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CADERNO DE SÃO PAULO

Tripla foi a comemora-
ção do Arouca São Paulo 
Clube. Venerou a Rainha 
Santa Mafalda, Nossa Sra. 
de Fátima e o Dia das Mães 
com missa seguida de pro-
cissão e concorrido almoço. 
Confira essa reportagem e 

ainda a coluna Mundos ao 
Mundo do jornalista Albino 
Castro, a coluna Portugal 
Desportivo de Martins Araú-
jo, nossa Edição Especial 
Comemorativa ao Dia de 
Portugal e demais assuntos 
de interesse.

Rainha Santa Mafalda,
Dia das Mães e Fátima
Festejadas no Arouca

O apoio financeiro a emi-
grantes e lusodescendentes 
que regressem a Portugal de-
verá ser disponibilizado até fi-
nal do mês, anunciou Miguel 
Cabrita, secretário de Estado 
do Emprego. O apoio está 
previsto no âmbito do Pro-
grama Regressar que, desde 
janeiro, já atribui uma dimi-
nuição de 50% no IRS aos 
portugueses regressados.                                                                                                                                     
  “A portaria prevê o apoio 
financeiro à pessoa que 
regressa, com o custo das 
viagens por exemplo, e uma 
possível majoração do valor 
no caso de vir com familia-
res”, explica Cabrita, e  avi-
sa:  “Quem vem, tem que 
vir com oferta de trabalho, 
o apoio está sempre asso-

Apoio financeiro a emigrantes que
regressem chega até ao final do mês

ciado a uma oferta de em-
prego”. Qualquer cidadão 
residente no estrangeiro, com 
Cartão de Cidadão, pode se 
inscrever-se no site do IEFP 
e candidatar-se a ofertas de 
emprego, sem ter que se des-
locar a Portugal.  “Todos os 
dias estão a aparecer oportu-

nidades, a nossa capacidade 
de divulgar ofertas junto aos 
emigrantes pode ajudar, o 
Governo vai ainda lançar um 
site e uma linha de contato só 
para divulgar as ofertas junto 
dos emigrantes.” 

A medida destina-se a 
quem esteja fora há pelo me-

nos 3 anos e que regresse 
até 2020. O programa, que 
quer incentivar o retorno de 
quem deixou o país, espera 
recuperar o capital humano 
que perdeu. “Só nos últimos 
anos saíram de Portugal 
mais de 50 mil pessoas por 
ano. Já temos dificuldades 
de recrutamento por em-
presas em vários territórios 
e setores, e para todos os 
tipos de qualificações. José 
Luís Carneiro, Secretário de 
Estado das Comunidades, 
defende que os portugue-
ses no estrangeiro merecem 
todo o empenho do Governo 
e que o programa Regressar 
e o Guia Fiscal para as Co-
munidades Portuguesas são 
prova disso.

O Conselho Nacional 
da Federação Nacional 
dos Médicos convocou 
uma greve para 3 de ju-
lho. Entre os argumentos, 
a FNAM afirma que o Mi-
nistério da Saúde continua 
a recusar negociar me-
lhorias para a profissão, 

Médicos com greve marcada para 2 e 3 de julho

A dívida pública, em 
abril, aumentou para os 
252 bilhões de euros, um 
aumento de 2 bilhões de 
euros relativamente ao final 
do mês de março.

Os valores, divulgados 
pelo Banco de Portugal, 
revelam ainda que as emis-

sões de títulos de dívida 
foram as principais contri-
buições para este aumen-
to. Os dados do Banco de 
Portugal revelam ainda que 
o peso da dívida pública no 
Produto Interno Bruto era 
de 123% no fim do primeiro 
trimestre deste ano.

O novo outdoor do PSD represen-
ta a saída para a pré-campanha das 
legislativas. O “Agora Portugal” vai 
ser acompanhado pela mensagem 
de Rui Rio que o país está adiado 
e que os serviços públicos entraram 
num estado de degradação. O líder 
quer convencer o eleitorado que é 
tempo de deixar de adiar o país e 
tratar das áreas fundamentai e que 
o PSD é a alternativa ao PS.

Mas Rio quer ainda fazer mais 
afinamentos na máquina do PSD 
para responder ao desafio das 
eleições legislativas, que vão ser o 

maior teste à sua liderança.
Está determinado a levar por 

diante o que sempre defendeu. 
Quer uma campanha das legisla-
tivas virada para as 
pessoas e menos para 
dentro do partido. A 
rota da carne assada 
poderá mesmo acabar 
ou ser reduzida ao mí-
nimo. Rui Rio nunca foi 
um grande adepto das 
campanhas folclóricas 
e na noite das eleições 
europeias, sobre um 

resultado mau para o partido, de 
21,94%, verbalizou essa intenção. 
Rio pediu uma campanha mais ima-
ginativa ao partido.

Três escolas de gestão 
portuguesas estão entre 
as melhores do mundo. 
A notícia foi divulgada 
pelo ranking do Financial 
Times. As escolas distin-
guidas são a Nova School 
Business and Economics 
(Nova SBE), a Católica
-Lisbon e a Porto Busi-

ness School. De acordo 
com o ranking do Finantial 
Times, a Nova SBE ocupa 
a 57ª posição, o mesmo 
lugar que o ranking do 
ano passado, a Católica 
ocupa agora o 63º lugar e 
a Porto Business School 
subiu 7 lugares, ocupan-
do a 76ª posição.

Dívida pública sobe
para 252 bilhões

“Agora Portugal” é o novo slogan do PSD

VILA DA FEIRA
Festival de Folclore Português

Um domingo especial para os açorianos: bela imagem da direto-
ria com o presidente Leonardo Soares diante da mesa, com as 

coroas e a massa sovada. Detalhes na pág. 9

Presidente da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, 
Ernesto Boaventura, na abertura do evento, agradecendo a pre-

sença do embaixador Jaime Leitão, cônsul geral de Portugal no RJ, 
da deputada estadual Martha Rocha e, ainda, Rose Boaventura e 
Claudio Ribeiro. Detalhes na pág. 10

Comemorado na Casa de Viseu, em grande festa, os 52 Anos de 
do Rancho Folclórico da Casa de Viseu. Detalhes na pág. 19

CASA DOS AÇORES
Festejos do Divino Espírito Santo

CASA DE VISEU
52 Anos do R. F. da Casa de Viseu

CASA  DAS  BEIRAS
Domingo em festa em  “Arraiá Beirão”

Domingo para lá de especial nas Beiras, com o seu já tradicional 
“Arraiá Beirão”, e a homenagem aos Aniversariantes do Mês.  

Detalhes na pág. 22

Três universidades portuguesas
entre as melhores do mundo

Dia de Portugal, de Camões e
das Comunidades Portuguesas
Caros compatriotas,
Celebraremos o Dia de Portugal, de Camões e das 
Comunidades Portuguesas no próximo dia 9 de ju-
nho, pelas 16 horas, no ambiente festivo do Portu-
gal 360 que decorre na Cidade das Artes, Av. das 
Américas, 5300 - Barra da Tijuca ( https://www.por-
tugal360.com.br/ ).
Gostaria muito de contar com a presença de todos 
para cantarmos o hino nacional e bebermos um Por-
to à saúde de nosso País.

Até breve,
Jaime Leitão

tanto no serviço público 
como no serviço privado.                                                                                                                                         
O secretário-geral do Sin-
dicato Independente dos 
Médicos, Roque da Cunha, 
disse que vai marcar uma 
greve para o dia 2 de julho, 
desta forma os médicos 
podem parar 2 dias segui-

dos. As duas estruturas 
têm prevista uma reunião 
com o Governo amanhã.                                                                                                             
A FNAM afirma que desde 
as greves de 2017 e 2018, 
o Ministério mantém a pos-
tura de empatar e diferir a 
tomada de decisões. A enti-
dade acusa o governo de ter 
uma atitude de alguma hos-
tilidade contra os médicos.                                                                                                                          
A FNAM acusa o Ministério 
por promover a fuga dos 
médicos para o sistema pri-
vado e para o estrangeiro. 
A representação dos pro-
fissionais afirma que o go-
verno é responsável pela 
degradação contínua das 
condições de trabalho, res-
ponsável pelo elevado índi-
ce de burnout na profissão 
médica, com consequente 

desmotivação. A FNAM 
afirma que o Ministério é o 
culpado pelo  crescimento 
de unidades de saúde pri-
vadas, ao invés do investi-
mento no Serviço Nacional 
de Saúde geral, universal e 
tendencialmente gratuito.                                                                          
Os médicos reivindicam 
melhorias na profissão 
como o limite de 12 horas 
de trabalho em serviço de 
urgência, o desencadea-
mento imediato do proces-
so de revisão da carreira 
médica e das respetivas 
faichas salariais”. Além 
destas medidas, pedem 
outras, entre 16 ao todo, 
como o desenvolvimento 
de uma reforma da saúde 
pública, com objetivos cla-
ros. 
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FESTA DO DivinO ESpíriTO SAnTO
cElEbrADO nA cASA DOS AçOrES

Com uma bela pro-
gramação, organizada 
pelo presidente Leonardo 
Soares e sua dinâmica 
diretoria, aquele domin-
go, dia 2 de junho, foi de 
grande fé para as famí-
lias açorianas. Amigos e 
visitantes participaram da 
celebração do Missa em 
Louvor ao Divino Espíri-
to Santo, na Igreja São 
Francisco Xavier. O dia 
começou chuvoso e, por 
causa da intensa chuva, 
mesmo assim  foi possí-
vel a Procissão seguir da 

Igreja à Casa dos Açores, 
com acompanhamento 
da Banda Irmãos Pepino, 
todas as bandeiras e as 
coroas do Divino Espírito 
Santo, pertencentes às Ir-
mandades: Divino de Vila 
Isabel, Divino de Enge-
nhoca, em Niterói, Divino 
do Catumbi, Divino do En-
cantado, Divino do Outei-
ro, e outras localidades.

Logo após a Missa, foi 
realizada a Coroação das 
Crianças, bem tradicional 

nesta festa açoriana.
Assim que a Procis-

são chegou à Sede, foi 
realizada a Bênção dos 
Devotos, juntamente com 
a bênção da Massa Sova-
da, do vinho, e dos refri-
gerantes que foram servi-
dos a todos os presentes.

Parabéns à diretoria 
açoriana por mais esta lin-
da festa em Louvor ao Di-
vino espírito Santo. Para-
béns por mais este evento 
tão importante para todos.

Bela imagem no 
interior da Igreja, 
onde vemos, 
durante o Ato 
Religioso, o pre-
sidente da Casa 
dos Açores, Le-
onardo Soares, 
com sua esposa, 
a primeira-dama 
Patrícia Soares

Momento de celebração da Santa Missa quando o Padre Lee reali-
zava a Coroação, uma tradição cujas crianças representam as vá-
rias Irmandades do Divino Espírito Santo

Durante a celebração da Santa Missa, a Coroação de N.Srª de Fáti-
ma, em um belíssimo Andor, na Igreja São Francisco Xavier

Seguindo-
se ao Ato 

Religioso, na 
Igreja São 
Francisco 
Xavier, a 
saída em 

Cortejo dos 
Pavilhões 

das Irman-
dades, desta 

festa tão 
significativa 
às Famílias 

Açorianas

O Padre Lee 
durante a cele-
bração da Mis-
sa em Ação de 
Graças, vendo-
se os andores 
de N.Srª de 
Fátima e do 
Espírito Santo, 
ornado pelas 
coroas tradi-
cionais desta 
celebração tão  
envolvente

Momento 
da saída da 
Igreja de São 
Francisco 
Xavier da lin-
da Procissão 
em Louvor 
ao Espírito 
Santo, rumo 
à Sede So-
cial da Casa 
dos Açores

Banda 
Irmãos 
Pepino 
acompa-
nhou a 
Procissão, 
onde se-
guiam-se 
os devotos 
do Divino 
Espirito 
Santo

Momento da chegada da Procissão, na Casa dos Açores, sendo re-
cebida por todos os fiéis  e as crianças conduzindo as Coroas, como 
é realizado no Arquipélago Açoriano

Diante da linda Coroa podemos ver o presidente Leonardo Soares 
e  Sr, Francisco Gonçalves da cidade de Bom Jesus do Itabapoana 
admirando a linda peça tão representativa para os devotos

Outro belo registro dos amigos Leonardo Soares, presidente da 
Casa, Sr, Francisco Gonçalves da cidade de Bom Jesus do Itabapoa-
na e o diretor Francisco Gonçalves

Um dia especial para os açorianos. Na foto vemos,o vice-presidente  álvaro Mendonça,Alexandre Fa-
gundes,Elmiro,Antonio Carvalho, Antonio Borges,Francisco Gonçalves,Ivo,diante das Coroas do Divino 
Espirito Santo

Um brinde 
a um dos 
dias mais 
especiais 
da família 
açoriana, 

que no Rio 
de Janeiro 
continua a 
manter as 
tradições 

de sua 
terra

Destaque para esses açorianos que amam a sua Terra e jamais a esqueceram, o presidente Leornardo Soares e sua  diretoria
Num close especial para o Jornal Portugal em Foco,  vemos  o incan-
savél  Francisco nun close  para o Portugal em foco
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Encontrados vestígios de um 
templo romano em Lisboa

No n.º 6 da Rua da Saudade, em Lis-
boa, foram descobertos, a pouco mais de 
50 centímetros de profundidade, vestígios 
daquilo que se interpreta como sendo o 
pavimento de um antigo templo romano, 
anunciou esta segunda-feira o Museu de 
Lisboa. Apesar de se saber da existência 
de vários tempos na cidade de Felicitas 
Iulia Olisipo, este achado permite confir-
mar essa informação pela primeira vez.

A intervenção arqueológica que resul-
tou na descoberta do pavimento acon-
teceu num edifício privado e teve como 
objetivo de “permitir a transformação do 
interior” de um rés do chão numa gara-
gem. “Dada a proximidade com o teatro 
romano, monumento classificado, a equi-
pa do Museu de Lisboa-Teatro Romano 
realizou os trabalhos de escavação ne-
cessários à implementação do novo pro-
jeto de engenharia, trabalhos obrigatórios 
sempre que se localizam em locais de 
potencial valor arqueológico”, explicou o 
organismo em comunicado.

Lídia Fernandes, coordenadora do Te-

atro Romano, explicou o que foi encontra-
do na Rua da Saudade: “Na verdade, não 
se pode dizer que foi encontrado o pavi-
mento. O que se encontrava conserva-

do, sendo menos impactante, é bastante 
mais curioso. O que se conservou, em 
perfeito estado de preservação, foram os 
negativos deixados pelas placas de pe-

dra na argamassa ainda fresca, aquando 
da colocação das pedras. Os motivos ge-
ométricos que as placas formavam eram 
bastante elaborados, integrando motivos 
centrais delimitados por lajes retangula-
res”, citou o comunicado.

“Não sabendo nós que pedras foram 
utilizadas tivemos a sorte de os pedreiros 
romanos terem aproveitado os desper-
dícios do talhe das lajes para nivelar o 
terreno onde as placas foram colocadas. 
Neste momento, temos identificados mais 
de 30 ‘litotipos’, isto é, tipos distintos de 
pedra”, disse ainda a arqueóloga.

Apesar de os pavimentos da época ro-
mana serem “bastante diversificados”, o 
que foi encontrado em Lisboa não é muito 
comum. Em Portugal, conhece-se poucos 
exemplos do opus sectile e, em Lisboa, o 
único que se encontra preservado é o do 
Teatro Romano. Contudo, o que foi agora 
encontrado é “bastante mais interessan-
te” do que o deste último, uma vez que 
“os motivos são mais elaborados e os ti-
pos de pedra mais diversificados”.

A associação ambien-
talista Quercus atribuiu 
para a época balnear 
deste ano a classificação 
“qualidade de ouro” a 375 
praias portuguesas, me-
nos 15 do que em 2018.

A Quercus diz que a 
região Tejo e Oeste é a 
que reúne mais atribui-
ções (90), seguida do 
Algarve (87) e da região 
Norte (74), sendo que os 
concelhos com maior nú-
mero de praias distingui-
das são Albufeira e Vila 
Nova de Gaia (18), se-
guidos de Almada e Vila 
do Bispo (13) e Torres 
Vedras (12).

A associação adianta 
que, das praias galardo-
adas, 326 são costeiras, 
40 são interiores e nove 
são de transição, escla-

recendo que a totalidade 
dos galardões retirados 
face a 2018 se referem a 
praias costeiras.

