-
te, ‘neutros’. O embate estendeu-
se, no ano seguinte, à Ásia, com o 
pacto estabelecido pelo Imperador 
Hirohito do Japão (1901 – 1989) 
com os nazistas de Berlim e a 
Roma fascista de Benito Mussolini 
(1883 – 1945). Chegaria também 
às Áfricas, sobretudo, ao Norte, ao 
longo do Mediterrâneo, alargando-
se do Canal de Suez, no Egito, sob 
tutela então de Londres, ao Mar-
rocos, possessão compartilhada 
entre Paris e Madri, alcançando 
a Tripolitânia italiana, atual Líbia, 
bem como as colônias francesas 
da Argélia e Tunísia. Os efeitos da 
contenda europeia envolveriam a 
espionagem militar nos países da 
África negra. Os alemães ainda lá 
estavam em suas colônias, con-
tando com agentes de informação 
e colaboracionistas, na Tanzânia, 
Namíbia, Camarões e Togo. Mas 
era uma presença muito inferior à 
britânica. A indelével Union Jack, 
a legendária bandeira do Reino 
Unido, tremulava à época de Norte 
a Sul no continente. Da metrópole 
mediterrânea grega-egípcia de Ale-
xandria, erguida no ano 331 antes 

de Cristo por Alexandre O Grande 
da Macedônia, aos confins sul-afri-
canos do Cabo da Boa Esperança 
– que foi contornado pela primeira 
vez, em 1488, pelo algarvio Barto-
lomeu Dias (1450 – 1500).

Também ajudavam os bri-
tânicos as forças coloniais 

de Lisboa que, embora neutras, 
impediam que navios alemães 
fossem reabastecidos nos portos 
de Angola, no Atlântico, e de Mo-
çambique, no Oceano Índico – fe-
chando os dois olhos, porém, às 
naves inglesas. Acompanhando a 
Segunda Guerra, à distância, per-
maneceram todos países de língua 
espanhola – desde Cuba e México 
à Argentina, Uruguai e Chile. Al-
guns governantes dessas nações, 
notadamente os três diferentes 

ditadores militares que ocuparam, 
naqueles anos, a portenha Casa 
Rosada, precedendo a ascensão 
ao poder em 1945 do General Juan 
Domingo Perón (1895 – 1974), tira-
ram grande proveito econômico da 
‘neutralidade’, fornecendo, princi-
palmente, aos países do Eixo, mas 
também aos Aliados, matérias pri-
mas e gêneros alimentícios, como 
carne e  trigo, que escasseavam 
na Europa. Contudo, por uma fina 
ironia, foi exatamente nas águas do 
Rio da Prata, que separam Buenos 
Aires de Montevidéu, que se daria 
há 80 anos, depois da Alemanha já 
ter anexado a Polônia, a mais dra-
mática das manobras da Segunda 
Guerra no Novo Mundo. A podero-
sa armada inglesa, que patrulhava 
o Atlântico Sul, da África à América 
do Sul, formada pelos cruzadores 
HMS Exeter, HMS Ajax e HMNZS 

Achilles, encurralaria, no dia 13 de 
dezembro de 1939, nas proximida-
des da bacia do Prata, um célebre 
couraçado alemão, o possante 
panzerschiff Admiral Graf Spee, 
empurrando-o para um ‘beco’ sem 
saída.  Vendo-se perdido, o Capi-
tão Hans Langsdorff (1894 – 1939), 
para evitar que o navio fosse captu-
rado pelos inimigos, decidiu afundá
-lo, após evacuar a tripulação, dian-
te do porto de Buenos Aires, onde, 
dias depois, se mataria envolto na 
bandeira, predominantemente en-
carnada, da Kriegsmarine, a  Mari-
nha de Guerra da Alemanha. Ilustra 
a coluna a foto do mítico Langs-
dorff. Os britânicos tinham enorme 
interesse em ter acesso à moder-
níssima tecnologia do Admiral Graf 
Spee, que entrou em navegação 
em 1936, possuindo equipamentos 
ainda desconhecidos nos estaleiros 
de guerra que funcionam ao Sul de 
Londres. Passariam na América do 
Sul os anos da pugna os tripulantes 
do Admiral Graf Spee, bem como 
seus compatriotas do Windhuk, 
embarcação de passageiros apre-
endida no porto paulista de Santos 
e confiscada pelos Estados Unidos. 
Pouquíssimos daqueles marinhei-
ros de ambos navios regressariam, 
posteriormente, à Alemanha.

Um grupo de tripulantes do 
Windhuk, que fazia a rota 

Hamburgo-Cidade do Cabo-Ham-
burgo, abriria em São Paulo, na dé-
cada de 1950, no bairro de Moema, 
um restaurante especializado na 
gastronomia tradicional alemã, que 
até hoje é a mais querida das casas 
paulistanas de cardápio teuto. Já os 
marujos de Langsdorff, quase todos, 
se radicaram em Montevidéu, onde, 
em 2001, tive o privilégio de comprar 
num antiquário, no coração da Ciu-
dad Vieja, uma magnifica réplica da 
embarcação, confeccionada pelos 
próprios tripulantes, com cerca de 
dois metros e meio de comprimento, 
utilizando restos de madeira e me-
tais retirados, como souvenirs, do 
Admiral Graf Spee antes que fosse 
afundado. A preciosa maquete, que 
há 18 anos está em São Paulo, bem 
como o delicioso Windhuk, cuja 
ementa até hoje segue as receitas 
originais do Meister-Cuca do tran-
satlântico, são relíquias, na América 
do Sul, do último conflito que envol-
veu, a rigor, todo planeta.

