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

(3)

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

www.chatuba.com.br/encarte

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

ACEITAMOS CARTÃO

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

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

10X SEM 
JUROS

(1)

TUDO EM ATÉ

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

Pagamentos Digitais(5)

ENTREGA
EM ATÉ48h

(4)

CADERNO DE SÃO PAULO

O GRUPO TRAS-
MONTANO, comemorou 
com intensa programa-
ção seus 87 anos de 
fundação. Uma concor-
rida sessão solene e, no 
dia seguinte, um requin-
tado coquetel seguido 
de jantar e show com o 
cantor Sidnei Magal. Ve-

mos aqui o presidente do 
GRUPO TRASMONTA-
NO Sr. Fernando José 
Moredo e esposa com o 
artista. Confira essa re-
portagem e ainda a colu-
na Mundos ao Mundo do 
jornalista Albino Castro e 
demais assuntos de inte-
resse.

Grupo Trasmontano 
Trouxe Sidnei Magal na Festa dos 87 anos

O Presidente da Repúbli-
ca realçou que “há dois terços 
dos portugueses que são pró
-europeus”, referindo-se aos 
votos obtidos por forças como 
PS, PSD, CDS-PP, Aliança e 
Iniciativa Liberal nas eleições  
para o Parlamento Europeu.

Marcelo Rebelo de Sousa 
falava na 6.ª edição das Con-
ferências do Estoril, no Cam-
pus de Carcavelos da Univer-
sidade Nova de Lisboa, numa 
cerimônia em que trocou 
elogios com a sua homóloga 
croata, Kolinda Grabar-Kitaro-
vic, que lhe disse que “os por-

Marcelo :“Há dois terços dos
portugueses que são pró-europeus” 

tugueses têm um Presidente 
fantástico”.

Segundo o Presidente 

da República, este é “um dia 
positivo para a Europa”, tam-
bém porque “no Parlamento 

Europeu continua a haver 
uma maioria clara de pró-eu-
ropeus”, mas “sobretudo por-
que, mesmo os que não são 
entusiásticos pró-europeus, 
têm lugar no Parlamento Eu-
ropeu, e isso é democracia”.                                                                                                                    
“Isso é o triunfo dos valores 
europeus. A Europa permite 
que, mesmo aqueles que são 
críticos, que são céticos, que 
querem dividir ou afastar cai-
bam na casa europeia, não os 
ignora, não os afasta. E o de-
bate sobre a Europa é um de-
bate que cabe na democracia 
europeia. E essa é uma força”.  

CASA DA VILA DA FEIRA

CASA DOS AÇORES

CADEG

O PS quase atingia o pleno 
nos 18 distritos de Portugal con-
tinental: o continente está pintado 
a rosa e o único a destoar é Vila 
Real. O distrito mantém a vitó-
ria do PSD, embora por menos 
de 2 %. O PSD venceu em Vila 
Real com 35,8% dos votos e o 
PS  34,1%. Nas últimas Eleições 
Europeias, em 2014, a diferença 
entre os dois era de mais de 4% 
(PSD: 39,3%; PS: 35,0%).

A sul, a CDU perdeu em Beja 
e Setúbal, que acrescentavam a 
terceira cor ao mapa do país em 
2014. Os dois distritos contribu-
íram, nestas eleições, para que 
o PS leve para o Parlamento 
Europeu 9 eurodeputados, com 
a vitória dos socialistas em Setú-
bal (34,8%) e em Beja (36,6%). 
Nos dois distritos o Bloco de 
Esquerda duplicou os votos que 

recebeu, quando comparados 
os números das 2 eleições. Em 
Setúbal passou de 6,0% para 
11,9% e em Beja, a diferença é 
ainda mais expressiva de 3,4%, 
em 2014, para 8,9%.

Nos açores, as vitórias em 
três concelhos (Velas, Calheta 
de S. Jorge e Madalena) do PSD 
em 2014 deram lugar a vitórias 
do PS. Em todos os grupos 
do arquipélago a vitória sorriu 
aos socialistas e a cor é rosa.                                                                                                    
Só a Madeira continua a surgir 
pintada a laranja. Ali, o PS vence 
ao PSD apenas Porto Moniz e 
Machico . Na ilha de Porto San-
to, o PSD conseguiu ganhar ao 
PS por apenas um voto (PSD 
– 639; PS – 638), quando em 
2014 o PS tinha conquistado 
38,7% das intenções de voto e o 
PSD 27,1%.

Mapa de Portugal pintado de rosa, 
laranja só em Vila Real e Madeira 

António Costa voltou a 
afastar  em entrevista à SIC, 
a continuidade da gerigonça 
no próximo Governo. O pri-
meiro-ministro realçou a boa 
relação que mantém com o 
BE e o PCP, mas defendeu 
que não vale a pena estragar 
uma amizade, com um namo-
ro mal sucedido.

“A clareza das posições é 
muito saudável, mas obvia-
mente também implica limi-
tações sobre a intensidade 
da relação. Por isso é que eu 
costumo dizer que aquilo em 
que conseguimos convergir 
tem sido suficiente para uma 
muito boa amizade, mas é in-
suficiente para podermos ter 
um casamento.

Costa afasta 
continuidade da
geringonça num 
próximo Governo

Já sobre os resultados 
das últimas eleições euro-
peias, António Costa admite 
a formação de uma euroge-
ringonça.

“A grande alteração que 
houve nestas eleições é que, 
até agora, o PPE fazia maio-
ria como qualquer uma das 
outras duas grandes forças. 
Agora, deixou de fazer, o 
que implica uma triangulação 
para fazer acordos mais alar-
gados. A solução que tem de 
se encontrar no Conselho Eu-
ropeu tem de ser compatível 
com a solução que se encon-
tra no Parlamento Europeu. 

Presidente da Câmara do Funchal
renuncia ao mandato hoje

É simplesmente maravilhoso o convívio social da família portu-
guesa no Cadeg. Uma grande confraternização luso-brasileira.

Detalhes na última página do tabloide

FESTA DO 38º ANIVERSÁRIO
DO PROGRAMA PORTUGAL

BRASIL AQUI E AGORA

Belíssima festa, realizada na Casa da Vila da Feira e Terras 
de Santa Maria, festa esta comemorativa ao 38º Aniversário 

do Programa  Portugal Brasil Aqui Agora dos radialistas Idália e 
Manuel Maneca. Na foto, um momento de fé com querido casal.

Detalhes nas páginas 8 e 18

MISSA EM LOUVOR AO SENHOR 
SANTO CRISTO DOS MILAGRES

A fé sempre presente na família açoriana. Neste domingo últi-
mo,  a Casa Louvou o Senhor Santo Cristo dos Milagres com 

uma Missa Solene, seguida de almoço, com a presença e apre-
sentação de Cantorias dos Açores, cujos cantores e tocadores vie-
ram diretamente dos Açores.  Linda festa de música e fé.                                             

Detalhes nas páginas 14 e 15

ALDEIA PORTUGUESA
SEMPRE EM FESTA

O presidente da Câmara do 
Funchal, Paulo Cafôfo, que é o 
candidato do PS à presidência 
do Governo Regional da Ma-
deira em 22 de setembro, vai 
renunciar ao mandato hoje, se-
gundo o gabinete do autarca.                                                                                                                                         
A decisão foi ditada pelos resul-
tados eleitorais das europeias, 
em que o PS apenas venceu 
em dois dos concelhos da Ma-
deira, tendo o PSD sido a for-
ça mais votada nos restantes 
9 municípios com 37,15 % dos 
votos e PS obteve 25,81%.                                                                                                                              
O objetivo do candidato é apos-
tar numa “campanha de mobi-
lização para um novo ciclo de 
desenvolvimento da região”, 

disse o chefe de gabinete.                                                                                                                                       
A abstenção foi de 61,47%, 
ou seja, foi inferior aos 
66,14% registada em 2014.                                                
A Madeira manteve 2 eurode-
putadas no Parlamento Euro-
peu, Sara Cerdas (PS) e Cláu-
dia Monteiro de Aguiar (PSD), 
que conseguiu ser reeleita.                                                                                                                            
Paulo Cafôfo, se tornou pre-
sidente da principal câmara 
madeirense em 2013, foi re-
eleito em 2017 pela coliga-
ção Confiança (PS/BE/JPP/
PDR/Nós, Cidadãos!), con-
quistando a maioria absoluta. 
Até então, o município tinha 
sido liderado pelo PSD, par-
tido que governa a Madeira.                                                                                                                                         
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Banco Alimentar contra a Fome 
recolhe 1605 toneladas de alimentos

O Banco Alimentar con-
tra a Fome recolheu 1.605 
toneladas de alimentos du-
rante o fim de semana da 
campanha nacional que 
decorreu em mais de duas 
mil superfícies comerciais, 
anunciou  a presidente do 
Banco Alimentar contra a 
Fome, Isabel Jonet. Os Ban-
cos Alimentares contra a 
Fome realizaram mais uma 

Campanha de Recolha de 
Alimentos, representando 
um valor próximo do obtido 
na campanha do ano passa-
do, num fim de semana mar-
cado pela coincidência com 
diversas atividades, como a 
final da taça de futebol e as 
eleições europeias e no qual 
o bom tempo convidava a 
uma ida à praia, confirman-
do assim a solidariedade 

dos portugueses.  Este ano 
a campanha ficou marcada 
pela introdução de sacos 
reutilizáveis, o que permitiu 
uma significativa redução 
dos sacos utilizados, seja 
de plástico, seja de papel, e 
assim dos impactos ambien-
tais. “Sabemos que, apesar 
da melhoria das condições 
econômicas, muitos dos 
nossos concidadãos conti-

nuam a enfrentar grandes 
dificuldades e significativas 
restrições alimentares e é 
por isso gratificante consta-
tar que os portugueses têm 
uma percepção dessa rea-
lidade, procurando sempre  
contribuir para a minorar 
o problema afirmou Isabel 
Jonet. “A decisão da admi-
nistração da Sonae que, no 
âmbito da Missão Continen-
te, anunciou o reforço das 
doações dos seus clientes 
com o equivalente a 5% de 
todos os produtos doados 
nas suas lojas, permitirá in-
cluir nos sacos distribuídos 
um maior número de bens 
básicos”.        A campanha 
voltou ainda a disponibilizar 
Vales que estão disponíveis 
até 02 de junho, nas caixas 
dos supermercados e nos 
postos de abastecimento 
de combustível aderentes à 
campanha. Cada vale tem 
um código de barras espe-
cífico associado aos produ-
tos que cada pessoa queira 
doar ao Banco Alimentar.  

Sindicato da Função Pública promete 
greves e protestos até às eleições

“Não vamos baixar a 
guarda, não vamos desis-
tir e neste momento estão 
em cima da mesa todas as 
formas de luta e de protesto 
exigindo aquilo a que con-
sideramos ter direito, se-
jam greves, manifestações, 
concentrações, ou aquilo 
que temos vindo a fazer 
que é queixas à Provedoria 
de Justiça”, afirmou o líder 
da FESAP, José Abraão, 
em conferência de impren-
sa, no intervalo da reunião 
da assembleia-geral da fe-
deração.

Além da greve e con-
centração dos inspetores, 
marcadas para quinta-fei-
ra, está agendada para dia 
05 de junho uma greve dos 
oficiais de justiça e, para 
dia 07 de junho, uma outra 
paralisação e manifestação 
dos técnicos superiores de 
diagnóstico e terapêutica.

Serão ainda agendadas 
concentrações em junho 

junto dos hospitais EPE 
“que não estão a cumprir 
o acordo coletivo assinado 
há precisamente um ano”, 
adiantou José Abraão. 

“Os problemas dos tra-
balhadores da administra-
ção pública são muitos, 
estão muito longe de estar 

resolvidos”, considerou o 
sindicalista, ao sublinhar 
a ausência de aumentos 
salariais há dez anos e a 
“desvalorização” da avalia-
ção de desempenho com o 
“apagão” dos pontos para 
progressões, bem como a 
necessidade de revisão das 

carreiras gerais. 
O sindicalista conside-

rou que “hoje estão criadas 
até melhores condições po-
líticas do que há duas se-
manas” para dar resposta 
aos trabalhadores da admi-
nistração pública, exigindo 
“respostas objetivas” ou 
“compromissos com vista à 
solução” até às eleições le-
gislativas, que se realizam 
em 06 de outubro.

“Esperamos resolver 
o que é possível resolver 
até ao final da legislatura 
e caso não seja possível 
resolver tudo (...) que haja 
esse compromisso” da par-
te do Governo, afirmou o 
dirigente sindical.

José Abraão disse que a 
federação sindical vai tam-
bém “desafiar os partidos 
a dizer o que querem para 
os serviços públicos, em 
matéria de investimentos, 
carreiras, de salários e de 
condições de trabalho”.

Tripulação da TAP eleita 
a mais bonita do mundo 

pela segunda vez  

A tripulação da TAP foi eleita 
a mais bonita do mundo pelo 
segundo ano consecutivo. A 
distinção é da revista britânica 
Monocle, que homenageia di-
versos serviços relacionados 
com viagem e destinos de todo 
o mundo. “Parece um pouco 
1950 falar-se sobre uma tri-
pulação atraente, mas vamos 
ser honestos, quem não gosta 
de ser servido por uma pessoa 
bonita, com um sorriso simpá-
tico e um brilho nos olhos?”, 
pode ler-se na edição em pa-
pel daquela revista. A TAP fi-
cou novamente em primeiro 
lugar na lista “Monocle”s Tra-
vel Top 50” de 2019, selecio-
nada pelos editores da revista 
britânica. A cerimônia de en-
trega de prêmios será em Lon-

dres, em julho. Para celebrar, 
a companhia aérea partilhou 
um vídeo na página oficial do 
Facebook, com algumas foto-
grafias dos membros da tripu-
lação. Esta não é a primeira 
vez que a companhia aérea 
recebe a distinção. A tripula-
ção da TAP já tinha sido eleita 
a mais bonita no ano passado, 
participando numa sessão fo-
tográfica da Monocle.

Além da beleza da tripula-
ção portuguesa, o top 50 da 
Monocle menciona também os 
produtos de beleza da marca 
portuguesa Claus Porto mos-
trados durante os voos e desta-
ca o aeroporto de Lisboa como 
o melhor local para fazer esca-
la por ter a melhor localização 
para voos de longo curso.

Especialista defende plano 
de atração de imigrantes do 
Brasil para repovoar interior

Um especialista 
em Geografia e Direito 
defendeu este sábado 
que Portugal tem de 
conjugar políticas pú-
blicas de ordenamento 
do território com medi-
das de apoio à fixação 
de imigrantes para re-
povoar o interior portu-
guês.

Luiz Ugeda, doutorado em 
Geografia e formado em Direi-
to no Brasil, está a desenvol-
ver na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra um 
outro doutoramento na área 
do ordenamento, procurando 
sinalizar como melhor distri-
buir recursos escassos, como 
a demografia, pelo território 
português, recapacitar o inte-
rior para absorver mão de obra 
e reverter o fluxo demográfico 
para as grandes cidades.

Para Luiz Ugeda, Portugal 
não vai conseguir atrair ha-
bitantes para o interior sem 
atrair novas pessoas para 
o país, pelo que uma solu-
ção para repovoar o interior 
de Portugal — atualmente 
a enfrentar uma grave crise 
demográfica — poderá ser 
a criação de políticas migra-
tórias, aproveitando os emi-
grantes da América do Sul, 
especialmente brasileiros e 
venezuelanos, que, por diver-
sas razões, pretendem imi-
grar para Portugal.

“Hoje existe uma imigra-
ção de brasileiros qualificada. 
Não é mais o que vem bus-
car baixos salários para se 
integrar na base da socieda-
de. Esse também continua a 
vir, mas vêm brasileiros mais 
qualificados. Na diáspora do 
Brasil, há descendentes de 
japoneses que estão a re-
gressar ao Japão, há quem 
busque os EUA e o Canadá, 
e há também um volume con-
siderável que tem optado por 
Portugal”, afirmou.

Para isso, seriam precisas 
políticas de atração e fixação 
desses imigrantes em locais 
do interior, para evitar que se 
fixem em Lisboa e no Porto, 
cidades onde já há saturação 
demográfica.

“O centro desta preocupa-
ção é casar demografia com 
uma política pública de orde-
namento do território. É ca-
sar política imigratória e usar 
essa política imigratória como 
vetor para o reordenamento 
do território. É isso que temos 
estudado e acreditamos que 
os mapas têm uma função im-
portante nisso”, disse o inves-
tigador.

Entre as possíveis me-
didas que poderão ser dis-
cutidas, sugere vantagens a 
quem se estabeleça nestes 
territórios, “no sentido tribu-
tário ou na educação”, e “até 
facilitar a nacionalidade pode 
ser um incentivo, desde que o 
imigrante fique numa determi-
nada região ou município”.