Segundo a Quercus, o 
galardão, criado há dez 
anos, passou, este ano, a 
considerar também episó-
dios de interdição de praia 
ocorridos no ano anterior, 
uma vez que estes even-
tos demonstram circuns-
tâncias de qualidade de 
água balnear descontínua.

A associação nota que 
foi com muita preocupa-
ção que em 2018 consta-
tou um elevado número 
de ocorrências ou avisos 
de desaconselhamento da 
prática balnear, proibição 
da prática balnear ou in-
terdição temporária.

A Quercus acrescenta 
que, a partir deste ano, vai 

aumentar o rigor de atri-
buição do galardão, além 
do novo critério agora in-
troduzido relativo às in-
terdições. Assim, a partir 
de 2019, para receber a 
classificação, a água bal-
near da praia em análise 
tem de ter sido excelente 
nas últimas quatro épo-
cas balneares de 2014 a 
2017.

Paralelamente, na 
última época balnear 
(2018), não poderá ter 
ocorrido qualquer tipo 
de ocorrência ou aviso 
de desaconselhamento 
da prática balnear, proi-
bição da prática balnear 
ou interdição temporária 
da praia. Esta avaliação 
da Quercus não envol-
ve qualquer processo de 
candidatura, baseando-

Portugal tem este ano 375 praias 
com “qualidade de ouro”

se apenas na qualidade 
da água das praias.

A informação utiliza-
da é a informação públi-

ca oficial disponibilizada 
pela Agência Portuguesa 
do Ambiente, tendo ape-
nas em consideração as 

análises efetuadas nos 
laboratórios das diferen-
tes Administrações Re-
gionais Hidrográficas.

Produtores lançam marca Cereais 
do alentejo e querem 2,5 me de 

faturamento até 2021
A Associação Nacional de Produtores de Cereais lan-
çou a marca Cereais do Alentejo, para comercializar, 
em 2 anos, 10 mil toneladas de cereais, faturando 
entre 2,5 e 2,7 milhões de euros anuais. “Nos últi-
mos anos, a área dos cereais tem vindo a decres-
cer gradualmente e isto acontece por várias razões, 
uma das quais a volatilidade do preço. Embora Por-
tugal não tenha condições para competir com o resto 
do mundo em quantidade, tem em qualidade, que é 
reconhecida pelas indústrias”, afirmou o presidente 
da Associação Nacional de Produtores de Protea-
ginosas, Oleaginosas e Cereais , José Pereira Pa-
lha. Para o responsável o caminho para Portugal se 
afirmar neste setor passar por valorizar a produção, 
criando para isso uma marca onde o cereal é “com-
pletamente certificado” e controlado desde o campo 
ao produto final, tendo assim o consumidor a garantia 
da qualidade do produto. 

Regionalização será 
debatida até outubro

Questionado pelos jornalistas, Eduardo Cabrita, que 
falava na Câmara de Viana do Castelo, disse que o 
Governo fez, nesta legislatura, o caminho que era in-
dispensável para pôr a descentralização na agenda. 
“Passos mais alargados do programa de descentra-
lização, designadamente a um nível supramunicipal, 
estarão em debate, certamente, até outubro e os por-
tugueses tomarão as suas decisões”, sustentou.

magistrados vão passar a ganhar 
mais que antónio Costa

PS, PCP, CDS e PEV aprovaram no parlamento, uma 
norma do Estatuto dos Magistrados Judiciais que per-
mitirá aos juízes conselheiros um vencimento supe-
rior ao do primeiro-ministro. Votaram contra a altera-
ção à lei as bancadas do BE, PSD, PAN e o deputado 
Paulo Trigo Pereira. 

Lisboa é destino internacional 
mais procurado por brasileiros

Pelo terceiro ano consecutivo, Lisboa é o desti-
no internacional mais procurado por brasileiros no 
SkyScanner, site de comparação de preços de pas-
sagens. Na sequência estão Miami e Buenos Aires. 
Pela primeira vez, Porto apareceu entre os dez prin-
cipais destinos, desbancando Madri. A passagem 
para Portugal ficou mais barata. Em 2018, o preço 
médio para Lisboa foi R$ 3.315. Até maio de 2019, 
caiu para R$ 2.828.

turmas do secundário vão ter 
menos alunos no próximo ano 

A partir do próximo ano letivo, a redução do número 
de alunos por turma vai alargar-se ao ensino se-
cundário, segundo o despacho de constituição de 
turmas.Assim, as turmas do ensino científico-hu-
manístico passam a ter no máximo 28 alunos, o que 
significa menos 2 do que estava estabelecido. Para 
a constituição das turmas, o mínimo de alunos des-
ce de 26 para 24. Já as turmas do ensino profissio-

nal, que até agora tinham no mínimo 24 e no máximo 
30 alunos, passam a ser constituídas com mínimo 
de 22 alunos e o máximo de 28. Além desta redução 
geral, o despacho define ainda que as turmas terão 
de ser ainda menores caso haja alunos com neces-
sidades educativas.

Bebidas espirituosas vão ter 
rótulo com calorias e ingredientes 

a partir de 2020
A spiritsEUROPE, uma associação composta por 31 
associações, incluindo as portuguesas ACIBEV - As-
sociação de Vinhos e Espirituosas de Portugal e ANE-
BE - Associação Nacional de Empresas de Bebidas 
Espirituosas, assinou o memorando durante a assem-
bleia-geral da entidade em Paris, na presença do Co-
missário Europeu para a Saúde e Segurança Alimentar 
da União Europeia, Vytenis Andriukaitis. A associação 
spiritEuropa, em comunicado hoje divulgado através 
de um dos associados, estima que uma em cada qua-
tro garrafas (25%) colocadas no mercado da União 
Europeia passe a ter informação energética no rótulo 
até final de 2020, uma quota que quer aumentar para 
50% em 2021 e 66% até ao final de 2022. “Assegurar 
que, seis meses após a assinatura deste memorando, 
os novos rótulos de bebidas espirituosas colocados no 
mercado da UE fornecerão informações energéticas 
de forma visual (ícones) com base nos valores nutri-
cionais médios” é outro dos compromissos previstos 
no memorando a que a Lusa teve acesso, que acres-
centa que a lista dos ingredientes das bebidas vai ser 
disponibilizada ‘online’.
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Festas de Oeiras
já começaram

As Festas de Oei-
ras’19 já arrancaram na 
passada sexta-feira, dia 
31 de maio, com o melhor 
programa de sempre.

De 31 de maio a 16 
de junho ninguém vai 
querer ficar em casa. A 
entrada é livre.

Os Calema foram 
os primeiros a subir ao 
palco das Festas de 
Oeiras, num concerto 
realizado na sexta-feira, 
no Jardim Municipal de 
Oeiras.

Mariza, Pedro Abru-
nhosa, Valas, David 
Carreira, Carolina Des-
landes, Djodje, João 
Pedro Pais, Tiago Na-
carato, Miguel Araújo, 
Matias Damásio, Xutos 
e Pontapés e Gabriel 
Pensador também vão 
passar pelos quatro pal-
cos das Festas de Oei-
ras - Jardim Municipal 
de Oeiras, Parque Urba-
no de Miraflores (Algés), 

Centro Cívico de Carna-
xide e Parque Manuel 
Pereira Coentro (Porto 
Salvo).

A Feira das Festas 
de Oeiras decorrerá, de 
31 de maio a 16 de ju-
nho, nos dias úteis, das 
17:00 às 24:00 e aos 
sábados, domingos e 
feriados, das 15:00 às 
24:00, no Jardim Muni-
cipal de Oeiras.

Como é habitual, o 
programa das Festas 
termina com um Espetá-
culo Piromusical e Mul-
timédia, marcado para 
o dia 15 de junho, às 
23:50 na Praia de Santo 
Amaro de Oeiras.

Este ano, as Fes-
tas apresentam-se com 
uma imagem renovada 
sob o mote “Festas de 
Oeiras – Uma Festa que 
Gira à Volta de Todos 
Nós”, simbolizando o 
movimento e dinamismo 
do concelho.

Regiões & Províncias

A Praça da Liberdade 
em Reguengos de Monsa-
raz tem disponível desde o 
dia 3 de maio uma cabine 
telefônica com livros, uma 
iniciativa da Altice Portugal 
através da Fundação Alti-
ce em colaboração com o 
Município de Reguengos 
de Monsaraz. Na inaugu-
ração esteve o Presidente 
Executivo da Altice Portu-
gal, Alexandre Fonseca, 
assim como o restante 
Conselho de Administra-
ção da empresa.

O reaproveitamento 
de antigas cabines telefô-
nicas e a sua adaptação 
em microbibliotecas é um 

ReguengOs de MOnsaRaz

MOntalegRe

bOticas

Na 8.ª edição do Con-
curso Nacional de Carnes 
Tradicionais Portuguesas 
com Nomes Qualifica-

castelo abre ao público a 09 de
junho depois de décadas fechado

Castelo de Montalegre 
abre ao público a 09 de 
junho, depois de décadas 
de portas fechadas e de 
um investimento de 1,5 mi-
lhões de euros em obras de 
requalificação, disse hoje o 
presidente do município.

“Depois de muitas dé-
cadas fechado, vamos 
abrir no dia 09 à comuni-
dade e fazer do Castelo e 
de toda a sua envolvente 
a sala de visitas de Mon-
talegre”, afirmou Orlando 
Alves à agência Lusa.

O Castelo de Monta-
legre, no distrito de Vila 
Real, é um Monumento 
Nacional que foi alvo de 
intervenções inseridas na 
Operação Castelos a Nor-
te, lançada pela Direção 
Regional de Cultura do 
Norte (DRCN) e executada 
pela Câmara, que assegu-
ra também a comparticipa-
ção nacional.

“A Câmara substituiu-
se ao Estado, fez parceria 
com o Estado, e vamos, 
assim, oferecer à comuni-

dade e ao desenvolvimen-
to turístico da região esta 
importantíssima joia da ar-
quitetura militar portugue-
sa”, salientou o autarca.

A intervenção incidiu 
nas torres do Castelo e na 
praça de armas, na conso-
lidação da muralha abalu-
artada, na rede de drena-
gem de águas pluviais e 
águas freáticas e na bene-
ficiação dos arruamentos e 
largos envolventes.

“Substituiu-se toda a 
pavimentação de acesso 
ao Castelo e descobriram-
se partes interessantíssi-
mas que estavam escondi-
das e que só a intervenção 
da arqueologia potenciou”, 
apontou Orlando Alves.

Está também em curso, 
acrescentou, a musealiza-
ção do Castelo.

A intervenção foi polê-
mica e gerou críticas, prin-
cipalmente direcionadas à 
aplicação de betão armado.

Orlando Alves afirmou 
que a polémica está sana-
da e o alarmismo levantado 

Microbiblioteca na
Praça da liberdade

carne barrosã dOP foi
premiada com a Medalha de Ouro

dos, organizado pela As-
sociação Qualifica/oriGIn 
Portugal, concurso que 
procura distinguir e dar a 

conhecer o que de melhor 
se produz nas carnes, as 
Cooperativas associadas 
da Fenapecuária viram a 
sua qualidade reconheci-
da com diversos prêmios. 

Para além da já anun-
ciada Medalha de Ouro 
atribuída à Carne Ma-
rinhoa DOP, também a 
Carne da Cachena DOP 
e a Carne Barrosã DOP 
foram premiadas com a 
Medalha de Ouro.

Três exemplos de resi-

projeto que se iniciou em 
2013 e está em desenvol-
vimento em todo o país. 
Estes espaços criativos 
têm como mote “Levar, 
doar, ler, devolver” e visam 
exercitar a cidadania e fo-
mentar a leitura através de 
um conceito diferente.

A cabine de leitura está 
aberta ao público de se-
gunda a sexta-feira das 
9h às 19h e aos sábados 
entre as 14h e as 19h. Os 
utilizadores podem levar 
um livro da cabine após 
registrarem o seu nome, 
contacto e a obra que vão 

liência e de luta dos agri-
cultores e das suas orga-
nizações.

A EABL a Cooperati-
va Agrícola de Boticas e 
a Cooperativa Agrícola 
de Arcos de Valdevez e 
Ponte da Barca continu-
am a fixar população aos 
territórios e a produzir 
carnes de excelência, 
tendo com estas distin-
ções visto serem reco-
nhecidos os seus produ-
tos e trabalho.

Após obras de reno-
vação, a Piscina Oceâ-
nica abre as suas portas 
ao público no dia 31 de 
maio, às 10:00.

O objetivo fundamen-
tal do investimento na 
renovação e moderniza-
ção da Piscina Oceâni-
ca, da responsabilidade 
da Oeiras Viva E.M, é 
oferecer um nível supe-
rior de qualidade, con-
forto e excelência de 
serviço, neste equipa-
mento sito num dos lo-
cais mais emblemáticos 
do Concelho de Oeiras.

As principais áreas 

Piscina Oceânica
reabriu renovada

de intervenção foram: 
a Receção, oferecendo 
agora mais eficiência 
e qualidade no atendi-
mento aos munícipes e 
ao público em geral; o 
novo Espaço Criança, 
para crianças, escolas e 
associações, mais prá-
tico, moderno e seguro; 
o Bar modernizado e 
acolhedor; novas espre-
guiçadeiras em todo o 
recinto da Piscina, con-
fortáveis, modernas e 
resistentes; e a criação 
de uma zona VIP, no 
balcão superior.

levar para ler. Os leitores 
não têm prazo para lerem 
os livros e quando os de-
volverem na cabine pode-
rão apresentar sugestões 
e comentários, assim como 
oferecerem livros para au-
mentarem a coleção ao 
dispor da população.

As cabines de leitura 
inspiraram-se num movi-
mento que se iniciou em 
Westbury-sub-Mendip, 
uma localidade com cerca 
de 800 habitantes no sudo-
este de Inglaterra, onde al-
gumas pessoas decidiram 
modificar uma tradicional 
cabine telefônica e fazer 
uma pequena biblioteca.

não “fez sentido nenhum”.
O Castelo de Montale-

gre foi classificado como 
Monumento Nacional em 
1910 e é uma das fortifica-
ções medievais mais bem 
conservadas do Norte de 
Portugal.

Situado no centro da 
vila, apresenta três torres 
adossadas à muralha e a 
praça de armas funciona 
como sala de visitas do 
município, onde se reali-
zam espetáculos, eventos 
e reuniões com destaque 
para a sexta-feira 13.

A Operação Castelos a 
Norte inclui ainda interven-

ções nos castelos de Mon-
forte de Rio Livre (Chaves), 
Outeiro (Bragança), Moga-
douro e Miranda do Douro 
e é cofinanciada pelo Pro-
grama Norte 2020.

A abertura do Castelo 
está inserida nas comemo-
rações do feriado munici-
pal, dia em que a autarquia 
vai também homenagear 
“atletas que se distinguiram 
ao serviço uns de clubes, 
outros de seleções nacio-
nais e outros até individu-
almente, como foi a partici-
pação em jogos olímpicos”, 
bem como as coletividades 
desportivas do concelho.



Rio de Janeiro, 6 a 12 de Junho de 2019Portugal em Foco 5

Regiões & Províncias

O Solar de Almeidinha, 
considerado um imóvel 
de interesse público des-
de 1978, abre em breve 
uma nova unidade de alo-
jamento turístico (Agro-
Turismo), mesmo no 
coração da aldeia de Al-
meidinha, a 2km do cen-
tro de Mangualde. Esta 
nova unidade de aloja-
mento turístico combina 
um exterior imponente 
e um interior repleto de 
detalhes apaixonantes e 
verdadeiramente inspi-
radores.

João Azevedo, Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Mangualde, visitou 
o espaço e congratula-se 
“com este novo e impor-
tante investimento no 
Turismo da região. É um 
espaço diferenciador e de 
excelência, que vem alar-
gar e melhorar a oferta tu-
rística da nossa região”.

Caraterizado pelos 

mangualde

vizela

seixal

A Quinta da Fidalga, em 
Arrentela, vai ser o palco 
das comemorações do Dia 
Mundial do Ambiente, com 
o programa a decorrer no 
domingo, 2 de junho, com 
eco-trocas, percursos pe-
destres, visitas, exposições, 
teatro e oficinas.