A Liga das Nações de futebol aju-
dou Portugal a subir ao quinto lugar 
no ‘ranking’ da FIFA, uma progres-
são de duas posições, revelou esta 
sexta-feira o organismo do futebol 
mundial. A seleção portuguesa, 
orientada por Fernando Santos, 
era em abril sétima da classifica-
ção da FIFA, ainda liderada pela 
Bélgica, mas a vitória na Liga das 
Nações permitiu a Portugal apro-
ximar-se da Inglaterra, a apenas 
21 pontos. Na fase final da nova 
competição da UEFA, a equipa 
nacional venceu nas meias-finais 
a Suíça, por 3-1, e na final a Holan-
da, por 1-0, em jogos disputados 
no Porto. A Inglaterra, que termi-
nou em terceiro, mantém o quarto 
lugar no ranking da FIFA, a Suíça 

desceu do oitavo para o nono, e a 
finalista vencida Holanda subiu da 
16.ª para a 14.ª posição. O triunfo 
português empurrou ainda a vice-
campeã mundial Croácia da quinta 
para a sexta posição, num top-10 
em que também o Uruguai caiu 
duas posições (8.º), e a Espanha 
subiu duas (7.ª).- Arrancando a 
Copa América, a competição mais 
importante de seleções na Amé-
rica do Sul, o Brasil, anfitrião da 
prova, é terceiro classificado e o 
primeiros dos sul-americanos, se-
guido do Uruguai, em oitava, e da 
Argentina. em 11.º. Das seleções 
treinadas por portugueses, a Co-
lômbia, de Carlos Queiroz, desceu 
uma posição e é 13.ª, a Coréia do 
Sul, de Paulo Bento, mantém o 37.º 

posto, e o Burkina Faso, de Pau-
lo Duarte, caiu também um lugar, 
para 59.º. Entre os países de Lín-
gua Oficial Portuguesa, Cabo Ver-
de tem a melhor posição, no 76.º 
lugar, seguindo de Moçambique e 
Guiné-Bissau, muito próximos, no 
117.º e 188.º lugares, respectiva-
mente. A Guiné-Bissau é um dos 
países que disputará a partir de 21 
de junho a CAN (Taça das Nações 
Africanas), bem como Angola, que 
na classificação da FIFA é 123.ª.
Ranking da FIFA em 14 de junho:(1) 
Bélgica, 1.747; (2) França, 1.718; (3) 
Brasil, 1.681; (4) Inglaterra, 1.652; 5 
(7) Portugal, 1.631;  6 (5) Croácia, 
1.621; 7 (9) Espanha, 1.617; 8 (6) 
Uruguai, 1.615; 9 (8) Suíça, 1.605;  
10 (10) Dinamarca, 1.586.

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

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

Dia 23.06.2019
Domingo Dançante na Lusa
Neste domingo a partir das 11 horas 
teremos a celebração de uma missa 
junto a nova capela seguida de procis-
são. Na seqüencia teremos um almoço 
dançante, no cardápio porco no rolete e 
exibição do grupo da Portuguesa. Rua 
Comendador Nestor Pereira, 33 Canin-
dé – São Paulo Fone (11) 2125.9400  
Dia 24.06.2019
Sessão Solene na Assembleia 
Legislativa em Comemoração ao 
Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas
Numa iniciativa do Conselho da Co-
munidade Luso-Brasileira do Estado 
de São Paulo e do Deputado Estadual 
Carlão Pignatari teremos nesta noi-
te a partir das 20 horas no Plenário 
Juscelino Kubistchek da Assembleia 
Legislativa uma sessão Solene alusiva 
ao Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas. Teremos a 
exibição do Coral Cantares do Basalto 
da Casa dos Açores de São Paulo. En-
trada franca. Local Av. Pedro Alvares 
Cabral, 201 no Ibirapuera.  
Dia 29.06.2019
Festa de São João com Sardinha-

da na Provedoria
A Provedoria da Comunidade Portugue-
sa de São Paulo, estará neste dia rea-
lizando a partir das 13 horas, sua habi-
tual festa de São João com sardinhada 
churrasco, diversos acompanhamentos 
no Lar da Provedoria. Venha passar 
momentos especiais e descontraídos 
junto aos internos do lar. Muito churras-
co, sardinhas assadas, saladas e acom-
panhamentos. Av. Coronel Sezefredo 
Fagundes, 6170 Bairro do Tremembé, 
São Paulo. Convites e Informações 
fone (11) 2995.3166 – 2995.5451

Festa de São Pedro nos Poveiros
A Associação dos Poveiros de São Pau-
lo estará realizando nesta noite a partir 
das 19 horas, a sua concorrida Festa 
de São Pedro. Sardinhas assadas na 
brasa, e febras. Teremos uma breve 
sessão solene realizada pelo Vereador 
Toninho Paiva com algumas homena-
gens. A animação estará a cargo do 
Rancho Raízes de Portugal e a Dupla 
Paulo & Jonatan. Convites e informa-
ções 2503.2835 – 2967.6766 WhatsA-
pp  98594.5146, local Rua Dr. Afonso 
Vergueiro, 1104 V. Maria - São Paulo
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O jornal espanhol Marca está a dar 
como “iminente” a mudança de João Fé-
lix para o Atlético Madrid, que se prepara 
para bater os 120 milhões de euros da 
cláusula de rescisão do jovem atacanteo. 
Os colchoneros terão ganho a corrida ao 
Manchester City, de Pep Guardiola, que 
também estava disposto a fazer tão avul-
tado investimento.

 A chegada de Félix ao Wanda Me-
tropolitano foi uma ‘exigência’ de Diego 

Simeone, que vê em Félix o talento ne-
cessário e ideal para colmatar a saída de 
Antoine Griezmann.

 A confirmar-se, esta será a maior con-
tratação da história do Atlético Madrid, 
superando os 80 milhões de euros pa-
gos por Lemar ao Mônaco, assim como a 
maior venda de sempre do Benfica, mar-
ca até aqui registrada na venda de Axel 
Witsel, por 40 milhões de euros, para os 
russos do Zenit, em 2012.

O lateral brasileiro do 
FC Porto Alex Telles, que 
tem vindo a ser aponta-
do ao Atlético de Madrid 
nas últimas semanas, 
concedeu uma entrevis-
ta à radio Gaúcha Serra, 
onde frisou que se sente 
muito bem em Portugal.