“Se Portugal, que tem 
uma política pública que atrai 
fundos europeus para desen-
volver o território, fizer uma 
política de atração dessa mão 
de obra que hoje está a ser 
oferecida no mundo e conse-
guir fazer a comunicação para 
essa mão de obra se fixar na 
interioridade, mostrando como 
funcionam os fundos euro-
peus, mostrando o que pode 
ser feito, parece-me um cami-
nho interessante”, considerou.

Ugeda considerou que 
“não seria desproporcional 
pensar numa emigração de 
um milhão de brasileiros para 
Portugal”, tendo em conta que 
representariam 16% da popu-
lação portuguesa, a mesma 
proporção de emigrantes por-
tugueses no Luxemburgo.

“O Brasil tem mão de obra 
para isso. E qualificada. (…) A 
questão é quão rápido Portu-
gal vai ser capaz de entender 
que isso pode ser uma janela 
de oportunidade, porque, em 
dado momento, ela vai-se fe-
char”, concluiu.

Três ideias nacionais que estão
 a dar cartas na nova agricultura

São entre 25 mil e 30 mil 
hectares de terreno cobertos 
por 5 mil toneladas de um 
plástico preto que, aos agri-
cultores, ajuda a garantir a 
fertilidade e a controlar a hu-
midade do solo. Mas que traz 
um problema para o ambien-
te. Quando são retirados, os 
plásticos costumam ser enter-
rados numa zona improdutiva 
dos campos. Ou amontoados 
ao ar livre.

Esta é uma das ideias ino-

vadoras premiadas em Portu-
gal, viradas para a nova agri-
cultura, que estão a dar cartas 
a nível internacional. Com a 
ajuda da COTEC Portugal, or-
ganismo dedicado a estimular 
a inovação em Portugal.

A Silvex, uma fabricante de 
sacos de plástico e papel, pe-
lículas e alumínio, criou uma 
solução para o problema dos 
plásticos que cobrem as cul-
turas. A empresa inventou um 
filme biodegradável chamado 

“Agrobiofilm” que 
pode substituir o 
polietileno nos cam-
pos agrícolas. Visu-
almente é parecido 
com os plásticos 
pretos onde se colo-
ca o lixo, mas é mais 
fino, mais resistente 
e mais macio ao to-
que. A Silvex não foi 
a primeira a criar um 
filme biodegradável, 
mas há duas coisas 
que o diferenciam 
das invenções das 
outras empresas,  
pode ser instalado 

nos campos com as mesmas 
máquinas com que se colo-
ca o plástico de polietileno. 
Além disso, “nós adaptamos 
o filme biodegradável a cada 
tipo de cultura”: “Há opções 
para culturas que durem até 
seis meses, até 12 meses e 
mais de 12 meses. Fizemos 
ensaios em melão, pimentão, 
morango e vinha, que têm di-
ferentes portes e duração de 
ciclo”. As explicações são de 
Carlos Rodrigues, que traba-
lha com a Silvex, segundo ele, 
em vez de se usar polietileno 

na produção deste mulch, o 
nome técnico para os plásti-
cos de cobertura de solos, o 
filme biodegradável é feito de 
amido de milho e óleos vege-
tais. É por isso que, ao contrá-
rio do plástico tradicional, este 
pode e deve ser enterrado 
com os restos da cultura para 
ser transformado em matéria 
orgânica, água e dióxido de 
carbono. O projeto começou 
em 2010, estabeleceu-se em 
2013 e agora já é usado em 
500 hectares de cultivo em 
Portugal.
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Rio de Janeiro recebe segunda 
edição do Portugal 360

Após o sucesso do ano passado no Rio 
de Janeiro, a Cidade das Artes volta a rece-
ber entre 6 e 9 de junho, o Portugal 360, um 
dos maiores eventos de promoção do país 
mais ocidental da Europa. Durante quatro 
dias, quem visitar a Barra da Tijuca, vai vi-
ver uma experiência completa do país elei-
to melhor destino do mundo pelo World Tra-
vel Awards, pelo segundo ano consecutivo.

Como Portugal tem uma gastronomia 
tão rica e variada, este ano, a organização 
quer surpreender a todos com a criação 
de uma réplica dos mercados e das tascas 
portuguesas, onde vários chefs cozinharão 
ao lado de brasileiros para criar deliciosas 
cumbucas e petiscos. Na área da gastrono-
mia, vamos ter ainda um espaço dedicado 
aos vinhos do país.

 Outra novidade é a realização, pela pri-

meira vez no Brasil, do Festival Iminente. 
Com curadoria de Alexandre Farto aka Vhils 
e da Galeria Underdogs, o evento reúne o 
que de melhor se faz ao nível da música e 
arte pública, estabelecendo a ligação en-
tre os talentos da comunidade lusófona e 
apostando no fortalecimento de laços entre 
artistas portugueses e os seus congéneres 
brasileiros, bem como na sua projeção a 
nível mundial. Depois de Lisboa, Londres 
e Xangai, o festival que se realiza desde 
2016 atravessa agora o Atlântico.

Nos dias 7 e 8 de Junho desenrola-se 
na Cidade das Artes uma programação que 
abarca a músicas e as artes visuais, com 
a criação de peças por Add Fuel, Finok 
e ±MaisMenos±. Espaço ainda para um 
Workshop de Stencil com Add Fuel, a pro-
jeção do filme “Have you Seen the Listers?” 
e um debate sobre “Narrativas de Luta nas 
Ruas e nas Redes” que junta os brasileiros 
Media Ninja e o português ±MaisMenos±. 
Na música, Shaka Lion convidou Carlos do 
Complexo e DKVPZ para o acompanharem 

na seleção musical. Hiran + Majur, DJ Nig-
ga Fox, Allen Halloween e DJ Marfox com-
pletam um alinhamento de luxo.

Ainda na área de entretenimento, o 
evento traz nomes conhecidos ao públi-
co brasileiro, como Carminho e o Antonio 
Zambujo, que sobem ao palco da Cidade 
das Artes para representar o festival do 
Fado de 2019.

Este ano, a programação cultural do 
Portugal 360, surpreende pela diversidade 
artística. Pela primeira vez no Brasil, Jú-
lio Resende, um dos mais internacionais 
pianistas portugueses se apresenta no 
Portugal 360. Unanimemente aclamado 
pela crítica nacional e internacional, Júlio 
Resende conta já com um vasto caminho 
que vai do jazz ao fado, do fado ao rock e 
faz neste novo disco – Cinderella Cyborg – 
uma aproximação ao universo da música 
eletrônica.

Na última edição, cerca de 18 mil pes-
soas visitaram a Cidade das Artes para 
conhecer um pouco de um país autêntico, 

genuíno e diversificado, que não para de 
surpreender quem escolhe para passear, 
viver ou investir.

Como uma programação gratuita, serão 
realizadas palestras, workshops, cursos 
e outras atividades em diversos âmbitos, 
como turismo, cultura, gastronomia, empre-
endedorismo, setor imobiliário, negócios, 
esporte, educação, investir, viver em Por-
tugal, cidadania, informações consulares 
e lazer vão fazer parte dos quatro dias de 
evento.

Ainda serão apresentados novos des-
tinos de viagens em Portugal, programas 
de ensino das universidades portuguesas 
e muito entretenimento para todos os pú-
blicos.

O Portugal 360 é uma iniciativa organi-
zada pelo Turismo de Portugal em parceria 
do Consulado Português no Rio de Janeiro 
e conta com o apoio do AICEP - Agência 
para o Investimento e Comércio Externo de 
Portugal e Instituto Camões.

eleitores do Ps querem apoio à 
recandidatura de marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa continua a bater recor-
des de popularidade. Três quartos dos portugueses 
acham agora que o PS deve abster-se de lançar can-
didato próprio e apoiar o atual presidente da Repú-
blica, em 2021. Apenas 13% acham melhor que os 
socialistas apresentem um candidato da sua família 
política. Uma solução semelhante, afinal, à que levou 
à reeleição de Mário Soares, em 1991. Cinco anos 
antes, o líder histórico socialista tinha sido eleito no  
segundo turno com  51%, com o apoio contrariado 
do PCP liderado pelo arquirrival Álvaro Cunhal. Mas, 
no início dos anos 90, a popularidade de Soares era 
tanta, que o PSD de Cavaco Silva se absteve de 
apresentar candidato próprio, ficando  com apoio ao 
“presidente-rei”.

mais de 20 mil pessoas usam 
diariamente mobilidade 

suave em Lisboa
Os modos de mobilidade suave, que incluem patine-
tes, bicicletas partilhadas e motos partilhadas, são 
utilizados diariamente por mais de 20 mil pessoas 
em Lisboa, disse o vereador da Mobilidade e Segu-
rança da câmara da capital. “Para se ter uma noção, 

os barcos da Soflusa transportam 60 mil pessoas 
por dia”, disse Miguel Gaspar, a mobilidade suave 
já 2% das viagens diárias em Lisboa, acrescentou. 
“É importante criar alternativas de mobilidade em 
Lisboa e se a melhor opção para os cidadãos não 
for o carro particular tanto melhor”, disse o respon-
sável.Miguel Gaspar destacou que há uma mudan-
ça de mentalidade nas novas gerações. “Há um 
novo desejo de não ter necessariamente um carro 
próprio”, defendeu.

Quase 50% das horas extra 
não foram pagas em 2018

Quase metade das horas extraordinárias realizadas 
em 2018 não foram remuneradas, tendo ficado por 
pagar aos trabalhadores cerca de 820 milhões de 
euros, revela o novo Caderno do Observatório sobre 
Crises e Alternativas. O documento do observatório 
do Centro de Estudos Sociais sobre trabalho suple-
mentar conclui, a partir de cálculos com base nos da-
dos do Instituto Nacional de Estatística, que, só em 
2018, a totalidade das horas extraordinárias não pa-
gas correspondem a 49,4% do total trabalho suple-
mentar realizado. Os autores acrescentam que das 
221 milhões de horas extraordinárias realizadas por 
576 mil trabalhadores, num total de retribuições que 
deveriam ter somado cerca de 1,7 bilhões de euros 
anuais, 820 milhões ficaram por pagar ”.

taxa de cesarianas aumenta 
pelo segundo ano

Pelo segundo ano consecutivo a taxa de cesarianas 
voltou a aumentar, respondendo, no ano passado, 
por 28,35% dos partos realizados em entidades do 
Serviço Nacional de Saúde. Numa altura em que so-
bem também as taxas de mortalidade materna e in-
fantil, a comunidade médica mostra-se preocupada 
com os números, que, entende, devem ser analisa-
dos no seu conjunto. Já as autoridades de saúde 
consideram 2017 e 2018 como exceções, destacan-
do antes a diminuição gradual de cesarianas de ano 
para ano.

ensino de português pode 
ultrapassar barreira de 

80 países neste ano
A rede do Ensino de Português no Estrangeiro, edu-
cação pré-escolar e ensinos básico, secundário e su-
perior, nas modalidades integrado, paralelo e projetos, 
poderá abranger 82 países neste ano, uma previsão 
do Instituto da Cooperação e Língua. Relativamente a 
2018, com um universo de 77 países, a rede do EPE 
no mundo deverá ser alargada a mais cinco nações 
até 31 de dezembro de 2019, mantendo a tendência 
de crescimento dos últimos três anos.

PAN duplica os votos das legislativas 
e destaca-se como sexta força política

O PAN (Pessoas-Animais-
Natureza) mais do que dupli-
cou nas eleições europeias  
os votos que tinha obtido 
nas legislativas, passando de 
aproximadamente 75 mil para 
165 mil votos, e destacou-
se como sexta força política 
mais votada.

Fundado em 2009, este 
partido defensor dos direitos 
dos animais e de causas am-
bientais conseguiu eleger em 
2015 um deputado à Assem-
bleia da República, André Sil-
va, e agora elegeu também 
pela primeira vez um eurode-
putado, Francisco Guerreiro. 
Nestas eleições para o Parla-
mento Europeu, o PAN obte-
ve mais de 165 mil votos, 5% 
do total, ficando em 6.º lugar, 
atrás das maiores forças polí-
ticas nacionais, PS, PSD, BE, 
CDU (PCP/PEV) e CDS-PP, 
a menos de 40 mil votos dos 
centristas.

Este resultado é mais do 
dobro do obtido nas legis-
lativas de 2011 e o triplo da 
votação do PAN nas eleições 
europeias de há cinco anos, 
em que, então como Partido 
pelos Animais e pela Nature-
za, em que obteve cerca de 

56 mil votos.
O novo partido Aliança, 

criado pelo ex-presidente do 
PSD e antigo primeiro-ministro 
Pedro Santana Lopes, estreou-
se nestas eleições com uma 
lista encabeçada por Paulo 
Sande, que ficou em 7.º lugar, 
sem eleger nenhum eurodepu-
tado e a mais de 100 mil votos 
de diferença do PAN: cerca de 
61 mil votos, correspondentes 
a 1,9% do total.

O Livre, que voltou a con-
correr com Rui Tavares como 
cabeça de lista, caiu agora 
para 8.º lugar, com aproxima-
damente 60 mil votos, corres-
pondentes a 1,8%. Nas eu-
ropeias de 2014, este partido 
tinha conseguido mais de 71 
mil votos, 2,2% do total, fican-
do logo atrás das principais 
forças políticas nacionais e à 

frente do PAN. A candidatu-
ra da coligação Basta! (PPM/
PPV-CDC), encabeçada pelo 
ex-militante social-democrata 
André Ventura, ficou 9.º lugar, 
com cerca de 49 mil votos, 
1,5% do total. Em 10.º lugar 
ficou o Nós, Cidadãos!, com 
uma lista liderada por Paulo 
Morais, com pouco mais de 
1% dos votos. O partido Ini-
ciativa Liberal ficou em 11.º, 
que concorreu pela primeira 
vez a eleições, seguindo-se, 
por esta ordem, PCTP/MRPP, 
PNR, PDR, PURP, PTP e 
MAS - todos com menos de 
1% dos votos

Preços do imobiliário no mercado residencial 
caminham para “estabilização e consolidação”

Os preços no mercado 
imobiliário residencial portu-
guês deverão iniciar este ano 
um caminho para a estabili-
zação e consolidação, estima 
a consultora Savills Portugal 
numa nota enviada à comuni-
cação social. 

De acordo com Alexandra 
Gomes, analista sênior no de-
partamento de “research” da 
Savills Portugal, a reabilitação 
urbana exerce um peso bas-
tante significativo, bem como 
a compra para colocação no 
mercado de arrendamento 
turístico, que têm sido sem 
dúvida, os dois fatores mais 
dinamizadores do mercado 
residencial.

Já a compra e venda de 
casas para habitação própria 
direcionada para os compra-
dores nacionais mantém-se 
em níveis modestos, espe-
lhando a desadequação da 
oferta atual ao perfil da procu-
ra. “A escassez de construção 
nova pensada de raiz para as 
famílias portuguesas de rendi-
mento médio é um dos princi-
pais desafios que o mercado 
de promoção residencial en-
frenta atualmente”, acrescen-
ta a responsável.

Para este ano, Alexan-
dra Gomes considera que o 
mercado residencial deverá 
iniciar um caminho de maior 
estabilização e consolidação 
dos preços, mais direciona-
do para o segmento de imó-
veis residenciais usados. “A 
promoção de projetos dire-
cionados para o segmento 
prime manter-se-á em alta, 
não sendo ainda expectável 
um ajustamento de preços 
visível e que produza efeitos 
na dinâmica do mercado re-
sidencial”. A Savills destaca 
que o reavivar do mercado de 
arrendamento reflete a atual 
incapacidade financeira das 

famílias portuguesas con-
seguirem adquirir casas aos 
preços de mercado pratica-
dos atualmente. O regime de 
arrendamento continuará, em 
2019, a ser uma das opções 
para uma percentagem muito 
significativa da população re-
sidente em Portugal”.

Os projetos previstos para 
a cidade de Lisboa que se en-
contram em fase de desenvol-
vimento representam mais de 
2.000 novos fogos de habita-
ção, ainda assim insuficientes 
para colmatar a procura exis-
tente, e na sua grande maioria 
dirigidos a uma gama média
-alta e alta”.
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Oeiras recebeu ação de 
Benchmarking e Endomarketing 

sobre Enoturismo

A missão nacional de 
Benchmarking e Endo-
marketing sobre Enoturis-
mo passou por Oeiras, no 
dia 23 de maio.

Trata-se de uma inicia-
tiva promovida pela Asso-
ciação das Rotas dos Vi-
nhos de Portugal (ARVP) 
e da Associação de Muni-
cípios Portugueses do Vi-
nho (AMPV) com o apoio 
dos municípios de Oeiras, 
Alenquer, Cadaval, Lou-
res, Mafra, Sintra e Torres 
Vedras.

O programa de dois 
dias de visita à região vi-
tivinícola de Lisboa envol-
veu cerca de 40 partici-
pantes que desenvolvem 
este produto turístico – o 
Enoturismo. 

 Um dos locais visita-
dos foi a Adega do Palácio 
do Marquês de Pombal, 
uma das adegas aderen-
tes à Rota dos Vinhos de 
Bucelas, Carcavelos e 
Colares, e onde a Câmara 
Municipal de Oeiras rece-
beu as diversas entidades 
dando a conhecer a histó-
ria do Vinho de Carcavelos 
“Villa Oeiras”.

Estas ações também 

pretendem envolver parce-
rias com as Comissões Vi-
tivinícolas Regionais, Enti-
dades de Turismo, Rotas 
de Vinhos, CCDR, Grupos 
de Ação Local, Direções 
Regionais de Agricultura, 
Museus do Vinho e empre-
sas com o intuito de traba-
lhar as Rotas de Vinhos 
do país de uma forma in-
tegrada e em rede incluin-
do produtores, quintas e 
adegas, museus do vinho, 
alojamento, restauração, 
postos de atendimento 
ao turista, comércio, bem 
como toda a oferta com-
plementar. Identificando 
as boas práticas, a partilha 
de experiências e o levan-
tamento da oferta Enotu-
rística nacional. 

 A Câmara Municipal de 
Oeiras tem vindo a desen-
volver uma profícua rela-
ção com a Associação das 
Rotas de Vinhos de Portu-
gal e com a Associação de 
Municípios Portugueses do 
Vinho com o objetivo de de-
senvolvimento e promoção 
do Enoturismo e da Região 
Demarcada de Carcavelos, 
atualmente muito sustenta-
da na marca “Villa Oeiras”.

Regiões & Províncias

Mais de 50 mil pessoas 
realizaram, ontem de manhã, 
a peregrinação entre a Igreja 
Matriz da Póvoa de Varzim 
e o Santuário de Nossa Se-
nhora da Saúde, em Laun-
dos. Foi a maior enchente 
dos últimos anos no Santuá-
rio de Laundos.

Um percurso de sete 
quilómetros separa os dois 
edifícios e durante o qual 
inúmeros grupos rezaram e 
cantaram músicas alusivas à 
alegria e fé cristã.

No cortejo, em que o andor 
da Senhora foi transportado 
em ombros por pescadores, 

PóvOa dE varzim

EntrOcamEntO

castrO vErdE

mOntijO

De 29 de maio a 1 de ju-
nho, a Semana da Juventu-
de regressa ao Parque Mu-
nicipal e a vários locais do 
concelho. Concertos, deba-
tes, stand up comedy, arte 
urbana, mostra associativa 

dia municipal do idoso celebrado por mais de 650 idosos

Já tem rede de fibra ótica

O Pavilhão Municipal do 
Entroncamento, acolheu 
mais uma vez, no dia 20 de 
maio, mais de 650 idosos 
que se reuniram para cele-
brar o Dia Municipal do Ido-
so, numa organização do 
Município do Entroncamen-
to, que integra o programa 
“Entroncamento em Flor”.

Estiveram presentes 
neste Dia Municipal do Ido-
so, o Executivo Municipal, o 
Presidente da Assembleia 
Municipal e os Presidentes 
das Juntas de Freguesia de 
Nossa Senhora de Fátima e 
São João Baptista.

A Sessão de boas-vin-

das, proferida pelo Presi-
dente da Câmara Munici-
pal, Jorge Faria, deu início 
às comemorações, seguin-
do-se a Celebração da Pa-
lavra, pelo Pároco da Cida-
de, Luciano Oliveira, que 
antecedeu o habitual almo-
ço-convívio, oferecido pelo 
Município.

Após o almoço, todos os 
participantes cantaram os 
parabéns e apagaram as 
velas dos bolos oferecidos 
pela Câmara Municipal e 
pelas duas Juntas de Fre-
guesia do Concelho.

Aos seniores mais ido-
sos, utentes das institui-

Castro Verde já tem cobertura de fibra ótica. 
O serviço começou a ser disponibilizado ontem, 
25 de março, estando a conclusão da totalidade 
dos trabalhos prevista para a próxima semana.

A infraestrutura, da responsabilidade da DS-
Telecom e resultante de uma parceira estabele-
cida com a Câmara Municipal de Castro Verde, 
vai permitir o acesso à Internet de alta veloci-
dade, menor consumo energético e custos mais 
baixos.

No total, a rede digital de nova geração vai 
beneficiar 2 854 habitações, o que representa, 

praticamente, todo o tecido urbano da vila de 
Castro Verde. Também todos os edifícios muni-
cipais passarão a ter fibra ótica!

O serviço já pode ser contratado às opera-
doras de telecomunicações no mercado – NOS, 
Vodafone e, muito em breve, à MEO.

Para a CMCV a chegada da fibra ótica a Cas-
tro Verde é um passo importante na acessibili-
dade às comunicações e um fator-chave para a 
economia local, concretizando-se deste modo o 
cumprimento de um compromisso político assu-
mido no início deste mandato.

maior enchente dos
últimos anos em Laundos

semana da juventude no montijo

e o 5.º Grande Piquenique 
Somos Peixinho são algu-
mas das atividades progra-
madas.

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 

participaram as confrarias 
do arciprestado de Póvoa de 
Varzim e Vila do Conde.

Entre os milhares de pe-
regrinos, nesta 73ª Peregri-
nação à Senhora da Saúde, 
muitos transportaram pro-
messas, vivendo-se, durante 
o trajeto, muitos sentimentos 
e emoções.

No Santuário foi celebra-
da a missa, presidida por D. 
Jorge Ortiga, Arcebispo Pri-
maz de Braga. O Presiden-
te da Câmara Municipal da 
Póvoa de Varzim, Aires Pe-
reira, marcou presença na 
celebração.

Semana da Juventude conta 
com a participação das asso-
ciações de estudantes, as-
sociações culturais, juvenis 
e grupos informais de jovens 
do concelho, numa mostra 
associativa que estará pre-
sente 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 Juventude é 
promovida pela Câmara Mu-
nicipal do Montijo, com o ob-
jetivo de apoiar e estimular a 
participação e a intervenção 
dos jovens munícipes.

ções do Concelho, foram 
oferecidos ramos de flo-
res, uma forma de os ho-
menagear.

A animação musical da 
matiné-dançante esteve a 

cargo de Sónia Mota, uma 
cantora da cidade do Entron-
camento, que animou este dia 
de salutar e alegre convívio 
entre a população sénior do 
concelho do Entroncamento

O Município de Oeiras 
vai apoiar financeiramen-
te o Governo Regional do 
Príncipe para a aquisição 
de um planetário, que 
constituirá a pedra funda-
mental do legado físico da 
Ciência e da História que 
liga a Ilha do Príncipe à 
primeira validação experi-
mental da Teoria Geral da 
Relatividade de Einstein, 
bem como irá consubstan-
ciar um recurso didático e 
pedagógico para servir a 
Educação naquela região.

Para a aquisição des-
te equipamento, que fica-
rá no Espaço Ciência e 
História Sundy, a Câmara 
Municipal de Oeiras apro-
vou atribuir uma verba no 

Oeiras vai patrocinar
aquisição de planetário
para a ilha do Príncipe

valor de €30.000, que será 
concedida através da cele-
bração do protocolo de co-
operação entre o Municí-
pio de Oeiras e o Governo 
Regional do Príncipe. 

Refira-se que, o Muni-
cípio de Oeiras mantém 
nas últimas quatro déca-
das frutuosas relações de 
geminação e cooperação 
no espaço lusófono.

Particularmente, a re-
lação de geminação esta-
belecida entre o Município 
e a Região Autónoma do 
Príncipe (datada de mar-
ço de 1997) tem resultado 
na melhoria substancial 
das condições de vida da 
população residente na-
quela ilha.



Rio de Janeiro, 30 de maio a 5 de Junho de 2019Portugal em Foco 5

Regiões & Províncias

A partir do próximo dia 
7 de junho a Praça da Ju-
ventude, em Anadia, volta 
a ganhar cor, a partir das 
22h00, com mais uma edi-
ção de “Às Sextas na Pra-
ça”. Os primeiros a abrir a 
edição deste ano do even-
to cultural vão ser os “The 
Youngsters and an Old 
Guy”, no dia 7, sendo que 
todas as sextas-feiras, até 
20 de setembro, haverá 
concerto no mesmo local.

Segundo avança a edi-
lidade, entidade organiza-
dora do evento, “Às Sextas 
na Praça” é um projeto de 
dinamização cultural ao ar 
livre, que pretende preen-
cher com música, e não 
só, as noites de sexta-fei-

anadia

chaves

penacova

No passado dia 17 de 
maio o Município de Pe-
nacova e Mealhada ofi-
cializaram a respetiva in-
tegração na Federação 
Portuguesa do Caminho 
de Santiago (FPCS). João 
Azadinho, vice-presidente 
da Câmara Municipal de 
Penacova, assinou, em re-
presentação da autarquia, 
o documento que celebra 
a fundação da FPCS.

Criada com o objetivo 
“de promover, organizar e 
gerir os caminhos em ter-
ritório nacional, que com-

concluído o projeto 
que minimiza risco de 

inundações no Tâmega
A Câmara de Cha-

ves anunciou hoje que 
está concluído o projeto 
de regularização fluvial 
do Tâmega, orçado em 
268 mil euros e que teve 
como objetivo reduzir o 
risco de inundações na 
cidade.

A intervenção ocorreu 
numa extensão de 16 
quilômetros, nas duas 
margens do rio, sobre-
tudo em zonas afetadas 
pelas cheias.

O projeto contemplou 
trabalhos de retirada de 
material acumulado no 
leito, limpeza, plantação 
de árvores para conso-
lidação da galeria ripí-
cola, estabilização das 

margens, recorrendo a 
técnicas de engenharia 
natural, abate e subs-
tituição de árvores afe-
tadas por doença, bem 
como a criação de aces-
sos alternativos parta 
veículos de apoio à ativi-
dade agrícola.

O projeto foi desen-
volvido pela Agência 
Portuguesa do Ambiente 
(APA), em parceria com 
o município.

Esta obra financia-
da integrou o Plano de 
Gestão do Risco de 
Inundações, no âmbito 
do Plano Operacional da 
Sustentabilidade e Efici-
ência no Uso de Recur-
sos (POSEUR).

praça da Juventude de anadia acolhe
mais uma edição de “Às sextas na praça”

Mealhada são dois dos fundadores da 
Federação portuguesa do caminho de santiago

põem esta rota milenar, 
seguida por milhões de pe-
regrinos desde o início do 
século IX”, tal como afirma 
a autarquia penacovense, 
esta federação foi publi-
camente constituída numa 
sessão realizada em Vila 
Pouca de Aguiar.

Globalmente, a FPCS é 
constituída por 39 entida-
des, cujo objetivo é “imple-
mentar uma estratégia e 
sinalética comum nas vias 
portuguesas de peregrina-
ção a Santiago de Com-
postela”, conforme explica 

a edilidade penacovense 
em nota de imprensa.

João Azadinho explica 
que a integração de Pena-
cova nesta federação de 
caráter cultural e sem fins 
lucrativos “permite integrar 
uma estratégia comum, 
que revitalizará e dinami-
zará correntes de ligação 
entre o nosso país e San-
tiago de Compostela”. O 
autarca afirma ainda que 
“este roteiro, com enor-
me valor histórico-cultural, 
permite a interculturalida-
de e o conhecimento das 
regiões, obtendo desen-
volvimento econômico, 
social e ambiental para as 
localidades atravessadas 
por este caminho”.

Conforme refere a autar-
quia penacovense em nota 
de imprensa “atualmente, 
no nosso país estão identi-
ficados três percursos prin-
cipais”, concretamente: “o 
Caminho da Costa, que se 
inicia no Porto, atravessa o 
Minho e entra em Espanha 
por Valença; o Caminho In-

ra, na Praça da Juventu-
de, em Anadia”.

Cumprindo o propósi-
to para o qual foi criado, 
o programa cultural des-
te evento propõe para 
junho “mais duas atu-
ações, no dia 14, com 

o Grupo “Incantus”, de 
Avelãs de Cima, e, no 
dia 21, com “Jovens Ta-
lentos de Anadia”.

Terminada a Feira da 
Vinha e do Vinho, que dita 
um interregno no “Às Sex-
tas na Praça”, é retomada 

a programação cultural 
no dia 5 de julho, “com 
um “Especial Folk Ancas - 
Anadia”, com Kimi Djabaté 
– Giné Bissau”, tal como 
revela a edilidade.

De acordo com a Câ-
mara Municipal de Anadia 
este ciclo de espetáculos 
“tem como objetivo contri-
buir para a animação do 
centro da cidade de Ana-
dia nas noites de verão, 
seguindo a fórmula de su-
cesso que alia a cultura e 
a confraternização, num 
espaço ao ar livre, com 
entrada gratuita, que dará 
palco a artistas e a gé-
neros musicais variados, 
capazes de agradar aos 
mais diversos públicos”.

terior, que parte de Viseu e 
entra em Espanha por Vila-
relho da Raia, em Chaves; 
o Caminho Central Portu-
guês, o mais percorrido, 
que sai da Sé de Lisboa, 
passa por Tomar, Coimbra, 
Porto, seguindo, depois, 
para norte”.

“Penacova tem as-
sumido uma indiscutível 
posição de adesão a ini-
ciativas consistentes que 
promovem o turismo e são 
captadoras de públicos e 
de fontes de receita para 
a economia local, como é 
o caso das diversas rotas 
que tem vindo a integrar, 
de roteiros internos que 
cada vez mais desenvol-
vemos e que têm atraído 
milhares de visitantes, 
como é o caso da recente 
aposta no Roteiro do Aris-
ta”, recordou João Azadi-
nho, à qual se soma o dos 
Caminhos de Santiago 
“que nos posiciona num 
papel determinante e de 
envolvimento com turismo 
religioso”, considera.

boTicas

MonTalegre

carne barrosã dop foi premiada 
com a Medalha de ouro

apresentação | sapadores 
florestais do Alto Rabagão

Na 8.ª edição do Con-
curso Nacional de Carnes 
Tradicionais Portuguesas 
com Nomes Qualificados, 
organizado pela Associa-
ção Qualifica/oriGIn Portu-
gal, concurso que procura 
distinguir e dar a conhecer 
o que de melhor se pro-
duz nas carnes, as Coo-
perativas associadas da 
Fenapecuária viram a sua 
qualidade reconhecida com 
diversos prêmios. 

Para além da já anuncia-
da Medalha de Ouro atribu-
ída à Carne Marinhoa DOP, 
também a Carne da Cache-

na DOP e a Carne Barrosã 
DOP foram premiadas com 
a Medalha de Ouro.

Três exemplos de resi-
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 continuam a fixar 
população aos territórios 
e a produzir carnes de ex-
celência, tendo com estas 
distinções visto serem reco-
nhecidos os seus produtos 
e trabalho.

Mação

“Miúdos digitais” em Mação
Na manhã de hoje, 23 de 

maio 2019 o Município de 
Mação entregou o Kit “Miú-
dos Digitais” à Escola EB1 
e Jardim-de-Infância de Ma-
ção. A entrega do kit foi feita 
pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Mação, Vasco 
Estrela; pelo Vereador da 
Educação, Vasco Marques e 
pelo Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Mação, José 
Almeida.

Trata-se de um kit com 
24 tablets e um armário de 
transporte e carregamento 
que integra o projeto “Miú-
dos Digitais”– laboratórios 
móveis de aprendizagem 

para o pré-escolar e 1º ciclo 
do ensino básico que está a 
ser implementado nos agru-
pamentos de escolas da Co-
munidade Intermunicipal do 
Médio Tejo.

Os tablets hoje entre-
gues aos alunos de Mação 
dispõem de um conjunto de 
programas de aprendizagem 
que têm como objetivo pro-
mover o sucesso escolar e a 
abordagem às novas tecno-
logias.

O Kit é móvel sendo utili-
zados pelas várias salas de 
aula de pré-escolar e 1.º ciclo 
quando os professores/edu-
cadores necessitarem sendo 

terá lugar uma formação na 
área para os professores e 
educadores.

Este projeto integra uma 
candidatura da Comunidade 

Intermunicipal do Médio Tejo 
ao PEDIME – Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento In-
termunicipal da Educação do 
Médio.,

O presidente da Câmara 
de Montalegre apadrinhou a 
apresentação da equipa de 
sapadores do Alto Rabagão 
(SP 31-118), constituída por 
cinco elementos, todos do 
concelho, oriundos das fre-
guesias da área de interven-
ção (União de Freguesias de 

Viade de Baixo e Fervidelas; 
Freguesia da Chã; União 
de Freguesias de Paradela, 
Contim e Fiães e Freguesia 
de Vila da Ponte).

A equipa está dotada de 
todo o equipamento e for-
mação necessárias para a 
execução das tarefas.
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O Banco de Portugal e 
os deputados ainda vão de-
cidir quando e como é que 
será divulgado o relatório 
que foi feito sobre os gran-
des devedores dos bancos 
nacionais que precisaram 
de ajuda pública. O docu-
mento, na sua versão oficial, 
foi entregue à Assembleia, 
mas, como está, ficará no 
segredo do Parlamento.

 “A informação abran-
ge todas as instituições 
que recorreram a fundos 
públicos nos 12 anos an-
teriores à publicação da 
Lei”, indica o comunicado 
do supervisor liderado por 
Carlos Costa. O supervi-
sor não enumera quais 
as instituições abrangi-
das, mas estarão lá a Cai-
xa Geral de Depósitos, o 
Banco Comercial Portu-
guês, o Banco BPI, e o 
Novo Banco.

O Parlamento aprovou 

Banco de Portugal e deputados decidem quando e como
portugueses conhecem grandes dívidas aos bancos

no início do ano uma lei 
da transparência, em que 
obriga à entrega de um 
relatório, por parte do BP, 
que concentre dados das 
instituições financeiras 
que contaram com auxílio 
estatal: Valor de créditos 
concedidos quando dos 
pedidos de ajuda, datas 
de concessão, reembol-
sos e perdas estimadas 
são informadas que aí têm 
de constar

“O relatório extraor-
dinário inclui informação 
relevante, sobre as gran-
des posições financeiras 
das instituições de crédito 
abrangidas no momen-
to da disponibilização de 
fundos públicos e nos 5 
anos anteriores. Em cau-
sa estão posições finan-
ceiras de montante agre-
gado superior a 5 milhões 
de euros, desde que igual 
ou superior a 1% do valor 

As novas notas de 
100 e 200 euros já es-
tão em circulação, com a 
mesma cor, mas menor 
dimensão e com novos 
elementos de seguran-
ça, concluindo a imple-
mentação das notas da 
série Europa. “Para a 
entrada das novas no-
tas em circulação, fo-
ram produzidas 2.300 
milhões de notas de 100 
euros e 750 milhões de 
notas de 200 euros”, in-
dicou à Lusa fonte oficial 
do Banco de Portugal.

As novas notas de 
não foram fabricadas 
em Portugal. As de 100 
euros foram  os bancos 
centrais de sete países: 
Itália, França, Áustria, 
Alemanha, Letónia, Li-
tuânia e Espanha.

As de  200, foram os 
bancos centrais de Itália, 
França e Áustria.

Com a entrada em 
circulação das novas 
notas  fica concluída a 
implementação da série 

Novas notas de 100 e 
200 já em circulação

Europa do euro, que se 
iniciou em 2013, e que 
decorreu de forma gra-
dual, ao longo de vários 
anos e por ordem cres-
cente de denominação 
das notas. A série Euro-
pa não terá a denomina-
ção de 500 euros.

As novas notas de 
100 e 200 euros têm me-
nos 5 milímetros de altu-
ra em comparação com 
as notas da primeira sé-
rie, tendo o mesmo ta-
manho das de 50 euros. 

“Sendo da mesma lar-
gura, as notas de 50, 100 
e 200 euros podem ago-
ra ser tratadas e proces-
sadas com mais facilida-
de pelas máquinas. Além 
disso, cabem melhor nas 
carteiras de quem as uti-
liza e têm maior durabili-
dade, visto que estarão 
sujeitas a menor desgas-
te e deterioração”, indica 
o Banco Central Euro-
peu. As novas notas vão 
circular em simultâneo 
com as antigas

total dos fundos públicos 
mobilizados para essa ins-
tituição”, relembra o BP.

O Presidente da As-
sembleia, Ferro Rodri-
gues, quer limitar a forma 
como este relatório pode-
rá chegar às mãos dos 
deputados, que vão ter de 
respeitar o sigilo, como o 
nome de devedores. As-
sim, só a informação que 
não se encontra sob sigi-
lo é que será conhecida. 
Não se sabe que tipo de 
dados é que serão esses: 
se apenas quantitativos, 
se estará dividido por ins-
tituição. É a tal informação 
que não se sabe quando 
e como: “O relatório extra-
ordinário será disponibili-
zado no site do Banco de 
Portugal, à exceção da in-
formação abrangida pelo 
segredo bancário, em 
data a definir com a As-
sembleia da República”.

A  Comboios de Portu-
gal está a recorrer a ma-
terial que servia os com-
boios turísticos no Norte 
para evitar falhas nas li-
nhas do Minho e do Dou-
ro. A culpa é das avarias 
nas automotoras diesel 
alugadas  a Espanha, com 
cerca de 40 anos.

A transportadora tem 
posto a circular as carrua-
gens Schindler, utilizadas 
no serviço turístico Mira-
Douro em 2017 e 2018, e 
as carruagens Corail. que 
servem o Intercidades .                                                                                                                              
“As supressões de servi-
ços com automotoras são, 
sempre que possível,  re-
alizadas com máquina e 
carruagens. Como can-
celaram o MiraDouro e há 
carruagens em falta nos 
Intercidades, estes servi-
ços alternativos, para evita-
rem supressões, são feitos 
também com as Schindler”, 
explica a comissão de tra-

Carruagens dos anos 40
evitam supressões de trens

Os portugueses tro-
caram, em 2018, 48.903 
notas de escudos que 
ainda tinha guardadas, 
no valor de 768 mil euros. 
Este número caiu mais de 
60% face ao ano anterior, 
adianta o Banco de Portu-
gal.                                                                                                                     

Vinte anos depois da 
entrada em circulação do 
euro ainda há portugue-
ses que mantêm notas de 
escudos e que foram tro-
car estes valores por eu-
ros, no último ano. Ainda 

Portugueses trocaram quase
49 mil notas de escudo em 2018

balhadores da CP.
Esta alternativa, ainda 

assim, não tem evitado a 
supressão de trens: desde 
1 de abril, houve 48 falhas: 
33 viagens por fazer no 
Douro e 15 supressões na 
linha do Minho, segundo 
os dados da IP - Infraestru-
turas de Portugal.

As carruagens turísti-
cas foram produzidas na 

década de 40 pela fabri-
cante suíça Schindler e co-
locadas ao serviço na rede 
ferroviária nacional entre 
1949 e 1977.

Recuperado em 2004 
e 2017 para serviços tu-
rísticos na região do Dou-
ro entre julho e setembro, 
este material esteve em 
risco de ser encostado nas 
últimas semanas porque a Os juros do dinheiro 

emprestado a 10 anos 
por investidores nacio-
nais e estrangeiros ao 
Estado português atingi-
ram nos dois últimos dias 
valores mínimos históri-
cos, situando-se abaixo 
de 1%. Na  sexta-feira, a 
taxa atingiu 0,993%, pró-
ximo do valor pedido a 
Espanha (0,835) e muito 
abaixo do juro exigido a 
Itália (2,584%).

A ajudar Portugal têm 
estado, nomeadamente, 
o bom desempenho das 
contas públicas e o pro-
grama de compras de dí-
vida pelo Banco Central 
Europeu. As sucessivas 
melhorias do rating da 
República também aju-
dam a explicar a baixa da 
taxa de juros e a maior 
capacidade do País em 
conseguir financiar-se a 

Câmaras ganham
 taxa turística

custos mais baixos.
A Agencia Fitch se pro-

nunciou sobre a notação 
financeira da dívida na-
cional, mantendo-a no se-
gundo nível acima de ‘lixo’, 
mas com com a perspec-
tiva de a poder subir na 
próxima análise, que será 
tornada pública a 22 de 
novembro deste ano.

Em plena crise, no iní-
cio de 2012, os juros pe-
didos para a compra de 
dívida portuguesa a 10 
anos disparam para valo-
res nunca antes atingidos, 
chegando a quase 16,4%. 
Já em fevereiro deste ano, 
baixaram pela primeira vez 
dos 1,5% e, desde então, 
não deixaram de cair. Pelo 
segundo dia consecutivo, 
a taxa de juros pedida pe-
los investidores para com-
prarem dívida portuguesa 
foi inferior a 1%.

assim, o número de notas 
trocadas baixou 64% face 
a 2017. Em valor a queda 
foi de 62%, adianta o rela-
tório da emissão monetá-
ria de 2018 do Banco de 
Portugal. Apesar destas 
trocas, os portugueses 
mantêm 11,5 milhões de 
notas de escudos da sé-
rie dos descobrimentos, 
que valem o equivalente 
a 96,3 milhões de euros. 
Deste montante, mais de 
um terço são notas de 
5.000 escudos.

CP acabou com o trem Mi-
raDouro.

O material suíço  ga-
nhou nova vida por obri-
gação. Agora, substitui 
as automotoras em falta; 
entre o final de novembro 
de 2018 e o final de mar-
ço, transportou os pas-
sageiros entre Marco de 
Canaveses e o Pocinho, 
durante a eletrificação do 
pedaço Caíde-Marco.

Portugal aluga atual-
mente 22 automotoras 
diesel - serão 24 até final 
de setembro - à congêne-
re espanhola Renfe,  por 
causa da bitola ibérica. 
Mas Espanha apenas alu-
ga as UTD 592, fabricadas 
entre 1981 e 1984.

Não se sabe por quan-
to tempo a situação se  
prolongara. A comissão 
de trabalhadores exige a 
contratação urgente de 57 
operários para as oficinas 
de manutenção da EMEF.

Baixa histórica de juros
na dívida de longo prazo
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Política

O Partido Socialista, en-
cabeçado por Pedro Mar-
ques, é o que mais deputa-
dos vai levar a Bruxelas após 
as eleições com maior taxa 
de abstenção desde 1987, 
quando Portugal aderiu à en-
tão Comunidade Econômica 
Europeia. A oposição social-
democrata teve o pior resulta-
do da história, mas a grande 
surpresa vai para o PAN, que 
vai ocupar uma cadeira reser-
vadas aos portugueses .

Saiba quem é quem na 
comitiva que vai representar 
Portugal na União Europeia, 
já com a distribuição oficial.

Em primeiro lugar o PS 

Estes são os 21 que se vão
sentar no Parlamento Europeu     

com 33,38%dos votos : Pe-
dro Marques, Maria Manuel 
Leitão Marques, Pedro Silva 
Pereira, Margarida Marques, 
André Bradford, Sara Cer-
das, Carlos Zorrinho, Isabel 

Santos e Manuel Pizarro.
O PSD com 21,94 dos 

votos ficou com 6 eurodepu-
tados :

Paulo Rangel, Lídia Pe-
reira, José Manuel Fernan-

Mapa do país fica quase 
inteiramente rosa - PS só per-
de em Vila Real e na Madeira 
e cava fosso de mais de dez 
por cento para o PSD. No 
domingo com 98,87% dos 
votos apurados os resulta-
dos  mostravam que a soma 
do PS+BE+CDU estava per-
to dos 50%: 49,92%. E se  
somássemos o PAN,  essa 
soma ficaria muito acima dos 
50%, passando para 54,91%.

O PS de António Costa 
ultrapassava em dois pontos 
percentuais a vitória “pouco-

chinha” do PS de Seguro em 
2014, passando de 31,61% 
para 33,51% .

O mapa do país fica qua-
se que completamente rosa: 
os socialistas só não são a 
maior força na Madeira e em 
Vila Real, o PSD vence. Ao 
final da noite, respondendo 
a jornalistas, António Costa 
diria que não há razões para 
nas próximas legislativas 
não renovar a aliança de es-
querda: “Não há razões para 
alterar aquilo que tem produ-
zido bons resultados.”

António Costa supera-se, e vence 
as europeias com  Pedro Marques 

A líder do CDS deixou 
mesmo transparecer como 
o resultado do CDS nes-
tas eleições lhe pesam nos 
ombros, até porque se em-
penhou fortemente na cam-
panha de Nuno Melo e tudo 
fez para tentar eleger mais 
um eurodeputado, no caso 
Pedro Mota Soares, o antigo 
ministro da Segurança Social 
que com ela partilhou lugar 
no governo de coligação de 
Passos e Portas.

Assunção sonhou alto,  
tentar ser maior eleitoralmen-
te que os partidos à esquer-
da, PCP e BE, que suportam 
o governo e não conseguiu. 
E este resultado, depois de 
ter conseguido ficar à frente 
do PSD quando encabeçou 
a lista do CDS à câmara de 
Lisboa, nas últimas autárqui-
cas, deve ter tido mesmo um 
gosto amargo. A líder cen-

trista tem agora sobre ela 
uma pressão enorme para 
as legislativas, eleições em 
que o seu partido vai testar 
o peso eleitoral depois de ter 
passado pela coligação com 
o PSD.

Ao contrário de Rio, Cris-
tas tem o partido mais unido 
e uma oposição interna mui-
to mas fraca. O que lhe dá 
margem para tentar recupe-
rar deste desastre eleitoral 
até outubro. Mas o sonho 
de ser o “maior partido”, que 
projetou no último congres-
so do CDS, parece longe.                                                                                  
O CDS só tem pouco mais 
de 204 mil votos , com direi-
to a um eurodeputado eleito 
apenas. Nas últimas euro-
peias em que se apresenta-
ram autonomamente, as de 
2009, os centristas elegeram 
dois eurodeputados, com 
298 mil votos (8,37%).

Assunção Cristas assume
o mau resultado do CDS

Rui Rio decidiu entrar 
pela garagem do Sheraton 
e Paulo Rangel  pela entra-
da principal, ficou alguns 
segundos preso na porta 
giratória encurralado pelos 
jornalistas. Depois chegou 
o silêncio à hora das pro-
jeções, e por fim Rangel e 
Rio a justificarem a derro-
ta  com a “turbulência in-
terna“, a “criação de novos 
partidos” e até por culpa de 

PSD teve derrota histórica
um modelo de “campanha 
tradicional” que está ultra-
passado. O líder prometeu 
ainda fazer diferente até 
outubro e voltar aos con-
sensos com o PS, e outros, 
depois das legislativas.

Rui Rio foi até ao 12º 
andar e ali ficou até des-
cer para fazer o discurso 
da derrota. O “ferrari Ran-
gel”, como chamou ao can-
didato Luís Filipe Menezes 
durante a campanha, não 
foi suficiente deve ter sido 
o pior resultado de sempre 
do PSD numa eleição de 
âmbito nacional.

No seu discurso, Rio 
felicitou todos os partidos, 
mas em particular o PS, na 
pessoa de António Costa e 
Pedro Marques. A sala não 
reagiu e o líder prosseguiu,  
explicou que o partido fez 

O que pretendia dizer 
com reforço era claro e nun-
ca foi escondido: ter mais 
votos e eleger mais depu-
tados. Confrontados com 
os números das pesquisas 
desfavoráveis, os líderes 
foram sempre desvalori-
zando. “Não somos meros 
espetadores desta campa-
nha, somos construtores de 
um resultado que ainda não 
está fechado”, repetiu  João 
Ferreira. “A nossa pesquisa 
é no domingo“.

Cinco anos depois de a 
coligação ter elegido 3 eu-
rodeputados, os resultados 
mostram não só que não 
houve o esperado reforço 
como houve uma redução 
do número de eleitos. Des-
ta vez, e de acordo com os 
resultados apurados ao final 
da noite, apenas João Fer-

Noite de derrota na  CDU
reira e Sandra Pereira  vão 
para o Parlamento Europeu 
e os líderes da CDU tiveram, 
finalmente, de enfrentar o 
inadiável e de reconhecer a 
derrota da noite.

Quando Jerónimo de 
Sousa subiu ao palanque 
para admitir o resultado ne-
gativo, os gritos de “CDU! 
CDU! CDU!” já não vinham 
do fundo do peito. Eram ar-
rancados a ferros por alguns 
jovens da Juventude CDU, 
que acompanhavam os re-
sultados e que mesmo pe-
rante a evidente derrota as-
sumiram a missão de dar a 
alegria possível ao momento.

Jerónimo foi direto ao 
assunto,  “não só é parti-
cularmente negativo para a 
defesa dos trabalhadores e 
do país no Parlamento Eu-
ropeu como não correspon-

de ao apoio expresso na 
campanha como ao trabalho 
feito no PE e ao contributo 
decisivo do PCP e do PEV” 
nos avanços alcançados em 
Portugal.

Quando já eram conheci-
das as projeções, foi a vez de 
João Ferreira dar o corpo às 
balas e surgir perante os jor-
nalistas, visivelmente abalado 

com a derrota, para reconhe-
cer que o resultado era uma 
derrota. A palavra derrota não 
entrou no discurso do cabeça-
de-lista. Mas admitiu que o ob-
jetivo da CDU era eleger mais 
deputados, não parece confir-
mar-se um cenário de reforço 
da CDU no Parlamento Euro-
peu, a eleição não tinha corri-
do bem à CDU.

uma campanha de uma for-
ma tradicional, mas que tem 
de ser capaz de arranjar no-
vas formas de fazer campa-
nha, e sugere que terá algo 
na manga para fazer dife-
rente nas legislativas.

Muitos no partido cri-
ticaram o líder por fazer 
acordos com o PS, mas Rio 
vê nestes resultados uma 
legitimação de que esse é 
o caminho mais acertado. 
Diz que o resultado das Eu-
ropeias faz com que tenha 
mais convicção de que os 
partidos têm de ser capa-
zes de dialogar por Portu-
gal e fazer reformas que 
são decisivas para o futuro 
de Portugal. “O PS conse-
guiu passar a mensagem 
e nós não”, disse Rio, su-
gerindo que não foi eficaz 
hostilizar o PS. Rio já tinha 

dito na campanha que não 
se demitia, fosse qual fos-
se o resultado e por isso 
acredita que tem condi-
ções para levar PSD a um 
bom resultado nas legis-
lativas. E foi taxativo: “Eu 
não abandono”.  Antes de 
Rui Rio, falou Paulo Ran-
gel que começou por dizer 
que justificou a derrota com 
as “circunstâncias difíceis” 
em que o PSD chegou a 
estas eleições com novos 
partidos da área do PSD e a 
turbulência interna”. Rangel 
quis dizer que deu a cara, 
que avançou mesmo numa 
situação difícil sem calculis-
mos. Sobre o seu futuro po-
lítico, o candidato do PSD 
só deu a garantia de que os 
eurodeputados vão cumprir 
rigorosamente o mandato 
para que foram eleitos.

des, Graça Carvalho, Álvaro 
Amaro e Cláudia Monteiro de 
Aguiar.

O Bloco de Esquerda 
com 9,82% dos votos elegeu 
2 eurodeputados:

Marisa Matias e José 
Gusmão.

O CDU com 6,19% dos 
votos  elegeu também dois 
eurodeputados :

João Ferreira e Sandra 
Pereira.

O CDS-PP com 6,19% 
dos votos elegeu um euro-
deputado: Nuno Melo O PAN 
com 5,08% também elegeu 
um eurodeputado: Francisco 
Guerreiro
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Aniversário do ProgrAmA
PortugAl BrAsil Aqui AgorA

No último domingo foi 
realizada a festa do 38º 
aniversário do Progra-
ma Portugal Brasil Aqui 
Agora, na Casa da Vila 
da Feira e Terras de San-
ta Maria, onde se viram 
muitos sorrisos e alegria, 
numa tarde contagiante. 
O presidente da Casa, 
Ernesto Boaventura, às 
12hs, fez as honras da 
Casa e deu início ao al-
moço. 

Às 13 horas o casal 
radialista, Idália e Mane-
ca fez o agradecimento 
à Deus, diante da linda 
imagem de N. Srª de Fáti-
ma, ornada por lindas flo-
res brancas. Nesta hora, 
todos ficaram de pé e de 
mãos dadas e rezaram o 
Pai Nosso e a Ave Maria.  
D. Idália, muito emocio-
nada, agradeceu também 
a todos os presentes.

No decorrer da tarde, 
o Conjunto Amigos do 
Alto Minho botou todos 
para dançar. A grande fa-
dista, Maria Alcina, foi re-
cebida por aplausos e fez 
um belo show de fados. 
O show continuou com 
a Maria Alcina e  a par-
ticipação do mais novo 
cantor fadista Camilo Lei-
tão e  uma participação 
especial  do presidente 
da Casa do Porto Manuel 
Branco alegrando a to-

dos.  Flores foram entre-
gues às muitas senhoras 
presentes, como gesto de 
carinho e gratidão de Idália 
e Maneca ao público ou-
vinte que os acompanha 
no seu programa de su-
cesso em nossa colônia.   
O bolo da festa, que por 
sinal foi muito elogiado, 
foi  gentilmente oferecido 
por D. Lourdes e seu filho 
Henrique, proprietários da 
Confeitaria Santa Rita de 
Cássia,na oportunidade 
o casal Idália e Maneca 
agradeceram aos amigos 
que diretamente ou indire-
tamente prestigiam o tra-
balho do casal

Momento de fé, na Festa do 38º Aniversário do Programa Portugal Brasil Aqui Agora quando, Idália, 
muito emocionada fazia uma linda oração,com flores para os amigos e patrocinadores tendo ao seu 
lado o seu amor, Manuel Maneca, com filhos, Rosangela,Ronaldo, nora,Ana, e a linda netinha,Marcela, 
e amigos da Papelaria Danielle

A fadista Maria 
Alcina, radiante 
ao lado do ca-
sal de amigos 
dos diretores, 
do programa 

Portugal Brasil 
aqui  Aqora 

Idália e Mane-
ca e sua filha 

Rosângela

Bela homena-
gem prestada 
por Maneca e 
Idália à Nossa 

Senhora de 
Fátima. Vemos, 
ainda, o cônego 
Ablílio Vascon-
celos e partici-
pantes dessa 
linda festa em 

destaque d.Ilda 
Miranda com 
alinda idade 

102 de vida ao 
lado do seu 

filho nora e neto

Momento das homenagens aos patrocinadores e amigos,que durante os 38 anos sempre presente prestigiando o trabalho do casal Idália e Maneca,além de alguns patrocinadores como vemos na foto ; O casal 
Pindelo dos Milagres,Custodio Paiva,esposa d.Lurdes,comendador Afonso Bernardo Fernandes,esposa d. Flobela,José Leite,esposa D.Emilia,D. Maria Antonia Ribeiro,esposo Antonio Ribeiro,D.Maltilde,espo-
so,Alvaro D.Guilhermina,esposo Manuel Pinto Aires,Firmino e D. Olinda,Fatima e Pacheco,

Participação 
brilhante da 

fadista Maria 
Alcina na Festa 
de 38 Anos do 
Programa Por-

tugal Brasil Aqui 
Agora, amiga 
do Maneca e 
Idália sempre 

presente nestas 
comemorações

Quem 
também 

participou da 
Festa do 38º 

Aniversário 
do Progra-

ma Portugal 
Brasil Aqui 
Agora foi o 

cantor João 
Mossoró com 

uma boa 
apresentação

Panorâmica do salão da Casa da Vila da Feira e Terras de Santa 
Maria, totalmente lotado de repleto de “pés-de-valsa”

O Conjunto Amigos do Alto do agitou o salão com seu bailarico anima-
do, dando a animação geral para recordação e alegria do público

Presidente Ernesto Boaventura, com os amigos Antônio Silva, 
José Leite e esposa,Emilia, presidente da Casa do Porto, Manuel 
Branco e demais amigos

Linda imagem da fadista Maria Alcina, cantando para o seu público. 
Em destaque, Felipe Mendes –Jornal Portugal em Foco, Fernando 
Alves - Diretor Social Feirense, Ernesto Boaventura – pres. da Casa 
da Vila da Feira e conego Abilio Vasconcelos

O novo fadista Camilo Leitão, soltando a voz, com a fadista Maria 
Alcina. Ainda vemos Carol, filha do Camilo Leitão e o Dr. Fernando 
Carrasqueira

Presidente da Casa do Porto,Manuel Branco em participação es-
pecial, com a amiga Maria Alcina, na festa do Maneca, ao lado do 
amigo José Leite

Num destaque especial para o Jornal Portugal em Foco, Comenda-
dor Afonso Bernardo com sua esposa D. Florbela, e os filhos Dr. Ro-
berto Roçado, Dr. Sérgio Roçado, sua cunhada Mônica e sua neta 
Viviana acompanhados de Maria Alcina e sua filha Alcinéle
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Quando Camões viu a banda passar
O primeiro autor de letras musi-

cais a ganhar o mais importan-
te prêmio literário do planeta, o Nobel 
de Literatura, em 2016, foi o cantor e 
compositor ‘folk’ americano Bob Dylan, 
pseudônimo artístico de Robert Allen 
Zimmerman, de 78 anos, nascido numa 
família de origem russa judia, no Min-
nesota, ao Norte dos Estados Unidos. 
A escolha causou muita polêmica entre 
os críticos e grande surpresa no erudito 
universo das letras em todo o mundo – 
acirrando a controvérsia quando Dylan, 
após longo silêncio, se recusou a com-
parecer à Academia Sueca, em Esto-
colmo, no dia oficial da cerimônia, em 
10 de dezembro do mesmo ano. Quatro 
meses depois, po-
rém, o ídolo ‘folk’ 
iria à capital do 
país escandinavo, 
durante uma turnê, 
para receber a tão 
celebrada premia-
ção – que incluía, 
além da medalha e 
o diploma, um che-
que de oito milhões 
de coroas suecas 
(cerca de 2,8 milhões de reais). O se-
gundo cantor e compositor a conquistar 
um prestigioso galardão das letras, o 
cortejado Prêmio Camões, destinado 
aos escritores lusófonos, foi o carioca 
Francisco Buarque de Holanda, o Chico 
Buarque, no último dia 21 de maio, às 
vésperas de completar 75 anos, autor 
de A Banda, canção vencedora em 
1966 do memorável Festival da Músi-
ca Popular Brasileira, organizado pela 
Rede Globo. Ainda hoje A Banda é 
sucesso em diferentes países, den-
tre eles, a Itália, onde o artista morou 
em 1969, quando, desgostoso com o 
regime militar, se declarava ‘auto exi-
lado’ em Roma e morria de saudades, 
como confessava no Pasquim, de seu 
amado Fluminense. Ele influenciaria no 
seu ‘sabático’ romano dois caros ami-
gos: o festejado cantautore genovês, 
Lucio Dalla (1943 – 2012), e a célebre 
cantora lombarda, Mina, de 79 anos. 
Dono de inúmeras canções que mar-
caram época, entre as quais, destaco 
Roda Viva (1968), Tanto Mar (1975) 
e Morena de Angola (1980), Buarque 
de Holanda, como Dylan, embora, es-
sencialmente, autores musicais, são 
também escritores – considerados, em 
Estocolmo e Lisboa, criadores de novos 
modos de expressão poética no cenário 
da melodia. O brasileiro chegou a ob-

ter por três vezes, inclusive, o Prêmio 
Jabuti, tradicional galhardete das letras 
no País, com os livros Estorvo (1992), 
Budapeste (2004) e Leite Derramado 
(2010).

O Prêmio Camões, uma reve-
rência a quem chamamos de 

pai de nossa língua, Luis de Camões 
(1524 – 1580), autor de Os Lusíadas, 
foi idealizado em 1988 pelos governos 
de Portugal e Brasil, presididos à época, 
respectivamente, pelo socialista Mário 
Soares (1924 – 2017) e o poeta mara-
nhense José Sarney, de 89 anos, e é 
atribuído, todos os anos, alternadamen-
te, em cada um dos países. O primei-
ro vencedor foi o transmontano Miguel 

Torga (1907 – 1995), 
pseudônimo de 
Adolfo Correia da 
Rocha, que assina 
vasta obra, pontua-
da pelos magistrais 
16 volumes de Di-
ário (abrangendo o 
período de 1941 a 
1994), e, entre tan-
tos outros títulos, 
Novos Contos da 

Montanha (1944) e Poemas Ibéricos 
(1965). O anúncio de 2019 foi no Rio de 
Janeiro na Biblioteca Nacional, e o valor 
que Buarque de Holanda receberá é de 
100 mil euros (pouco mais de 450 mil 
reais) – fruto de doação compartilhada 
pelos dois países. Nestes 31 anos, de-
vido a escolha de Buarque de Holanda, 
o Brasil alcançou Portugal, contabilizan-
do 13 vitórias – sendo que em 2006 a 
antiga Metrópole dividiu o triunfo com 
Angola. O ganhador naquele ano foi o 
luso-angolano Luandino Vieira, heterô-
nimo de José Vieira Mateus da Graça, 
de 84 anos, natural da cidade portugue-
sa de Ourém - único agraciado com o 
Camões a rejeitar a homenagem. O pri-
meiro brasileiro premiado foi o poeta e 
diplomata pernambucano, João Cabral 
de Melo Neto (1920 – 1999), laureado 
em 1990. Três das nações lusófonas 
africanas venceram em duas ocasiões: 
Angola, com Pepetela, pseudônimo de 
Artur Pestana dos Santos (78 anos), em 
1997, e o já citado Luandino, Cabo Ver-
de, com Armênio Vieira (de 78 anos), em  
2009, e Germano Almeida (74 anos), em 
2018, e Moçambique, com José Cravei-
rinha (1922 – 2003), em 1991, e Mia 
Couto (64 anos), em 2013. Somente um 
escritor de idioma português foi honra-
do com o Nobel de Literatura, José Sa-
ramago (1922 – 2010), contemplado em 

1998 pela Academia Sueca, recebeu 
três anos antes o Camões.  

Buarque de Holanda é um dos 
maiores ícones de uma extra-

ordinária geração de compositores e 
cantores brasileiros, quase todos atin-
gindo os 80 anos, que deram régua e 
compasso àqueles anos de rebeldia 
– durante os inesquecíveis festivais 
promovidos pela TV Globo, no Rio de 
Janeiro, e a TV Record, em São Paulo. 
Surgiram nos palcos do Maracanãzinho 
e do Teatro Record, na paulistana Ave-
nida Brigadeiro Luis Antônio, os baianos 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, criadores 
do Movimento Tropicália, o mineiro Mil-
ton Nascimento, os cariocas Edu Lobo e 
Paulinho da Viola e os paulistas Geraldo 
Vandré e Rita Lee. Foram os sucesso-
res da Bossa Nova, que marcou o ritmo 
da virada dos anos 1950 e 1960, na voz 
intimista do prodigioso baiano João Gil-
berto (88 anos) e no piano sublime do 
carioca Tom Jobim (1927 – 1994). Buar-
que de Holanda resume, primorosamen-
te, a trajetória de vários gênios da músi-
ca nacional e, por isso, foi elevado, com 
toda a justiça, ao panteão dos grandes 
autores das letras camonianas.  

Dia 30.05.2019
Miguel Pedro Junior; Sr. Armando Henrique de 
Oliveira (diretor financeiro do Arouca); a jorna-
lista amiga Thais Matarazzo; Maria do Céu (Fi-
lha do amigo João Da Ana).
Dia 31.05.2019
Márcia Dias Duarte; Andréa Gamboa Cabral; Dr. 
Elisiário dos Santos Filho; Maria Alice Moraes Cor-
deiro (filha do falecido amigo Sr. Cordeiro); Da em-
presa de Transportes Cruz de Malta parabeniza-
mos o diretor Sr. José Lopes, e ainda a filha Nucha 
e o Sr. Marquezinni pelos respectivos aniversários; 
Comemora seus 82 anos de vida neste dia o amigo 
Sr. Joaquim Lopes Marinho Alves, Parabéns.
Dia 01.06.2019
Clara Lucinda Soares Duarte; Amílcar Casado 
(ex-presidente da Portuguesa de Desportos); 
Vladimir G. Lopes (Elos Sul); o Felipe Sardinha 
Gonçalves (Grupo Folc. Da Casa Ilha da Madei-
ra); Dr. Carlos Carreira; Cristina Pinho (esposa 
do amigo Oliveira ambos do Grupo Folc. dos 
Veteranos de São Paulo do Rotary Penha); data 
do aniversario da amiga Sra. Darci Marques 
(Diretora da Associação dos Poveiros de São 
Paulo e esposa do Sr. Manuel João Marques).
Dia 02.06.2019
Tatiana R. Martins (filha Luis Martins); Aniver-
sario de casamento dos amigos Dra. Marilene e 
Dr. Carlos Carreira.
Dia 03.06.2019
Isaias dos Santos Paulo (integrante do R. F. Al-
deias da Nossa Terra e do Grupo Folc. dos Vete-
ranos de São Paulo do Rotary Penha); Sra. Amé-
lia Grosso (filha do amigo Sr. José Grosso da Mira 
Assessoria); José Luis do Nascimento Santos (ex
-presidente da Casa de Portugal de Campinas); 
Maria Jose Marques amiga de longa data. 
Dia 04.06.2019
Tomaz Amiratti; Faria aniversario neste dia o fale-
cido Dr. Antônio Ermírio de Morais (ex-presidente 
da Beneficência Portuguesa de São Paulo).
Dia 05.06.2019
Aniversário de casamento dos amigos Antônio 
Rodrigues Ferreira (ex-Presidente do Elos Sul) 
e Sra. Patrocínia Ferreira; a amiga Margarete 
Paterno (que trabalha no Consulado Geral de 
Portugal em São Paulo); e Letícia Valpereiro 
(Integrante do Rancho do Arouca São Paulo 
Clube).
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O Grupo Trasmontano, fundado a 28 
de Maio de 1.932, acaba de chegar 
firme forte aos 87 anos de vida. Ao 
longo destes 87 anos, vem recons-
truindo sua história no mercado da 
saúde. É certo que o crescimento 
real do grupo, se deu nos últimos 
anos, especialmente com a aquisi-
ção do hospital IGESP, a ampliação 
da rede própria e a criação da FASIG 
– Faculdade de Ciências da Saúde 
IGESP, e para este ano, o projeto de 
construção com recursos próprios, 
da nova unidade do Hospital IGESP 
com cerca de 190 leitos no Município 
de Praia Grande, O Hospital IGESP, 
será erguido no Bairro Guilhermina, 
e o empreendimento trará para a re-
gião 1.500 empregos diretos e cerca 
de mais 3 mil indiretos cujo prefeito da 
região Sr. Alberto Mourão aplaudiu a 
iniciativa. Uma obra que se iniciará 
em julho próximo e levara 30 meses 
para sua conclusão. O hospital con-
tará com unidades de internação ge-
ral, obstétrica e pediátrica, Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 
pediátrica e neonatal, Centro Cirúrgi-
co com tecnologia para cirurgias de 
alta complexidade, amplo Centro de 
Diagnósticos e, agora, um moderno 
Centro Médico Ambulatorial.  A co-
memoração dos 87 anos se deu com 
a realização de uma sessão solene 
realizada num dos salões do hotel 
Maksoud Plaza e tivemos como res-

ponsável pelo cerimonial o Sr. Mar-
cos Antonio Pereira que anunciou a 
composição da mesa de honra: Sr. 
Fernando Jose Moredo Presidente 
do Grupo Trasmontano, Dr. Manuel 
Magno Presidente do Conselho da 
Comunidade, Dr. Paulo Jorge F. do 
Nascimento Cônsul Geral de Portu-
gal em São Paulo, Dr. Alcides Felix 
Terrível vice presidente do Grupo 
Trasmontano, Dr. Julio Cesar de M. 
Lobato CEO do Grupo Trasmontano, 
o orador da noite Dr. Roberto Costa, 
Sr. Julio João Miranda Presidente da 
mesa das Assembléias do Centro 
Trasmontano, Sr. Francisco Manuel 
B. de Morais Presidente do Conselho 
Deliberativo do Centro Trasmontano. 
A execução dos hinos de Portugal e 
do Brasil esteve a cargo Camerata 
Filarmônica de Indaiatuba. O Sr. Fer-
nando Jose Moredo, saudou a todos 
os ilustres presentes, e os integran-
tes da mesa de honra e disse:  “Hoje 
é um dia muito especial porque co-
memoramos 87 anos, maio de 1.932 
um grupo de abnegados portugue-
ses fundaram o Centro Trasmontano. 
Quero aproveitar para também fazer 
um agradecimento a todos os asso-
ciados do Trasmontano que pela 6.a 
vez me elegeram como presiden-
te da entidade. A minha entrada foi 
durante a crise de 1.996 quando fui 
nomeado gestor financeiro. Em abril 
de 1997 foi formada uma comissão 

O Vice Presidente do GRUPO TRASMONTANO Dr. Alcides Felix Terrível a 
esposa Sra. Maria Eugenia M. Terrível, o Prefeito de Praia Grande Dr. Alber-
to Mourão a esposa Sra. Maria Del Carmen e o conselheiro Sr. João da Ana.

Na mesa principal vemos o Sr. Fernando Jose Moredo Presidente do GRU-
PO TRASMONTANO, sua esposa e ilustres convidados.

No uso da palavra vemos o Prefeito de Praia Grande Dr. Alberto Mourão, o Pre-
sidente do Grupo Trasmontano Sr. Fernando Jose Moredo, o Vice presidente Dr. 
Alcides Felix Terrível, o CEO do grupo Dr. Julio Lobato e o radialista Elia Corrêa.

Com a atração da noite Sidnei Magal, vemos o Dr. Julio Cesar de M. Lobato 
CEO do Grupo Trasmontano, a esposa Sra. Andressa Lobato e sua mãe 
Sra. Laurinda Lobato.

Sr. Fernando José Moredo eleito pela 6.a vez Presidente do GRUPO TRAS-
MONTANO.

O Presidente do GRUPO TRASMONTANO Sr. Fernando Jose Moredo, o 
Cônsul Geral Dr. Paulo Nascimento, o vice presidente Dr. Alcides Félix Ter-
rível, os conselheiros Dr. Antonio Rodrigues, Sr. Abel Morais Lopes e o Dr. 
Fernando Ramalho Presidente do Conselho da Beneficência Portuguesa.

Reunidos vemos o Dr. Joel Cunha (Trasmontano Saúde) a esposa Dra. Ro-
sana Cunha, a Sra. Gisele Lopes (Sul América Saúde) o esposo Silvio An-
tonio – (SRG Assessoria e Consultoria), Sr. Sergio Silvestre (CNU Central 
Nacional Unimed) e esposa, o Sr. Vagner Nascimento (Omint Saúde) e a 
esposa, o Sr. Flávio Mendes (Bradesco Saúde) e esposa.

O Presidente do GRUPO TRASMONTANO Sr. Fernando Jose Moredo a 
esposa Sra. Maria Bernadete Moredo e o cantor Sidnei Magal.

O Vice Presidente do GRUPO TRASMONTANO Dr. Alcides Felix Terrível a 
esposa Sra. Maria Eugenia M. Terrível, os filhos Dr. Alberto, Dr. Daniel, Dra. 
Patrícia e as noras Dra. Cristiane e Ana Carolina.

Sr. Fernando Jose Moredo Presidente do GRUPO TRASMONTANO no uso 
da palavra e demais membros da mesa.

Aqui os formandos que receberam o certificado de conclusão Dra. Carolina 
B. Gomes, Dra. Larissa B. Pelegrino, Dra. Hee Jeung Hong e o Dr. Renan 
M. Silva, e ainda os médicos coordenadores Dr. Andrea Botoni, Dr. Norton 
Wagner Ferracini e o Dr. Marcelo Paiva.

Momento da Homenagem pelo GRUPO TRASMONTANO na pessoa do pre-
sidente Sr. Fernando José Moredo ao orador da noite Dr. Roberto Costa.

Grupo Trasmontano
87 Anos a Serviço da Saúde

E rumo ao novo hospital IGESP - Praia Grande
na qual eu fui eleito presidente, era 
uma junta governativa que durou 2 
anos. Em 1999 fui eleito pela primei-
ra vez para um mandato de 4 anos, 
depois veio 2003 e novamente 2007. 
Em 2011 foi eleito o Dr. Alcides. Em 
2.015 voltei à presidência e este 
ano, no último dia 22.05 fui  reeleito 
pela 6.a vez. Para mim é um motivo 
de orgulho, satisfação e de gratidão 
para com aqueles que confiam em 
mim. Sempre senti muita lealdade e 
confiança das pessoas para comigo. 
Fazem 4 anos que o país está em 
crise, mas nós continuamos como 
se nada houvesse, temos progredido 
muito e nossos sonhos estão sendo 
realizados, de forma lenta, gradual, 
porém de forma continua. Temos um 
grupo de colaboradores formado por 
pessoas profissionalizadas, capazes 
de gerir esta entidade, então eu devo 
muito a essas pessoas. Nos nossos 
colaboradores percebemos muito 
quando conversamos, que são pes-
soas que sentem como se a entidade 
fosse deles, isso para mim é um mo-
tivo de muita satisfação. Os fatos di-
zem mais que as palavras, e o nosso 
sucesso está ai par ser visto. Quero 
pedir a Deus, que continue nos aben-
çoando, e nos dê saúde e força, para 
continuar batalhando”.
O Dr. Manuel Magno, foi convidado a 
fazer a abertura dos trabalhos, e em 
seu pronunciamento concluiu: “são 
poucas as entidades que conseguem 
chegar a essa idade”. O Cônsul Ge-
ral Dr. Paulo Nascimento no uso da 
palavra disse:“Quero aqui saudar o 

Grupo Trasmontano pelo sucesso 
alcançado, os 87 anos falam por si. 
Sem falsos elogios, diria que não me 
surpreende atendendo àquilo que 
conheço, em termos de dinamismo 
da Comunidade Portuguesa de São 
Paulo.  Sobre a construção do novo 
hospital IGESP na Praia Grande 
que tomei conhecimento, tudo isto é 
sinal de um grupo dinâmico, gerido 
de uma forma que só pode ser mui-
tíssimo competente, por isso o meu 
respeito e consideração a todos”. 
O cerimonial apresentou a seguir, 
o vasto currículo do orador da noite 
Dr. Roberto Costa, que dentre suas 
diversas atividades, é Cirurgião Car-
diovascular especialista em Estimu-
lação Cardíaca Artificial, Diretor da 
Unidade de Estimulação Elétrica e 
Marcapasso do Instituto do Coração 
(InCor) do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, é o atual chefe 
do serviço de Estimulação Cardíaca 
do Hospital IGESP. O Dr. Roberto 
Costa, falou aos presentes sobre o 
gerenciamento das informações da 
saúde, no sentido de trazer uma me-
lhoria para a pesquisa, e uma melho-
ra da qualidade da medicina de uma 
maneira geral. O Dr. Fernando José 
Moredo homenageou o Dr. Roberto 
Costa, com uma placa alusiva aque-
la data. E pelo 4.o ano consecutivo 
foram celebradas as atividades aca-
dêmicas do IGESP/IBEPEGE nos 
programas de treinamento médico 
turmas de 2017/2019. Foram convi-
dados os médicos coordenadores: 

Dr. Andrea Botoni programa de nu-
trologia, Dr. Norton Wagner Ferraci-
ni, programa de Clinica Medica e  Dr. 
Irapuan M. Penteado, do programa 
de Cardiologia, representado nesta 
noite pelo Dr. Marcelo Paiva. Rece-
beram o certificado de conclusão os 
formandos: Dra. Carolina B. Gomes, 
a Dra. Larissa B. Pelegrino, a Dra. 
Hee Jeung Hong e o Dr. Renan M. 
Silva. Para o encerramento desta 
sessão solene, foi convidado o Dr. 
Manuel Magno, que parabenizou o 
Dr. Fernando J. Moredo, seus pares 
de diretoria, as equipes de trabalho e 
convidou a todos para um coquetel.
Jantar e Show 
E a festa comemorativa dos 87 anos 
do Trasmontano saúde, continuou 
no sábado, 25. A diretoria recebeu 
no moderno salão do Hotel Uni-
que, cerca 500 
convidados para 
um coquetel se-
guido de jantar, 
animados pela 
Banda Tap Jazz.  
O evento contou 
com a presen-
ça do radialista 
Eli Correia que 
chamou ao pal-
co a diretoria do 
Grupo Trasmon-
tano e o Prefeito 
do Município de 
Praia Grande 

Dr. Alberto Mourão. O prefeito em 
seu pronunciamento declarou sua 
admiração pela comunidade por-
tuguesa, pois também era neto de 
portugueses.  Agradeceu à diretoria 
por terem escolhido a Praia Grande 
para construir o melhor hospital da 
região e por criar centenas de novos 
empregos, e ainda que o Trasmon-
tano/IGESP irão fazer história na 
Baixada Santista. O Sr. Fernando 
Jose Moredo, presidente do Grupo 
Trasmontano, agradeceu a presen-
ça de todos e falou da seriedade, 
comprometimento e honestidade do 
prefeito de Praia Grande. A atração 
especial da noite ficou por conta do 
show do cantor Sidnei Magal, que 
apresentou seus eternos sucessos 
e animou os convidados até a ma-
drugada.
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Rui Gomes da Silva, 
vice-presidente do Ben-
fica, comentou, nas re-
des sociais, a final da 
Taça de Portugal, entre 
Sporting e FC Porto, e 
projetou, já, a Supertaça 
Cândido de Oliveira, que 
vai colocar frente a fren-
te águias e leões.

«A forma como dispu-
taram a final enraizou, 
por certo, em cada um 
de nós, a ideia de injusti-
ça de lá não termos che-
gado! E - mais ainda - de 

Depois de uma ascen-
são meteórica na primei-
ra temporada na equipe 
principal do Benfica, João 
Félix confessou, em entre-
vista à BTV, que conquis-
tar a Bola de Ouro é um 
dos objetivos, sabendo 
das dificuldades para o 
conseguir.

 «Se tenho o sonho de 
ganhar a Bola de Ouro? 
Claro. Acho que todos os 
jogadores têm. A Bola de 
Ouro é o ponto máximo 
de um jogador em termos 
individuais, por isso claro 
que gostava. Quem é que 
não gostava de ganhar?», 
confessou.

 Sobre as dificuldades, 

«O ‘FUTEBOL PORTUGUÊS’ ANDA MORTINHO
POR OFERECER UM CAMPEONATO AO SPORTING»

«GANHAR A BOLA DE
OURO? CLARO QUE GOSTAVA!» 

ao longo da temporada.
 «E, com isso, con-

seguirem ter Bruno Fer-
nandes como o médio 
europeu mais goleador 
na Europa sei lá desde 
quando. O problema - 
para eles - é que, para 
o ano não o terão a ele 
nem tantos pénaltis a 
favor! Mas lembram-se 
... da minha previsão? 
O ‘futebol português’ 
anda mortinho por ofere-
cer um campeonato ao 
Sporting. Vão por mim 
...», sublinhou Rui Go-
mes da Silva.

Félix falou ainda sobre a 
real possibilidade de con-
quistar o prêmio. «Não 

sei... Muitos jogadores 
vão aparecer, não esta-
mos sempre na mesma 

forma, mas claro que gos-
tava de ganhar esse títu-
lo», atirou.

GELSON 
MARTINS EM 
DEFINITIVO 
NO MÔNACO

Não ata nem desata 
o nó à volta das nego-
ciações entre Benfica 
e Barcelona por causa 
do guarda-redes Jasper 
Cillessen. O clube culé 
pretende encaixar €20 M 
pelo internacional holan-
dês de 30 anos, admite a 
inclusão de jovens péro-
las do Seixal num even-
tual negócio, mas alguns 
dos nomes atirados pelo 
clube catalão para cima 
da mesa foram pura e 
simplesmente rejeitados 
pelo Benfica.

 Que não disse não, 
apenas deu conta ao 
Barça de que os nomes 
em questão eram ava-
liados em €30 M, pelo 

que os catalães, além 
de Cillessen, teriam ain-
da de pagar €10 M ao 
clube da Luz.

Ou seja, há várias 
pedras no caminho para 
chegar até Cillessen 
apesar dos contatos 
diretos da SAD com o 
empresário do jogador 
e A BOLA apurou, até, 
que nesta altura o go-
leiro holandês, habitu-
al suplente do alemão 
Ter Stegen na baliza da 
equipe de Messi e com-
panhia, estará mais per-
to de rumar à Premier 
League, onde tem sido 
apontado ao Manches-
ter United, e não só, do 
que à Luz.

HÁ PEDRAS NO CAMINHO
DE CILLESSEN PARA A LUZ

O Nápoles pediu de-
masiado por Kalidou Kou-
libaly e o Manchester 
United virou a página de 
imediato. Segundo noticia 
o diário britânico Mirror, 
Rúben Dias é agora o alvo 
dos red devils.

A abordagem feita junto 

do Nápoles por Koulibaly 
terá rondado os 85 milhões 
de libras (cerca de 96 mi-
lhões de euros), mas o clu-
be italiano tem a fasquia 
mínima num patamar bem 
mais elevado para deixar 
sair o defesa senegalês.

«Assim, o foco do gi-

gante da Premier League 
voltou-se firmemente para 
o internacional português 
Rúben Dias», escreve o 
Mirror, salientando que o 
defesa do Benfica tem me-
nos seis anos de idade que 
Koulibaly e custará consi-
deravelmente menos.

O jornal britânico recor-
da que o Benfica recusou 
30 milhões há cerca de um 
ano pelo jogador da parte 
do Lyon, mas acredita-se 
que poderá aceitar uma 
proposta caso atinja o dobro 
desse valor, ou seja o valor 
da cláusula de rescisão.

MANCHESTER UNITED VIRA-SE PARA
A LUZ APÓS RECUSA POR KOULIBALY

não a termos ganho (…) 
Por isso por mim jogava 
já a Supertaça! Contra 
um Sporting que vai, por 
certo, perder a sua gran-
de referência. Grande no 
jogo, grande na lideran-
ça, grande na personali-
dade e grande no discur-
so», escreveu, no blogue 
Novo Geração Benfica, 
assinalando os «15 pe-
náltis a favor (a acreditar 
nos diferentes órgãos de 
comunicação social) que 
o Sporting teve a favor» 

Poucos dias após o 
Atlético Madrid ter pago 
22,5 milhões de euros ao 
Sporting por Gelson Mar-
tins, resolvendo a ques-
tão burocrática da resci-
são unilateral do extremo 
com os leões no verão 
passado, o internacio-
nal português prepara-se 
para assinar em definitivo 
pelo Mónaco.

Depois de meia tempo-
rada de empréstimo nos 
monegascos por parte 
dos colchoneros (apontou 
quatro golos e fez uma 
assistência em 16 jogos 
na liga francesa), Gelson 
irá, então, permanecer 
no emblema gaulês. A 
informação foi avançada 
aos sócios por Oleg Pe-
trov, diretor-geral, durante 
uma assembleia geral do 
clube.



A Taça de Portugal 
de 2019 segue para Al-
valade. Um ano depois 
de ter caído frente ao 
Aves, o Sporting bateu 
o FC Porto na final da 
competição nas grandes 
penalidades (2-2 nos 
120 minutos; 5-4 nas 
grandes penalidades). 
Renan defendeu o pe-
nálti de Felipe Andrade e 
Luiz Phellype converteu 
a grande penalidade de-
cisiva.

Soares abriu o marca-
dor para os dragões aos 
41’, mas um auto-golo de 
Danilo Pereira empatou a 
partida antes do interva-
lo. Bas Dost adiantou o 
Sporting ao 11.º minuto 

REDENÇÃO DO LEÃO UM ANO DEPOIS E
LUIZ PHELLYPE VESTE A PELE DE HERÓI

À entrada para esta 
final da Taça de Portu-
gal, Sporting e FC Porto 
estavam empatados no 
número de troféus com 
16 troféus cada um. O 
triunfo nas grandes pe-
nalidades (2-2, 5-4 gp) 
isolou a formação leo-
nina no segundo lugar 
do ranking de vencedo-

SPORTING ULTRAPASSA
FC PORTO NO NÚMERO

DE TROFÉUS
res da prova.

No total, o Spor-
ting passa a somar 17 
taças e encontra-se a 
nove do Benfica, recor-
dista da Taça de Portu-
gal com 26 conquistas. 
Quanto ao FC Porto fi-
ca-se no terceiro lugar 
com 16 troféus, segui-
do de Boavista 

do prolongamento, com 
Felipe a atirar o encontro 
para grandes penalida-
des no último minuto do 
encontro. 

Nas grandes pena-
lidades, Soares, Danilo 

O FC Porto não vence uma ronda a en-
volver grandes penalidades desde 20 de ja-
neiro de 2010, quando bateu o Belenenses 
nos oitavos-de-final da Taça de Portugal 
por 10-9, depois de igualdade a duas bolas 
no final da partida e uma incerteza brutal 
relativamente ao vencedor, com  a discus-
são a chegar aos 30 penáltis.

O triunfo no Restelo abriu um precedente 
que nessa ocasião era obviamente impossí-
vel imaginar que teria sequência tão longa, 
mas a verdade é que nas rondas disputadas 
de 2010 até agora o dragão perdeu sempre a 
possibilidade que se abria de ganhar da linha 
dos 11 metros.

UM DRAMA SEM FIM À VISTA

Pereira, Adrian Lopez 
e Hernani converteram 
para os dragões, com 
Pepe e Felipe Andrade a 
desperdiçarem. Na turma 
de Alvalade, Bas Dost 
desperdiçou o primeiro 

mas cinco conversões 
consecutivas, por Bru-
no Fernandes, Mathieu, 
Raphinha, Coates e Luiz 
Phellype valeram a 17ª 
Taça de Portugal da his-
tória do Sporting.

Um ano depois de 
ter chegado ao FC Por-
to, Éder Militão está de 
malas feitas para rumar a 
Espanha, onde irá repre-
sentar o Real Madrid.

A final da Taça de 
Portugal, frente ao Spor-
ting, foi o último jogo do 
defesa brasileiro de dra-
gão ao peito.

Nas redes sociais, o 
jogador, de 21 anos, dei-
xou sentida mensagem 
de despedida ao clube 
que lhe abriu as portas 
do futebol europeu.

«Desde a minha che-
gada ao FC Porto senti-
me em casa e fui muito 

MILITÃO DESPEDE-SE COM
MENSAGEM EMOCIONADA

bem recebido por todos 
os adeptos, companhei-
ros de time e profissio-
nais do clube. A minha 
adaptação ao clube e à 
cidade foi única. Foram 
9 meses de muita ale-

gria, comprometimento, 
gratidão e principalmen-
te aprendizagem. Todos 
os fãs nas ruas, nos es-
tádios, mensagens de 
carinho... Vou lembrar e 
ser grato por vocês para 

sempre! Aprendi e evo-
luí como ser humano e 
como profissional. Com 
os meus erros, aprendi 
que nunca devemos bai-
xar a cabeça e não desa-
nimar. No FC Porto con-
segui realizar os meus 
sonhos de infância, servir 
a seleção brasileira e jo-
gar uma Champions Lea-
gue. Despeço-me deste 
grandioso clube com a 
certeza de que dei sem-
pre o meu máximo por 
essa camisola. Levarei 
para sempre o FC Porto 
no meu coração! Até bre-
ve», escreveu Militão, no 
Twitter.

A s  e l e i ç õ e s 
para os órgãos so-
ciais da Liga Portu-
guesa de Futebol 
Profissional (LPFP) 
para o quadriénio 
2019/2023 vão re-
alizar-se em 12 de 
junho de 2019, no 
Porto, informou 
hoje o organismo 
no sítio oficial na 
Internet.

O presidente 
da Mesa da As-
sembleia Geral da 
LPFP, Mário Cos-
ta, indicou que a 
assembleia elei-
toral terá início às 14:30, 
com a abertura das urnas, 
encerrando às 17:30, com 
a conclusão da votação 
para os seguintes órgãos: 
Presidente da Assembleia 
Geral e membros da res-
petiva Mesa, Presidente 
da Liga, Conselho Fiscal 
e Conselho Jurisdicional.

A data de entrega das 

candidaturas está mar-
cada para 07 de junho 
de 2019, entre as 10:30 
e as 13:30, e as eleições 
serão efetuadas em listas 
únicas para cada órgão, 
com exceção do Con-
selho Jurisdicional, não 
sendo obrigatória a apre-
sentação de candidaturas 
a todos os órgãos.

Eleições para a Liga de
clubes marcadas para

12 de junho

Praça da Bandeira,  201
rio de Janeiro
((21) 2273-7647

O Rampinha oferece um ambiente muito convidativo e muito 
aconhego. Possui um cardápio repleto de variedades e diversos

pratos de bacalhau, além de uma adega climatizada que 
disponibiliza mais de 50 rótulos de vinhos. Venha conhecer!
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MANIFESTAÇÕES

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

Aqueles que acompanham minha trajetória 
política conhecem meu posicionamento. Nun-
ca voltado para extremos, quer de direita ou de 
esquerda. Atenta, e assessorada por uma boa 
equipe técnica, nosso mandato acompanha 
com responsabilidade o orçamento municipal e 
as ações do prefeito, fiscalizando com rigor o 
uso indevido das verbas públicas; além de uma 
contínua preocupação com as pessoas menos 
favorecidas, legado deixado por meu inesquecí-
vel marido, deputado Gerson Bergher, de aben-
çoada memória. Entretanto, sem abrir mão de 
minha coerência, há duas semanas atrás, dian-
te dos movimentos nas ruas, me posicionei con-
trária ao contigenciamento e possíveis cortes 
na educação, impostos pelo governo federal. 
As  manifestações representam 

 a liberdade e diversidade de pensamento 
e merecem o respeito de todos nós. As de do-
mingo passado, focadas na reforma da previ-
dência, no pacote anticrime e em apoio ao pre-
sidente Bolsonaro, levaram o recado daqueles 
que desejam que o Brasil não vá para o bura-
co e volte a crescer! Claro, com o necessário 
debate, para que os mais pobres não venham 
a pagar a conta. Quem ganha mais tem que 
pagar mais. É dever e obrigação dos deputa-
dos a realização desse debate - que precisa 
ser rápido! Aplaudo o presidente, ao se mani-
festar contrário àqueles que pretendiam ir para 
as ruas pregar o fechamento do Congresso e 
do STF. Reforçou com sua posição o valor da 
democracia. O verde e amarelo nas ruas emo-
cionou. Afinal, todos somos a favor do Brasil.

ElEiçõEs no Consulado dE
Portugal no rio dE JanEiro

Foi realizado, no último fim de 
semana, dias 25 e 26 deste mês 
de maio, as eleições para o Parla-
mento Europeu. No Rio de Janeiro 
os votos foram depositados nas 
urnas portuguesas no Consulado 
Português do Rio de Janeiro, no 
anexo ao lindo Palácio São Cle-
mente, onde diversas autoridades 
estiveram presentes, assim como 
flagramos neste flash do deputado 
da Emigração de Portugal, Dr. Car-
los Páscoa e o mesário, o provedor 
e empresário José Queiroga.
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Açorianos louvam o Senhor

Como é tradicio-
nal, foi realizado no 
último domingo, a 
Missa em Louvor ao 
Senhor Santo Cristo 
dos Milagres, em sua 
bonita Sede Social, 
situada na Av. Melo 
Matos. O Ato Religio-
so teve início por vol-
ta das 11:30hs, com 
a presença de dire-
tores, associados e 
convidados que, jun-
tos, louvaram o Se-
nhor Santo Cristo dos 
Milagres. A seguir ao

Destacamos na celebração religiosa, o vice-presidente Álvaro Mendonça e sua esposa 
Laura Mendonça e a diretora Rose, atentos ao momento de oração

Durante a liturgia vemos o presidente Leonardo Soares 
e sua esposa, a primeira-dama Patrícia Soares num mo-
mento de contrição

Vindo diretamente dos Açores, os cantadores Paulo Miranda, Vasco Daniel, José Dan-
tas, Helder Pereira e os tocadores Emanuel Coelho e Carlos Sousa para esta festa tão 
significativa para os açorianos

Aspecto da Missa Solene com os diretores, vice-presidente Álvaro Mendonça, sua es-
posa Laura,  diretores,Amaro Costa e Rose
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 Santo Cristo dos Milagres
Ato religioso, foi ofe-
recido um delicioso 
almoço com pratos 
típicos regionais, al-
catra açoriana, filé 
de frango à milanesa 
e saladas diversas. 
Alegrando a tarde, 
tiveram início as tra-
dicionais cantorias 
dos Açores, com a 
presença dos can-
tadores, vindos di-
retamente dos Aço-
res, Paulo Miranda, 
Vasco Daniel, José 
Santos, Helder Pe-
reira, e os tocado-
res Emanuel Coelho 
e Carlos Sousa que 
encantaram o pú-
blico presente. Uma 
bela apresentação 

que aconteceu às 
17hs, abrilhantando 

e iniciando as festivi-
dades em Louvor ao 

Divino Espírito Santo 
com a reza do Terço.

Momento quando o G.F. Padre Tomas Borba, terminado 
o Ato Religioso, encaminha-se para o Salão Social

Num close para o Portugal em Foco, os diretores, vice-presidente Álvaro Mendonça, 
presidente Leonardo Soares, Magali Alves, Amaro Costa  

Início da celebração com o padre Rones, componentes do G.F. Padre Tomás Borba, 
trajados à “carater” e seus estandarte

Aspecto do delicioso Buffet Açoriano com diversas variedades de muito bom gosto, 
atraindo convidados de bom paladar 
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Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
MEU CORAÇÃO É ENORME
DE TAMANHO SEM IGUAL

NELE CABE O MUNDO INTEIRO
MEU BRASIL, MEU PORTUGAL.

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.

cHÁ daS maRIaS

Maneca
maRIa alcINa, fadISta 

de SemPRe, com 
caNtoR João moSSoRó

Domingo passado, na Casa Vila da Feira e Terras de San-
ta Maria, linda Festa em comemoração aos 38 anos do 
nosso Programa: Portugal Brasil Aqui e Agora, que vai ao 
ar, todos os Sábados, pelas ondas da Metropolitana. Este 
registro fotográfico, onde vemos Sr. Eduardo Rocha, D. 
Vandinha, D. Idália e Sr. Ernesto Boaventura ( Presiden-
te), para Louvarmos Deus e Nossa Senhora,  pedir muita 
saúde por todos os presentes, em especial ao nosso amigo 
Eduardo, que algum tempo, vem-nos preocupando muito, 
com  relação à saúde. Mas, mesmo assim, sem fazer o que 
gosta, trabalhar pela Comunidade, ficou sentado, com sua 
querida esposa; D.Vandinha. Para nossa alegria, estiveram 
presentes ao evento.  Amigo Eduardo, daqui para frente, 
vai ser só alegria, são nossos votos, mas levando à sério, 
as recomendações médicas. Parabéns  ao Casal  amigo, e 
muita saúde.

dIa daS mãeS, Na camaRa doS 
VeReadoReS, com mINHa amada 

fIlHa alcINélI almeIda

lINdoS e SaNto VISual, com louVoR e agRadecImeNto

Domingo passado, os Diretores do Programa 
Portugal Brasil Aqui e Agora  e Diretoria da 
Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, 
proporcionaram a todos os presentes uma lin-
da Festa, comemorativa aos 38 anos, deste 
considerado Programa. Como vemos neste 
cenário  fotográfico, parte de uma linda família 
que, normalmente se faz presente, aos bons 
acontecimentos da Comunidade Luso-Brasi-
leira: a esquerda vemos,   Dr. Sérgio Fernan-
des Roçado, seu  irmão, Dr. Roberto Roçado, 
Papai - Comendador: Afonso Bernardo Fer-
nandes, esposa, D. Florbela, Sentados: o neto 
Vinícius com seu Filho, Bernardo Fernandes, 
João e Roberta.  Para todos, o meu carinho, 
com o desejo de muita saúde  

deStaque da SemaNa, famílIa feRNaNdeS e Roçado.

eleIçÕeS PRÁ uNIão euRoPeIa, No coNSulado de PoRtugal. RJ.

doceS do euRIcodestaque Único, na festa comemorativa aos 38 anos de Radio

Pé de Valsa da Semana com louvor

Parabéns, querida Ilda Miran-
da pela linda e carinhosa fa-
mília que a senhora tem, mas, 
com certeza, pelos seus pró-
ximos 103 Anos de idade. Sr. 
Leitor, não acha que pode ser 
considerado, destaque úni-
co, pois em junho,  se Deus 
quiser D. Ilda vai Completar 
103 anos. Que maravilha! Ca-
becinha maravilhosa. Muitos 
podem dizer que tratar bem 
é  obrigação, deveria ser, pois 
alguns não dão a mínima, por 
isso, minha homenagem ao 
grande filho; Dr. Américo e 
sua esposa, D. Sandra, um 
exemplo, Na sequência, ao 
lado de muitas flores e outra linda flor, D. Ilda Miranda que conhecemos a mais de 
40 anos. O nosso beijinho e que Deus lhe abençoe é o nosso desejo  e um grande 
abraço ao distinto casal, ainda vemos à direita, seu neto e sua simpática  namorada, 
Parabéns.

família Simões, na festa do Programa: Portugal Brasil aqui e agora 

Obrigada ao queri-
do Eduard Fernan-
des, Dr Hhilham 
e toda a equipe 
dessa maravilhosa 
clinica de estética, 
pelo lindo evento 
em homenagem 
à nossa senhora 
de Fátima e mês 
de Maria. MUITAS 
BENÇÃOS.

doIS HomeNS ImPoRtaNteS e admIRÁVeIS 
do NoSSo queRIdo PoRtugal

No belíssimo evento da 
Maison Meier Beleza e 
estética, não podiam fal-
tar os deliciosos doces 
portugueses: Pastel de 
Belém e Barriguinha de 
Freira, além do Vinho do 
Porto D. José. CD. Fado 
e Choro, Bolo maravilho-
so e muito mais. TARDE 
INESQUECIVEL!

Fui cumprir  o meu dever cívico de cidadã portugue-
sa. Fui recebida com muito carinho e alegria por todas 
as  pessoas que Estavam trabalhando. É maravilhoso 
encontrar amigos em qualquer lugar onde chegamos. 
Só fiquei triste, por sentir que a afluência de eleitores  
deixou a desejar. Enfim, fica na consciência de  cada 
um. na hora de colocar a cédula na urna e fizemos 
questão de fotografar, confirmando o patriotismo. Na  
foto Maria  Alcina com o voto, Alice Abreu, minha filhi-
nha do coração, Paula  Bitteti,  Cristina Castro, filha 
do saudoso Vasquinho da Tap. Tininha Vieira, minha 
filhinha loura,  a elegante e sempre sorridente Guio-
mar Bitteti e mais uma amiga querida. Sensação e 
alegria do dever cumprido, em pról do nosso amado 
Portugal e seu povo. Muitas bençãos.

cHÁ com maRIa, Na maISoN meIeR
Um grupo de amigos que 
participou do “Chá com 
Maria”. Minha filha do co-
ração Fátima Pinheiro, 
Maria Alcina, Sr. Valter 
e sua esposa Maria, da 
Casa do Porto, D. Ausen-
da, vizinha querida, com 
sua irmã, residente  em 
Buenos Aires, e a  filha de 
D. Ausenda TARDE MA-
RAVILHOSA.

lÚcIa gRaNIto e oRlaNdo, famílIa felIZ
A minha querida amiga, irmã, Lúcia Granito, muito 
feliz com seu esposo Orlando, graças à Deus, Já 
refeito do susto que nos deu. Podemos vê-los junto 
com seus dedicados filhos. Ivo, Ivan, Gilberto e seus 
papais. MUITAS BENÇÃOS ABRAÇOS FADIS-
TAS.

Meus amigos, nestes 38 anos  de comunicação sempre apa-
recem coisas novas, que alegram nosso coração. Domingo 
passado, na festa comemorativa, realizada na Casa Vila da 
Feira e Terras de Santa Maria, a presença de  um casal, 
que foi convidado do Geovane. Podemos ver nesta foto, Sr. 
Fábio, esposa,  D. Márcia, que deram um “Show” na dança  
e simpatia. Parabéns amigos. Pelo que me contaram,  pela 
primeira vez, participaram de uma festa num Clube Luso
-Brasileiro. Quero vê-los mais vezes. Não posso deixar de 
publicar,  que o Sr. Miranda, pai do grande dançarino, falou-
me com alegria, que o maior amigo dele,  era Português. 
Meu amigo, pode continuar  porque cada vez mais, estamos 
irmanados por muitas coisas, principalmente, pela língua e 
pela palavra família, isto para quem quer, não é ? muitos 
abraços e muita saúde

O nosso Presidente 
da Republica Por-
tuguesa, Marcelo 

Rebelo de Sousa, e o 
grande Visiense De-

putado, José Cesário, 
meu grande amigo.
ABRAÇOS FADIS-

TAS.

Foi  linda a festa de ho-
menagem ás mães pela  
vereadora Teresa Ber-
guer, como mãe coruja 
que sou, não poderia  dei-
xar de divulgar esta foto, 
com a minha menina que, 
como sempre, se esmera 
em fazer o melhor. MUI-
TAS BENÇÃOS, FILHA 
ADORADA.

Mais um grande amigo na minha caminhada, o Dr. João 
Morgado, Chefe de Gabinete da Câmara de Belmon-
te, (terra de Pedro Alvares Cabral). Conhecemo-nos na 
Casa do Minho, na deliciosa Costelada  Gaúcha. Uma 
pessoa super agradável, no aspecto cultural e grande ser 
humano. Obrigada, Igor Lopes, por  nos apresentar, gen-
te importante como você. MUITAS BENÇÃOS.

em Boa comPaNHIa, com o eScRItoR, 
PolItIcoe PeSquIZadoR, João moRgado

geNte ImPoRtaNte que eu amo
Na Câmara dos Vereadores, homenagem de Te-
resa Bergher às Mães de todas as classes, sem 
diferenças. Eu e Neumara Coelho, tivemos a sor-
te de cantar, acompanhadas pelo grande Maestro, 
Haroldo Braga. Na foto: Maestro Haroldo,  Maria 
Alcina, Neumara  Coelho  e seu esposo Fernan-
do, Diretores do Programa Radiofônico, Momento 
Beirão, na Rádio Metropolitana, aos sábados às 
dezoito horas. Obrigada Senhor.

Domingo passa-
do, na linda festa 
alusiva aos 38 
anos de Radio, 
Portugal Brasil 
Aqui e agora, tive-
mos momentos 
de muita alegria. 
Como vemos na 
foto, a estimada 
Fadista de sem-
pre,  Maria Alcina, 
recebendo os pa-
rabéns  do cantor 

João Mossoró, como se diz, “Gentileza gera Gentileza”. Maria 
Alcina, também o  cumprimentou e parabenizou-o  pela linda 
música,  coração Português. Maria Alcina, sempre gentil, che-
gou até a mesa do mais novo Fadista, da nossa Comunidade, 
Camilo Leitão (o Camilinho) que também cantou, e depois foi 
a vez, do Sr. Manuel  Branco, Presidente da Casa do Porto, 
que  deu o seu recado. Nesta hora percebemos o quanto te-
mos grandes festas, num ambiente tremendamente Familiar. 
Estimada Maria Alcina, que Deus lhe dê muita saúde, exten-
siva a toda a família e obrigado, pela nossa amizade.  Agora 
uma dica, vale apena adquirir o CD do grande João Mossoró, 
para escutar musicas e o Hino, Coração Português. 

Na nossa festa de aniversário, tive 
o prazer de receber na Casa Vila da 
Feira, meu amigo e colega de rádio 
Antônio Simões junto à sua querida 
família. Podemos ver nesta foto: à 
esquerda a jovem Senhora, Carol, 
esposa da revelação da Comunica-
ção Luso- Brasileira,  amigo Simões 
Júnior, sua digníssima mamãe, D. 
Marilene. Agradeço, de coração a 
presença destes tão queridos ami-
gos com o desejo de muita saúde 
para esta linda família

amigos que levaram abraços e Receberam 
abraços, gentileza gera gentileza

Com muita alegria, faço esta publica-
ção, e porque ?  eu sempre fui, e sem-
pre serei, torcedor pelo bem estar e 
pela saúde de um irmão, como vemos 
neste Lindo Cenário  fotográfico, ao 
fundo da mesa, Dona Maria Antónia, 
com seu maridão Antônio Ribeiro, que 
nos deu alguns sustos, mas graças a 
Deus, de volta a sua vida normal, por 
isso, parabenizo a Senhora também, 
Porque quando nós, temos grandes 
mulheres do lado, e vice versa, é ma-

ravilhoso. Parabéns para os dois aniversariantes, os amigos, Antônio Ribeiro e também Sr. 
Elidio e registrando as pessoas que completem  d a mesa,  esquerda, Sr. Antônio Vieira, 
a direita Dona Conceição Caridade, do conjunto amigos do alto Minho, Dona Emília Vieira 
e Dona Getrudes, a Excursionista para a Igreja Nossa Senhora de Fatima, no Recreio. 
agradeço a Deus pela recuperação do amigo, Antônio Ribeiro, e muita saúde para todo o 
grupo, o  desejo da família Jornal Portugal em Foco .
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Aniversário do Programa Portugal Brasil Aqui Agora
Domingo para lá de especial na 

Casa da Vila da Feira, com a tradicio-
nal Festa de Aniversários dos 38 Anos 
do Programa Portugal Brasil Aqui 

Agora, dos radialistas Idália e Ma-
neca, que receberam a Comunidade 
Portuguesa com um enorme carinho, 
como podemos ver nesta página.

Fadista Maria Alcina cantando para os amigos, junto a 
este casal tão participante

O distinto casal, Vanda e Eduardo Rocha, 
presença marcante na Festa do Programa 
Portugal Brasil Aqui Agora neste evento de 
aniversário

Prestigiando o aniversário do Programa Portugal Brasil Aqui Agora, o 
empresário Belmiro Loureiro com sua esposa,Alda, filha Andreia Cristi-
na   e a netinha Juliana Loureiro Pinheiro

Linda imagem do casal, D. Guilhermina e Manuel Pinto Aires, da conceituada Flora 
Santa Filomena, com seus familiares e amigos numa das mesas mais alegres do even-
tos

Sempre incan-
sável, vemos 

aqui, a primeira 
dama feirense, 

arrumando 
um tempinho 

para almoçar, 
ao lado de seu 
marido, Camilo 

Leitão, e o 
vice-presidente 

Antônio Silva

Mesa da família transmontana do presidente Ismael Loureiro, 
D. Sineide, Sandy, filha do casal, o vice-presidente Brites, sua 
esposa D. Irene e o amigo José Matos dos Reis

Gente boa e amiga prestigiando o domingo festivo na 
Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria. Na foto, 
as meninas da comunidade e o segurança e o  Coutinho

Mais gente fina e especial na comemoração dos 38 
anos do Programa Portugal Brasil Aqui Agora. Na 
foto, D. Eva sua filha Adriana deu genro Guilherme
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Modo de preparar:

Leila Monassa 

GELADO DE CAFÉ

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

Tel 2108-6455

Quando for ao  
Casashopping, Que 

tal um deliCioso 
almoço?!

Experimente! Você vai gostar!

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

MAIO – 31 – Sexta-Feira – 20hs – Fado Vadio com Vic-
tor Lopez no Restaurante Costa Verde. O guitarrista Victor 
Lopez apresentará no Restaurante Costa Verde grandes 
sucessos do Fado nas vozes de vários convidados.
JUNHO – 1 – Sábado – 19hs – Grande Arraial Minhoto 
- Santoinho. Tradicional festa típica portuguesa, regada a 
sardinha portuguesa, febras, drumet de frango e linguiças 
assadas na brasa. Delicie-se também com batatas e cebo-
las cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradicionais caldo 
verde e broa de milho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos 
de vinhos servidos bem geladinho. Para animar a festa os 
conjuntos “Amigo do Alto Minho” e “Trio Josévaldo”. O fol-
clore minhoto, além do som dos Bumbos e Gigantones, e 
as “Marchas luminosas”.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730

JUNHO – 2 – Domingo – Sede Social – 12hs – Almo-
ço Convívio em homenagem ao  Aniversário dos Ranchos 
Folclóricos da Casa de Viseu. Churrasco com Picanha, 
sardinha na brasa, febras, filé de peixe à dorê, purê de ba-
tata, filé de frango a milanesa, uma maravilhosa mesa de 
frutas e outros pratos variados da culinária Viseense, tipo 
Self-service e no final um delicioso caldo verde. Baile ani-
mado pelo conjunto Amigos do Alto Minho. Apresentação 
dos Ranchos Folcloricos Mirim,, Velha Guarda e Adulto da 
Casa de Viseu

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 participação 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 – 2 – Domingo – 12hs –  Festival de Folclore 
Português. Almoço Social. Salão Nobre. Cardápio Va-
riado. Música por conta do Conjunto Som e Vozes. Às 
14:30hs. Ordem de Apresentação. 1- Grupo Folclórico Al-
meida Garrett, 2- Rancho Folclórico Guerra Junqueiro, 3- 
Rancho Folclórico  Vasco da Gama. 4 - Rancho Folclórico 
Camponeses de Portugal, 5 - Grupo Folclórico Armando 
Leça. 6 - Rancho Folclórico Maria da Fonte. 7 - Rancho 
Folclórico  Benvinda Maria, 8 - Rancho Folclórico Luís de 
Camões. 9 - Rancho Folclórico Eça de Queiróz, 10 - Ran-
cho Folclórico Serões das Aldeias, 11 - Rancho Folclórico 
da Casa de Viseu, 12 - Rancho Folclórico Fausto Neves, 
13 - Rancho Folclórico Arouca Barra Clube.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca - Tel: 2284-7346
JUNHO – 9 – Domingo – 12hs – “Almoço Aniversariantes” 
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 baile animado pela bando Típicos 
da Beira Show. 15hs Início do Show do Cantor Mário Si-
mões apresentação ficará a cargo do jornalista e Locutor 
de Rádio e Tv. Carlos Bianchini. O Show contará através 
das músicas, imagens, textos e telões, a sua trajetória ar-
tistica ao longo dos seus 50 anos.

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

JUNHO – 2 – DOMINGO – 12;30hs. Araia Beirão Cardápio: 
caldo verde, salsichão, milho cozido, churrasco completo 
empadão, sardinha portuguesa e acompanhamentos. So-
bremesa: Canjica e bolo dos aniversariantes. Atração  Banda 
Típicos da Beira  Show e dançarinos. Venha caracterizados!!!. 

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca Tel.: 2568-9535
JUNHO – 2 – Domingo – 8hs – Concentração em nossa 
Casa dos Açores de todas as Coroas e Bandeiras das Ir-
mandades do Divino Espírito Santo. 9:30hs -  Saida em 
procissão até a Igreja São Francisco Xavier - Tijuca, junto 
com todos os fiéis presentes acompanhados da tradicio-
nal Banda Irmãos Pepino. 10hs - Missa  celebrada pelo 
Pároco, onde haverá a tradicional coroação das crianças. 
Logo ao final da Missa seguirá em procissão de volta a 
nossa sede. Já em nossa Casa dos Açores, será servido a 
tradicional Massa Sovada acompanhada com Vinho e refri-
gerante a todos os presentes.

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

JUNHO – 9 – Domingo – 12hs –  Almoço Dançante. Cardá-
pio: Churrasco com acompanhamentos, 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. Desconto para maiores de 60 anos 
50% de desconto para Folcloristas.

CLUBE RECREATIVO 
PORTUGUÊS

Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel: 2423-3585
JUNHO – 2 – Domingo – 11hs –  Festa Portuguesa. com 
Cláudio Santos & Amigos.

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

JUNHO – 9 – Domingo – Almoço Social. Cardápio: entra-
da Bolinhos de bacalhau, batidas tropicais Pratos principais: 
Churrasco completo com acompanhamentos, lombinho suíno 
na brasa, frango, linguiça, tripa à moda do Porto, sardinha por-
tuguesa na brasa. Atração: Conjunto Cládio Santos e Amigos. 
Apresentação do Grupo Folclórico Armando Leça.

400 ml de creme de leite fresco, para bater;
200 gr de leite condensado;
2 colheres de sopa de café expresso em pó;
1 + 1/2 colheres de sopa de whisky

Numa taça, bata o creme de leite fres-
co até ficar espesso e reserve. Numa ou-
tra taça, coloque o leite condensado.

Numa tigela pequena, dissolva o café 
no whisky e junte ao leite condensado, 
mexendo até incorporar. Adicione lenta-
mente a mistura ao creme de leite batido 
e, com a ajuda de uma vara de arames, 
envolva delicadamente o preparado até 
estar bem incorporado.

Coloque o creme numa forma de bolo 
inglês, cubra com película aderente e 
leve ao congelador até solidificar



Medicina de condão 
“Emagreça sem esforço com um gel redutor”. “Fique 10 

anos mais jovem com apenas dois minutos diários de massa-
gem”. “Aumento peniano por R$29,90”. Quem utiliza a internet 
conhece muito bem essas ofertas milagrosas que entopem 
nossas caixas de e-mail, os chamados SPAMS. Apostando na 
esperança e na desinformação, cerca de 30 bilhões de men-
sagens do tipo são enviadas todos os dias, das quais mais de 
20% são “spams farmacêuticos”, com produtos e serviços teo-
ricamente ligados a saúde e bem-estar. Internautas mais expe-
rientes podem até achar que ninguém mais cai nesses golpes 
do vigário, mas acreditem: essa prática só continua existindo 
porque ainda funciona.

Graças ao desejo humano de obter benefício máximo com 
mínimo esforço, soluções mágicas costumam fazer vítimas de 
tempos em tempos. Esquemas em pirâmide prometendo en-
riquecimento sem trabalho, por exemplo, já enganaram muita 
gente. Algo semelhante acontece quando nossos governantes 
prometem mundos e fundos, como se fosse simples resolver 
questões extremamente complexas, como na Saúde Pública, 
por exemplo. Entra governo e sai governo, novas formas de 
terceirizações são apresentadas como a mais “nova novidade” 
capaz de acabar com todos os problemas do SUS num toque de 
mágica. Apenas no Rio de Janeiro, já tivemos ONGs, fundações, 
cooperativas e atualmente atravessamos uma crise com as Or-
ganizações Sociais.

Minha dica dessa semana é óbvia, mas precisa ser dita: Não 
seja ingênuo, não se deixe enganar. Varinhas de condão só fun-
cionam no universo de Harry Potter e outras fábulas do gênero. 
Acredite, se alguém inventasse pilulas de emagrecimento ins-
tantâneo ou que fazem cabelo crescer, ganharia renome mun-
dial e não precisaria recorrer a spams para vender seus produ-
tos. O mesmo serve para políticas públicas: se alguém tivesse 
uma solução simples para questões como Saúde e Educação, 
certamente seria imitado no mundo todo. Enquanto isso não 
acontece, podemos nos inspirar nos exemplos de maior suces-
so, que investem justamente no funcionalismo público.
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NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Mais um grande sábado no Cantinho das 
Concertinas, onde é realizado, semanalmente 
aos sábados, a partir de 12 horas, a tradicio-
nal Aldeia Portuguesa e luso-brasileira. Neste 

Quem marcou presença, na Aldeia Portuguesa do Cadeg, foi o Nelson Correia, proprietário da Flaviense, 
a maior madeireira do Rio, que chegou de Portugal e foi matar a saudade dos amigos e aproveitando para 
“valsear” naquele alegre ambiente

Aldeia Portuguesa, do
Cadeg Encontro de Amigos

local se saboreia e se revive a culinária  a cul-
tura portuguesa das nossas aldeias. Simples-
mente imperdível. Um verdadeiro encontro de 
amigos brasileiros e imigrantes portugueses.

Dois grandes amigos, em um destaque para o nosso Jornal Portugal em Foco: os empresários Carlinhos 
Cadavez, proprietário do Cantinho das Concertinas e Orlando Pereira, proprietário da Big Soft, produtos 
de limpeza, bastante reconhecidos no mercado