A partir das 10 horas rea-
liza-se o Eco-Troca Lixo por 
Plantas, uma iniciativa onde 
é possível trocar resíduos 
recicláveis por plantas de 
exterior do Viveiro Municipal 
ou por plantas aromáticas. 
Ao entregar papel, emba-
lagens de cartão para líqui-
dos alimentares, garrafões, 
garrafas e embalagens de 
plástico, embalagens de 

Presidente da Câmara assinou 
protocolo com a Ordem dos 

médicos veterinários
O Presidente da Câ-

mara assinou um proto-
colo com a Ordem dos 
Médicos Veterinários, 
para a implementação 
do Programa Nacional 
de Apoio à Saúde Vete-
rinária para Animais de 
Companhia em Risco – 
Cheque Veterinário.

Este programa con-
siste na articulação entre 
os membros da Ordem 
dos Médicos Veteriná-
rios e os Municípios ade-
rentes, sob a coordena-
ção da Ordem, de forma 
a criar uma rede de apoio 
de cuidados primários 
médico veterinários para 
animais em risco.

Este programa desti-
na-se à coordenação da 
atribuição de cheques 
veterinários emitidos 
pelos Municípios que 
irão atribuir aos respon-
sáveis pelos animais 
em risco, por eles iden-
tificados, para utilização 
nos CAMV (Centros de 
Atendimentos Médico-
Veterinários) participan-
tes na rede Cheque Ve-
terinário.

O Cheque Veteriná-

rio visa a prestação de 
cuidados de saúde aos 
animais em risco (ani-
mais errantes, animais 
de famílias carenciadas 
e colonias de gatos), no-
meadamente no que se 
refere a esterilizações e 
tratamento de urgência 
de animais de rua aci-
dentados.

A assinatura do Pro-
tocolo em apreço com 
a Ordem dos Médicos 
Veterinários implica 
um custo estimado 
para o ano de 2019 de 
€ 5.900,00.

De realçar que esta 
medida surge no segui-
mento da reestruturação 
em curso do setor vete-
rinário municipal, tendo 
em vista a construção 
de um plano integrado 
para este setor, o progra-
ma Vizela ProAnimal, re-
centemente apresentado 
pela Câmara Municipal e 
que este Executivo pre-
tende desenvolver a cur-
to e médio prazo, para 
estruturar, dinamizar e 
dignificar as políticas 
municipais relativas aos 
animais errantes.

nova unidade de alojamento
turístico em mangualde

Comemora o dia mundial do ambiente
metal, pilhas e rolhas de 
cortiça recebe em troca 
uma planta.

A Quinta da Fidalga é 
também o ponto de partida 
para um Percurso pedes-
tre na Rede de Trilhos de 
Interpretação Ambiental do 
Município do Seixal, mais 
precisamente no Trilho Sei-
xal-Amora.

Quem não conhece 
a Quinta da Fidalga e a 
Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro, que fica situa-
da dentro da quinta, ou já 
conhece, mas quer saber 
mais, poderá participar 
nas visitas guiadas a estes 
dois espaços.

Realizam-se ainda duas 

iniciativas neste dia dedi-
cadas aos mais pequenos, 
que integram também as 
comemorações do Dia 
Mundial da Criança: uma 
oficina de patchwork em 
papel e um espetáculo de 

seus azulejos do século 
XVIII e pelos seus jar-
dins, o Solar de Almeidi-
nha foi alvo de obras de 
recuperação, entre 2013 
e 2018, mas sempre pre-
servando a sua linha ar-
quitetônica, quer do edi-
fício principal, quer ao 
nível dos anexos do So-
lar. Este Solar Beirão do 
século XVI torna-se, as-
sim, um retiro de confor-

to e paz rodeado de dez 
hectares da Quinta do 
Espírito Santo com um 
olival centenário, jardins 
românticos, fontes de 
água e espaços de lazer.

Com um total de 13 
quartos, há uma combi-
nação perfeita entre a 
história e a tradição, en-
tre a sofisticação e o con-
forto, oferecendo retiros 
de leitura e conversa a 

quem aprecia a “arte de 
bem viver”.

A Biblioteca, que pro-
porciona um ambiente 
relaxante e familiar, pode 
encontrar milhares de 
livros antigos, que con-
tam a história de Portugal 
e da região das Beiras, 
mas, também, documen-
tos e demais publicações 
para o público estudar, ler 
e consultar.

Outro marco deste So-
lar são os jardins. Verda-
deiros museus naturais, 
onde se pode deslumbrar 
com os jardins de buchos, 
os jardins de camélias 
com a Fonte Romântica 
e a Fonte de Cavalos. 
Pode, igualmente, visitar 
a Quinta do Espírito San-
to onde encontra o olival 
centenário (mono-varietal 
azeitona Galega), a flo-
resta autóctone portugue-
sa com árvores das mais 
variadas espécies.

teatro infantil com a com-
panhia russa Mr. Pejo’s 
Wandering Dolls.

Está ainda disponível no 
recinto uma zona expositiva 
com vários projetos da área 
do ambiente.

PóvOa de varzim

O Rotary Club da Pó-
voa de Varzim assinalou, 
ontem à noite, o seu 55º 
aniversário com um jantar 
comemorativo.

Este momento festivo 
contou ainda a entrega de 
prémios escolares em ho-
menagem aos melhores 
alunos e com a distinção 
do Sócio Honorário Flávio 
Ferreira, Presidente da 
Escola Superior de Hote-

laria e Turismo.
Os alunos distinguidos 

foram: Pedro Miguel Ale-
luia Freitas, com o Prémio 
Santos Graça, e Susana 
Patrícia Brito da Costa, 
com o Prémio Dr. Josué 
Trocado.

O Vice-Presidente da 
Câmara Municipal da Pó-
voa de Varzim, Luís Dia-
mantino, esteve presente 
no evento.

rotary Club da
Póvoa de varzim

celebrou 55º aniversário

mOntijO

semana da juventude no montijo

De 29 de maio a 1 de ju-
nho, a Semana da Juven-
tude regressa ao Parque 
Municipal e a vários locais 
do concelho. Concertos, 
debates, stand up comedy, 
arte urbana, mostra asso-
ciativa e o 5.º Grande Pi-

quenique Somos Peixinho 
são algumas das ativida-
des programadas.

No palco do Parque Mu-
nicipal, o dia 30 de maio é 
dedicado aos talentos musi-
cais amadores, com as ban-
das Venus Flames, Less, 

Black Horizon e a banda 
vencedora da II Mostra de 
bandas: The sleepwalker´s. 
No dia 31 de maio sobem 
ao palco os cabeças de car-
taz, de renome nacional: X 
-WIFE e os D’alva, assim 
como os Persona 77.

Uma vez mais o 5.º 
Grande Piquenique Somos 
Peixinho integra a Semana 
da Juventude, culminado 
as atividades programadas 
para o dia 1 de junho, num 
encontro intergeracional 
prometendo uma vez mais 
levar ao Parque Municipal 
momentos de grande ale-
gria e amizade.

Como habitualmente, a 
Semana da Juventude con-
ta com a participação das 

associações de estudantes, 
associações culturais, juve-
nis e grupos informais de 
jovens do concelho, numa 
mostra associativa que es-
tará presente de 30 de maio 
a 1 de junho, no Parque 
Municipal.

Ao longo da Semana da 
Juventude irão, também, 
decorrer atividades escolas 
secundárias e profissional e 
nas freguesias do concelho, 
tais como debates, stand up 
comedy ou arte urbana.

A Semana da Juventu-
de é promovida pela Câ-
mara Municipal do Montijo, 
com o objetivo de apoiar e 
estimular a participação e 
a intervenção dos jovens 
munícipes.
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Foi lançada uma nova pla-
taforma de reservas turísticas 
“The Guardians of Alentejo”, 
que mobiliza uma centena de 
empresários locais  e já tem 
disponível uma oferta com 
180 experiências, que vão 
desde alojamentos em hotéis 
ou turismos rurais, até restau-
rantes e tascas, além de uma 
série de roteiros variados.

“O que fizemos foi criar 
uma plataforma de reservas 
para agregar num único sítio 
toda a oferta que existe no 
Alentejo, para um turista per-
ceber o que é que a região 
tem a oferecer e reservar os 
produtos que quer. E tam-
bém criar uma comunida-
de local, pôr a trabalhar em 
rede os empreendedores tu-
rísticos que estão na região”, 
explica André Roquette, 
fundador do movimento que 
considera ter o desígnio de 
trazer turismo à região que 
seja sustentável do ponto de 
vista econômico, mas com o 
foco de salvaguardar a iden-
tidade e a cultura do Alentejo 
e sem chegar ao ponto de 
descaraterização de que ve-
mos exemplos pelo mundo 
fora, como em Saint-Tropez 
ou em Bali”.

A tônica da plataforma 

100 empresários juntam-se para buscar
para o  Alentejo turismo não massificado

“The Guardians of Alentejo” 
também é a de mostrar o ros-
to dos ‘guardiões’, e dar visi-
bilidade às pequenas ofertas 
de turismo que existem lo-
calmente e refletem a cultu-
ra especial da região, que é 
marcada por “microempre-
sas, que não têm capacida-
de de se promover sózinhas, 
sendo este ‘website’ uma ja-
nela direta que lhes permite 
chegar ao mundo, em que 
os turistas de qualquer lugar 
podem reservar instantanea-
mente estes roteiros”.

André Roquette diz que 
os roteiros são feitos pelos 

próprios empresários e que a 
plataforma foi desenvolvida 
de raiz para os guardiões po-
derem fazer os seus produ-
tos, cruzando-os com os dos 
outros. “O que estamos a fa-
zer é ligar os anfitriões entre 
eles, é quase um movimen-
to no Alentejo para reunir os 
empreendedores locais, que 
não estão ainda coordena-
dos entre si”, refere. “Quan-
do um cliente está num hotel 
e pergunta o que há para fa-
zer, o anfitrião pode adiantar 
as ofertas que existem em 
passeios a cavalo, vinhos, 
etc, uma vez que todos têm o 

Os pescadores já po-
dem voltar a capturar sar-
dinhas, após a interdição 
decidida em setembro 
passado, com limites que 
vão permitir a garantia da 
sustentabilidade do ‘sto-
ck’, conforme assegurou o 
secretário de Estado das 
Pescas. “Face aos dados 
do recurso que temos, 
vamos começar a pesca 
com 10.799 toneladas en-
tre Portugal e Espanha, o 
que corresponde a 7.181 
toneladas (66,5%) para 
a frota portuguesa, das 
quais 5.000 até ao final 
de julho” e as restantes 
2.181 toneladas a partir 
de agosto, indicou José 
Apolinário ,a Lusa.

“As estimativas que 
existem apontam para uma 
ligeira recuperação da bio-
massa, mas é necessário 
continuar os esforços. Re-
conhecemos que esta li-
geira recuperação se deve 
muito aos esforços que o 
setor tem vindo a desenvol-

Pescadores já podem
pescar sardinhas

ver, mas essa recuperação 
tem que ser visualizada e 
consolidada com base nos 
dados científicos”.

O Governo está assim 
a aguardar os resultados 
dos cruzeiros científicos 
realizados na primavera, 
ressalvando que apesar da 
“ligeira recuperação” pre-
vista, “as estimativas em 
termos de biomassa, estão 
ainda distantes dos pontos 
de referência ideais”.

Questionado se a quo-
ta definida para Portugal e 
Espanha poderá vir a apro-
ximar-se dos valores su-
geridos pelo setor – entre 
as 15.000 e as 16.000 to-
neladas – , o secretário de 
Estado das Pescas reiterou 
que só os dados científicos 
podem ditar uma alteração, 
notando que o Conselho 
Internacional para a Explo-
ração do Mar publicou um 
parecer onde mostra que o 
cenário de pesca para os 
dois países não deveria ser 
superior a 7.000 toneladas.

produto disponível de todos”.
“Uma das coisas que 

identificámos é a falta de co-
nhecimento que as pessoas 
têm do que há para fazer 
no Alentejo”, adianta André 
Roquette. “O Alentejo sofre 
uma fortíssima sazonalida-
de, a estada média continua 
a ser de 1,8 dias, menos que 
a média nacional, porque as 
pessoas não sabem o que 
há para fazer - e há muito 
para fazer no Alentejo”, ga-
rante.

“Se conseguissemos que 
a região subisse até à média 
nacional, que são 2,7 noites, 
seriam logo mais um milhão 
e 200 mil dormidas no Alen-
tejo”, constata o fundador 
do movimento, frisando que 
“mais que trazer muito mais 
gente ao Alentejo, o obje-
tivo é que as pessoas que 
cá vêm fiquem mais tempo”.                                                                                                                                          
 “A taxa de adesão dos guar-
diões tem sido enorme, e 
traz uma mudança de para-
digma no Alentejo, em que 
todos a uma só voz são par-
te deste movimento de tu-
rismo sustentável”, salienta 
Roquette. “O projeto está 
em crescimento, ainda é um 
bebé, mas tem um enorme 
potencial”.

Os funcionários com ideias 
para poupar 50 mil euros ou 
mais à Administração Públi-
ca sem colocar em causa os 
serviços vão ter novamente 
direito a um bônus salarial que 
pode ir até um salário mensal 
extra. A portaria de 2019 relati-
va ao Sistema de Incentivos à 
Eficiência da Despesa Pública 
já foi  publicada. 

“Os incentivos regulados 
pela presente portaria visam 

estimular iniciativas gerado-
ras de melhorias de eficiên-
cia, nomeadamente aquelas 
que se traduzam em redu-
ção de despesa numa óti-
ca consolidada, garantindo, 
concomitantemente, o cum-
primento da missão dos ser-
viços bem como a adequada 
prossecução das suas atri-
buições”, esclarece a porta-
ria assinada pela ministra da 
Presidência, Mariana Vieira 

Serviços públicos mais poupados
voltam a ter bônus salarial em 2019

O Conselho das Finan-
ças Públicas  indicou que 
o investimento público foi 
a despesa que mais ficou 
abaixo da previsão inicial 
em 2018 e voltou a alertar 
para a recorrente subava-
liação inicial das despesas 
com pessoal.

No relatório sobre a Evo-
lução orçamental das Admi-
nistrações Públicas em 2018, 
o CFP indica que a formação 
bruta de capital fixo, ou seja, 
o investimento foi a despe-
sa que ficou mais aquém da 

Investimento público foi a despesa que
ficou mais aquém da previsão em 2018

Lisboa lidera a lista de ci-
dades da Europa com maior 
número de casas transfor-
madas em alojamentos turís-
ticos. O estudo da Moody’s 
veio comprovar o que já há 
muito se especulava: o preço 
das casas está a aumentar 
e a transformação de habi-
tações em alojamento local 
está a deixar as pessoas que 
querem viver na capital sem 
qualquer alternativa. Mas 
não só, o turismo também 
tem contribuído para esse 
problema. “A procura de ar-
rendamento por turistas nas 
áreas urbanas está a impul-
sionar o mercado imobiliário. 
Entre as principais cidades 
estão Lisboa, Paris e Ams-
terdã, com as maiores par-
celas de casas usadas pelo 
Airbnb”,  acrescentando que 
em Lisboa existem cerca de 
33 casas de Airbnb por cada 
mil habitantes.

“A construção de casas 
novas nas principais cidades 
europeias continua relativa-

mente baixa, suportando os 
preços dos imóveis e travan-
do o aumento da oferta”, afir-
ma o estudo. A isso, junta-se 
ainda o investimento estran-
geiro que também exerce 
uma pressão ascendente so-
bre os preços da habitação.

Por essa razão, Lisboa 
lidera também a tabela da 
cidade europeia com maior 
perda de população. Desde 
2011 que a capital já perdeu 
cerca de 7% de população. 
O fato de os rendimentos fa-
miliares não acompanharem 
os preços do mercado imobi-
liário tem colocado um freio 
no número de pessoas que 
querem morar em Lisboa. 
“Os potencias compradores 
de uma habitação estão a 
adiar ou a abandonar os pla-
nos para comprar casa numa 
grande cidade, levando a 
uma maior procura por imó-
veis para arrendamento em 
áreas urbanas ou compra de 
casa em cidades periféricas”, 
diz o estudo.

previsão inicial, tendo apre-
sentado um desvio de 612 
milhões de euros em 2018. 

O CFP adianta que o 
desvio foi praticamente igual 
ao registado no ano de 2017  
e contribuiu para que o dé-
ficit orçamental tenha sido 
inferior ao previsto.

O déficit ficou em 0,5% 
do PIB no ano passado, 
abaixo da previsão de 0,6% 
antecipada pelo Governo.