 «Sinto-me muito bem 
em Portugal e no FC 
Porto, um clube fantás-
tico, que joga sempre a 
Liga dos Campeões e 
que disputa todos os tí-
tulos. Tem uma estrutura 
fantástica. Esta época foi 
muito boa, fiz 53 jogos 
e praticamente a jogar 
sempre noventa minu-
tos. Espero que a próxi-
ma temporada seja ainda 
melhor», disse, antes de 
salientar que a época da 
equipa orientada por Sér-
gio Conceição foi «muito 
acima da media» e podia 
ter sido «perfeita» caso 
tivessem conquistado 

Romain Salin na rota 
do Rennes, lá colocado 
pela imprensa francesa. 
De acordo com o Ouest-
France, o guarda-redes 
leonino de 34 anos pode 
estar próximo de regres-
sar ao país natal, pois 
será pretendido pelo clube 
onde cumpriu parte da for-
mação - o outro emblema 
onde jogou nas camadas 
jovens foi o Le Mans e 
como profissional dividiu 
a carreira entre França 
(Laval, Lorient, Libour-
ne Saint-Seurin, Tours 

O Vilafranquense ga-
rantiu pela primeira vez a 
subida à II Liga de futebol, 
ao eliminar nas meias-fi-
nais do Campeonato de 
Portugal a União de Leiria 
nas grandes penalidades, 
em jogo disputado em Vila 
Franca de Xira.

 As duas equipes che-
garam ao final do tempo 
regulamentar e prolonga-
mento empatadas 1x1, 
resultado que também se 
verificou na primeira mão, 
tendo nas grandes penali-
dades a equipa vilanfran-
quense vencido por 4x2.

Com um passado 
maioritariamente ligado 
à III divisão/Campeonato 
de Portugal, o Vilafran-

quense vai disputar o 
segundo escalão pela 
segunda vez, depois da 
presença em 1987/88, 
na altura na divisão cen-
tro da segunda divisão.

O conjunto de Vila 
Franca de Xira chegou à 
fase final do Campeonato 
de Portugal depois de ter 
terminado a série C no se-
gundo lugar, logo atrás da 
União de Leiria.

Na final do Campeona-
to de Portugal, agendada 
para o dia 23 de junho, no 
Estádio Nacional, em Oei-
ras, o Vilafranquense vai 
defrontar o Casa Pia, que 
hoje afastou o Praiense e 
assegurou a outra vaga 
na II Liga.

SAÍDA DE FÉLIX POR €120 MILHÕES ESTÁ “IMINENTE” “SINTO-ME MUITO BEM EM 
PORTUGAL E NO FC PORTO” 

mais títulos.
 No que diz respeito 

ao problema cardíaco de 
Iker Casillas, Alex Telles 
revelou que o mesmo foi 
um ‘choque’ para toda a 
equipa.

 «Aconteceu depois 
de um jogo numa sema-
na conturbada. Foi um 
baque para todos nós, 
mas o grupo uniu-se, 
o clube foi impecável e 
os adeptos excecionais. 
Tudo isso demonstra o 
caráter do clube e o sen-
timento de família que 
existe», rematou.

ROMAIN SALIN APONTADO AO RENNES

e Guingamp) e Portugal 
(Naval, Marítimo, Rio Ave 
e Sporting).

A titularidade da baliza 
do Rennes está entregue 
ao checo Koubek, guarda
-redes que foi colocado na 
órbita do FC Porto, mas os 
franceses procuram mais 
uma solução para a baliza 
e olham para o sportin-
guista como possibilidade.

A complicar a vida ao 
Rennes está o fato de Sa-
lin ter renovado contrato 
por mais uma temporada, 
ou seja, já não termina o 
vínculo com os leões no 
próximo dia 30 mas ape-
nas em junho de 2020. 

Dessa forma, teriam de 
chegar a acordo com a 
administração leonina, 
pouco recetiva a aceitar 
propostas pelo jogador, 
pois considera a baliza po-
sição fechada, com Renan 
como titular, Salin como 
suplente e Luís Maximia-
no terceira opção.

Na temporada que 
terminou, Romain Salin 
começou como titulas 
mas perdeu o estatuto 
para Renan, terminando 
a época com 18 jogos 
pelos leões.

Vilafranquense sobe
pela primeira vez à
II Liga portuguesa

O treinador português 
Carlos Queiroz mostrou-
se sábado “contente” pela 
vitória da Colômbia sobre 
a Argentina (2x0), na pri-
meira jornada do Grupo B 
da Copa América em fu-
tebol, mas lembrou que é 
apenas “o princípio”.

“Estamos contentes 
com o resultado, mas 
isto é apenas o princípio. 
Não chegamos a lado 
nenhum. É um jogo da 
fase de grupos e agora 
tempos de descansar e 
continuar a lutar, para, se 
possível, jogar melhor”, 
disse Queiroz.

A estreia em encontros 
oficiais pela Colômbia di-
ficilmente poderia, porém, 
ter corrido melhor, até 
porque os ‘cafeteros’ não 
batiam os ‘albi-celestes’ 
há quase 12 anos, mais 
precisamente desde 20 
de novembro de 2007.

“Quero felicitar os joga-
dores da Colômbia. Com 

Copa América: Queiroz “contente” com
triunfo, mas lembra que é só o “princípio”

muita humildade e traba-
lhando juntos, souberam 
sofrer, reagruparam-se e 
depois soltaram-se. Isso 
encantou-me”, disse Quei-
roz, frisando: “Temos de 
enfrentar o Qatar e o Pa-
raguai com a mesma hu-
mildade”.

De acordo com o trei-
nador que levou Portugal 

aos títulos mundiais de 
juniores em 1989 e 1991, 
tratou-se de um “jogo mui-
to bom, entre duas equi-
pes muito boas”.

“É normal que quando 
há equipes desta quali-
dade em campo, o domí-
nio seja alternado, mas 
conseguimos, durante os 
90 minutos, encontrar as 

melhores soluções para 
as fases em que a Argen-
tina teve mais a bola”, ex-
plicou.

A finalizar, Carlos Quei-
roz não quis individualizar, 
afirmando que o melhor 
futebolista da Colômbia 
“chama-se equipa”.

Em contraste com a sa-
tisfação do técnico luso, 
o capitão argentino, Lio-
nel Messi, estava, natu-
ralmente, frustrado com 
o desaire, o primeiro que 
sofreu pela Argentina 
numa fase de grupos da 
Copa América, à quinta 
participação.

“Vamos demorar um 
tempito a assimilar e 
aceitar esta derrota, mas 
temos de saber retirar 
coisas positivas dos er-
ros que cometemos”, dis-
se o jogador do ‘Barça’, 
lamentando que os go-
los da Colômbia tenham 
acontecido “na melhor 
fase da Argentina”.
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Show de Mário SiMõeS, no Solar TranSMonTano
A Casa de Trás-os-Montes realizou no domingo um con-

corrido almoço show, comemorativo aos 50 Anos de Vida 
Artística do cantor romântico Mário Simões. A Casa estava 
lotada, com mais de quatrocentas pessoas que foram pres-
tigiar o cantor.  O excelente show de Mário Simões, o cantor 
romântico português do Rio de Janeiro, contou a história des-
te imigrante apresentada em telões, brilhantemente apresen-
tada pelo locutor Carlos Bianchini.   A música ficou a cargo do 
conjunto Típicos da Beira Show, que abriu o show de Mário 
Simões com um belíssimo e animado repertório.   Foi uma 
tarde especial em que o artista recebeu o carinho de amigos 
e fãs. Foi, com certeza, mais um dia especial na vida desse 
imigrante e artista português que, ao lado de sua esposa Ma-
ria, vive momentos de uma carreira de sucesso.

Bodas de esmeralda do Casal Fátima e Manuel Vieira

Uma data especial na história deste benquis-
to casal da nossa Comunidade Portuguesa, 

Fátima e Manuel Vieira, que comemoraram as 
Bodas de Esmeralda ao completarem quarenta 
anos de uma linda união; e, nada como festejar 
a data ao lado de pessoas queridas, familiares 
e amigos que, ao longo desses anos compar-
tilharam vários momentos dessa união sólida.  
Fátima e Manuel eram só emoção e radiavam 
a felicidade brindada ao som de “Verde Vinho”, 
à voz de Mário Simões.   O Jornal Portugal em 
Foco, através do pres. Felipe Mendes, estava 
lá presente brindando com os amigos e regis-
trando os momentos maravilhosos.

Mario Si-
mões em 
mais um 

belíssimo 
show 

come-
morativo 

aos 50 
Anos de 
sua Vida 
Artística

Panorâmica do salão, totalmente lotado

Presenças ilustres na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
Antonio Serapico, Adão Ribeiro (Rede Itahy de restaurantes), 
cônsul-adjunto João de Deus, Manuel Vieira (Benfica Lus-
tres), Dr. Alcides Martins e Angelina Martins, Irene Ribeiro, 
Fernanda Serapico e Alice Abreu

Registro dos amigos José Matos, comendador José Morais, 
Ana Maria, José Brites e sua esposa Irene

O empresário Fernando Palmeira (Palmeira Tintas), com sua 
esposa e um grupo de amigos prestigiando o amigo Mario 
Simões

Depu-
tado 
Carlos 
Páscoa 
num 
close 
com 
Glori-
nha e 
Fátima

Presidente 
transmon-

tano Ismael 
Loureiro com 

sua esposa, a 
primeira-dama 

Sineide, sua 
filha Sandy, e 

o diretor so-
cial Joaquim 

Bernardo

Presentes 
no show do 

Mario Simões, 
o presiden-
te da Casa 
do Minho, 

Agostinho dos 
Santos, os 

diretores Joa-
quim Fernan-
des, J. Maciel 
e sua esposa 

Mariza

Mario Simões cantando, ladeado pelo amigo Manuel Vieira, e 
demais familiares

Dia 
inesque-

cível para 
o casal 

Fátima e 
Manuel 
Vieira, 

posando 
para uma 

foto es-
pecial de 
recorda-

ção

Momento único na vida deste casal Fátima e Manuel Vieira, 
registrado nesse lindo beijo

Uma tarde perfeita de muita descontração, onde a felicidade 
do casal Fátima e Manuel Vieira era nítida

Num clic fotográfico vemos o casal Fátima e Manuel Vieira 
com a amiga

Explosão de alegria dos amigos Zeca e sua esposa o Joa-
quim Cunha, esposa Margarida e demais familiares com Fá-
tima e Manuel Vieira

Um brinde 
ao amor e 

à felicidade 
do casal 
Fátima e 

Manuel 
Vieira

O dinâmico 
Manuel Viei-
ra entregou 

um lindo bu-
quê de flores 
à sua amada 
Fátima, que 
ficou radian-
te. Tudo isso 

ao som do 
“Verde Vi-

nho”, canta-
do por Mário 

Simões

Uma 
imagem 
perfeita da 
felicidade 
da neta 
Mayara 
na festa 
dos avós, 
Fátima e 
Manuel 
Vieira que 
futuramente 
tem tudo 
para ser 
uma linda 
modelo nas 
passarelas

Um dia 
único 

para o 
casal 

Fátima e 
Manuel 
Vieira, 

num 
brinde 

ao amor 
eterno
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VALEU A PENA