O organismo liderado por 
Nazaré Costa Cabral indica 
também que a taxa de cres-

da Silva, e das Finanças, 
Mário Centeno.

As iniciativas de melhoria 
de eficiência podem ir desde 
a aquisição ou locação de 
bens e serviços a empreita-
das de obras públicas, a ges-
tão de recursos humanos e a 
gestação de patrimônio imo-
biliário público. A poupança 
terá de ser igual ou superior 
a 50 mil euros para ser ele-
gível. As equipes não podem 
exceder os 40 funcionários.

O incentivo a distribuir 
pela equipe pode ir até 50% 
da poupança gerada pela 
medida proposta e aceite 
pela Inspeção-Geral das Fi-
nanças, cujo valor é distribuí-
do consoante a remuneração 
mensal de cada membro da 
equipa, isto se a candidatu-
ra for aprovada e validada 
no final por um membro do 
Governo. Contudo, há um li-
mite anual global de até um 

salário mensal. Ou seja, na 
melhor das hipóteses, o fun-
cionário público recebe um 
salário extra por ano.

As equipes podem tam-
bém receber incentivos não 
financeiros como a promo-
ção de ações de formação 
profissional, a criação de 
condições para experiências 
de trabalho em instituições 
internacionais, a promoção 
do recurso ao teletrabalho e 
a melhoria da oferta de ame-
nidades, salas de refeição e 
espaços sociais e de conví-
vio. Se a poupança se repetir 
em vários anos, o incentivo é 
recebido durante 4 anos.

O SIEF aplica-se à Ad-
ministração Central, dei-
xando de fora Entidades 
Públicas Reclassificadas, 
como por exemplo os hos-
pitais. As candidaturas po-
dem ser entregues até ao 
final de dezembro. 

Lisboa é a cidade europeia
com mais casas convertidas

em alojamento turístico

cimento da FBCF em 2018 
foi de 11,3%, menos de 
metade da que estava sub-

jacente no orçamento/2018 
face à execução provisória 
de 2017 (28,5%)”.
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Política

O eurodeputado Carlos 
Zorrinho foi reconduzido a 
liderança da delegação do 
PS no Parlamento Euro-
peu, confirmou à agência 
Lusa fonte do partido.

Em entrevista ao con-
sórcio de meios de comu-
nicação social portugue-
ses constituído por Lusa, 
Público, Expresso, Ante-
na 1, RTP, SIC e TVI, no 
final do anterior mandato, 
o eurodeputado socialista 
já tinha manifestado von-
tade de repetir a experiên-
cia.” Curiosamente, é um 
dos cargos, do meu ponto 
de vista, mais importan-
tes. Gostei sobretudo de 
poder chegar ao fim des-
te mandato e dizer que 
a delegação portuguesa 
nunca foi um problema, 
foi sempre parte da solu-
ção para Portugal, parte 
da solução também para 

Carlos Zorrinho reconduzido na liderança 
da delegação do PS no Parlamento Europeu

os portugueses que repre-
sentamos”, disse em abril. 
Carlos Zorrinho estará 
na primeira reunião dos 
líderes das delegações 
nacionais que compõem 
o Grupo da Aliança Pro-
gressista dos Socialistas 
e Democratas, que irão 

analisar os resultados 
das eleições europeias e 
definir as prioridades da-
quele grupo para a próxi-
ma legislatura. Na ante-
rior legislatura, o grupo foi 
liderado pelo alemão Udo 
Bullmann e teve como 
uma das vice-presidentes 

O secretário-geral do 
PCP, Jerónimo de Sousa, 
defendeu que o PS não 
mudou e alertou que, se os 
socialistas tiverem as mãos 
completamente livres, ha-
verá riscos de retrocessos 
nos direitos conquistados 
na atual legislatura. “O PS 
não mudou, não alterou a 
sua natureza nem o seu 
vínculo à política de direi-
ta. O PS que vimos nesta 
nova fase da vida política 
nacional é um PS mol-
dado às circunstâncias, 
onde pesou uma nova 
correlação de forças na 
Assembleia da República 
e, particularmente, a ação 
e intervenção do PCP e 
da CDU”, defendeu o líder 
comunista. Para Jerónimo 
de Sousa, é dessas cir-
cunstâncias que o PS se 
quer libertar para regres-
sar sem condicionamentos 
à política que ao longo de 
mais de 40 anos executou, 
apontando o Programa de 
Estabilidade recentemente 
apresentado para o confir-
mar. “Não será pelas mãos 
do PS que o caminho da 
defesa e avanço na con-

quista de direitos prosse-
guirá, fica mesmo evidente 
que, se o PS tiver as mãos 
completamente livres, o 
que foi alcançado corre o 
risco sério de andar para 
trás”, avisou. Jerónimo de 
Sousa referiu ainda que 
foi “na convergência com 
PSD e CDS que o PS en-
controu apoio para todas 
as medidas contrárias aos 
interesses do povo e do 
país”, dando como exem-
plos “os milhões conce-
didos à banca” ou o que 
chamou de “falso progra-
ma de descentralização 
autárquica”.

“O PS não hesitará, se 
tiver condições para tal, 
em colocar as imposições 
e constrangimentos da 
União Europeia à frente 
das respostas aos traba-
lhadores e ao povo”, disse, 
acusando o primeiro-minis-
tro, António Costa, de usar 
“os mesmos argumentos, 
as mesmas justificações 
de Passos e Portas”, refe-
rindo-se os anteriores líde-
res de PSD e CDS-PP que 
governaram o país entre 
2011 e 2015.

“Se PS tiver as mãos livres, o 
que foi alcançado corre risco 

sério de andar para trás”

Há quatro anos, nas le-
gislativas, por cada cinco 
votos na esquerda houve 
quatro votos na direita. 
Agora, com os últimos re-
sultados, que constituem 
uma janela para as elei-
ções de outubro, que de-
finirão o próximo Governo, 
pelos mesmos cinco votos 
no PS, Bloco e CDU já só 
há três votos na direita. Os 
vencedores mantiveram o 
tamanho, os derrotados é 
que minguaram. Uma es-
pécie de operação “Queri-
da encolhemos a direita!”, 
disse Catarina Martins. Tal 
geometria política mostra 

que há mais vida além 
da alternância entre PS e 
PSD, afirmou ao Expres-
so. Existe agora uma di-
reita enfraquecida, diz, o 
que oferece uma leitura 
clara para a generalida-
de do eleitorado. Para a 
líder do Bloco, “durante 
muito tempo, os projetos 
políticos para o país eram 
apresentados como uma 
escolha entre PS e PSD”. 
Ora, afirma, “estes quatro 
anos mostram que as coi-
sas não são assim, e há 
capacidade de outros par-
tidos apresentarem proje-
tos”.

Assunção Cristas assume
o mau resultado do CDSO líder do PSD, Rui 

Rio, discorda da análise 
do Presidente da Repú-
blica sobre a possibili-
dade de uma crise na 
direita portuguesa, con-

“Crise não está só à direita, 
está no regime”

siderando-a uma visão 
“otimista” e “superficial”, 
já que a crise é “trans-
versal” ao regime. “A cri-
se não está só à direita, 
a crise está no regime 

A líder do CDS-PP 
evitou entrar em polêmi-
ca com Marcelo Rebelo 
de Sousa sobre a crise 
na direita, mas advertiu 
que, como é a preocu-
pação do Presidente, o 
partido está a trabalhar 
para ser uma oposição 
forte. Assunção Cristas 
comentou, pela primeira 
vez, as palavras do Pre-
sidente, que  alertou para 
o risco de uma crise no 
centro-direita, contrapon-
do o trabalho de oposi-
ção séria e responsável 
feito pelo partido e que, 
depois do fraco resulta-
do nas europeias de 29 
de maio, está a traba-
lhar intensamente para 
em outubro as coisas 

Cristas evita polêmica com Marcelo, 
mas avisa que CDS está a trabalhar 

para ser alternativa
serem diferentes nas le-
gislativas de outubro. Os 
centristas têm a mesma 
preocupação, que é ser 
uma oposição forte, sem-
pre construtiva, que mos-
tre uma alternativa para 
o país. Apesar das três 
perguntas sobre o tema, 
incluindo se Marcelo se 
teria excedido nas suas 
considerações, a líder 
centrista respondeu sem-
pre da mesma maneira e 
no mesmo tom. “Temos 
trabalhado intensamente 
para ser essa oposição. 
As eleições legislativas 
são em outubro, em outu-
bro veremos. Cada elei-
ção é uma eleição”, afir-
mou Assunção Cristas, a 
meio de uma ação de vo-

luntariado dos deputados 
centristas quer foram aju-
dar a pintar um refeitório 
no centro paroquial de 

Valbom, em Gondomar, 
na abertura de 2 dias de 
jornadas parlamentares, 
no Porto.  

como um todo. Neste 
momento está à esquer-
da no poder e portan-
to disfarça à esquerda. 
Mas o problema é trans-
versal, nós temos uma 
crise efetiva de regime, 
com um descrédito muito 
grande de todo o sistema 
partidário, não é à direita 
nem à esquerda”, decla-
rou .

Rui Rio defendeu que 
o regime e o sistema par-
tidário precisam de ser 
revitalizados e que os 
portugueses estão des-
contentes com os parti-
dos como um todo. Para 
o presidente do PSD, se 
este fosse só um proble-
ma do PSD, ou do CDS, 
ou da direita, haveria 
possibilidades de, com 

facilidade, revigorar a 
democracia, porque era 
só parte da democracia 
que estava em causa, 
o que, afirmou, não é o 
que se verifica. “O PSD 
tem de ser revitalizado, o 
CDS também, mas o PS, 
quando deixar o poder, 
e os partidos mais à es-
querda quando deixarem 
de ter influência no po-
der, os portugueses ve-
rão que, infelizmente, a 
crise é transversal”. Se-
gundo Rui Rio, “perceber 
que portugueses estão 
descontentes com o sis-
tema partidário em geral 
é o primeiro passo para 
poder resolver as coisas, 
de contrário é o primeiro 
passo para ficar tudo na 
mesma, ou pior”.

a eurodeputada portu-
guesa Maria João Rodri-
gues, que está de saída 
do Parlamento Europeu. 
O S&D manteve-se como 
segunda força política no 
hemiciclo ao eleger 153 
deputados, menos 34 do 
que na atual legislatura.
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O selecionador Fer-
nando Santos garantiu 
que os nomes dos joga-
dores não influenciam as 
suas escolhas e realçou 
que Portugal sempre teve 
muito talento nas suas fi-
leiras e que sempre foi en-
contrado o caminho para 
encaixar os jogadores.

“A estratégia não 
passe pelos nomes. Se 
estiver em campo o joga-
dor A, isso não vai afetar 
a estratégia. O que te-
mos de fazer é encontrar 
o caminho para o golo e 
evitar que o adversário 
marque. É isso que va-
mos fazer”, afirmou Fer-
nando Santos.

FERNANDO SANTOS CATEGÓRICO: 
“A ESTRATÉGIA NÃO PASSA PELOS NOMES”

Pedrinho, extre-
m o / m é d i o - o f e n s i v o 
do Corinthians, es-
tará a ser negociado 
pela SAD do FC Por-
to. O jogador, que se 
encontra ao serviço 
da seleção brasileira 
no Torneio de Toulon, 
possui características 

PEDRINHO MUITO 
DESEJADO NO DRAGÃO

que agradam sobre-
maneira a Sérgio Con-
ceição. 

O FC Porto tem um 
emissário em terras de 
Vera Cruz no sentido 
de fechar vários dossi-
ês nos próximos dias e 
Pedrinho pode ser um 
dos envolvidos.

O treinador reiterou 
que não tem problemas 
em explorar o talen-
to dos seus jogadores 
e que Portugal sempre 
teve jogadores com qua-
lidade acima da média.

FERNANDO SANTOS DESVALORIZA 
ASSOBIOS E COMENTA QUALIDADE 

 “Desde quando é 
que Portugal não soube 
compatibilizar talentos. 
É só ver nos últimos 20 
anos e sempre fizemos 
isso. Portugal sempre 
teve muitos talentos. 

Os jogadores são dife-
rentes, mas se queres 
vencer tens que compa-
tibilizar tudo. Foi sem-
pre assim. Fazemos do 
passado algo que não 
existiu. Querer passar 
a ideia que no passado 
não tínhamos talento… 
No Campeonato da Eu-
ropa de 2004 existia a 
dúvida se ia jogar Deco 
ou Rui Costa e tínhamos 
Luís Figo e Cristiano. 
Era uma catadupa de jo-
gadores. Cabe a mim ter 
20 jogadores de campo 
de enorme qualidade e 
todos eles estão aptos a 
jogar pela equipa princi-
pal.»

Os jogadores da Seleção Na-
cional realizaram esta terça-fei-
ra o último treino de preparação 
para o encontro com a Suíça, re-
ferente à primeira meia-final da 
Liga das Nações.

 Fernando Santos contou com 
todos os 23 convocados no treino, 
sendo que Danilo, castigo, será o 
único indisponível para o encon-
tro com a formação helvética.

Ao final da tarde, pelas 18.45 
horas, o selecionador nacional 
fará juntamente com um jogador 
a antevisão à partida que está 
agendada para esta quarta-fei-
ra, às 19.45 horas, no Estádio do 
Dragão.

ÚLTIMO TESTE PARA A LIGA DAS NAÇÕES

O Boca Juniors está a 
tentar convencer Salvio 
a regressar ao futebol ar-
gentino pela mítica porta 
da Bombonera e já falou 
com o extremo de 28 anos 
nesse sentido.

Os contatos já duram 
há algumas semanas 
e depois das primeiras 
abordagens junto do joga-
dor, segundo a imprensa 
apurou, mesmo, na Ar-
gentina, já teve lugar uma 
reunião entre o agente de 
Salvio, Agustín Jiménez, 
e dirigentes do clube xe-
neize, no caso o manager 
do futebol do Boca, Nico-
lás Burdisso, que já tinha 
dado conta ao próprio 
Salvio, de viva voz, do in-
teresse do Boca nos seus 
serviços.

Pelos dados recolhi-
dos pelo nosso jornal, é 
este o ponto da situação: 
a SAD colocou Salvio no 
mercado tendo em vista 

saída em definitivo mas, 
estando já a par do inte-
resse do Boca, vê agora 
com bons olhos um em-
préstimo ao clube xenei-
ze desde que o mesmo 
seja alvo de taxa e, tam-
bém, desde que o clube 
argentino se encarregue 
do pagamento integral do 
vencimento auferido pelo 
extremo na Luz, que é um 
dos mais altos no plan-
tel depois da renovação 
oficializada em março 
último. Assim, os encar-
nados aliviariam a folha 
salarial e poderia, aplicar 
a diferença nos reforços 
a ser contratados.

 Ora, na reunião de on-
tem foram precisamente 
estas questões relacio-
nadas com o empréstimo 
de Salvio e as condições 
o mesmo que estiveram a 
ser discutidas entre Agus-
tín Jiménez e Nicolás Bur-
disso.

SAD ADMITE SAÍDA DE SALVIO 
MAS IMPÕE CONDIÇÕES

O selecionador de 
Portugal, Fernando San-
tos, desvalorizou os as-
sobios que João Félix 
recebeu na chegada à 
Seleção e considerou 
que não é um assunto 
relevante na véspera do 
embate com a Suíça, por 
um lugar na final da Liga 
dos Nações.

 “Mas aconteceu al-
guma coisa? Isso é muito 
pouco relevante para o 
jogo de hoje. Isso é total-
mente irrelevante para o 
jogo com a Suíça. Os jo-
gadores estão super mo-
tivados para o jogo e é 

isso que estamos a pen-
sar”, realçou Fernando 
Santos, em conferência 
de Imprensa.

 O técnico não tem 
dúvidas que João Félix 
está pronto para jogar 
pela seleção.

 “Se não estivesse 
pronto para jogar não es-
tava aqui. A idade nada 
tem a ver. Independen-
temente da idade avalia-
mos as suas capacida-
des e o que fizeram no 
clube. Se foi convocado 
é porque está pronto se 
assim entender que o 
devo fazer.”

PORTUGAL DÁ A VOLTA À INGLATERRA E 
CONSEGUE PRIMEIRA VITÓRIA EM TOULON

Depois da estreia a 
perder contra o Chile 
(0x1), a Seleção de sub-
19 conseguiu, esta ter-
ça-feira, a primeira vitória 
no prestigiado Torneio de 
Toulon, batendo a Ingla-
terra, atual campeã em 
título, por 3x2.

Até foram os ingleses 
a entrar melhor na parti-
da, chegando à vantagem 
por intermédio de Nketiah, 
avançado do Arsenal, logo 
aos oito minutos. Mas a 
reação portuguesa che-

gou em força e a Seleção 
chegou ao intervalo já a 
vencer por 3x1, com gols 
de Marcos Paulo, Gonçalo 
Cardoso e Félix Correia. 
Já perto do fim, Joe Willo-
ck reduziu e fez o resulta-
do final.

Filipe Ramos fez ali-
nhar o seguinte onze ini-
cial:

João Valido, Pedro Ál-
varo, Nuno Tavares, Gon-
çalo Cardoso, Samuel 
Costa, Tomás Tavares, 
Vítor Ferreira, Fábio Viei-

Na última jornada da 
fase de grupos, Portugal 
defronta o Japão.

ra, Félix Correia, Umaro 
Embaló e Marcos Nasci-
mento. 

LUAN NO DRAGÃO «SÓ PELA 
CLÁUSULA DE RESCISÃO»
Romildo Bolzan Ju-

nior, presidente do Grê-
mio, garante não ter re-
cebido proposta do FC 
Porto para a contratação 

de Luan, internacional 
brasileiro que atua na 
equipe de Porto Alegre. 
O dirigente aproveitou 
ainda para se escudar 
num valor para libertar o 
avançado.

“Não houve propos-
tas nem sondagens pelo 
Luan e a cláusula de 
rescisão seria o ponto 
de partida para o negó-
cio. À volta dos 18 mi-
lhões de euros. Abaixo 
disso, não vendemos”, 
disse Romildo à Rádio 
Grenal.
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O FC Porto anunciou, 
esta segunda-feira, a reno-
vação de contrato com Fá-
bio Silva. O avançado de 16 
anos, campeão nacional e 
europeu pela equipa de ju-
niores, fica agora ligado aos 
azuis e brancos até 2022.

«Esta é a melhor forma 

DRAGÕES SEGURAM 
PÉROLA DOS JUNIORES

Em entrevista a A BOLA 
e a A BOLA TV, Luisão ex-
plicou o processo que o 
manteve ligado ao Benfica 
depois de ter abandonado a 
carreira em setembro.

 «Tenho a felicidade de 
ter dois países muito aco-
lhedores e parecidos. Quan-
do estou aqui considero que 
estou no Brasil e quando 
estou lá considero que es-
tou em Portugal. A minha 
função hoje é aprender, o 
presidente e o senhor Do-
mingos [Soares de Oliveira, 
administrador executivo da 
SAD] deram-me oportuni-
dade no Benfica e estou a 
fazer a faculdade aqui den-
tro e essa faculdade pode 
demorar 20 ou 30 anos. Eu 
é que pedi ao Benfica, eu é 
que falei com eles», contou, 

«FUI EU QUE PEDI UMA 
OPORTUNIDADE AO BENFICA»

de terminar a época, com 
a renovação de contrato 
com o clube de que gos-
to e onde me sinto bem», 
salientou o jovem jogador, 
autor de 33 golos em 39 jo-
gos na época agora finda, 
em declarações ao site dos 
dragões.

antes de garantir que fazer 
parte de uma equipa técni-
ca não está nos seus planos 
para o futuro:

 - Depois de 15 anos jo-
gando futebol, ouvia dizer 
‘quando parar ele vai ser ad-
junto’. Eu ria muito em casa 
pois já tinha decidido o que 
queria. E para estar no pa-
tamar dos adjuntos do nos-
so centro de estágio, para 
saber o que eles sabem… 
não poderia fazer isso assim 
que deixasse de ser jogador. 
E não é o meu objetivo. Pedi 
uma oportunidade, procurei 
o presidente e através do 
Domingos deram-me essa 
oportunidade e estou a fa-
zer a faculdade com eles, o 
clube é uma referência no 
mundo. Estou a aprender 
aos poucos.

DRAGÕES ACELERAM PARA 
FECHAR ROGER GUEDES E LUAN

Identificados os dois 
alvos preferidos para o 
ataque, o FC Porto espera 
esta semana acelerar os 
processos de Roger Gue-
des e Luan. 

O primeiro, também 
procurado pelo Atlético 
mineiro, já se libertou do 
vínculo com os chineses 
do Shandong Luneng, 
que aceitam cedê-lo por 
uma temporada, e será, 
em tese, o caso mais fácil 
de resolver caso todas as 
partes cheguem a acordo 
de verbas. 

Luan, 26 anos, é um 
caso diferente e os resul-
tados dececionantes do 
Grémio no Brasileirão são 
um fator a ter em conta na 

negociação. A derrota por 
1-0 com o Bahia afundou 
o Grémio na classificação 
(está em antepenúltimo lu-
gar) e os adeptos exigem 
o regresso do ídolo, que 
está quase recuperado de 
um estiramento. 

Ainda assim, os portis-
tas vão lançar uma oferta 
a rondar os 8,5 milhões 
por um jogador que no 
Grémio vem sendo utiliza-
do mais como número 10, 
pela facilidade com que 
provoca desequilíbrios, 
mas que é por definição 
um avançado móvel, me-
nos possante que Marega, 
mas mais fino a tratar a 
bola e criterioso na defini-
ção dos lances na área.

LEÕES VÃO VOLTAR 
A TER EQUIPE B: «NÃO A 

DEVÍAMOS TER LARGADO»
Tomaz Morais, respon-

sável pelo Departamento 
de Formação e Liderança 
do Sporting, revelou, esta 
segunda-feira, que o clube 
está a preparar o regresso 
da equipa B. 

«Estamos a acabar o 
plano estratégico e uma 
das linhas de curto prazo é 
restabelecer a equipa B. A 
equipa B é fundamental na 
perspetiva atual. Não a de-
víamos ter largado, é uma 
ferramenta estratégica», 
sustentou, na Conferência 

Bola Branca, promovida 
pela Rádio Renascença. 

Ressalvou, porém, 
que o regresso da equipe 
B «não se faz ao acaso»: 
«É preciso ter condições 
certas, infraestruturas. 
Estamos a trabalhar ne-
las.» 

A equipa B dos leões, 
recorde-se, foi extinta 
pela Direção liderada por 
Bruno de Carvalho, no fi-
nal da época 2017/2018, 
apostando os leões na 
formação de sub-23.

MELHOR JOGADOR DO 
CAMPEONATO? BRUNO FERNANDES

 ESCOLHE... DOIS RIVAIS
Incapaz de julgar em cau-

sa própria, Bruno Fernandes 
coloca dois jogadores - um do 
FC Porto, outro do Benfica - 
no ‘trono’ de melhor da Liga.

 «Não vou dizer que sou 
eu, não por ter humildade a 
mais, não me consigo ver des-
sa maneira. Há um jogador de 
que gosto muito, e que este 
ano nem foi muito preponde-
rante: Brahimi, quando quer, 
é o melhor jogador do cam-
peonato», salientou o capitão 
leonino, em entrevista à RTP.

 E entre os portugueses?
 «Este ano… Temos a 

surpresa João Félix, que fez 

um grande campeonato, mas 
acho que, em relação aos por-
tugueses, e poderia colocá-lo 
no mesmo patamar de Brahi-
mi pela influência que teve 
este ano, o Pizzi», elegeu.

Jorge Jesus acredita “no 
projeto do Flamengo” e 

aponta à Taça Libertadores
O treinador português 

Jorge Jesus disse que assi-
nou pelo Flamengo porque 
acredita “no projeto” do clube 
brasileiro de futebol, elogian-
do o presidente do emblema 
e apontando à conquista da 
Taça Libertadores.

Oficializado como técni-
co do ‘mengão’, o luso falou 
à Eleven Sports Portugal no 
relvado do Wanda Metropoli-
tano, onde se vai jogar hoje a 
final da Liga dos Campeões, 
entre Tottenham e Liverpool, 
ao lado do presidente, Ro-
dolfo Landim.

Depois de o líder do em-

blema do Rio de Janeiro ter 
elogiado Jorge Jesus, que 
tem “a cara e o ADN do Fla-
mengo”, o português agra-
deceu o “grande elogio” e 
destacou “a crença do presi-
dente”.

“Só ele é que me podia 
trazer para o Flamengo. 
Acreditaram em mim, e eu 
acredito no projeto do Fla-
mengo”, atirou.

Landim comentou como 
Jesus “odeia perder, como 
todos os ‘rubronegros’”, e 
o próprio treinador brincou 
com a sua presença no re-
cinto da final da ‘Champions’.

“O vencedor de hoje vai 
jogar o Mundial de Clubes, 
e nós se ganharmos a Liber-
tadores podemos jogar com 
um dos dois emblemas”, re-
feriu.

Jesus foi hoje confirmado 
na equipe da primeira divi-
são brasileira, assinando um 
contrato de uma época de-
pois de treinar equipas como 
Sporting de Braga, Benfica, 
Sporting ou os árabes do Al 
Hilal, o último emblema que 
representou.
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Ana abertura do Festival de Folclore, a presença marcante do ilustre cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, o embaixador Jaime Leitão, a deputada estadual Martha Rocha, Ernesto Boaventura, presidente 
anfitrião, e os representantes dos ranchos folclóricos com seus estandartes

Entra-
da R.F. 

Almeida 
Garrett

R.F. 
Almeida 
Garrett 
abriu o 
Festival 
com uma 
linda 
apresen-
tação

Mais um belo show do R.F. Guerra Junqueiro R.F. Camponeses de Portugal brilhou no Festival de Folclore

G.F. Armando Leça, sempre um grande destaque R.F. Maria da Fonte mostrou toda sua elegância
Bela apresentação do R.F. Benvinda Maria

Sempre marcantes as apresentações do R.F. Luís Vaz de Camões Um show foi a apresentação do Eça de Queirós Mais um lindo espetáculo do R.F. Serões das Aldeias

R.F. da Casa de Viseu sempre encanta o público R.F. Fausto Neves, cada vez melhor Magnífica apresentação do R.F. do Arouca Barra Clube

Como é tradicional, to-
dos os anos, foi realizado 
no último domingo, o Fes-
tival de Folclore Português, 
com a presença dos Ran-
chos: G.F. Almeida Garrett 
(o anfitrião), R.F. Guerra 
Junqueiro, R.F. Campone-
ses de Portugal, G.F. Ar-
mando Leça, R.F. Maria da 
Fonte, R.F. Benvinda Maria, 
R.F. Luís Vaz de Camões, 
R.F. Eça de Queiroz,  R.F. 
da Casa de Viseu,  R.F. 
Fausto Neves e, R.F. do 
Arouca Barra Clube.

O evento teve início às 
12 horas, com o cardápio 
variado e da melhor quali-
dade. O Conjunto Som & 
Vozes abriu a tarde musical 
com belíssimo repertório; 
mas, o ponto alto da tar-
de deu-se quando o presi-
dente Ernesto Boaventura 
agradeceu a presença do 
cônsul geral de Portugal no 
Rio de Janeiro, embaixador 
Jaime Leitão, a deputada 
estadual Martha Rocha, e 
dos dirigentes dos Ranchos 
convidados, no garboso 
festival organizado pela 
Casa da Vila da Feira e Ter-
ras de Santa Maria.

Uma tarde simplesmen-
te fantástica, onde as tradi-
ções e cultura portuguesa 
foram reverenciadas pelos 
jovens componentes dos 

Festival de Folclore na casa da vila da Feira

ranchos presentes, que, 
com muita garra e dedica-
ção, elevam o pavilhão do 
rancho a que pertencem. 
Tudo perfeito coma a casa 
lotada para apreciar a ma-
gia dos movimentos e co-
res dos trajes, e dos cantos 
e danças das terras além
-mar.

Não podemos deixar de 
parabenizar os ensaiadores 
pelo trabalho árduo e com-
petente que proporcionou a 
todos espetáculos incríveis 
à cada apresentação. Tam-
bém não podemos deixar 
de citar a perfeita organiza-
ção da Federação de Fol-
clore Português do Brasil, 
lá representado por Clau-
dio Ribeiro,  e o empenho 
de cada um dos envolvidos 
no evento orquestrado pe-

las batutas da diretora de 
Folclore e primeira-dama, 
Rose Boaventura, e de seu 
pai, o presidente da Casa 
anfitriã, Ernesto Boaventu-

ra.   Felipe Mendes, presi-
dente deste jornal Portugal 
em Foco, o semanário da 
Comunidade Portuguesa, 
esteve lá para conferir.



Edição de 6 a 12 de Junho de 2019

Dia das Mães, Sra. De Fátima e Rainha Santa Mafalda
Festejadas no Arouca

Muitos foram os amigos presentes 
ao Arouca São Paulo Clube no ul-
timodia12.05.2019. Primeiramente 
tivemos a parte religiosa com missa 
na Capela da Rainha Santa Mafal-
da, celebrada pelo Padre Luciano, 
da Igreja Salete, e o seminarista 
Mauricio e ainda participação do co-
ral também. Na seqüencia tivemos 
uma procissão pelas dependências 
do clube com os andores da Rai-
nha Santa Mafalda, Nossa Sra. De 
Fátima e Nossa Sra. Da Mó. Nesse 
dia o Arouca estava também come-
morando o Dia das Mães, e quem 
lá esteve saboreou a deliciosa Ba-
calhoada ali servida além de outros 
pratos, saladas e acompanhamen-
tos, ao som da música da Família 
Massam. O presidente Sr. José Pi-
nho saudou a todos os presentes, 
agradeceu a presença de todos e 
fez uma saudação especial as ma-
mães presentes. Foi homenageada 
a Sra. Albertina Cabral represen-
tando todas as mães presentes pela 
primeira dama do clube a Sra. Nilde 
Cardoso.Na continuidade adentrou 
o Rancho Folclórico do Arouca São 
Paulo Clube que ali apresentou seu 
repertorio com modas arouquen-
ses, e claro não faltou o tradicional 
arrasta pé. Confira mais detalhes no 
site www.portugalemfoco.com.br ou 
no facebook/Portugal em Foco.

Sempre no Arouca vemos o Dr. Francisco Luís Morais a esposa Sra. 
Maria Aparecida Mineto, a cunhada Sra. Alzira Morais, a amiga Sra. 
Michiko Nomi, o Sr. Oto Junior e a esposa Sra. Luzia Meire.

A chegada da procissão junto a estatua da Rainha Santa Ma-
falda com os andores. Imagens durante a celebração.

A primeira da do Arouca Sra. Nilde Pinho aqui com as que-
ridas filhas Fatima e Marcia.

No dia das mães vemos a Sra. Deolinda Rocha, a filha Armin-
da, e a neta Vitoria.A Sra. Vera Lucia G. Gomes e os filhos Gabriel e Manoela.
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Brasil visto só pelos artistas estrangeiros 
O imenso paraíso tropical desco-

berto pela Coroa de Portugal 
no Novo Mundo, ao Sul das Améri-
cas, riquíssimo na extração do Pau 
Brasil, despertou, desde o século 
XVI, enorme curiosidade, mas, so-
bretudo, a cobiça dos monarcas 
do Norte da Europa, excluídos, em 
1494, do insigne Tratado de Torde-
silhas. Patrocinado pelo Papa Ale-
xandre VI (1431 – 1503), da notável 
família espanhola valenciana dos 
Borgia, o tratado, firmado na cidade 
castelhana de Tordesilhas, dividiu 
todas as terras meridionais existen-
tes no planeta entre a Espanha, dos 
Reis Católicos, Isabel de Castela 
(1451 – 1504) e Fernando de Aragão 
(1452 – 1516), e o Portugal do Rei 
Dom João II (1455 – 1495), o cele-
brado Príncipe Perfeito, da dinastia 
dos Avis – principal impulsionador 
das rotas marítimas que conduziriam 
os lusitanos, em 1498, à Índia. A 
França foi a primeira a desobedecer 
o acordo pontifício ao invadir o Bra-
sil, em 1555, e estabelecer uma co-
lônia na Baía de Guanabara, com a 
denominação de França Antártica. O 
chefe da expedição, Nicolas Durand 
de Villegagnon (1510 – 1571), ilustre 
Cavaleiro da Ordem de Malta, daria 
início à fundação do Rio de Janeiro. 
A segunda grande invasão ao solo 
brasileiro ocorreria no século seguin-
te, com a chegada dos holandeses 
ao Nordeste, lide-
rados por um ilu-
minado humanista 
alemão, o Conde 
Maurício de Nas-
sau (1604 – 1679). 
Ele consolidaria a 
mudança da capi-
tal pernambucana 
para Recife, trans-
formada numa 
pequena Amster-
dam, entrecorta-
da, como a me-
trópole batávia, 
por admiráveis ca-
nais. A capital an-
terior, a lusitana Olinda, fora incen-
diada pelos ocupantes neerlandeses 
antes da vinda do fidalgo germânico, 
que, na Holanda, ainda é reveren-
ciado com o epíteto De Braziliaan, 
ou seja, O Brasileiro. Nassau na sua 
Nieuw Amsterdam, literalmente, 
Nova Amsterdam, a exemplo do que 
acontecia em torno do Rio Amstel, 
criaria jardins e palácios, às margens 
do Rio Capibaribe, que receberia as 

duas primeiras pontes de todas as 
Américas – uma das quais, mereci-
damente, leva até hoje seu nome. O 
mandatário dos negócios da holan-
desa Companhia das Índias Ociden-
tais, sediado em Recife, agia muitas 
vezes como um verdadeiro mecenas 
e, assim, acabaria por aplacar tam-
bém a curiosidade dos europeus, ao 
trazer ao Brasil dois mestres da pin-
tura da esplêndida escola flamenga, 
Albert Eckhout (1610 – 1665), natural 
de Groningen, e Frans Post (1612 – 
1680), de Leida, que, retratariam a 
vida na colônia portuguesa.