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

Plenário e galerias repletas de pessoas orgu-
lhosas pelo nosso Portugal. Foi assim que, no úl-
timo 12 de junho, seguindo uma tradição de 15 
anos, celebramos na Câmara Municipal do Rio 
o Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas. Lembramos, também, o grande 
poeta Fernando Pessoa, que, se vivo, faria ani-
versário no dia seguinte. Homenageamos com o 
título de Cidadão Honorário do Rio o nosso depu-
tado Carlos Páscoa, da diáspora portuguesa, e o 
Subprocurador da República Dr. Alcides Martins. 
Estiveram presentes ao nosso evento o Cônsul 
Geral de Portugal no Rio de Janeiro, embaixa-
dor Jaime Leitão, o senhor Cônsul Geral Adjun-
to, João de Deus, sempre presente e incansável, 
assim como o Dr. Flávio Martins, presidente das 
Comunidades Portuguesas e o Dr. Francisco Go-
mes da Costa, presidente das Associações Portu-
guesas e do magnífico Real Gabinete Português 
de Leitura. Peço desculpas por não citar todos os 
presidentes das Casas Portuguesas, por falta de 
espaço, mas com muita alegria, digo que a maio-
ria esteve na nossa festa, além de seus vices e di-
retores, bem como, representantes da Imprensa e 
da Comunicação Social de nossa Comunidade, o 
que muito nos honrou. Um especial agradecimen-
to aos Ranchos Folclóricos, que são nosso orgu-
lho! Aplausos às queridas Maria Alcina e Isaura 
Milhazes, aos queridos Mário Simões e Neumara, 
que soltaram a voz no plenário do Palácio Pedro 
Ernesto. Um carinho muito especial ao jovem ta-
lento Dani Flomin, que nos emocionou com a divi-
na interpretação de “Jerusalém de Ouro”. A todos 
que compareceram, o meu muito obrigada! Foi 
lindo e, mais uma vez, juntos, brindamos ao nos-
so amor ao Brasil e à saudade do nosso querido 
Portugal!

A Superintendência Regional da Tiju-
ca vem realizando um excelente tra-

balho na Grande Tijuca. Tanto na parte 
das  conservação, limpeza e iluminação 
das ruas, como podas de árvores, lim-
peza de canais... um trabalho focado e 
dedicado de Hugo Leal Figueiredo, su-
perintendente regional da Grande Tiju-

ca, em prol do bem-estar da comunida-
de tijuquense. Na foto vemos Fernando 
Morais, redator deste Jornal Portugal 
em Foco, o anfitrião  o dinãmico Joa-
quim Bernardo, o superintendente Hugo 
Leal Figueiredo, com seu assessor Pau-
lo Roberto, prestigiando o bar Point do 
Bernardo.

TRABALHANDO EM PROL DA GRANDE TIJUCA
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A Tocata do R.F. Benvinda Maria é sempre uma atração. 
Seus músicos e cantadeiras sob a direção da primeira-
dama e diretora de folclore, Verônica Trindade

Uma apresentação especial do R.F. Benvinda Maria, na 
festa de seu 7º Aniversário de Fundação

Um lindo show das 
crianças, que encantou o 

público

A graça 
e o en-

canto da 
Vanessa 
Trindade 
do R.F. 
Benvin-
da Maria

Uma apresentação marcada pela emoção do R.F. Ben-
vinda Maria, Paulo e Adriana

A diretora 
do folclore 
Rosângela, 

quando 
homenage-
ava a Casa 
do Distrito  
Viseu. A 

Maria Lui-
za també 
recebeu

Um registro de Verônica Trindade, a primeira-dama e 
diretora do Rancho, Felipe Mendes, presidente José 

Henrique, o casal Rosângela, também diretora do Ran-
cho Benvinda Maria, e  , o ensaiador

Momento de fé e 
agradecimento a 
Deus, com Idália 

fazendo uma prece 
com os amigos D. 
Lourdes, Custódio 

Paiva, Maneca, 
Rosângela, Felipe 
Mendes, a primei-
ra-dama Verônica 

e André

7º Aniversário do Rancho Folclórico Benvinda Maria, da Casa das Beiras
Que festa linda a Casa 

das Beiras e seu Rancho 
Folclórico Benvinda Maria 
proporcionaram aos pre-
sentes! casa cheia, como 
sempre, e muita gente ani-

Maria Luísa, com a mesma 
idade, dançando como sua 
mãe, e dançando com sua 
mãe, temos certeza era a 
mesma pessoa, uma lou-
cura. 

Bem, hoje é pra falar de 
festa. Com os dois grupos 
no palco, o nosso querido 
Maneca quis também  ho-
menagear o Rancho e com 
sua esposa Idália pediu a 
todos que rezassem pelo 
sucesso do Rancho e que 
fosse também uma mensa-
gem a nossa Benvinda Ma-
ria. Rezamos todos um Pai 
Nosso e uma Ave Maria, e 
todos nós sentimos uma  
emoção verdadeira . 

O Presidente José Hen-
rique agradeceu a presen-
ça de todos e fomos para o 
parabéns, cujo bolo estava 
delicioso.

Falar desta festa é sem-
pre emocionante para o 
nosso jornal, que conviveu 
com essa “galera” por mui-
tos e muitos anos, através 
do Rancho Folclórico Ben-
vinda Maria. Esperamos 
que assim continue.

Nossos parabéns. 

mada, como todos podem 
ver nas fotos.

Estiveram presentes 
treze casas, em doze 
pares de componentes 
que foram, com a nossa 

querida Benvinda Maria, 
à Portugal:  Arouca Barra 
Clube, Camponeses de 
Portugal, Casa dos Aço-
res, Casa das Beiras, Casa 
do Minho, Casa do Porto, 
Casa dos Poveiros, Casa 
de Trás-os Montes, Casa 
da Vila da Feira, Casa de 
Viseu, Orfeão Português, 
Serões das Aldeias e Vas-
co da Gama, todas elas e 
o Rancho Benvinda Maria 
entraram para o show jun-
tos. Belo.

Como já dissemos, a 
festa estava linda; mas, te-
mos que parabenizar toda a 
diretoria da Casa e, princi-
palmente, o José Henrique 
e a Verônica, o  André e a 
Rosângela, principais orga-
nizadores do aniversário.

Os grupos a dançar, 
sim os grupos, pois entra-
ram juntos, mas cada qual 
teve a sua parte, fazendo 
bonito, com garra, e com 
disposição. Estavam todos 
perfeitos, mas uma coisa 
nos chamou a atenção: na 
hora do Vira do Alto Minho, 
vira lindo e realmente difí-
cil de dançar, entraram na 
roda dois casais infantis, 
lindos também; mas nos  
desculpem comentar um 
fato, em 1981 viajou com o 
grupo uma menina de qua-
tro anos, a Denise, a mais 
nova componente a viajar 
nos 25 anos.  E o que sen-
timos? em 2019  lá estava 
ela,  a Denise a dançar, 
com 4 anos. Lembramos 
com saudades quando 
vimos a filha da Denise, 

Da Casa de Viseu Denise com alegria portando a Ban-
deira do Grupo

Casal da Casa do Porto 
recebendo sua condeco-

ração
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Componentes da Casa dos Açores, 
o diretor Paulo Renato e sua esposa 
Paula

Belíssima participação do Alex e Lu-
cia, casal do Maria da Fonte

Brilhante participação do casal Casal do Rancho do Or-
feão Portugues Rogerio e Deise que foram no primeiro 
ano 1981

Sempre prestigiando o Folclore Português, Claudio 
Ribeiro e Ângelo Saraiva com amigos

Marcando presença na Casa das Beiras, o casal de diretores da 
Casa dos Açores, Sônia e Antonio Trindade - sempre dando “aque-
la força” ao nosso jornal, enviando fotos dos eventos daquela linda 
Casa Regional, com os amigos Maria Silva, Olinda e Rosa e Rodolfo

Mais amigos presentes: D. Aurelia com Rena-
to Figueiredo, presidente da Casa dos Povei-
ros, e  a simpática Cristina,

Prestigiando o aniversário do R.F. 
Benvinda Maria, estavam lá o Armê-
nio com sua esposa e a filha Vanessa

O casal amoroso D. Ilda e Julio Robalo, pais do presi-
dente da Casa, atentos ao show de folclore, enquan-
to o pres. José Henrique batia papo com o Camilo 
Leitão e o Sérgio

Verdadeiro 
encontro de 
amigos na 
Casa das 
Beiras: o 
comendador 
Bernardo, o 
radialista Ma-
neca, Custó-
dio Paiva e 
sua esposa 
Lourdes

el

Do Arouca Barra Clube, João Za-
ranga e Vera Lúcia recebendo as 
lprendas das componentes mirins

As bandeiras portuguesa, da Casa das Beiras e brasileira 
adentrando o salão

Componentes dos Ran-
chos prontos para entrar

Casal da Casa dos Povei-
ros, André e Andréa

Casal do Rancho Folcló-
rico do Vasco da Gama, 
Vanessa e Álvaro 

Casal do Grupo Serões 
das Aldeias, Marcio e Ja-
naína



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

SE ALGUM DIA TU QUIZERES,
SER MEU SENHOR O MEU REI
SEREI TODAS AS MULHERES,
NA MULHER QUE TE DADEI

caSaL ILumINado 
da NoSSa comuNIdade

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.

Maneca
Quarteto deStaQue

 da SemaNa

Domingo passado quantas  coisas,  
me trouxeram  saudade na Casa das 
Beiras, ao ver  a jovem Denise, como 
vemos na foto, com sua filhinha ao 
colo, a linda Maria Luísa,  em sua 
roupinha de Folclore. Chega a dar 
emoção. Eu que fui diretor social do  
antigo Clube Português do Rio de Ja-
neiro, vi a vovó  Noêmia com sua filha 
na barriguinha, hoje vemos este lin-
do cenário, é gratificante.   Parabéns 
para esta linda família, com as maio-
res felicidades do mundo, beijos.  

marcHa do aLto do PINa 
PrImeIro LuGar NaS 
marcHaS de LISBoa

amor ao BraSIL e a PortuGaL

Será Que eu eStou fIcaNdo VeLHo ?

Como dizia uma grande guerreira, quem mais 
trabalha  menos aparece, achei por bem, 
num dia muito oportuno, Aniversário do Ran-
cho Folclórico Benvinda Maria, Homenagear 
pessoas que trabalham muito por trás das 
cortinas: como vemos na foto, o amigo João, 
irmão do presidente José Henrique, mostran-
do o belo espeto de linguiça. Esse rapaz sabe 
assar e cortar uma carne de churrasco como 
poucos. Parabéns  amigo! do lado de fora da 
churrasqueira, vemos sua esposa Marcia, a 
comandante das iguarias da cozinha abaste-
cendo o self servisse  e o simpático  garçom, 
o jovem Francinaldo.  Para todos, parabéns 
e muita saúde.

No SoLar BeIrão, uma famíLIa SerVIço do PoVo

o fILme PortuGuêS 
“BaPtISmo de

terra”, de VaNeSSa
rodrIGueS, foI 
PremIado em 

HoLLyood

fátIma e maNueL VIeIra feStejam 
40 aNoS de uNIão e cumPLIcIdade

Pé de Valsa da Semana 
com Gratidão

Um dia incrível para os 
meus amigos Fátima e 
Manuel Vieira que co-
memoraram 40 Anos 
de uma bela união. O 
casal festejou com os 

familiares e amigos, 
na Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro, 
numa tarde inesque-
cível, imantada pela 

voz doce do amigo e 
cantor Mário Simões 
que comemorou com 
os amigos num lindo 

show seus 50 anos de 
vida artistica

Bonita imagem da casa de trás-os-montes e alto douro

oS PrINcIPeS da deSGarrada

O filme  foi o único premiado do cine-
ma português. Participam nele vários 
imigrantes da Comunidade Portugue-
sa no Rio de janeiro. Estou feliz por ter 
essa vitória, quando faço 60 anos de 
carreira artística. Não poderia ter me-
lhor prêmio na minha trajetória artís-
tica. PARABÉNS VANESSA RIBEIRO 
RODRIGUES. MUITAS BÊNÇÃOS!

roBerto LeaL,
SemPre BrILHaNdo

Nas festividades do dia 10 de junho, Dia de Portugal 
e Camões, em S. Paulo, o nosso querido astro da 
música portuguesa, festejando com  amigos, em-
presários importantes, que se orgulham  do querido 
amigo, que mais e mais brilha, no firmamento da mú-
sica. GRANDE SER HUMANO MUITAS BÊNÇÃOS!