As obras de ambos foram prati-
camente as primeiras imagens 

do Brasil a chegar ao Velho Mundo. 
Portugal, bem como a Espanha, sob 
a dinastia dos vienenses Habsburgo, 
evitavam, à época, documentar em 
pinturas o dia-a-dia nas extensas 
colônias americanas por temor de 
novas invasões. Não só pelos fran-
ceses, que estiveram no Brasil e, em 
seguida, tomaram o rumo da Améri-
ca do Norte, fixando-se no Canadá, 
na região do Quebec, como também 
pelos ingleses já estabelecidos nos 
vastos territórios do atual Estados 
Unidos. Mas, a rigor, o pioneiro foi 
o aventureiro alemão Hans Staden 
(1525 – 1579), que esteve em 1548 
e 1549 no Brasil, onde foi feito prisio-
neiro pelos Tupinambás, nas proximi-
dades da vila paulista de São Vicente, 

ao lado de Santos. 
Fundamentaria na 
Europa distante 
das águas do Me-
diterrâneo a ideia 
de que os índios 
eram canibais, 
com tenebrosas 
gravuras, nas 
quais, aparecem 
brancos sendo 
cozinhados em gi-
gantescos caldei-
rões para serem 
devorados num 
banquete dos sel-
vagens. Diversos 

artistas estrangeiros viriam ao País 
depois de Staden, Eckhout e Post, 
entre eles, o exímio francês Jean
-Baptiste Debret (1768 – 1848), cria-
dor da bandeira brasileira, a pedido 
do próprio Libertador, o Imperador 
Dom Pedro I (1798 – 1834), procla-
mador da Independência. Quatro sé-
culos mais tarde da visita de Staden, 
um outro alemão, o artista Johann 
Rugendas (1802 – 1858), nascido 

em Augsburgo, na Baviera, mostraria 
no realismo de seus registros a óleo 
cenas do cotidiano na corte carioca 
do Imperador Dom Pedro II (1825 – 
1891), O Magnânimo, seu anfitrião 
em 1845 na Cidade Maravilhosa. 
Ilustra a coluna uma preciosa foto de 
Rugendas, sete anos após o último 
périplo ao Brasil, feita em estúdio por 
Franz Hanfstaengl (1804 – 1877), pin-
tor que se tornara fotógrafo da Corte 
da Baviera – cujo retrato original inte-
gra o acervo do Museu de Munique. 
Rugendas havia percorrido o Brasil, 
anteriormente, como desenhista do-
cumentarista da expedição ao Rio de 
Janeiro chefiada pelo consagrado ar-
tista londrino Charles Landseer (1799 
– 1879), visitando, de 1821 a 1825, os 
estados do Mato Grosso, Bahia e Es-
pírito Santo. Mas ele não produziria 
quadros a óleo nessa viagem – de-
dicando-se somente aos desenhos e 
eventuais aquarelas.       

Nenhum dos países invasores 
conseguiria se estabelecer defi-

nitivamente no Brasil, porém, por meio 
de magistrais pintores, como Eckhout, 
Post, Debret e Rugendas, marcariam 
para sempre presença na História da 
nação do Pau Brasil. As únicas ima-
gens que possuímos dos primeiros 
séculos da Era colonial, com efeito, 
foram feitas frequentemente por visi-
tantes estrangeiros. Tradição que se 
manteve até mesmo no século XX. 
Com indeléveis exemplos, através 
de fotografias em preto e branco, dos 
perspicazes franceses Pierre Verger 
(1902 – 1996), etnólogo parisiense 
que viveu na baiana Salvador, onde 
viria a ser assíduo frequentador dos 
terreiros de  Candomblé, e o fotógrafo 
e documentarista Jean Manzon (1915 
– 1990), nascido também em Paris, 
residente no Rio de Janeiro, realiza-
dor de valiosos filmes sobre a constru-
ção de Brasília, o primeiro em 1957, e 
autor de fotorreportagens publicadas 
na renomada revista semanal O Cru-
zeiro. E o ainda extraordinário regis-
tro fotográfico de várias tribos indí-
genas do Brasil Central, entre 1935 e 
1939, feito com raro brilho pelo refina-
díssimo antropólogo e filósofo belga, 
Claude Lévi-Strauss (1908 – 2009), 
considerado em todo o mundo um dos 
mais respeitados intelectuais do sé-
culo passado – tendo sido, inclusive, 
membro da equipe fundadora da Uni-
versidade de São Paulo (USP). São 
imagens, afinal, que documentam e 
resgatam a memória de cinco séculos 
do Brasil.
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Enfim juntos, Brasil e Portugal
Pela cultura, pela civilização
Pelo idioma da grande Nação
Que nos deu um Camões e um Ca-
bral
Pátrias gêmeas, dando-se as mãos

NOSSA PÁTRIA É A LINGUA PORTUGUESA
Para construir nosso futuro
Entre nós, não existe muro
Que impeça um viver de irmãos.
Não percamos tempo, é urgente
Que alcancemos logo essa meta
De consolidar nossa grandeza

E, em amizade permanente
Gritemos, com o grande poeta
NOSSA PÁTRIA É A LINGUA POR-
TUGUESA. 
Assim, nós do jornal PORTUGAL 
EM FOCO, o CONSELHO DA CO-

MUNIDADE E ASSOCIAÇÕES 
AFILIADAS, BEM COMO EMPRE-
SAS E AMIGOS deixam aqui regis-
tradas suas mensagens pela pas-
sagem da DATA MÁXIMA DOS 
PORTUGUESES.
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DIA DA RAÇA
O Dia da Raça é comemorado no dia 10 de Junho em Portugal e em todas as comunidades portu-
guesas espalhadas pelo mundo. É a data total de Portugal. Com ela, tudo se celebra e consagra: a 
língua, o sangue, a nacionalidade, a síntese de um povo. É o Dia de Portugal, isto é, da afirmação 
da presença de uma nação do mundo. Poucos povos terão um calendário cívico como o nosso. 
Também raros os povos com a vida de sofrimentos e de lutas como a nossa para firmar um lugar 
ao sol. Sempre se registraram atos de heroísmo. Como quando decidimos fundar a nacionalidade 
e, depois, consolidá-la e, mais tarde, preservá-la da cobiça dos outros e manter a nação livre, 
independente, senhora de seus próprios destinos.
É bom que todos os portugueses, no dia 10 de junho, em meio às evocações e comemorações 
festivas do Dia da Raça, reservem alguns minutos para meditar sobre ontem e hoje, e possam, 
nos exemplos do passado e nas lições do presente, haurir novas inspirações e novos entusiasmos 
cívicos e, sobretudo, retemperar a sua fé em Portugal que, como a história, a nossa história, nos 
convence, tem vocação e força de eternidade. A vida não teria nenhuma beleza, nem a existência 
um sentido nobre e superior se vivêssemos mergulhados inteiramente no materialismo, pensando 
só no imediatismo das conveniências pessoais e utilitaristas. Por isto mesmo, o pensamento posto 
na grandeza da pátria é uma atitude que nos coloca no plano superior dos grandes povos dignos 
dos grandes destinos. Devemos orgulhar-nos de ser uma gente e uma nação de epopéias. Mas não 
deverá ser nunca um orgulho vão, a inconsciente vaidade do que somos e do que valemos e de que 
temos compromissos sagrados com os nossos heróis, os nossos mártires, os nossos gênios, os 
nossos saios, os nossos santos do passado continuar honrando a pátria que eles souberam criar 
e engrandecer. Este orgulho nacional deve, pois, impelir-nos à luta cada vez maior pela grandeza 
crescente de Portugal. E a melhor maneira de engrandecer a nossa nação é trabalhar com fervor, 
produzir, procurar elevar cada vez mais o nosso nível cultural, moral, técnico e cientifico. A soma 
de todos os nossos esforços construtivos será sempre esta sonhada grandeza maior de Portugal.
E, particularmente, a comunidade portuguesa do Brasil, no dia 10 de junho, deve, também, ter uma 
palavra de fé e um sentimento fervoroso de amor à pátria, mesmo porque o Dia da Raça não é 
apenas dos portugueses, mas, também, dos brasileiros, já que nele se exalta tudo o que é comum 
aos dois povos que são irmãos: a língua, a cultura e a própria raça. É, pois, uma data luso-brasileira 
que os portugueses e os brasileiros devem celebrar em espírito de comunidade.

14

DE 19 À 24 DE JUNHO

3 PALCOS

SHOWS

APRESENTAÇÕES CULTURAIS

APRESENTAÇÕES TRADICIONAIS

COMIDAS TÍPICAS

BARRACAS VARIADAS

PROCISSÃO

ALVORADA



Dia 06.06.2019
Maria Emilia Fernandes; Esmeral-
da Gamboa Cabral (esposa Antonio 
Cabral dos Anjos); Teresinha Martins 
(esposa do amigo Abílio Martins); 
Renata Tem Tem (neta Sr. Tem Tem); 
neste dia, faleceu o saudoso Dr. Per-
ry Vidal; Sr. João dos Santos Martins 
(esposo D. Maria Isabel do Grupo da 
Casa de Brunhosinho e do Grupo 
Folc. dos Veteranos de São Paulo). 
Dia 07.06.2019
Mario Fernandes Neves.
Dia 08.06.2019
João Spinola.
Dia 09.06.2019
Aderito Magalhães (filho do falecido 
Julio Magalhães); Ingrid Dentini (filha 
José Petrolino e Isabel); Sr. Valter Pre-
to Bernardino (nosso amigo da Lellis 
Tratoria); Dra. Maria Manuela Aguiar; 
Sra. Elaine F. Diniz (esposa do amigo 
Julio Diniz Padaria Água Viva).
Dia 10.06.2019
Sra. Rosária Ramos (integrante do 
Grupo da Portuguesa); Gabriel (filho 
da Dra. Rosana e o Fernando). 

Dia 11.06.2019
Manuel de Almeida Rocha; Sra. Luiza 
Fernanda Caldeira (esposa do amigo 
Sr. Deferial Caldeira); Barbara (Cola-
boradora da Numatur Turismo).
Dia 12.06.2019
Kelly, Karina e Andréa (filhas do casal 
José Sieiro e a já falecida Lourdes Siei-
ro); Artur A. Cordeiro (filho Sr. Cordei-
ro); Fernando Martins (Motel Colonial); 
Aniversário de Casamento dos amigos 
Oretta e Fernando Braz de Carvalho 
(Malharia Karkor); Antônio Luis Marques 
(nosso chefinho e amigo da Viação Sta. 
Brígida); Aniversario de Casamento dos 
amigos José dos Santos Antonio (o co-
nhecido J. Santos do City Bar de Campi-
nas e presidente da Casa de Portugal de 
Campinas) e a Sra. Maria Isabel; Fran-
cisco Jerônimo (Supermercado Kangu-
ru e Resort Monte das Oliveiras); Aniver-
sario de casamento do amigo Abílio de 
Oliveira e a Sra. Maria Cecília (51 anos 
em 2019); Paulão Faustino; Ana Barbara 
Morais; Andrea dos Santos (ex-folcloris-
ta); Claudia Moreira (filha do amigo Jose 
Lourenço o conhecido Zé do metrô).
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Jorge Jesus - Novo Treinador do Flamengo
O treinador vai orientar o clube 
brasileiro por uma época. O acor-
do foi estabelecido em Madrid, de-
pois de um encontro com Rodrigo 
Landim, presidente do Flamengo. 
O treinador português de 64 anos 
encontrou-se  em Madrid com Ro-
dolfo Landim, presidente do clube 
do Rio de Janeiro, e chegaram a 
acordo para um contrato válido por 
um ano. Jesus vai assim substituir 
Abel Braga no comando da equi-
pe brasileira, estando previsto que 
comece a trabalhar em meados de 
junho, ficando com um salário a 
rondar os quatro milhões de euros 
anuais. À saída do encontro com 
Landim, o treinador deu as suas pri-
meiras declarações como técnico 
do Flamengo, publicadas pelo jornal 
brasileiro Globo Esportes. “O que 
me convenceu principalmente foi a 
grandeza do Flamengo. São quatro 
os clubes mais famosos do mundo: 
Flamengo, Boca Juniors, Barcelo-
na e Real Madrid. Portanto foi um 

dos motivos para eu aceitar, além 
de ganhar títulos. O Flamengo me 
dará uma possibilidade de ganhar a 
Libertadores e o Mundial de clubes. 
Fiquei muitos anos no Benfica e ga-
nhei tudo. E esse é o objetivo maior 
que fez com que eu aceitasse este 
desafio”, assumiu. O técnico revelou 
ter tido sempre o “sonho treinar no 
Brasil e o Flamengo é uma das mais 
fortes”, acrescentando que aceitou 
este convite apesar de ter “várias 
propostas em cima da mesa”. Jesus 
admitiu que ainda existe um impas-
se relativamente à formação da sua 
equipe técnica, uma vez que “não 
está decidido” se também o acom-
panham os habituais adjuntos. So-
bre a equipe que vai orientar duran-
te a próxima temporada, mostrou-se 
perfeitamente identificado: “Conhe-
ço todos jogadores do Flamengo, 
mas não trabalhei com nenhum. Em 
Portugal acompanho [o futebol bra-
sileiro]. Acompanho 24 horas o fute-
bol brasileiro, vários programas de 

televisão”, declarou. Jorge Jesus é 
o 11º técnico estrangeiro da história 
do Flamengo. Mas não é o primei-
ro português a orientar o clube ca-
rioca. Ernesto Santos passou pelo 
Rubro-Negro em 1947 e comandou 
a equipa durante 48 jogos, com 27 
vitórias, 10 empates e 11 derrotas. 
Além Ernesto Santos, também Cân-
dido de Oliveira comandou o Fla-
mengo em 1950. O Flamengo ocupa 
atualmente o sexto lugar do Brasilei-
rão, com três pontos a menos que o 
Palmeiras, e está apurado para os 
oitavos-de-final da Taça Libertado-
res e da Copa do Brasil. No Benfica, 
Jorge Jesus venceu três campeona-
tos nacionais, cinco taças da Liga, 
uma Taça de Portugal e uma Super-
taça portuguesa, tendo atingido por 
duas vezes a final da Liga Europa, 
que perdeu frente ao Sevilha e ao 
Chelsea. O Sporting foi o último clu-
be que treinou em Portugal, no qual 
conquistou uma Taça da Liga e uma 
Supertaça nacional.

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 06.06.2019
Festa do Queijo e Vinho em Campinas
A Casa de Portugal de Camp9inas estará realizando nesta noite em 
sua sede a partir das 20 horas mais uma Noite de Queijos e Vinhos 
fazendo parte da XXIV Semana Cultural Portuguesa. Teremos ainda 
a exposição do escultor Santos Lopes. Informações e convites Rua 
Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752
Dia 08.06.2019
45.a Festa do Divino Espírito Santo na Casa dos Açores
A Casa dos Açores estará realizando nos dias 08 e 09 de junho a sua 
tradicional Festa do Divino Espirito Santos, com barracas de rua, e muitas 
atrações. informações pelo fone 2296.4890 – 2942.0487 ou a R. Dentista 
Barreto, 1282 na Vila Carrão.
Dia 09.06.2019
22.a Festa da Sardinha e Febras no Arouca
Você não pode perder, a 22.a festa da sardinha portuguesa e febras à 
moda de Arouca e caldo verde. Muita alegria e animação com a exibição 
do Rancho Folc. Aldeias da Nossa Terra do Arouca. Informações convites 
e reservas a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias Km 80) Tu-
curuvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 
97133.9196   
45.a Festa do Divino Espírito Santo na Casa dos Açores
A Casa dos Açores estará realizando nos dias 08 e 09 de junho a sua tradicio-
nal Festa do Divino Espirito Santos, com barracas de rua, e muitas atrações, 
entre estas o Grupo Folc. dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha. 
Informações pelo fone 2296.4890 – 2942.0487 ou a R. Dentista Barreto, 1282 
na Vila Carrão.
Dia 13.06.2019
Almoço das Quintas da Casa de Portugal com presenta do 
Dr. Rui Rio
Teremos neste dia presente ao Almoço das Quintas da Casa de Portugal a pre-
sença do Dr. Rui Rio líder do partido do PSD. Faça sua reserva com antecedên-
cia. Reservas e Informações: Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fones (11)      
3273.5555 – 3273.5553 – 3273.5551  
Dia 14.06.2019
Almoço na Adega Cais do Porto com presença do Dr. Rui Rio 
do PSD
Amigos e simpatizantes do PSD bem como o núcleo do PSD em São 
Paulo estarão oferecendo um almoço ao Dr. Rui Rio líder do partido. 

Terenos uma suculenta feijoada preparada pela chef Teresa Morgado, 
na Adega Cais do Porto na Portuguesa de Desportos. Local Rua Co-
mendador Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo reservas pelo fone 
11- 3228.2627
Dia 23.06.2019
Domingo Dançante na Lusa
Neste domingo a partir das 11 horas teremos a celebração de uma mis-
sa junto a nova capela seguida de procissão. Na seqüencia teremos um 
almoço dançante, no cardápio porco no rolete e exibição do grupo da 
Portuguesa. Rua Comendador Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo 
Fone (11) 2125.9400  
Dia 24.06.2019
Sessão Solene na Assembleia Legislativa em Comemoração ao Dia de Por-
tugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
Numa iniciativa do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado 
de São Paulo e do Deputado Estadual Carlão Pignatari teremos nesta 
noite a partir das 20 horas no Plenário Juscelino Kubistchek da Assem-
bleia Legislativa uma sessão Solene alusiva ao Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas. Teremos a exibição do Coral 
Cantares do Basalto da Casa dos Açores de São Paulo. Entrada franca. 
Local Av. Pedro Alvares Cabral, 201 no Ibirapuera. 
Dia 29.06.2019
Festa de São João com Sardinhada na Provedoria
A Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo, estará neste 
dia realizando a partir das 13 horas, sua habitual festa de São João com 
sardinhada churrasco, diversos acompanhamentos no Lar da Provedo-
ria. Venha passar momentos especiais e descontraídos junto aos inter-
nos do lar. Muito churrasco, sardinhas assadas, saladas e acompanha-
mentos. 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 Paulo 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 home-
nagens. A animação estará a cargo do Rancho Raízes de Portugal 
e a Dupla Paulo & Jonatan. Convites e informações 2503.2835 – 
2967.6766 WhatsApp  98594.5146, local Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria - São Paulo

Vem aí a 45ª Festa do Divino Espirito Santo
A Casa dos Açores de São Paulo, es-
tará realizando nos dias 8 e 9 de junho 
de 2019 a 45ª FESTA DO DIVINO ES-
PIRITO SANTO, na Vila Carrão - São 
Paulo. A festa foi introduzida em Por-
tugal pela rainha Santa Isabel. Mais 
tarde foi levada pelos povoadores por-
tugueses para as 9 ilhas do Arquipé-
lago dos Açores, localizado no atlân-
tico norte. Ali prosperou a ponto de 
se constituir na principal devoção do 
povo ilhéu. Ao emigrarem para outros 
países, os açorianos levaram consigo 
estes festejos para os países e regi-
ões de acolhimento, a exemplo dos 
EUA, Canadá e Brasil. O maior contin-
gente de açorianos chegou ao Brasil 
à cerca de 271 anos.  Aqui fundaram 
importantes cidades tais como Flo-
rianópolis em Santa Catarina e Porto 
Alegre no Rio Grande do Sul. A imi-
gração açoriana se estendeu também 
para São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, 
Amapá, Maranhão, Minas e Espirito 
Santo. A realização da festa na região 
de Vila Carrão é um legado dos aço-
rianos que migraram para a região na 
primeira metade do século passado e 
faz parte do calendário oficial da ci-
dade de São Paulo. Todo o ano a Pre-
feitura monta ali um grande palco em 
que se apresentam  animados  gru-
pos musicais e folclóricos. Famílias 
inteiras da região comparecem para 
degustar as famosas malassadas, a 
massa sovada, os bolinhos de baca-
lhau, o caldo verde, um bom vinho e 
outras iguarias da culinária luso-aço-
riana e brasileira. Antecedem a festa 
de rua uma serie de ritos religiosos 
(terços diários) e pagãos (folia do 
Divino, chegada do vinho, distribui-

ção de cestas básicas, etc) dos quais 
participam não apenas a comunidade 
açoriana, mas também   número sig-
nificativo de simpatizantes. Faz par-
te dos festejos a realização de uma 
grande procissão, acompanhada por 
Banda Musical Lyra de Mauá,  com a 
participação das bandeiras e coroas 
do Divino e da imagem de Nossa Se-
nhora de Fátima e do Senhor Santo 
Cristo dos Milagres.  A procissão re-
alizada no dia 09/06/2019, percorre 
algumas ruas do bairro de Vila Car-
rão e se desloca da sede da CASP 
até a Igreja Santa Marina, onde será 
celebrada, às 10h30, missa solene 
em louvor ao Divino.  Os mordomos 
Ricardo brasileiro, e sua esposa Cris-
tina de Arruda Soares, açor-descen-
dente são os mordomos da 45ª FES-
TA DO DIVINO ESPIRITO SANTO e 
convidam a todos para participaram 
dos festejos de rua e da missa solene 
no domingo de Pentecostes.
SERVIÇO:
45ª FESTA DO DIVINO ESPÍRITO 
SANTO DIAS 8 E 9/06/19 – das 15 às 
23horas
REALIZAÇÃO: CASA DOS AÇORES 
DE SÃO PAULO - RUA DENTISTA 
BARRETO, 1282 – VILA CARRÃO 
TELEFONE: 2296-4890  EMAIL: ca-
sa-acores@ig.com.br

Amigos Sempre Trabalhando 
Em Prol da Comunidade Luso-Brasileira
Retratamos aqui, o trabalho 
desenvolvido por três grandes 
amigos, que não medem esfor-
ços em se doar em prol de toda 
uma coletividade. Falamos dos 
empresários Sr. Eduardo José 
Bragança Lopes e o Sr. Luiz 
Carlos Bezerra sócios fundado-
res da empresa INOXPAR há 35 
anos líder de mercado em seu 
segmento e há exatos 5 anos 
sócios na BELLESYSTEM. Es-
tes também se dedicam a um 
trabalho Social Anti violência, 
Preventiva “ Lúdica “ Bullying, 
Drogas e Educação no Transi-
to com a ONG sustentabilidade 
humana ANTIBULLYING, um 
trabalho maravilhoso e de utili-
dade publica, e estão dispostos 
a fomentar estas iniciativas com 
outros companheiros e empre-

sas, instituições e até exportar 
esse trabalho para Portugal. Te-
mos também a advogada Dra. 
Maria Christina Martha Godoy 
residente em São Paulo, que se 
dedica junto a comunidade luso
-brasileira, fazendo o bem sem 
olhar a quem. Seu avô, Felisbi-
no da Silva Martha foi sócio ho-
norário da Beneficência Portu-
guesa em Bauru, onde ocupou 
cargo diretoria durante muitos 
anos, e seu tio José da Silva 
Martha foi diretor presidente por 
longo período da Beneficência 
Portuguesae seu filho, José da 
Silva Martha Filho, foram am-
bos, vice-cônsules honorários 
de Portugal em Bauru. Por tudo 
isso o jornal Portugal em Foco 
aqui lhes presta justa e mereci-
da homenagem.

Sr. Eduardo José Bragança Lopes e 
o Sr. Luiz Carlos Bezerra Dra. Maria Christina Martha Godoy
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Salve Portugal, Camões e as 
Comunidades Portuguesas

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

No próximo dia 12 de junho, quarta-feira, como 
fazemos anualmente, estaremos celebrando na 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Dia de Portu-
gal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. 
O simbolismo da data, faz-nos voltar à infância, na 
pequena aldeia onde nascemos e a falta de infra
-estrutura caracterizava a ausência total do poder 
público. Entretanto, éramos muito felizes! O dia 10 
de junho nos remetia a Camões, e nos divertíamos 
na escola declamando seus versos. Quis o Todo 
Poderoso, que na Cidade Maravilhosa, tivéssemos 
o privilégio de representar na Câmara Municipal a 
comunidade portuguesa e trouxéssemos, para jun-
to de nós, há exatos quinze anos, as instituições e 
nossos irmãos portugueses, que orgulhosamente 
enaltecem o verde e vermelho, cores da pátria e 
do nosso manto sagrado. Jamais escanteamos a 
nossa cultura, nem o amor à pátria. Sempre brio-
sos de nossos costumes, nosso sotaque e nossa 
gente. O Dia de Portugal, de Camões e das Co-
munidades Portuguesas é comemorado por todos 
os cantos do mundo e lembrado pelos milhões de 
luso descendentes. Com muita alegria, podemos 
dizer que Portugal vive um momento próspero, e 
seus braços se abrem para receber a volta de seus 
fi lhos distantes. Quantos de nós gostaríamos de 
fazê-lo! Entretanto, raízes se criaram e o amor in-
condicional a esta terra maravilhosa, que nos aco-
lheu, muitas vezes fala mais forte. Mais uma vez 
vamos estar juntos na quarta-feira, às 18h30min 
na Câmara Municipal e brindar ao amor que une 
brasileiros e portugueses. Estão todos convidados! 
Salve o dia 10 de junho!

onvido para a Solenidade em Homenagem ao Dia de Portu-
gal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, a se realizar no 

próximo dia 12 de junho, quarta-feira, às 18h30min, no Plenário da 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Na ocasião serão homena-
geados com o Título de Cidadão Honorário do Município do Rio de 
Janeiro o Dr. Alcides Martins, Sub-procurador Geral da Re-
pública, e o Deputado Carlos Antonio Páscoa Gonçalves.

Conto com sua presença
Atenciosamente

Vereadora Teresa Bergher

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

LOCAL: PALÁCIO PEDRO ERNESTO - PRAÇA FLORIANO S/Nº - CINELÂNCIA

C
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QUINTA DE SANTOINHO – TRADIÇÃO MINHOTA
Sábado passa-

do, dia 1 de junho, 
ao cair da noite, já os 
frequentadores e ami-
gos, dessa festa tão 
tradicional em terras 
minhotas, chegavam 
para apreciar um Ar-
raial tipicamente por-
tuguês. Salão lotado, 
gente alegre, a fim de 

se divertir em ambien-
te sadio. Para dançar, 
quem deu o tom, o 
Conjunto Josevaldo e 
Seu Trio com seu re-
pertório variado e ale-
gre, fazendo com que 
os casais mostrassem 
seus talentos na pista 
de dança.

A recepção, com a 
fidalguia, de Agostinho 
dos Santos, Presidente 
Minhoto, Casimiro Fer-
reira, vice-presidente, 
Joaquim Fernandes, 
diretor e demais direto-
res além do Deptº Fe-
minino, fizeram de tudo 
para que nada faltasse. 
Foram servidos, com 
fartura, alegria e genti-
leza, as sardinhas as-

sadas, a broa de milho, 
o caldo verde, demais 
acompanhamentos e o 
vinho português.

A apresentação do 
Rancho Maria da Fon-
te coloriu o ambiente 
com seus trajes e a 

alegria de suas mú-
sicas, mais uma vez, 
representaram, com 
louvor, o importante 
folclore regional do Mi-
nho. Sucesso também 
com as Marchas de 
Lisboa.

Belíssima apresentação do R.F. Maria da Fonte, no tra-
dicional Arraial Minhoto, mostrando toda a sua classe ao 
representar o folclore português no Rio de Janeiro

Nesta foto mostramos a elegância dos componentes do 
R.F. Maria da Fonte, nas voltas do vira e encantando o 
público presente

A Tocata do R.F. Maria da Fonte é sempre um espetá-
culo na Quinta de Santoinho, mostrando toda alegria 
musical

Um verdadeiro encanto, a atuação dos componentes do 
R.F. Maria da Fonte, em mais um momento de demons-
tração do que sabem fazer e, muito bem

O Pre-
sidente 
Agostinho 
dos San-
tos, num 
bate-papo 
com o 
amigo 
Alberto, 
grande ba-
luarte do 
folclore da 
Casa do 
Minho Um trio de 

respeito, 
na Casa 

do Minho: 
o vice-pre-

sidente 
Casimiro 
Ferreira, 
o diretor 
Joaquim 

Fernandes 
e o Paulo
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R.F. CASA DE VISEU FESTEJOU 52º ANIVERSÁRIO

Entrada 
magistral 
do R.F. da 
Casa de 
Viseu, no 
dia de seu 
aniversário, 
mostrando 
toda a sua 
garbo ao 
representar 
o folclore 
visiense

Mais uma 
linda imagem 
dos compo-
nentes do 
R.F. da Casa 
de Viseu, 
neste dia tão 
especial de 
aniversário

O grande baluarte de nosso folclore e cantador, Antonio Cardão, saudando os folcloris-
tas, responsáveis pela divulgação do folclore visiense

Belo registro com os componentes do Rancho Mirim da 
Casa de Viseu, futuro do folclore português no Rio de 
Janeiro

Um domingo ma-
ravilhoso para a fa-
mília visiense, que 
reuniu-se para co-
memorar os 52 anos 
de existência do seu 
Rancho Folclórico. 
Numa linda festa os 
componentes dos 
três Ranchos: o Mi-
rim, o Adulto e o An-
tigos Componentes, 
juntos com os dire-
tores e familiares, 
num momento de 
muita alegria, onde a 
“moçada” extravasou 
sua felicidade e sa-
tisfação. Parabéns,  
c o m p o n e n t e s ! ! .  
Mais e mais suces-
so!!! Viva a Casa de 
Viseu!!

Presentes na Casa 
de Viseu:  Sr. 

Belmiro Loureiro 
com sua esposa 
D. Alda, sua filha 
Andrea Cristina, 

neta Juliana junto 
a familiares,  par-
ticipando da linda 

festa de aniver-
sário Rancho da 

Casa de Viseu

Mesa do presidente do Conselho da Casa de Viseu, 
Antônio Lopes e sua esposa, D. Virgínia, sua filha Ana 
Cristina, seu genro Fernado e sua neta Maria Fernanda

Mesa de destaque, no domingo visiense: o casal Dário 
dos Santos, sua esposa D. Cidalia, sua filha, Simone, o 
genro Luiz Carlos, as netas Maria Eduarda e Maria Luiza, 
demais familiares e amigos

O Departamento Feminino Visiense, sempre muito atu-
ante com carinho destas senhoras abnegadas

O grande folclorista Antonio Cardão, sempre prestigiando 
o Solar Visiense, onde sempre viveu defendendo o regio-
nalismo de sua terra



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
SOU PORTUGUESA DE  RAÇA.
PELA MINHA VIDA INTEIRA.

E VIVO CHEIA DE GRAÇA
POR SER LUSO BRASILEIRA.

MARIA ALCINA

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
dePutada martha 

rocha PreStigiou o 
feStival No vila

Gostei muito de conversar com algumas pesso-
as, que não via há algum tempo. Como vemos 
neste lindo cenário fotográfico: à frente, as sim-
páticas senhoras, vendendo simpatia, elas e 
não só, seus maridos também, o Sr. José Mar-
ques, Ex. Presidente do Clube Recreativo Por-
tuguês de Jacarepaguá e atual Vice Presidente, 
a quem dou os parabéns. Logo após vemos seu 
irmão, Armênio, da Casa de Viseu e sempre diz 
que seu irmão,  José Marques é fundador Nº  1 
do Recreativo. Parabéns. Vemos ainda seu co-
lega de Diretoria, Sr.Pimentel e  amigos convi-
dados, fazendo pose fotográfica, Sr. Fernando, 
Diretor Social do Solar Feirense, Maneca e Ar-
mênio. Para todos, as melhores considerações 
e fiquem com a certeza, que enquanto eu viver, 
estarei sempre de acordo, com o que for, para 
somar, tentar dignificar cada vez mais os bons 
princípios,  Luso-Brasileiros e porque não dizer, 
do Mundo. Muita saúde, amigos.

laNÇameNto do livro de fÁtima, Na
 livraria da traveSSa No leBloN

eNcoNtro imPortaNte
 em iPaNema

liNda meSa, de PeSSoaS PreStigiaNdo a coirmã, vila da feira

Neste domingo, Idália e eu estive-
mos no “Arraiá Beirão” e fiquei ma-
ravilhado com a receptividade da 
sua diretoria. Sempre muito aten-
ciosos com todos os amigos, fomos 
recebidos por D. Ilda Robalo, mãe 
do presidente José Henrique e o 
casal Vanda e Eduardo, que está 
em franca recuperação. Um grande 
beijo, saúde e muita paz, com um 
abração da Idália e do Maneca.

um trio de muita forÇa

dia de Portugal, de camÕeS e daS comuNidadeSPortugueSaS

mariaNa, muito liNda Na diSNeY

amor de mãe é SemPre maravilhoSo

Pé de valsa da Semana

Não há distância que faça o 
amor de uma mãe diminuir; pois 
é um amor do tamanho do infi-
nito... e o mês de maio foi de-
dicado a elas. Meu amigo, Dr. 
Paulo Sena, diretor social da 
Casa de Viseu, esteve fazendo 
uma surpresa à sua mãezinha, 
D. Tivinha Sena e foi passar 
o Dia das Mães, ao seu lado. 
Nesta foto, na Missa em Ação 
de Graças, pela linda data, na 
Igreja Santo Antônio, em Lage-
do Grande, no Rio Grande do 
Norte, ao lado do padre Gilvan 
e seu irmão Emanuel Sena. 
Parabéns pela linda homena-
gem!  Que Deus abençoe sua 
linda família

caSa doS aÇoreS

cadê vocês, amigos? estamos com saudades!

famÍlia Que eu amo

No próximo dia 12 de Junho, a partir das 18,30, 
acontecerá  a celebração em homenagem a Por-
tugal. Evento da nossa querida amiga Vereadora 
Teresa Bergher, que a cada ano que passa vai 
crescendo mais e mais, no conceito da Comuni-
dade Luso Brasileira. Serão homenageados , com 
o titulo de Cidadão Honorário do Rio de Janeiro, o 
Sr. Procurador da República, Dr. Alcides Martins, 
e o Sr. Deputado Carlos Páscoa, além de atra-
ções diversas. Serão momentos de muito amor a 
Portugal e ao Brasil. Após o solenidade, será ser-
vido um cocktail no salão nobre da Câmara . Viva 
Portugal e viva o Brasil.

igor loPeS, homeNageado em BelmoNte, 
terra de Pedro alvareS caBral

O Jornalista Igor Lopes foi homenageado, ao 
lado de autoridades Luso Brasileiras,com a 
Comenda  da Ordem  do Mérito Internacional 
do Descobridor do Brasil. Laureado de  Grau 
Nobiliárquico, oficiado pelo Governo do Esta-
do de São Paulo. Na foto: o Grão Mestre, D. 
Galdino Cochiaro, presidente da Câmara de 
Belmonte, o Chanceler Mor da Ordem, Anto-
nio Rocha, e o chefe de gabinete da Câma-
ra de Belmonte, o escritor e historiador João 
Morgado.

Domingo passado, no almoço dançante  da 
Casa das Beiras, quem deu Show,  como ve-
mos na foto, foi D. Matilde e Sr. Alvaro. Segundo 
me falaram, são naturais de Valpaços, Portugal, 
está explicado, pelos lindos passos na pista de 
dança. Parabéns ao simpático casal. 

Arouquenses de coração, exemplo de família e leal-
dade aos seus amigos, o ex Presidente do Arouca, 
Claudio Ribeiro, sua esposa, minha amiga, Marlene 
Ribeiro, seu filho Luis Claudio, (Escola de Samba, 
Unidos de Padre Miguel), sua esposa Marcelle e o 
MENINO LINDO, Luca. Muitas Bençãos.

Num encontro casual, em 
Ipanema, minha filha, An-
gela Abreu, Vascaina na 
vitória e na derrota, teve 
a alegria de um abraço do  
nosso querido Técnico An-
tonio Lopes, grande amigo 
que só nos deu alegrias! 
Foi gratificante a conversa 
que tiveram, em torno das 
lembranças do nosso Res-
taurante (A desgarrada, 
sua gastronomia e  os be-
los fados e desgarradas). 
Frequentador assíduo des-
se recanto, junto com a 
Diretoria do Vasco, ou com 
sua família. SAUDADES, 
MUITAS SAUDADES. MUI-
TAS BENÇÃOS

caSal admirÁvel e feliZ

O Diretor da Casa dos Açores , Antonio Carlos Andrade, 
sua esposa Sonia e Gabrielle, saboreando a famosa gas-
tronomia dos Açores. (Adoro a saborosa alcatra açorea-
na). Parabéns à diretoria, tão unida da Casa dos Açores. 
Muitas bençãos.

Já faz um bom tempo que não vejo 
esse querido casal de amigos, Concei-
ção e Antônio Correia, do Restauran-
te Rampinha, da Praça da Bandeira. 
Esperava ver o casal na festa do meu 
programa; mas, infelizmente não acon-
teceu. Vejam se aparecem! Vocês dois 
são muito benquistos na nossa comu-
nidade e fazem falta ao nosso convívio. 
Um grande beijo meu e da minha Idália

O querido casal, Berthaldo Soares e Kênia, mestres da 
missão (TARDE COM MARIA), fizeram o lançamento do 
Livro Fátima, em grande estilo com muita afluência de 
público e pessoas importantes da nossa Igreja Católica. 
Na foto: Berthaldo Soares, a  querida Deputada Marta 
Rocha, Kênia, e Dr. Bernardo. Muitas benção .

A linda Mariana, filha  do 
estimado casal , Luciane 
Marchesan  e Dr. Flávio 
Martins, dando exemplo 
de alegria e reconheci-
mento a Deus pela opor-
tunidade de estar num 
lugar tão bonito. Prêmio 
ao seu  merecimento  as-
sim como sua Irmã, Le-
ticia, meninas aplicadas 
nos estudos e na educa-
ção familiar.
Muitas bençãos.

O casal amigo ,dos quais 
sinto muitas saudades, Ma-
ria Soares e Cesar Soares, 
estão sempre no meu co-
ração. Exemplo de amor á 
família e aos amigos.  De-
sejo-lhes toda a sorte do 
mundo. Na foto: Maria Soa-
res recebendo flores lindas 
do seu amado Cesar,  que 
está com a cadelinha linda 
ao colo, participando da fe-
licidade dos seus donos. 
Aproveito para dar “Abraços 
Fadistas” ao sr. Cesar Soa-
res pelo seu aniversário, no 
dia 29 de maio.

No último domingo, foi realizado, no Castelo 
da Feira, mais um belíssimo e bem organi-
zado Festival do Folclore, com nossos jo-
vens dando um verdadeiro show de dedica-
ção e amor ao Folclore Português.  O evento 
contou com a presença da Transmontana, 
a Deputada Estadual Martha Rocha, que 
foi homenageada pelo Presidente. Ernesto 
Boaventura e de sua filha, a primeira-dama, 
vice-presidente da Casa e diretora de Fol-
clore, Rose Boaventura.  Foi um domingo 
maravilhoso! Parabéns a todos pela organi-
zação do evento.
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ArrAiá Beirão foi show
Esteve bem movimentado 

no domingo o “Arraiá Beirão”, 
com a Casa recebendo um 
bom público que saboreou a tí-
pica comida das festas juninas, 
como: salsichão, milho cozido, 
canjica além do saboroso cal-
do verde. Para completar, um 
cardápio variado, também foi 

servido: churrasco completo, 
empadão, sardinha na brasa 
e bolo dos aniversariantes do 
mês. O ritmo musical esteve 
bem movimentado com o que-
rido conjunto Típicos da Beira 
Show, agitando o salão com o 
repertório excelente e muito 
animado.

O Conjun-
to Típicos 
da Beira 
Show deu 
o charme 
musical, 
no domin-
go Beirão 
onde a fes-
ta junina 
aconteceu 
com su-
cesso

Panorâ-
mica do 
“Arraiá 
Beirão” 
onde se 
vê o salão 
repleto de 
um público 
participan-
te desta 
festa tão 
típica 

Família Beirã, sempre reunida: Júlio Robalo, o vice-presidente Luís Ramalhoto e sua 
esposa, Maria Helena Alencar, a diretora Neumara e Fernando Oliveira, D. Ilda Robalo 
e D. Maria de Lourdes Ramalhoto

Num registro para o Portugal em Foco, o cantor romântico Mario Simões com o casal 
Eduardo Rocha  e Vandinha, participando desta tarde festiva no Solar Beirão

Saboreando 
o delicioso 
churrasco, 
o presi-
dente José 
Henrique e 
o vice-pre-
sidente Luís 
Ramalhoto, 
num mo-
mento de 
descontra-
ção durante 
a festa
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

FILÉ DE FRANGO 
COM COGUMELOS

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

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!

Experimente! Você vai gostar!

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

JUNHO – 9 – Domingo – 12hs – Festa 
Gaúcha - Costelada - Conheça o Rio Gran-
de do Sul sem sair do Rio de Janeiro, Chur-
rasco, prendas bonitas, folclore com o Ran-
cho Gaúcho da Casa do Minho e música ao 
vivo para dançar animando a festa. Cardá-
pio – costela na brasa, drumet de frango, 
linguiça, arroz branco, arroz carreteiro e 
acompanhamentos. Pula-pula grátis para 
às crianças.

CLUBE PORTUGUÊS 
DE NITERÓI

Rua Profa. Lara Villela, 176 - Ingá - Niterói - 
Tel: 2717-4225

JUNHO – 9 – Domingo – 12hs –  Quinta de 
Santoinho –  Grande Arraial Minhoto. Show 
com o conjunto Amigos do Alto Minho e par-
ticipação do Rancho Folclórico Luis Vaz de 
Camões. Comidas típicas e muita diversão! 
Venha beber vinho do pipo

CASA DA VILA DA 
FEIRA E TERRAS DE 

SANTA MARIA
Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -

Tel: 2293-1542
JUNHO – 16 – Domingo – 12hs –  Salão 
Social. Cardápio: Sardinha portuguesa, 
frango na brasa, batata cozida e frita, caldo 
verde. Doce e bebidas (à parte). Música por 
conta do Conjunto Cláudio Santos & Amigos. 
Apresentação especial do Grupo Folclórico 
Almeida Garrett.

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

Tel: 2284-7346
JUNHO – 9 – Domingo – 12hs – “Almoço Ani-
versariantes” Cardápio: Churrasco completo, 

acompanhamentos, saladas diversas frutas e 
bolo. Atração: Conjunto Típicos da Beira.
JUNHO – 16 –Domingo – 12:30h – Salão 
Nobre da Casa Abertura do Almoço com bai-
le animado pela bando Típicos da Beira Show. 
15hs Início do Show do Cantor Mário Simões 
apresentação ficará a cargo do jornalista e Lo-
cutor de Rádio e Tv. Carlos Bianchini. O Show 
contará através das músicas, imagens, textos 
e telões, a sua trajetória artistica ao longo dos 
seus 50 anos.

CASA DE 
ESPINHO

Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre 
Tel: 3253-1244

JUNHO – 9 – Domingo – 12hs –  Almoço 
Dançante. Cardápio: Churrasco com acompa-
nhamentos, sardinhas na brasa. Para dançar: 
Conjunto Os Vilacondenses. Apresentação do 
Grupo Folclórico Almeida Garrett, da Casa da 
Vila da Feira e Terras de Santa Maria. Descon-
to para maiores de 60 anos 50% de desconto 
para Folcloristas.

CASA DO PORTO
Rua Afonso Pena,   39 -   Tijuca - 

Tel: 2568-2018
JUNHO – 9 – Domingo – Almoço Social. 
Cardápio: entrada Bolinhos de bacalhau, 
batidas tropicais Pratos principais: Churras-
co completo com acompanhamentos, lom-
binho suíno na brasa, frango, linguiça, tripa 
à moda do Porto, sardinha portuguesa na 
brasa. Atração: Conjunto Cládio Santos e 
Amigos. Apresentação do Grupo Folclórico 
Armando Leça.

2 col. chá de manteiga (margarina)
1 cebola
150 gr de frango (1 filé)
1 dente de alho – sal a gosto
Pimenta
100 gr de cogumelos 
100 ml (ou mais) creme de leite
cebolinha

Corte a cebola, o frango e os cham-
pignons em pedaços. Derreta a manteiga 
numa frigideira. E em seguida, refogue a 
cebola.

Junte o frango, o dente de alho amas-
sado, tempere com sal e pimenta e mexa 
bem. Cubra com a tampa por 5 minutos no 
fogo médio. Acrescente os champignons 
e deixe ainda por 5 minutos (mexendo de 
vez em quando).

Junte o creme de leite e continue mistu-
rando por cerca de 3 minutos. Por último, o 
cebolinho picado. Misture.

Delicioso acompanhado de massa.

Pedimos por gentileza aos Diretores 
Social das Casas Regionais Portu-
guesas enviarem as Programações 
até a “Terça-feira” para podermos 

publicar o evento



Uma justa homenagem
No próximo domingo, dia 09 de junho, a partir das 

11 horas, na Casa do Porto, teremos a honra de ce-
lebrar a entrega do título de cidadão honorário do 
Rio de Janeiro ao querido Manuel Ferreira Monteiro 
Branco. São mais de nove décadas de vida (sendo 
os últimos 72 anos no Rio de Janeiro), invariavelmen-
te empenhado em melhorar a integração da comuni-
dade luso-brasileira.

Casado com a também portuguesa, Berta Isolina 
Amaro Branco, Manuel Branco sempre dedicou seu 
honrado trabalho ao meio alimentício de bares e res-
taurantes. E apesar de ser mais conhecido por sua 
participação ativa na vida social da Casa do Porto, 
ele também atuou em diversas instituições luso-bra-
sileiras como a Obra Portuguesa de Assistência, a 
Irmandade de Sto. Antonio dos Pobres e Nossa Se-
nhora dos Prazeres, a Casa de Portugal, a Federa-
ção das Associações Portuguesas e Luso-brasileiras, 
o Real Gabinete Português de Literatura, a Casa de 
Portugal de Cambuquira, a Ordem Camoniana do Li-
ceu Literário Português, a Associação Atlético Portu-
guesa e o meu Clube de Regatas Vasco da Gama. 

Com tamanha participação na vida cultural e fol-
clórica da nossa comunidade, nada mais justo que 
prestarmos essa homenagem na véspera do dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Portugue-
sas. Portanto, convidamos a todos que queiram parti-
cipar dessa festa a comparecerem na Casa do Porto 
(segunda casa do nosso homenageado) nesse do-
mingo, às 11 horas.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

NOitE DE FADO VADiO
A Fadista 
Maria 
Alcina 
era só 
emoção 
na sua 
participa-
ção na 
Noite de 
Fado Va-
dio. Uma 
atração 
de Peso

A dinâmica Neumara Coelho com sua linda voz es-
teve presente no Fado Vadio, interpretando uma pá-
gina do nosso cancioneiro

Já está concretiza-
da na agenda lu-
so-brasileira a Noi-

te do Fado Vadio. Todo 
mês na Casa do Minho, 
o guitarrista Victor Lopez 
recebe diversos amigos 
que vão lá, mostrar um 
pouco das suas quali-
dades musicais, além 
de saborear uma gas-
tronomia portuguesa de 
excelência e uma carta 
de vinhos de ótima qua-
lidade. Imperdível! Todo 
mês, no Restaurante 
Costa Verde, na Casa 
do Minho.

Presença marcante, na Noite de Fado Vadio, sol-
tando a voz, o empresário Toninho, sob a atenção 
dos amigos, o radialista José Chança, sua esposa 
Eliane