Mais uma vez enalteço este quarteto de dançari-
nos, por dois motivos:  Sr. Antônio Ribeiro, que an-
dou  dando-nos um susto, está aí com sua espo-
sa, D. Maria Antónia, com toda a alegria, graças a 
Deus. O mesmo aconteceu com a estimada e que-
rida D. Lourdes, mas é página virada, agora só ale-
gria. Como ela era professora de dança em Pindelo 
dos Milagres, não fez por menos, botou seu mari-
dão Custodio Paiva para mostrar suas qualidades. 
Parabéns, e votos de muita saúde, é o desejo da 
família Jornal Portugal em Foco.  

No  Dia de Portugal na Câmara dos Vereadores, eu e o 
meu amigo irmão, Toninho Serapico,  fizemos grande su-
cesso alegrando as pessoas que degustavam o delicioso
Coquetel, no salão nobre.  Parabéns Serapico, pelos sa-
borosos folares transmontanos,  e ao Adão Ribeiro, embai-
xador de Castro Daire e proprietário da Rede Itahy de res-
taurantes, pelo delicioso vinho Penalva do Castelo, e ao 
amigo Manuel do “Rei dos Queijos”, pelo presunto mara-
vilhoso, pelos queijos maravilhosos. MUITAS BÊNÇÃOS!

O meu amigo Igor Lopes caprichou na foto patriota:  Ban-
deira brasileira e a minha vestimenta portuguesa mostram 
a fadista  Maria Alcina sentada na  tribuna de honra da 
Câmara do Vereadores, homenageando a querida vere-
adora Teresa Bergher, e a platéia super lotada vibrando 
com Portugal e Brasil. MUITAS BÊNÇÃOS!

aLeGrIa No dIa de PortuGaL

caSaL eNamorado

É muito gratificante ver os amigos da 
Comunidade prestigiando os nossos 
artistas... e este domingo foi especial 
na Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro com o show dos 50 Anos de 
Vida Artística do cantor Mario Simões, 
registrada em linda foto de sua esposa 
Maria Simões com os amigos Fátima e 
Pacheco, Glorinha e Luís Augusto. In-
felizmente não pude comparecer; mas, 
vai aqui o meu abraço e carinho a to-
dos. Vivas a Mario Simões!

O nosso Joaquim Feli-
pe, presidente do jornal 
Portugal em Foco, está 
de parabéns: a marcha 
que tirou o primeiro lu-
gar  foi a do bairro do 
Alto Pina, onde Felipe 
nasceu e morou em 
criança, na linda Lisboa, 
cidade que ele ama de 
coração. Aqui vai o Alto 
Pina que ninguém ensi-
na a ser mais popular. 
Parabéns, Quim, pela 
vitória do Alto do Pina. 
Muitas Bênçãos.

A querida e elegante Percy, junto com seu grande 
amor, Domingos Cunha, festejando o Dia dos Namo-
rados, sempre iluminados e felizes. MUITAS BÊN-
ÇÃOS!

Domingo passado, linda tarde de Homenagem e gra-
tidão no Solar Beirão, com certeza, muito merecido. 
Parabenizo José Henrique, presidente da Casa das 
Beiras e toda sua diretoria, pela iniciativa em come-
morar o 7º Aniversário do Rancho Folclórico Benvin-
da Maria exatamente como a grande guerreira fazia, 
convidar um casal de cada Casa Regional para levar 
a Portugal, que chegou a levar mil jovens, com o in-
tuito de mostrar Portugal aos meninos e apresentar à 
Portugal o que se fazia no Brasil. Como vemos nes-
te cenário fotográfico, enalteço este quarteto, dois 
empresários que sempre se fazem presentes nos 
bons acontecimentos da Comunidade Luso-Brasilei-
ra e que,  com certeza, têm orgulho de suas raízes. 
Parabéns ao amigos casais,  D. Florbela Roçado 
e comendador Afonso Bernardo Fernandes, com o 
mesmo carinho a D. Lourdes e Custodio Paiva. Mui-
ta saúde para os grandes Visienses. 

ALMOÇO JUNINO NA CASA DO PADRE,
dIa 22 de de juNHo de 2019 

a PartIr de meIo dIa e meIa Hora
BaIão de doIS e aNGÚ À BaIaNa

Preço; 30,00 reais, bebida e sobremesa à parte.
Local: Salão da Igreja de S. Pedro.
Av. Paulo de Frontin, 566 - Rio Comprido.

Telef. 2273-4012  
Vamos participar - Estaremos lá!

Senhoras felizes, olhar brilhando de alegria. Na foto ve-
mos, Alice Boaventura, Neumara Coelho,  Ângela Abreu,  
Neli Cravo, e Alcinéli Almeida felizes  com o reencontro 
no Dia de Portugal e de Camões. MUITAS BÊNÇÃOS!

A minha querida amiga Olga Ramos Ferreira, junto com 
o seu saudoso amor eterno, Dr. Albano Ferreira,  come-
morando o dia dos namorados, espiritualmente sempre 
juntos, no céu e na terra. Mesmo ausente, Albano está 
sempre presente e em nossos corações, pela caridade 
que praticou na terra. MUITAS BENÇAOS.
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A  paróquia de San-
to Antônio dos Pobres 
comemorou os seus 
208 anos como  igre-
ja, e 212 anos como 
Irmandade no centro 
do Rio, no dia 13 às 
6.30hs. A primeira 
Missa foi celebrada 
com a  presença do 
Bispo Dom Roque. 
A Missa de 14hs foi 
celebrada com a pre-
sença do Bispo Dom 
Paulo, quando foram 
distribuídos mais de 
30.000 pães bentos. 
No Domingo, dia 16,  
a Procissão Solene, 
com os andores do 
Sagrado Coração de 
Jesus, de N.Srª de 
Fátima, que teve a 
presença do Rancho 
Serões das Aldeias; 

Comemoração dos 208 anos da Parôquia Santo 
Antônio dos Pobres  e 212 como irmandade

fechando a Procissão 
estava o andor de 
Santo Antonio.   Dom 
Orani participou  pela 
primeira vez da pro-
cissão,  o que nos 
deu muita honra e 
alegria. 

Lembra que a Ir-
mandade doa men-
salmente duzentas 
cestas  básicas com 
13kg de alimentos.  
No mês de junho 
acrescentamos o co-
bertor dos pobres.

Em belíssimo 
andor, a ima-

gem de Stº 
Antônio bri-

lhou durante 
a procissão 
pelas ruas 
do Centro 
do Rio de 

Janeiro

No interior do Quartel Central dos Bombeiros vemos o 
cardeal Dom Orani Tempesta ladeado pelo padre José 
Brito, pelo provedor José Queiroga e demais membros 
da Irmandade

Imagem marcante das crianças vestidas de Stº Antônio

Os fiéis da 
Paróquia Stº 
Antônio dos 

Pobres durante 
a Procissão 

pelas ruas do 
Centro do Rio, 

à frente do 
andor de Stº 

Antônio

Cardeal 
Dom Orani 
Tempesta 
duran-
te o Ato 
Religioso, 
no Quartel 
Central dos 
Bombeiros
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

BOLO DE CHOCOLATE 
SEM FARINHA

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

JUNHO – 28 – Sexta-feira – 20hs – 
Fado Vadio com Victor Lopez - 
Restaurate Costa Verde. O guitarrista 
Victor Lopez apresentará no Restau-
rante Costa Verde grandes sucessos do 
Fado nas vozes de vários convidados!
JUNHO – 30 – Domingo – 20hs – Ani-
versário do Veteranos da Casa do 
Minho. Cardápio: Carne assada ao mo-
lho madeira, peito de frango a milanesa, 
batatas coradas, arroz de bacalhau, ar-
roz branco e saladas variadas. Música 
ao vivo com Cláudio Santos e Amigos. 
Apresentação do Rancho Veteranos da 
Casa do Minho.

JULHO – 6 – Sábado – 19hs – Quinta 
de Santoinho. Tradicional festa típica 
portuguesa, regada à sardinha portu-
guesa, febras, drumet de frango e lingui-
ça 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 acom-
panhados de 3 tipos de vinhos servidos 
bem geladinhos. Para animar a festa os 
conjuntos “Amigos do Alto Minho’, e 
“Trio Josévaldo”, e principalmente nosso 
tradicional folclore minhoto ao som dos 
Bumbos e Gigantones e as “Marchas de 
Lisboa”. Rancho convidado: Serões das 
Aldeias.

JULHO – 14 – Domingo – 12hs – Fes-
ta Gaúcha - Costelada. Conheça o Rio 
Grande do Sul sem sair do Rio de Janei-
ro. Churrasco, prendas bonitas, folclore 
com o Rancho da Casa do Minho e músi-
ca ao vivo para dançar animando a fes-
ta. Cardápio: Costela na brasa, drumet 
de frango, linguiça, arroz branco, arroz 
carreteiro e acompanhamentos. Pula
-pula grátis para às crianças.

 CASA DE 
TRÁS-OS-MONTES 
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca - 

Tel: 2284-7346
JUNHO – 30 – Domingo – 12hs – Aniver-
sario do G.F. Mirim Lima Abreu Cardápio: 
Churrasco completo, acompanhamentos, 
saladas diversas, tripas à moda transmon-
tana, sardinha na brasa, caldo verde. Frutas 
e bolo. Atração: Amigos do Alto Minho, G.F. 
Mirim Lima Abreu e G.F. Guerra Junqueiro

CASA DAS 
BEIRAS

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

JUNHO – 23 – DOMINGO – 12:30hs. 
Almoço de aniversário 104 anos de Fun-
dação do Ordeão Português. Cardápio: 
Churrasco, saladas, sardinha portugue-
sa, tripa lombeira, febras, empadão e 
acompanhamentos. Sobremesa: banana 
assada com canela e açucar. Banda T.B. 
Show  

MASSA:
6 ovos – ¾  de xícara de chá de chocolate em pó, 
usei 50% (+ou- 8 colheres de sopa) –100g de man-
teiga derretida, 20 segundo no 
micro ondas em potência alta – 
1 pitada de sal – ½  xícara de 
chá de açúcar (+ou- 6 colheres 
de sopa) – 1 colher de sopa de 
fermento em pó – 1 pacote de 
coco ralado, 100gr

Pré aqueça o forno a 190ºC.
Unte uma forma redonda (22cm) com man-

teiga e chocolate em pó. Reserve.
Em um bowl médio, coloque os 6 ovos intei-

ros, ½  xícara de chá de açúcar e misture. Junte 
¾ de chocolate em pó, uma pitada de sal e a 
manteiga derretida e misture. Coloque o coco 
ralado e o fermento em pó e misture com o ba-
tedor de arame até ficar homogêneo.

Coloque a massa na forma untada, no forno 
pré-aquecido, Asse por cerca de 30 a 40 minu-
tos entre 180 a 190ºC. Deixe esfriar na geladei-
ra para desenformar.

Como sugestão: você pode adicionar na 
massa, junto com o coco ralado, nozes, casta-
nhas, maçã em cubinhos e/ou passas

COBERTURA:
1 lata de creme de leite sem soro
4 colheres de chocolate em pó
3 colheres de açúcar
Em uma panelinha coloque 1 lata de creme de 
leite sem soro, 3 colheres de sopa de açúcar e 
4 colheres de sopa de chocolate em pó. Mis-
ture e leve ao fogo médio mexendo até ferver. 
Ferveu desligue, e cubra o bolo desenformado.



Cuidado com as queimaduras
Seja de maior ou menor grau, quase todos já passa-

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

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

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

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador


