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Camponeses de Portugal

Casa das Beiras

Casa de Viseu

        

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)

António Costa falou ao 
país, num dos momentos 
mais complicados do seu go-
verno, para dizer aos portu-
gueses, sem meias medidas, 
que se demite se o Parlamen-
to aprovar a contabilização de 
9 anos, 4 meses e 2 dias de 
descongelamento de carrei-
ras dos professores. A amea-
ça tem data marcada: 15 de 
maio, prazo-limite para a vo-
tação final global da proposta.

Após uma reunião com 
o Presidente, em Belém, o 
primeiro-ministro colocou o 
plano de crise política em 
marcha, preparado durante 
a manhã de ontem, perante 
a evidência de que não ha-
veria recuos. Os parceiros 
de esquerda, PCP, PEV e BE 
recusaram o ultimato do che-
fe de Governo, que abordou 
os custos da medida: 340 

António Costa com
a crise em andamento

milhões de euros até 2020, 
sem contar com um encar-
go anual de 800 milhões 
anuais para descongelar as 
carreiras da Função Pública. 
«Colocaria em situação de 
desigualdade os demais fun-
cionários públicos e os portu-
gueses que sofreram nos sa-

lários e impostos os efeitos 
da crise», disse Costa.

Um dos argumentos de-
cisivos para se precipitar o 
cenário de crise foram os ar-
gumentos de Mário Centeno, 
invocados: um quadro insus-
tentável, com a necessidade 
de se refazer o programa de 

Dia das Mães em Caxias

As Mães Recebidas com Carinho

Homenageou as Mães de 2019

estabilidade, já entregue em 
Bruxelas. Mário Centeno é 
presidente do Eurogrupo. 
Pelo que a sua situação seria 
insustentável e o governante 
terá mesmo ameaçado bater 
com a porta caso tais encar-
gos passassem a letra de lei, 
com a aprovação na AR.

Fontes próximas do mi-
nistro garantem que Cente-
no não chegou a apresentar 
a demissão a António Costa. 
Porém, fontes socialistas ad-
mitiram  que o ministro não 
teria hipóteses de ficar no 
cargo, uma vez que teria de 
fazer um orçamento retifica-
tivo e, por uma questão de 
coerência, teria de sair.

Perante este cenário, 
Costa deu o passo em fren-
te: a haver demissão será 
dele próprio e do seu Gover-
no em peso.

Os sindicatos vão pedir ao 
PCP e ao BE que não derrubem 
as propostas de PSD e CDS que 
determinam que a recuperação 
do tempo de serviço deve de-
pender das condições de sus-
tentabilidade financeira do país. 
Os professores estão a preparar 
uma carta para enviar aos parti-
dos que aprovaram a recupera-
ção integral dos 9 anos, 4 meses 
e 2 dias congelados durante a 
crise, onde vão apelar a um en-
tendimento que não inviabilize 
esse objetivo essencial.

Mário Nogueira defende que 
a aprovação das propostas da 
direita,  é apenas uma questão 
simbólica, apelando aos parti-
dos de esquerda que se abste-
nham na altura da sua votação, 
mesmo que sublinhem as suas 
críticas ideológicas, principal-
mente contra as restrições orça-
mentais e as regras europeias 
do Pacto de Estabilidade e 
Crescimento .”O que nós vamos 
dizer é que um voto contra in-
viabilizará o essencial, que é a 
devolução dos cerca de 6,5 de 
anos de tempo de serviço que 
não são contabilizados na pro-
posta do governo“. 

O parlamento aprovou a 
recuperação dos cerca de 6,5 
anos de tempo de serviço dos 
professores que faltam ao pro-

Professores pedem à esquerda que
deixe passar propostas do PSD e CDS/PP

Casa do Minho
Quinta de Santoinho

O presidente Agostinho, o vice-presidente Camisiro Ferreira, o 
diretor Joaquim Fernandes, entregando uma homenagem à 

Rose Boaventura, primeira-dama da Casa da Vila da Feira e Terras 
de Santa Maria, e diretora do G.F. Almeida Garrett, pela belíssima 
atuação no palco minhoto. Detalhes na pág. 8

Em um momento especial, a Drª Luciane Marquesan, ex primeira-
dama da Casa, Mãe do Ano de 2018, entregando uma Moção e 

flores à Mãe do Ano de 2019, D. Dina Silva, esposa do Almoxarife 
da Confraria Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, José Ernesto 
Pereira da Silva. Detalhes na pág. 15

Dia das Mães, muito bem  festejado nos Camponeses de Portugal, 
com direito a “porco no espeto”. Na foto, a presidente Rita Couto 

com os radialistas, o casal Idália e Maneca. Detalhes na pág. 2

Mães e aniversariantes do mês homenageadas na Casa das Bei-
ras e comemorado com delicioso bolo. Detalhes na pág. 14

Em conferência de impren-
sa, o presidente do PSD não 
poupou críticas ao primeiro-mi-
nistro. Rio considerou que com 
esta tomada de posição Cos-
ta quis perturbar a campanha 
para as europeias porque tem 
a plena consciência que está 
a correr mal ao seu partido. E 
defendeu que Costa assumiu o 
papel de vítima.

“O freio financeiro, que a 
proposta do PSD contém para 
que seja evitado o papão da 
orgia orçamental com que o 
Governo hipocritamente ace-
na, foi reprovado com os votos 
irresponsáveis dos deputados 
do PS”, afirmou, acrescentan-
do que o PSD vai propor no 
plenário a inclusão das pro-
postas de salvaguarda que fi-

Rui Rio acusa Costa de criar 
uma crise política artificial

A coordenadora do Bloco 
garantiu  que os portugueses 
não vão ouvir o partido a recuar 
na votação favorável à recupe-
ração do tempo de serviço dos 
professores e criticou o primei-
ro-ministro pelo número de 
campanha.

“Sabem que podem confiar, 
sabem que somos claros e não 
nos ouvirão dizer que recuamos 
num acordo que já foi feito e 
nunca nos verão dizer que não 
sabíamos o que estávamos a 
votar”, garantiu Catarina Martins.

Num discurso para cerca de 
cem militantes, a coordenadora 
começou por dizer que não vale 
a pena falar do que se explicou 
por si nos últimos dias, reafir-
mando que o BE é um partido 
de contas certas e que não brin-

Catarina garante que portugueses
 não vão ouvir o Bloco a recuar

ca com a vida das pessoas.
“É de uma absoluta irres-

ponsabilidade quem diz uma 
coisa num dia e diz outra no dia 
seguinte”, salientou, referindo-
se ao recuo do PSD e CDS na 
votação, impondo condicionan-
tes para a aprovação da pro-
posta. Também  o primeiro-mi-
nistro, António Costa, disse em 
entrevista à TVI que nem daqui 
a 10 anos será possível devol-
ver o tempo integral durante o 
qual as carreiras estiveram con-
geladas, porque isso financeira-
mente não é possível.

“A direita recuou, a grande 
crise do senhor primeiro-minis-
tro não passou de mais um nú-
mero de campanha, mas não é 
assim que respondemos pelas 
nossas responsabilidades e no 
BE, quando se trata de direitos 
laborais, nós não recuamos e 
mantemos sempre os nossos 
compromissos”, garantiu. Cata-
rina Martins deixou a promessa: 
“Pela parte do Bloco é tudo cla-
ro. Não recuamos, fazemos o 
que fizemos até agora e temos 
muito trabalho pela frente”.

zemos na comissão e que o PS 
incoerentemente rejeitou.

Recorde-se que semana 
passada os deputados do PSD, 
CDS, PCP e BE aprovaram na 
especialidade a recuperação 
integral do tempo de serviço 
dos professores. Depois disso, 
o Governo ameaçou demitir-se 
que a recuperação integral fos-
se aprovada na votação final.

posto pelo governo deve ser 
negociada e ter efeitos em 2020 
e anos seguintes. Mas as alíne-
as que determinavam que essa 
recuperação ficaria indexada a 
condições de sustentabilidade 
financeira do país,  foram derru-
badas com votos contra de BE, 
PCP e PS e favoráveis do PSD 
e CDS-PP.

Mário Nogueira, tem razões 
que o levam a pedir à esquer-
da que “não atire o menino fora 
com a água do banho”, não der-
rubando a proposta da direita. 
“Se o PSD e o CDS virem as 
suas propostas aprovadas, não 
vão derrubar a devolução do 
tempo de serviço”.

Em texto o secretário-geral 
da Fenprof afirma que, “im-
pregnado do mais repugnante 
oportunismo político, Governo 
e PS optaram pela vitimização 
e, tentando virar os portugue-
ses contra os seus professores, 
procuram atingir o que não 
conseguem de outra forma: es-
tancar a lenta queda visível em 
pesquisas que apontam para 
uma vitória à ‘poucochinho’; 
tentar maioria absoluta nas le-
gislativas para retomarem um 
governo que os professores 
nunca esquecerão, pois este-
ve na origem das suas maiores 
manifestações de sempre”.
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CELEBRANDO A  AMIZADE

Vereadora Teresa Bergher ladeada pelo casal D. Dina e José Ernesto Pereira da Silva, almo-
xarife da Confraria Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, de Viseu, Portugal, pela fadista 
Maria Alcina, familiares e seu irmão Eduardo, cunhada e sobrinhos

A fadista Maria 
Alcina dando 
uma canja de 
sua linda voz 
para os ami-
gos D. Dina 

Silva, verea-
dora Teresa 
Bergher, de 

José Ernesto 
e de Fátima 

Paiva

Nossa estimada ve-
readora Teresa 

Bergher ofereceu em 
sua residência, no úl-
timo sábado, ao lado 
de seus familiares e 
amigos, um agradável 
almoço para celebrar 
a amizade e o carinho 
com que é sempre re-
cebida com gentileza e 
honras em Viseu,  pelo 
casal Dina e José Er-
nesto Pereira da Silva, 
Almoxarife da Confra-
ria Saberes e Sabores 
da Beira Grão Vasco. 
Foi um almoço para lá 
de especial, em clima 
de descontração e es-
pontaneidade.

Um close das amigas vereadora Teresa Bergher e D. 
Dina Silva

Aos amigos 
Fatima Paiva, 

Sr. José Er-
nesto, Teresa 
Bergher e D. 

Dina Silva, 
uma foto de 
recordação 

deste dia ma-
ravilhoso

DIA DAs MãEs NOs CAMpONEsEs

Presidente dos Camponeses Rita Couto na supervisão do delicioso 
porco no espeto

Foi comemorado, as-
sim como em “terras 
além mar”, no domin-
go passado, o Dia das 
Mães, no Clube Campo-
neses de Portugal, em 
Duque de Caxias.    O 
clube recebeu convida-
dos e associados, dire-
tores e amigos para fes-
tejar este grande dia da 
“rainha do lar”, com direi-
to a um suculento porco 
no espeto, tripa à moda 

do Porto, tudo em gran-
de capricho. Durante a 
tarde foram feitas várias 
homenagens à mães 
eleitas como a Mãe mais 
Jovem, a Mãe mais Ido-
sa, tudo bem animado 
pelo Conjunto Lisboa Rio 
Show, e o Rancho Fol-
clórico Camponeses de 
`Portugal fechando a tar-
de com “chave de ouro”.

Cardápio para lá de especial com muitas varieda-
des e capricho

Presidente Rita Couto sempre atenta a todos os 
detalhes e atenciosa com os convidados

Diretor Manuel Coelho, um grande folclorista, num close com Ma-
nuel Cardoso e amigos

Linda imagem 
dos compo-

nentes do R.F. 
Camponeses 

de Portugal

Momento 
da apresen-
tação do 
Rancho, em 
homenagem à 
mamães
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Notas.. ...e mais

marcelo: Governo optou por 
cortar investimento público 

para ter déficit zero  
Numa conversa com o jornalista Pedro Bial,  Marcelo Re-
belo de Sousa volta a admitir que Portugal venha a ter 
déficit zero ou superavit em 2019 e considera que, para 
conseguir isso, o executivo do PS optou por cortar algum 
investimento público. Questionado se é graças a si que a 
social-democracia subsiste em Portugal, responde: “Bom, 
eu não direi graças a mim. Direi que houve uma combina-
ção única em Portugal de um Governo socialista apoia-
do por forças mais à esquerda, comunistas e Bloco de 
Esquerda, e, portanto, um Governo minoritário, tendo de 
negociar permanentemente o orçamento para ir durando 
a legislatura, e um Presidente que vem do centro-direi-
ta”. Esta solução verdadeiramente obriga a um equilíbrio 
constante entre o Governo e a base de apoio parlamentar, 
e um equilíbrio entre o Governo e o Presidente da Repú-
blica”, acrescenta.

Falta de mão-de-obra obriga 
hotéis a adiar inaugurações

O número de trabalhadores na área do turismo em Portu-
gal já ultrapassou os 400 mil, segundo contas do Governo, 
mas os empresários continuam a reclamar a falta de mão-
de-obra no setor, que está até a afetar a abertura de novos 

projetos. “Há falta de trabalhadores desde o ‘staff’ até ao 
serviço de apoio. Às vezes nem sequer há as pessoas ne-
cessárias para abrir um hotel que já está pronto em infra-
estruturas”, assume a presidente executiva da Associação 
da Hotelaria de Portugal, Cristina Siza, partilhando da pre-
ocupação evidenciada antes pela Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal. De acordo com os 
dados da AHP, em 2019 está prevista a abertura de 65 no-
vas unidades no país, 37 em Lisboa e Porto, o que acres-
centará 570 quartos à oferta nacional. Esperam-se ainda 
mais 15 remodelações. Excluindo os estabelecimentos de 
alojamento local e turismo  rural, o número de hóspedes 
ultrapassou os 21 milhões.

Código do Trabalho será decidido 
depois das eleições europeias

Até às eleições europeias, pouco se deverá ouvir falar so-
bre as alterações ao Código do Trabalho, que separa o PS 
dos partidos que garantem apoio ao Governo no Parla-
mento. Os deputados da Comissão do Trabalho decidiram 
marcar a primeira reunião de votações para o dia 28 de 
maio, na terça-feira seguinte às eleições. Em causa está a 
proposta apresentada pelo Governo, votada em julho, que 
reduz a duração dos contratos a prazo e aumenta o perío-
do experimental de jovens à procura de primeiro emprego 
e desempregados de longa duração. O PS apresentou al-
guns ajustamentos à proposta, incluindo ao nível do perío-

do experimental. Há também outros projetos aprovados na 
generalidade sobre o trabalho temporário ou que facilitam a 
contestação de demossões em tribunal, além de propostas 
de alteração,  mais de 70 só do PCP, que já deram origem 
a mais de 200 páginas, mas que deverão ser travadas pelo 
PSD e pelo CDS, e alguns casos pelo PS, sempre que se 
afastarem do que ficou combinado em concertação social.

Preços das casas em três freguesias 
de Lisboa superam os 4.000 euros 

por metro quadrado
O preço mediano de venda de casas em Portugal aumentou 
para 996 euros por m/2 em 2018. Há uma grande disparida-
de de preços no país, mas a cidade de Lisboa destaca-se 
pelos preços mais elevados, com freguesias cujos valores 
de venda das casas superam os 4.000 euros, de acordo 
com os dados divulgados pelo INE. Nesta situação estão: 
Santo António, 4.568 m/2, que inclui a Avenida da Liber-
dade, Santa Maria Maior, 4.297 onde se inclui o Chiado, e 
Misericórdia, 4.126, na zona do Bairro Alto. No Porto, é na 
União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 
onde os preços são mais elevados, 2.289, por municípios, 
também não há outro que supere Lisboa, que fechou o ano 
com um preço mediano de 3.010 euros por m/2. Seguem-
se Cascais com 2.333 e Oeiras com 2.000.  Do lado oposto 
estão Pampilhosa da Serra com144 euros, Penamacor 175 
e Freixo de Espada à Cinta 177euros .

Dia 5 de maio é o dia em que 
se comemora o Dia da Língua Por-
tuguesa. O Consulado do Rio de 
Janeiro, através do senhor embai-
xador Dr. Jaime Leitão, atual cônsul 
geral de Portugal no Rio de Janeiro, 
promoveu, junto com a Associação 
Luis de Camões, um belíssimo sa-
rau, no fim do dia de segunda feira, 
com muita gente de nossa comuni-
dade presente; entre tantos,  o Dr. 
Francisco Gomes da Costa - Presi-
dente do Real Gabinete de Leitura, 
o Sr. Ernesto Boaventura- Presiden-
te da casa da Vila da Feira e Terras 
de Santa Maria, o Sr. Agostinho 
dos Santos - Presidente da Casa 
do Minho, a Srª Glorinha levando 
um grupo da Casa dos Poveiros.  O 
senhor cônsul apresentou o profes-
sor da UERJ, Claudio Cesar Hen-
riques,  que acabou de lançar um 
livro sobre o idioma português, Geo 
Historia do Português; sendo ele o 
primeiro orador da tarde,  o profes-

sor demonstrou o quanto é prepa-
rado para o assunto; depois dele 
a professora Dra Vanessa Ribeiro 
também se pronunciou, falando so-
bre  a língua portuguesa na África e 
sobre casos especiais de Moçambi-
que,  além de dar-nos o prazer de  
declamar poemas moçambicanos, 
encantando a todos os que esta-
vam presentes.

Para o encerramento do sarau  
tivemos a companhia do coro Umas 
e Outras, todas mulheres, onze 
componentes lindamente regidas 
pelo maestro. Foram momentos 
bastante especiais, com a  apre-
sentação de sete canções brasilei-
ras entre tantas outras da nossa lín-
gua portuguesa; músicas populares 
com formato lírico, todas apresenta-
das com louvor. Só podemos para-
benizar o Consulado por mais esta 
organização de um dia que sempre 
é especial e marcante para nós lu-
sos, ou luso-brasileiros.

Dia Da língua portuguesa comemoraDa pelo 
consulaDo e associação luiz De camões

Francisco Gomes da Costa, Ernesto Boaventura e o cônsul 
adjunto Dr. João de Deus

O consul embaixador Jaime Leita com sua esposa na primeira 
fila

Vista panorâmica do evento

Sensacional Coro Uma e Outras

O Coro 
Uma e Ou-
tra quando 
se apre-
sentava

Dra. Vanessa RibeiroProfessor Cláudio Cezar Henriques
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Regiões & Províncias

Placa comemorativa aos
45 anos da libertação
dos presos políticos

Já tem rede
de fibra ótica 

Castro verde

O Município de Oeiras 
assinalou no passado dia 
26 de abril, os 45 anos 
da libertação dos presos 
políticos do Forte-Prisão 
de Caxias. A placa come-
morativa foi descerrada, 
pelo Presidente da Câ-
mara, Isaltino Morais, e 
pela Ministra da Justiça, 
Francisca Van Dunem. 
O evento, inserido no 
âmbito do programa das 
Comemorações dos 45 
anos do 25 de abril, no 
concelho de Oeiras, con-
tou ainda com a presen-
ça de Manuel Alegre.

Durante o seu discur-
so, o Presidente da Câ-
mara Municipal de Oei-
ras anunciou que, além 
da placa, ali ficará um 
monumento evocativo da 
libertação dos presos po-
líticos. 

O evento contou com 
uma atuação do Coro 
Juvenil do Instituto Gre-
goriano de Lisboa e com 
uma intervenção espon-
tânea de um ex-preso 
político, que foi libertado 
de Caxias a 26 de abril 
de 1974. 

Teve ainda lugar um 
apontamento cultural 
pela Companhia de Ato-
res, juntamente com 50 
crianças do 1.º ciclo da 
escola básica de São 
Bruno (Caxias), e foi lido 
o testemunho da atriz 
Fernanda Neves, ex-pre-
sa política, que também 
daquela prisão foi liberta-

da a 26 de abril de 1974. 
Recorde-se que, des-

de março, o Município de 
Oeiras, em parceria com 
a plataforma cultural Ge-
rador, tem vindo a dina-
mizar um vasto programa 
cultural, com iniciativas 
que decorrem todas as 
sextas, sábados e domin-
gos. Conversas sobre a 
liberdade (com músicos, 
chefs, comediantes, re-
alizadores, etc.), con-
certos, exposições, arte 
urbana, mostra de cur-
tas-metragens, ateliers 
de fotografia, ilustração 
e pintura, workshops ar-
tísticos e gastronômicos, 
visitas guiadas e teatro 
são algumas das muitas 
atividades disponíveis, 
todas com entrada gra-
tuita.

Paralelamente, está 
patente, até dia 26 de 
maio, no Centro Cultu-
ral Palácio do Egipto, a 
exposição “Quando mu-
damos um país, ele mu-
da-nos com ele”, com 
curadoria da historiadora 
e investigadora Raquel 
Varela. Desenhada para 
provocar sensações, 
“Quando mudamos um 
país, ele muda-nos com 
ele” clarifica os papéis 
dos intervenientes na Re-
volução de Abril e explica 
a centralidade de Oeiras 
na história nacional, atra-
vés de testemunhos, ima-
gens reais, documentos e 
objetos da época.

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

A infraestrutura, da res-
ponsabilidade da DSTele-
com e resultante de uma 
parceira estabelecida com a 
Câmara Municipal de Castro 
Verde, vai permitir o acesso 

Sob o olhar atento de D. Dinis e D. 
Isabel, interpretados por Alexandre Me-
nino e Beatriz Areosa, de Torre de Mon-
corvo, acolheu mais uma Feira Medie-
val baseada na Alquimia do Ferro,  que 
se revelou um sucesso, com múltiplas 
recriações históricas.

Durante três dias, as ruas enche-
ram-se com milhares de visitantes que 

não quiseram perder a oportunidade de 
acompanhar todo o processo do ferro 
desde a exploração até à transforma-
ção no produto final, bem como as ani-
mações e espetáculos.

Vinda de uma cidade referenciada 
pela proximidade à época medieval, 
Santa Maria da Feira, Rosa Bastos fez 
mais de 200 quilômetros .

monCorvo

à Internet de alta velocida-
de, menor consumo energé-
tico e custos mais baixos.

No total, a rede digital 
de nova geração vai benefi-
ciar 2 854 habitações, o que 
representa, praticamente, 
todo o tecido urbano da vila 
de Castro Verde. Também 
todos os edifícios municipais 
passarão a ter fibra ótica!

O serviço já pode ser 
contratado às operadoras 
de telecomunicações no 

Nesta época balnear que 
se inicia a 15 de junho, 352 
praias (costeiras e fluviais) 
vão receber a distinção com 
Bandeira Azul.

O concelho de Espinho 
volta a ficar com 5 praias 
com este galardão orga-
nizado pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, 
atribuídas às praias: Fren-
te Azul; Baía; Rua 37; Sil-
valde e Paramos.

Além da qualidade da 
água, parâmetro fundamen-
tal, são critérios determinan-
tes a oferta de atividades 
ambientais, os bons serviços 
e equipamentos adequados 
e ainda disponibilização de 
condições de segurança.

Já são conhecidas as 
Praias com Bandeira Azul 
2019 e a Praia Fluvial de Car-
voeiro, no Concelho de Ma-
ção, recebeu o galardão que 
confere qualidade e excelên-
cia pelo 13.º ano consecutivo.

A Associação Bandeira 
Azul da Europa anunciou hoje 
as 352 praias, 17 Portos de 
Recreio/Marinas e 9 Embar-
cações Ecoturísticas galardo-
adas com Bandeira Azul pelo 

espinho

maçao

Com 5 praias com Bandeira Azul

Praia Fluvial de Carvoeiro em Mação com 
Bandeira Azul pelo 13.º ano consecutivo

Refira-se que as 352 
praias aprovadas corres-
pondem ao número de can-
didaturas propostas porque 
o concurso prevê uma pri-
meira filtragem pelos res-
ponsáveis nacionais.

Portugal ocupa o sex-
to lugar na oferta de praias 
com bandeira azul num 

ranking de 50 países. Estão 
à sua frente Espanha, Gré-
cia, Itália, Turquia e França.

A nível de segurança e 
pela primeira vez, as praias 
de Espinho passam também 
a contar pela com disposi-
tivo permanente de salva-
mento aquático com meios 
próprios adquiridos pela As-

sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários com 
o apoio integral da Câmara 
Municipal de Espinho.

Este dispositivo irá fun-
cionar durante todo o ano, 
com especial atenção para 
o período que antecede a 
época balnear e o período 
oficial da época balnear que 
decorre a partir de 15 junho.

Numa linha de costa com 
cerca de 7 quilómetros de 
extensão, este dispositivo 
irá reforçar a segurança 
aos banhistas, não só na 
época balnear, mas tam-
bém nos períodos em que 
as condições climáticas 
tornam as nossas praias 
mais apetecíveis.

adoção de comportamentos 
mais racionais e eficientes na 
utilização de recursos. Uma 
educação para a conserva-
ção, proteção e melhor ges-
tão, que começa nos nossos 
rios e termina no mar. Uma 
educação por uma sociedade 
de baixo carbono.” Como tal, 
terão lugar algumas ações 
de sensibilização nas Praias 
do Concelho de Mação, este 
verão, à semelhança dos 
anos anteriores.

A Bandeira Azul é um 
símbolo de qualidade am-
biental atribuído anualmente 
às praias e portos de recreio 
e marinas que se candida-
tam e que cumpram um con-
junto de critérios. Os Crité-
rios do Programa Bandeira 
Azul estão divididos em 4 
grupos: Informação e Edu-
cação Ambiental; Qualidade 
da Água; Gestão Ambiental 
e Equipamentos e Seguran-

mercado – NOS, Vodafone 
e, muito em breve, à MEO.

Para a CMCV a chegada 
da fibra ótica a Castro Ver-
de é um passo importante 
na acessibilidade às comu-

nicações e um fator-chave 
para a economia local, con-
cretizando-se deste modo o 
cumprimento de um compro-
misso político assumido no 
início deste mandato.

Júri Internacional em 2019. 
Em nota de imprensa é refe-
rido que “em 2019, o desafio 
do Programa Bandeira Azul é 
continuar a sensibilizar para 
o fato do lixo marinho ter ori-
gem em atividades terrestres, 
para as consequências dos 
comportamentos humanos e 
para o papel dos rios enquan-
to ponte de ligação entre terra 
e mar. O caminho passa pela 
educação ambiental e pela 

ça e Serviços.
A Praia Fluvial de Carvo-

eiro localiza-se na localidade 
que lhe dá o nome, a cerca 
de 25 minutos de Mação. Tem 
sido uma agradável surpresa 
para todos os que a visitam, 
não só pelo enquadramen-
to natural, mas também pela 
qualidade das infraestruturas 
que a compõem e que têm 
vindo a melhorar de ano para 
ano. Dispõe de vários equi-
pamentos que permitem ao 
visitante passar ali um dia 
agradável, como balneários, 
bar, parque de merendas, 
churrasqueiras, espregui-
çadeiras e toldos de palha, 
posto de primeiros socorros, 
estacionamento. Está divi-
dida com zona de banhos 
para adultos e para crianças 
e é uma praia vigiada por 
salva-vidas. Tem cadeira an-
fíbia para pessoas com mo-
bilidade reduzida.

Milhares de pessoas atraídas pela Alquimia do Ferro

Município de Oeiras continua
a apostar na Festa do Cavalo

A Festa do Cavalo vai 
continuar a animar Porto 
Salvo e conta com o apoio 
do Município de Oeiras 
que, para garantir a sua 
realização, atribuiu uma 
comparticipação financei-
ra à sua organizadora, a 
Associação Equestre de 
Porto Salvo, no montante 
de 50.000,00€.

Na sua 20ª edição, 
esta festa consta já da 
calendarização nacional 
das atividades equestres. 
Este ano, realizar-se-á 
nos dias 24 a 26 de maio.

O objetivo desta inicia-
tiva é estimular a prática 
do desporto equestre e 
proporcionar um espaço 
de convívio e competi-
ção, além de reavivar ve-
lhas tradições.

Do programa da ini-
ciativa constam garraia-
das, provas e exibições 
equestres, espetáculos 
musicais e atuações de 
ranchos folclóricos. To-
dos os dias, decorrem 
demonstrações de side-
rotécnica, mostras de 
artesanato e desfiles de 
amazonas, cavaleiros e 
atrelagens.

A Festa do Cavalo é 
também uma mais-valia 
para a calendarização e 
animação turística cultu-
ral do Concelho. Segun-
do a Associação Equestre 
de Porto Salvo, o evento 
capta cerca de 20.000 vi-
sitantes e é único em Oei-
ras, ocupando já um lugar 
de destaque em certames 
a nível nacional.
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A Câmara da Covilhã 
aprovou hoje o Relatório e 
Contas de 2018, que reflete 
uma execução orçamental de 
43,7 milhões de euros e uma 
redução da dívida, referiu o 
presidente Vítor Pereira.

“Estas contas, que hoje 
aprovamos, contém núme-
ros históricos e resultados 
imbatíveis, que dizem bem 
do esforço que temos fei-
to no sentido de estabilizar 
definitivamente as nossas 
finanças. Estamos a falar 
de uma execução orçamen-
tal de 85% e da redução do 
endividamento, sendo que 
deixamos de estar na zona 
vermelha e passamos ao 
princípio de normalização 
da nossa vida financeira”, 
afirmou Vítor Pereira (PS).

O autarca falava após a 
reunião privada do executi-

covilhã

peso da régua

Fernão de magalhães

Os aromas e sabores 
inconfundíveis da sopa vão 
invadir, no dia 17 de maio, 
sexta-feira, ao final do dia, 
a alameda D. Duarte de Al-
meida, em Vouzela. Há 10 

belmonte

são pedro do sul

entroncamento

vouzela

Numa altura em que se 
prepara para comemorar 
15 anos de existência, a 
Empresa Municipal de Bel-
monte recebeu uma pren-

O Núcleo de Proteção 
Ambiental de Viseu da 
GNR, em colaboração com 
Instituto de Conservação 
da Natureza e das Flores-
tas (ICNF), a Comissão de 
Compartes da Coelheira, a 
Associação de Caça e Pes-
ca da Coelheira e alguns 
populares, recolheram no 
dia de ontem, 2 de maio,  
espécies piscícolas em ris-
co, na Barragem da Fragui-
nha, em São Pedro do Sul.

Festival das
sopas faz 10 anos

lidera ranking das
escolas na região

Com uma média de 
12,36 valores, a Escola 
Básica e Secundária de 
Fernão de Magalhães, do 
concelho de Chaves, lide-
ra o ranking das escolas 
secundárias de toda a re-
gião de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, seguida pela 
Escola Secundária de São 
Pedro, em Vila Real, com 
11,25 valores de média. 
Numa perspetiva nacional, 

a primeira ocupa a 52ª po-
sição. Já a escola de São 
Pedro ficou em 179º. 

Tendo em conta as posi-
ções obtidas pelas escolas 
neste ranking, elaborado 
pelo Jornal de Notícias, a 
VTM foi conhecer a opinião 
dos diretores, tentando per-
ceber o que distingue as 
suas escolas e o que as tor-
na nas melhores da região 
transmontana e duriense.

O projeto de lei conjun-
to do PS, BE, PCP e PEV 
foi aprovado na sexta-feira 
na Assembleia da Repúbli-
ca, que devolve à Casa do 
Douro (CD) o estatuto de 
voltar a ser uma associa-
ção pública e de inscrição 
obrigatória.

Esta solução foi apro-
vada por estes quatro par-
tidos de esquerda e ainda 
contou com o voto a favor 
da deputada social-de-

mocrata Manuela Tender, 
eleita pelo círculo de Vila 
Real, votando em senti-
do contrário aos restan-
tes deputados do PSD e 
do CDS-PP, que votaram 
contra.

Segundo o documento, 
o edifício sede da Casa do 
Douro, situado na rua dos 
Camilos, em Peso da Ré-
gua, é propriedade conjun-
ta de todos os viticultores 
da Região Demarcada 

casa do douro
volta a ser pública

vítor pereira diz que reduziu
passivo de 150 para 76 milhões

anos que é assim: muita 
sopa, música e dois dedos 
de conversa na zona em re-
dor aos Paços do Concelho, 
sob a imponência da antiga 
ponte de caminhos-de-ferro

registrou 128 mil entradas turísticas em 2018

peixes em risco recolhidos pela gnr

da antecipada: o número 
de entradas registradas na 
rede museológica em 2018 
atingiu o número recorde 
de 128 mil.

“Confesso que estou sur-
preendido com uma subida 
tão grande. É bom sinal, 
mas também um aumento 
nas nossas responsabilida-
des. Temos de criar camas 
e restauração, porque se 
as pessoas nos procuram 
mais, temos de as receber 
bem”, diz o presidente da 
Câmara de Belmonte, Antó-
nio Dias Rocha.

“Isto representa uma 
subida muito considerável 
em relação ao ano ante-
rior. Estamos a falar de 
um aumento superior a 20 
por cento, pois em 2017 

Devido às obras na Barra-
gem da Fraguinha, que obri-
garam à redução do nível da 
água através da abertura das 
comportas, alguns peixes fi-
caram em pequenas poças 
de água, o que obrigou à sua 
recolha, de modo a que fosse 
preservada a fauna piscícola 
autóctone.

Os peixes foram depo-
sitados em zonas da barra-
gem que garantiam a sua 
sobrevivência.

vo, durante a qual o Relató-
rio e Contas relativo a 2018 
foi aprovado por maioria, 
com o voto contra do CDS
-PP. O centrista José Luís 
Adriano, que substitui Adol-
fo Mesquita Nunes, foi o 
único vereador da oposição 
presente nesta reunião.

De acordo com os dados 
da autarquia, o valor glo-
bal do orçamento de 2018 
fixou-se em 51 milhões de 

euros e foram executados 
43,7 milhões, o que repre-
senta uma taxa de execu-
ção de 85%, que foi clas-
sificada como uma “marca 
inigualável” pelo autarca 
socialista.

“É uma execução que 
não é fictícia. É real, con-
creta e objetiva e os núme-
ros não enganam, estão lá e 
não dão margem para dúvi-
das”, afirmou Vítor Pereira.

O presidente da câmara 
sublinhou ainda a redução 
da dívida alcançada des-
de que tomou posse para o 
primeiro mandato e referiu 
que, desde 2013, o passi-
vo global já passou de 150 
milhões de euros para os 76 
milhões de euros.

Segundo acrescentou, 
no último ano, o passivo glo-
bal diminuiu em 16 milhões 
de euros e parte dessa re-
dução é relativa à dívida 
bancária, que passou dos 
45,8 milhões de euros para 
37,5 milhões.

O representante do CDS 
considerou que a execu-
ção apontada pela maioria 
é “enganadora” e sublinhou 
que houve execuções “ma-
nifestamente insuficientes e 
reveladoras da ineficácia da 
gestão autárquica”.

registramos cerca de 104 
mil. Naturalmente estamos 
muito satisfeitos, porque 
significa que estamos a fa-
zer bem o trabalho de di-
vulgação e promoção, em 
diferentes vertentes, seja 
em feiras, em agências ou 
em congressos”, refere, 
por sua vez, o presidente 
da Empresa Municipal, Jo-
aquim Costa.

Entre a origem dos vi-
sitantes, os portugueses 
dominam, seguindo-se os 
brasileiros, os judeus de 
vários pontos, os espa-
nhóis e os franceses

Foram ontem, dia 2 de 
maio, assinados na Câmara 
Municipal do Entroncamento 
os contratos de trabalho en-
tre os elementos do Corpo de 
Bombeiros e a Associação 
Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Entroncamen-
to, selecionados para integrar 
a EIP – Equipa de Interven-
ção Permanente.

Este momento teve como 
precedente a assinatura do 

Protocolo para criação da 
EIP, estabelecido pelo Mu-
nicípio do Entroncamento, a 
ANEPC – Autoridade Nacio-
nal de Emergência E Prote-
ção Civil e a AHBVE – As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros voluntários do En-
troncamento.

As EIP são equipes pro-
fissionalizadas compostas 
por cinco elementos e visam 
assegurar em permanência e 

com prontidão as missões da 
Proteção Civil e de socorro 
às populações.

O Município do Entron-
camento materializa assim a 
preocupação na área da Pro-
teção Civil e o contínuo apoio 
à AHBVE.  A EIP representa 
um investimento superior a 
60.000,00 Euros por ano, 
suportados em partes iguais 
pelo Município e pela ANE-
EPC, reforçando assim as 

valências na área de Prote-
ção Civil e Socorro no conce-
lho do Entroncamento.

Estiveram presentes no 
ato o Presidente da Câma-
ra Municipal, Jorge Faria, as 
vereadoras a tempo inteiro 
Tília Nunes e Ilda Joaquim, 
o Presidente e elementos da 
Direção da AHBVE e o Co-
mandante do Corpo de Bom-
beiros Voluntários do Entron-
camento.

instala eip – equipe de intervenção permanente
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Os emigrantes passam a 
poder  candidatar-se às ofer-
tas de emprego divulgadas 
pelo IEFP, que abriu essa 
possibilidade a cidadãos ex-
patriados que queiram con-
correr a um dos quase 17 mil 
empregos atualmente dispo-
níveis. “Todos os cidadãos 
que tenham cartão de cida-
dão podem, a partir de ago-
ra, utilizar as credenciais de 
acesso da Segurança Social 
Direta ou a Chave Móvel Di-
gital para aceder ao iefponli-
ne, onde vão poder registar 
o seu curriculum vitae e fa-
zer a consulta de empresas, 
podendo também autorizar 
as mesmas a contactá-los 
diretamente”, divulgou o Mi-

Emigrantes já podem
concorrer a empregos do IEFP

A receita gerada pelos 
impostos aplicados ao setor 
da caça baixou pela primeira 
vez nos últimos cinco anos, 
informa o Jornal de Notícias. 
Na época 2018/2019, que 
termina por completo mês 
que vem, o Estado conse-
guiu menos 2% de receitas 
do que ano passado, con-
trariando um aumento de 
2,5% de ano para ano que 

vigorava desde 2013 com os 
impostos. E há menos 30 mil 
caçadores do que há 5 anos.

Questionadas pelo Jornal 
de Notícias, as associações 
de caçadores dizem que a 
culpa é dos custos demasia-
do altos dos impostos, que 
afugentam os mais jovens, 
e da burocracia para a emis-
são de documentos que au-
torizam a atividade. “Hoje em 

Setor da caça registra primeira queda 
de receitas dos últimos cinco anos

nistério do Trabalho Solida-
riedade e Segurança Social.                                                                                                                                    
Os emigrantes passam, as-
sim, a ter acesso às mais de 
150 mil empresas portugue-

sas registradas no Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional, e desde logo a 
candidatar-se a quase 17 mil 
empregos atualmente dispo-

O Norte e a Grande 
Lisboa estão no grupo das 
regiões da Europa onde a 
taxa de desemprego total 
mais caiu em 2018. O Nor-
te soma mais um prêmio, já 
que é um dos líderes euro-
peus na descida do desem-
prego jovem.

Dados do Eurostat rela-
tivos a 281 regiões da Eu-
ropa, analisados, indicam 
que a região Norte, que 
engloba o Grande Porto e 
todo o território do Minho a 
Trás-os-Montes, conseguiu 
reduzir a taxa de desem-
prego em 2,4% da popu-
lação ativa, para um total 
anual de 7,4% em 2018, 
alcançando a 15.ª maior 
descida europeia.

A Grande Lisboa está 
em 25.º lugar do ranking, 
com uma descida de 2%, 
para uma média anual de 
7,4%. Segundo o Euros-
tat, o maior flagelo do de-
semprego não acontece na 

Norte lidera queda
do desemprego total
e dos  jovens na UE

Europa continental: é no 
departamento ultramarino 
francês, um arquipélago 
entre Moçambique e Mada-
gáscar. Aqui, o desempre-
go supera 35%. O segundo 
caso mais grave é Ceuta 
(cidade autônoma de Es-
panha), com 29%.

Como referido, o Norte 
aparece muito bem colo-
cado no alívio do desem-
prego jovem, muito embo-
ra em Portugal este ainda 
seja um problema grave.                                                                                                                                   
O país continua acima da 
média da Zona Euro neste 
indicador, com uma média 
de 16,5% de jovens ati-
vos sem um emprego, diz 
o Eurostat nos dados de 
março. A Zona Euro está 
com 16%.

A taxa de desemprego 
jovem caiu 7% no Norte, 
para um total de 19% em 
2018. A região portugue-
sa partilha o 10.º lugar da 
Europa.

dia ainda se perdem quatro 
dias de trabalho para tratar 
da carta de caçador e de uso 
e porte de arma”, explica Ví-
tor Palmilha, da Federação 
de Caçadores do Algarve. E 
acrescenta: “Quando vários 
documentos podem chegar a 
500 euros, é fácil de se per-
ceber a queda no número de 
caçadores”.

Segundo números apre-
sentados ao JN pelo Minis-
tério da Agricultura, o Esta-
do recolheu 5,8 milhões de 
euros em licenças emitidas 
para a atual época, que já 
terminou para a caça pe-
quena, mas não para a 
caça grande. São menos 
100 mil euros que na épo-
ca 2017/2018. Além disso, 
o Instituto de Conservação 
da Natureza e das Florestas 
também recolheu menos 100 

mil euros em taxas do que 
na época passada, foram 4,4 
milhões em 2018.

Para João Carvalho, se-
cretário-geral da Associação 
Nacional de Proprietários 
Rurais, o motivo é a crise 
econômica. “A caça ainda é 
das atividades mais trans-
versais, desde as pessoas 
com menos posses às com 
mais posses”.E prossegue: 
“Os números não são reflexo 
de desinteresse pela caça, 
mas o resultado da crise que 
afetou fortemente, e ainda 
afeta, quer caçadores, quer 
zonas de caça”, e acrescen-
ta, “tem havido uma retoma 
do setor. Só que os custos 
acrescidos, que vão desde a 
renovação de uso e porte de 
arma até taxas de renova-
ção têm sido um desincen-
tivo”, termina.

níveis, através do endereço 
eletrônico do instituto (ht-
tps://iefponline.iefp.pt/).

O IEFP passa, por outro 
lado, a poder contactar di-
retamente com os cidadãos 
residentes fora de Portugal, 
através de um serviço de no-
tificações eletrônicas ou de 
correio eletrônico, sempre 
que seja feito um pedido ex-
presso de contato no portal 
do instituto.

A nova ferramenta do 
IEFP enquadra-se no “Pro-
grama Regressar”, que pre-
vê a criação de condições 
para o regresso a Portugal 
de cidadãos ativos a traba-
lhar fora do país, explica o 
comunicado do Governo.

Numa década, o nú-
mero de empresas criadas 
anualmente para atuar na 
área do alojamento de cur-
ta duração cresceu 2.700%, 
cerca de 25 vezes, revela o 
DN que cita dados setoriais 
compilados pela Informa 
D&B. Em 2008 foram criadas 
em Portugal 40 empresas 
para atuar nesta área. No 
último ano nasceram 1083 
novos negócios no setor.                                                                                                              
Os dados da Informa D&B 

mostram que o crescimento 
foi notório na segunda me-
tade da década, já que, em 
2013 foram apenas criadas 
150 empresas com esta fi-
nalidade. Mas o cenário de 
crescimento pode não estar 
para durar. Os dados da 
consultora citados pelo DN/
Dinheiro Vivo dão conta, no 
primeiro trimestre do ano, 
de uma queda de 15% face 
ao mesmo período do ano 
anterior”.

Alojamento de curta duração 
cresceu 25 vezes em dez anos                                                                 

O Governo está atrasa-
do no lançamento dos con-
cursos públicos internacio-
nais para a concessão de 
exploração dos cassinos do 
Estoril, Lisboa e Figueira da 
Foz, e arrisca-se a perder 
milhões de euros em im-
postos que iriam parar aos 
cofres do Estado, revela o 
“Público”. Os contratos em 
vigor terminam em 31 de 
dezembro de 2020.

Os casinos de Lisboa e 
do Estoril, que pertencem 
à Estoril-Sol, assim como 
o da Figueira da Foz, que 
pertence à Figueira Praia, 

participada pela Amorim 
Turismo, vivem um momen-
to de impasse.

Só no ano passado, es-
tes três cassinos pagaram 
mais de 64 milhões de eu-
ros em impostos ao Estado 
ao Turismo de Portugal, en-
tidade que tutela o setor e 
que arrecada a verba. Mais: 
nos últimos 4 anos, estes 3 
cassinos deram aos cofres 
da mesma entidade mais de 
233 milhões de euros.

Mário Assis Ferreira, 
presidente não executi-
vo da Estoril-Sol, diz que 
é obviamente preocupan-

te que ainda não se saiba 
nada dos concursos, uma 
vez que estes são interna-
cionais e, por norma, estão 
sujeitos a uma série de bu-
rocracias legais.

“Temos a promessa do 
Governo de que seríamos 
consultados para contribuir 
com o nosso conhecimen-
to para a elaboração do 
caderno de encargos, mas 
até agora nada aconteceu”, 
afirmou.

Os 2 maiores cassinos 
portugueses, o do Estoril e 
o de Lisboa, representam 
46,17% da quota de merca-

do do setor. “Se acrescer-
mos os 4,96% da quota do 
Cassino da Figueira da Foz 
dá 53,13% da globalidade 
dos casinos em operação 
em Portugal”, lembrou. De 
acordo com o “Público”, os 
casinos portugueses so-
maram, no ano passado, 
318,8 milhões de euros 
de receitas com a explo-
ração do jogo de fortuna e 
azar. O grupo Estoril-Sol, 
que detém a concessão 
do Estoril, Lisboa e Póvoa 
de Varzim, teve um fatura-
mento na ordem de 196,8 
milhões de euros.

Atraso no concurso de concessão ameaça 
cassinos que dão €64 milhões ao Estado
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Política

O parlamento aprovou 
uma alteração ao decreto 
do Governo, com os vo-
tos contra do PS e o apoio 
de todas as outras forças 
políticas, estipulando que 
o tempo de serviço a re-
cuperar pelos professores 
são os 9 anos, 4 meses e 
2 dias reivindicados pelos 
sindicatos docentes.

“Se o PSD e o CDS 
votaram sem saber o que 
estavam a votar têm uma 
solução muito simples: 
quando a votação chegar 
ao plenário votem contra 
e emendem o erro que 
cometeram votando o que 
não sabiam que estavam 
a votar”, desafiou.

António Costa falava 

Costa desafia PSD e CDS- PP a votar 
contra diploma dos professores                                                                                     

em um jantar com mili-
tantes e simpatizantes 
socialistas, no âmbito de 
uma ação de pré-cam-
panha para as eleições 
europeias, na Escola Se-
cundária de Campo Maior, 

onde estiveram presentes 
várias figuras do PS.

Para António Costa, se 
PSD e CDS-PP, entretan-
to, se “arrependeram” do 
que votaram, “têm bom 
remédio”, alterando a sua 

Rui Rio decidiu fazer 
uma declaração para re-
agir à ameaça de demis-
são feita pelo primeiro-
ministro António Costa, 
na passada sexta-feira, 
na sequência da apro-
vação pelos partidos na 
Assembleia da República 
do diploma que viabiliza 
a recuperação integral 
do tempo de serviço con-
gelado dos professores.                                                                                                                                
Rui Rio começou por dizer 
que o primeiro-ministro se-
guiu uma guia teatral em 
três atos e enumerou: a 
reunião de emergência do 
núcleo duro do governo; a 
reunião com o presidente 
da República e o anúncio 
da ameaça de demissão.

“O diploma não estava 
finalizado e muito menos 
votado”, disse, conside-
rando por isso que António 
Costa fez uma lamentável 
encenação.

“E porquê? Porque 
quis perturbar a campa-
nha para as Europeias, 
porque lhe estava a correr 
bastante mal”, defende o 
líder do PSD.

“Desespero”, “fraco 
sentido de Estado” e “cri-
se artificial” foram expres-
sões apontadas ao primei-
ro-ministro, num tom duro 
ao longo do discurso .

Rui Rio insistiu que o 
PSD apenas reconhece 
os 9 anos de serviços 
dos professores “des-
de que salvaguardados 
pressupostos muito cla-
ros de equilíbrio orça-
mental, respeito pelo 
Pacto de Estabilidade e 
Crescimento, pela situa-
ção econômica e finan-
ceira do país, pelo con-
trole da dívida pública 
e pela sustentabilidade 
futura do sistema público 
de educação”. Pelo que 
anunciou que o PSD vai 
manter as suas posições 
sem qualquer alteração e 
avocou a sua votação em 
plenário, deixando um 
desafio: “Se o Governo e 
o PS estiverem de boa-
fé, terão oportunidade de 
recuar, votando a favor 
destas nossas propostas 
que asseguram o equilí-
brio financeiro no quadro 
do descongelamento das 
carreiras”.

Caso o PS não as apro-
ve, então o PSD não po-
derá votar favoravelmente 
o diploma final, disse, ad-
mitindo que sem esse freio 
ele pode efetivamente ori-
ginar excessos financeiros 
que as finanças públicas 
poderão não conseguir 
suportar.

Rio acusa Costa de fazer 
lamentável encenação

posição no sentido de não 
viabilizar a proposta que 
“põe em causa” as finan-
ças públicas e a credibi-
lidade internacional do 
país.

Segundo António Cos-
ta, aquele projeto “põe em 
causa a governabilidade 
do presente e condiciona 
de forma inadmissível a 
governação do futuro. Não, 
nós não podemos aceitar, 
nós somos o garante da 
confiança dos portugue-
ses no compromisso de 
romper com a austeridade 
com contas certas, nós so-
mos o garante para os por-
tugueses da credibilidade 
internacional de Portugal”, 
acrescentou.

Apontando que talvez 
o maior fator de credibili-
dade externa do país te-
nha sido a estabilidade da 
solução da maioria parla-
mentar que se encontrou, 
Catarina Martins defendeu 
que esta credibilidade, 
que esta estabilidade não 
pode ser posta em causa, 
alegando que a credibili-
dade do país é esta esta-
bilidade.

“E eu pergunto: como 
é que o mundo pode com-
preender que um primeiro-
ministro ponha em causa 
a estabilidade e a credi-
bilidade porque as elei-
ções europeias lhe estão 
a correr mal?”, questio-

nou. Considerando que os 
partidos ainda estão bem 
a tempo de ser responsá-
veis, a líder do Bloco de 
Esquerda notou que há 
escolhas que têm de ser 
feitas agora. “O apelo que 
eu faço ao Partido Socia-
lista é tão simples quan-
to sensato: mantenha-
mos o acordo, não temos 
de votar com a Direita, 
mantenhamos o acordo, 
mantenhamos a forma 
de respeitar todos os tra-
balhadores de uma forma 
gradual, como já tínhamos 
decidido, como já tínha-
mos votado em conjunto” 
no Orçamento de Estado, 
desafiou Catarina Martins.

BE desafia PS
a manter acordo e

não se aliar à Direita

O secretário-geral do 
PCP acusou o PS de es-
tar a tentar desfazer a 
atual correlação de for-
ças no Parlamento, refe-
rindo-se ao entendimento 
à Esquerda, e disse que 
o partido manterá a posi-
ção sobre a contabiliza-
ção do tempo de serviço 
dos professores. “O PS 
está a querer desfazer-
se da atual correlação de 
forças e da força do PCP. 

Já todos compreenderam 
que é o calculismo eleito-
ral e a fixação pela maio-
ria absoluta que leva o 
Governo a ameaçar de-
mitir-se”, afirmou Jeróni-
mo na Amadora, Jeróni-
mo de Sousa comentava 
desta forma a polêmica 
gerada pela aprovação 
da recuperação integral 
do tempo de serviço con-
gelado para os profes-
sores, em comissão par-

Jerónimo acusa Governo
de querer dissolver

entendimento à Esquerda

“O CDS tem a mes-
ma posição desde o 
primeiro dia. Sempre o 
dissemos e voltamos a 
dizer: somos favoráveis 
à contagem de um tem-
po, que obviamente só 
pode acontecer quando 
há condições”, designa-

damente crescimento 
econômico, sustentabi-
lidade financeira e tam-
bém revisão da carreira 
dos professores, avalia-
ção dos professores e 
aposentadoria”, decla-
rou Assunção Cristas.                                                                                                                                         
    Para a líder do CDS, 

Cristas rejeita mudança 
de posição sobre diploma 

dos professores

A coordenadora blo-
quista pediu aos socia-
listas que não se aliem à 
Direita, que é oportunista, 
que quis sempre cortar 
salários a toda a gente, 
no público e no privado, e 
agora faz umas piruetas a 
fazer de conta que defen-
de professores.

“Vamos fazer o que 
estava combinado. O Blo-

co de Esquerda não se 
desviou, esteve sempre a 
fazer o que estava combi-
nado”, salientou Catarina 
Martins .

Alegando que os dois 
partidos têm tarefas pela 
frente, a líder advogou que 
“ninguém perceberia que, 
por causa de jogos parti-
dários, se abandonasse 
as responsabilidades”.

lamentar de educação, 
que levou o primeiro-mi-
nistro, António Costa, a 
anunciar  que o Governo 
se demitiria caso o par-
lamento aprovasse esta 
medida em plenário.

O secretário-geral 
do PCP ressalvou que, 
apesar das ameaças de 
demissão do Governo, 
os comunistas serão co-
erentes com a sua posi-
ção, ao contrário de ou-
tros partidos.

“A posição do PCP é 
coerente, refletida e de-
terminada ao contrário 
de outros, como o CDS, 
que, como se vê, simu-
lam as suas posições 
ditadas por critérios de 
calculismo. Um taticismo 
em que a palavra dada é 
retirada, procurando na-
vegar à bolina. Da parte 
do PCP mantemos a nos-
sa posição”, afirmou.

os mal-entendidos em 
torno da posição do 
partido, incluindo entre 
democratas-cristãos, 
como Pires de Lima, 
deveu-se ao fato de to-
dos terem sido “objeto 
de uma desinformação 
generalizada, de uma 
mentira repetida e com 
a tentativa de passar 
a ser verdade”, tendo 
Cristas voltado a acu-
sar o primeiro-minis-
tro, António Costa, de 
ter montado uma crise 
política com base na 
mentira.

“Aquilo que o senhor 
primeiro-ministro fez foi 
vergonhoso. Vergonho-
so. Próprio de alguém 
que pode ter muita ha-
bilidade, mas nenhum 
sentido de Estado”, 
acusou, insistindo que 
António Costa men-
tiu descaradamente a 
todos os portugueses 
quando afirmou que o 
CDS tinha contribuído 
para carregar sobre as 
contas públicas.
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ArrAiAl Minhoto e QuintA de Sontoinho

Neste sábado passa-
do, a Casa do Minho nos 
proporcionou uma belíssi-
ma Quinta de Santoinho. 
Estava, mais uma vez,  
completamente lotada;  
desta vez, tornando a noi-
te ainda mais feliz, o  con-
vidado foi  da Casa da Vila 
da Feira e Terras de Santa 
Maria, o Grupo Folclórico 
Almeida Garrett que, com 
uma atuação espetacular  
fez com que a festa se tor-
nasse ainda mais incrível.  
A rivalidade entre o Garrett 
e o Maria da Fonte é fato, 

mas o respeito entre os 
componentes dos grupos 
e seus dirigentes é de ba-
ter palmas. Primeiro dan-
çou o Maria da Fonte, que 
foi visivelmente perfeito, 
vivo, vibrante em todos os 
seus números, encerrou 
sua apresentação com 
uma das mais tradicionais 
de suas músicas, o Vira 
do Alto Minho.  Foi lindo  
o Carlos Alberto ao apre-
sentar  o grupo convidado, 
citando, com carinho, a 
visita do Almeida Garrett. 
Tudo muito bem organiza-
do.  Depois, para a alegria 
do povo, com certeza ha-
via  um grupo enorme de 
folcloristas e amantes do 
folclore na sala, que de-
ram um espetáculo a par-
te,  entrou o Grupo Folcló-
rico Almeida Garrett:  uma 
verdadeira  maravilha do 
nosso folclore português 
bem representado, que  
com maestria, beleza e 
paixão, dançou com uma 
garra incrível  e perfei-
ção.  os números, muito 
bem escolhidos,   tiraram 
o máximo de seus compo-

nentes, que bailaram lin-
damente. 

Na altura das homena-
gens, Rose Boaventura, 
vice-presidente, primeira-
dama da convidada Casa 
da Vila da Feira e direto-
ra do Grupo, foi de uma 
elegância sublime, o que 
também não faltou ao pre-
sidente da Casa do Minho, 
Agostinho dos Santos. 

Pra nós, Portugal em 
Foco, vale uma simples 
observação: os dois são a 
primazia do folclore portu-

guês. Eu, Felipe, diria que, 
não só no Brasil, mas no 
nosso planeta, pode até 
haver igual a esses dois 
grupos ... melhor, eu pelo 
menos nunca vi ou soube 
de haver. Parabéns aos 
dois grupos!!! parabéns 
aos dirigentes, parabéns 
aos ensaiadores, para-
béns aos seus componen-
tes, parabéns ao Minho 
pela organização do even-
to. A todos, obrigada pela 
bela noite que nos propor-
cionaram. 

Apresenta-
ção mara-
vilhosa do 
Rancho 
Folclórico 
Maria da 
Fonte

Momento 
quando o 
R.F. Maria 
da Fonte 
adentrava 
ao ginásio 
minhoto 
para sua 
fabulosa 
apresenta-
ção

Entrada maravilhosa do R.F. Almeida Garrett, da 
Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria

Uma exibição magnífica do R.F. Almeida Garrett

Presidente Agos-
tinho dos Santos, 

ao lado do vice
-presidente Casi-

miro Ferreira e do 
diretor Joaquim 
Fernandes, no 

momento em que a 
primeira-dama da 

Vila da Feira, Rose 
Boaventura, agra-
decia pelo convite 

feito ao R.F. Almei-
da Garrett.

Mesa da família Feirense: vice-presidente Fernan-
do Alves, vice-presidente Elio Boaventura, D. Rosa 
Boaventura e Ludmila e Antonio Carlos

O guitarrista Victor Lopez em momento de descon-
tração, com os amigos no Arraial Minhoto.

Num momento de muita alegria vemos a querida 
e simpática Rosa com amigas, no Arraial Minhoto.

novA filiAl dA flAvienSe - G/MAd / 
A flAvienSe cheGou à ZonA norte

A Flaviense - G/Mad é a maior madeireira do Rio e inaugura sua nova filial, na 
Rua Vinte e Quatro de Maio, 228. São mais de 50 anos oferecendo o maior mix 
de produtos para marcenaria, arquitetura e construção. Ao todo, são 5 lojas 
prontas para atender aos clientes mais exigentes. A Flavinse - G/Mad conta 
ainda com uma linha de produtos exclusivos para profissionais do setor como 
ferramentas, máquinas e acessórios em geral. Vale a pena conhecer
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Faleceu aos 90 anos de idade, no ultimo dia 29 de Abril de 2.019, o Sr. 
Claudino Teixeira Barreira, que era integrante da família dos amigos da 
Art Flora da Penha. Deixou viúva a Sra. Amália Bondança Barreiro, as 
filhas Marli e Maria, os netos Manuela, Luciano, Amanda e Alessandro 
e os bisnetos Lorenzo e Alice. O Sr. Claudino, era neto de portugueses 
naturais de Vila Real. A missa de 7º Dia do Sr. Claudino, foi celebrada 
na ultima segunda feira, dia 06 de maio,no Santuário Nossa Senhora da 

Penha. À família enlutada, deixamos aqui registrados nossos votos de pesar, bem 
como dos muitos amigos que a famíliaArt Flora da Penha, tem no meio comercial, na 
comunidade luso-brasileira e no meio rotário.

NOTA DE FALECIMENTO

Dia 11.05.2019 Adega da Lusa
Você não pode perder mais uma Adega da Lusa, 
como sempre com entrada gratuita a partir das 19 
horas na Portuguesa de Desportos, numa realização 
do Dpto. Sócio-Cultural. Comidas típicas, entrada 
franca e muita animação com musica para dançar e 
exibição do Grupo Folclórico da Portuguesa de Des-
portos e como convidado o Grupo Folclórico da Casa 
de Portugal de São Paulo. Local Rua Comendador 
Nestor Pereira, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 
2125.9400
Dia 12.05.2019 Deposição de Flores no Mo-
numento “As Portas que Abril Abriu”
O CC25A- Centro Cultural 25 de Abril, por meio 
de sua diretoria e simpatizantes, estarão depo-
sitando flores neste dia às 11,30 no monumento 
na Praça Mestre de Avis no Ibirapuera.
Dia das Mães e Rainha Santa Mafalda no Arouca
O Arouca São Paulo Clube estará neste dia come-

morando o Dia das Mães e o dia da Rainha Santa 
Mafalda com missa e procissão a partir das 11 
horas, e as 13 horas um suculento almoço, Baca-
lhau a Moda de Arouca e para animar teremos a 
Família Massan. Informações convites e reservas 
a Rua Vila de Arouca 306 (Rodovia Fernão Dias 
Km 80) Tucuruvi ou pelos fones (11) 2497.2581 - 
2455.1000 - 2455.1988 WhatsApp 97133.9196 
Comemoração do Dia das Mães em Campinas
A Casa de Portugal de Campinas estará nes-
te dia comemorando o dia das Mães. Como de 
costume teremos o melhor da culinária portu-
guesa para o almoço e como atração um show 
com a fadista Marly Gonçalves que será acom-
panhada pelo Ricardo Araújo e Rebato Araújo 
na sede da entidade. Informações e convites 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campi-
nas fone (19) 3252.5752

Coroado de pleno êxito foi o primeiro 
evento deste ano do Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo, do Ro-
tary Penha, no ultimo dia 28 de abril de 
2.019. Mais uma vez nesta realização 
os Veteranos contaram com todo o 
apoio dos seus componentes, e da di-
retoria do Rotary Penha. O Grupo Folc. 
dos Veteranos contam com o apoio 
cultural de Trevo estacionamentos e 
Grupo Leograf. Contam ainda com o 
apoio das empresas: kanguru super-
mercado, Resort Monte das Oliveiras, 
ArtFlora decorações e Digital Dados 

Variáveis. A condução e apresentação 
do evento, esteve a cargo do Sr. Albino 
Vieira, que saudou a todos os presen-
tes, apoiadores e patrocinadores dos 
Veteranos e ainda à diretoria do Rotary 
Penha ali representada pelo seu Presi-
dente Sr. Aguinaldo Biasioli e também 
representando seu vice presidente e 
colaborador Sr. Adriano Jerônimo.Foi 
servido aos presentes o delicioso al-
moço sempre com muito bacalhau com 
destaque para o escondidinho de baca-
lhau, outros pratos saladas e acompa-
nhamentos. Na continuidade tivemos 

como atração estreando nesse dia uma 
pequena amostra da Dupla Paulo & Jo-
natan e a seguir Os Veteranos fizeram 
uma breve apresentação mostrando 
varias modas do seu repertorio. Tive-
mos a distribuição de varias prendas 
entre os presentes. A Dupla Paulo & Jo-
natan animou a esta tarde adentro, com 
várias modas, chulas e viras fazendo 
com que a pista de dança ficasse pe-
quena para tanta gente. O Grupo Fol-
clórico dos Veteranos agradece aqui 
todo o apoio da comunidade com suas 
presenças, bem como patrocinadores 

e apoiadores. Confira mais detalhes 
no site www.portugalemfoco.com.br ou 
pelo facebook/Portugal em foco.

Dupla Paulo & Jonatan
No 1º almoço dos Veteranos

Aqui os componentes do Grupo dos Veteranos, a Sra.Márcia de S. M. Luz, a Sra. 
Isilda de S. Gaspar, o esposo Sr. Osvaldo Gaspar Filho e a Sra. Verônica Vieira.

Do Grupo dos Veteranos vemos a Sra. Márcia Luz, a Sra. Maria Aparecida 
M. do Rosário, o esposo Sr. Jesuino do Rosário e a Sra. Verônica Vieira.

Estreando neste dia vemos a Dupla Paulo & Jona-
tan, que cuidou da animação.

O Presidente do Rotary Penha Sr. Aguinaldo Bia-
siolie esposa.

Grupo Folc. Dos Veteranos de São Paulo durante 
sua breve atuação.
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Radical chic De Dom Pedro a Panella Equipe e Torcida fazem homenagens a Ilker Casillas
Inspirada na experiência es-

panhola das Cortes de Cádiz, 
de 1819, e no movimento da Re-
volução Liberal do Porto, ocorrido 
no ano seguinte, criou-se, ainda 
em 1820, em Lisboa, as Cortes 
Gerais, a rigor, o primeiro parla-
mento português no sentido mo-
derno – proibindo a distinção dos 
votos, isto é, sem a prática das 
tradicionais divisões de classes 
dos séculos do feudalismo da 
Idade Média, quando os eleitores 
eram separados em clero, nobre-
za e povo. Os escolhidos tinham 
a tarefa de elaborar uma nova 
Constituição do Reino Unido – do 
qual até aquele momento fazia 
parte o Brasil. O local da grande 
assembléia nacional foi o bucólico 
e rosado Palácio das Necessida-
des, próximo às margens do Rio 
Tejo, antigo Convento de Nossa 
Senhora das Necessidades, sede 
atual do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, na Freguesia da Es-
trela, mandado construir no século 
XIII pelo Magnânimo Dom João V 
(1689 – 1750). As Cortes Gerais 
convocaram o retorno à Metrópole 
do Rei Dom João VI (1767 – 1826), 
O Clemente, que regressou em 
1821, e foram marcadas por acalo-
rados debates, passando a exigir 
que o Brasil voltasse a ser sim-
plesmente uma colônia. Cá, do 
outro lado do Atlântico, explodiu 
a ira do filho primogênito de Dom 
João VI, o Príncipe da Beira, Dom 
Pedro (1798 – 1834), Regente no 
Rio de Janeiro, recusando-se a 
aceitar a ordem das Cortes Ge-
rais e formando, imediatamente, 
para se bater contra as preten-
sões lisboetas, o Partido Liberal 
Radical  – agrupamento político 
determinante na Proclamação da 
Independência do Brasil, em 1822, 
apoiado, sobretudo, pela classe 
média da Cidade Maravilhosa. 
O herdeiro de O Clemente seria 
aclamado Imperador do novo País, 
ostentando o título de Dom Pedro 
I, cognominado O Libertador, e le-
varia ao Porto, nove anos depois, 
em 1831, já como Dom Pedro IV, o 
Rei Soldado, a ideologia radical-

mente liberal de seu partido para 
destronar o próprio irmão, Dom 
Miguel I (1802 – 1866), O Tradi-
cionalista, entregando o cetro à 
filha carioca, Dona Maria II (1819 
– 1853), A Educadora, nascida no 
Paço Real de São Cristóvão, hoje, 
Museu Nacional.      

O partido criado por Dom Pe-
dro, no fervor dos embates 

das Cortes Gerais, sobreviveria dé-
cadas no cenário político brasileiro 
e português, porém, não resistiria 
à chegada da República no Rio de 
Janeiro, em 1889, e em Lisboa, em 
1910. Serviria de modelo, no entan-
to, aos partidos irmãos na América 

do Sul e na Europa. Destacam-se, 
no continente meridional america-
no, principalmente, a argentina Uni-
ón Civica Radical, fundada em 1891 
pelo revolucionário maçônico, Le-
andro Nicéforo Alem (1842 – 1896), 
cujo partido é membro da Segunda 
Internacional e maior adversário do 
populismo peronista. Pertenciam à 
entidade portenha os presidentes 
Hipólito Yrigoyen (1852 – 1933), 
Marcelo Torcuato de Alvear (1868 – 
1942), Raúl Alfonsin (1827 – 2009) 
e Fernando de la Rúa (de 81 anos). 
Papel importante também tiveram 
os radicais chilenos que, juntamen-
te com os comunistas, participaram 
da coalizão do legendário presi-
dente socialista Salvador Allende 
(1908 – 1973). Sobressaem-se, 
nos partidos europeus, os france-
ses, que comandaram o país, no 
pós-guerra, com o refinado intelec-
tual Pierre Mendès-France (1907 
– 1982), de família portuguesa ju-
daica, e integraram as coligações 

progressistas chefiadas pelos so-
cialistas Léon Blum (1872 – 1950) e 
François Mitterrand (1916 – 1996). 
Surpreendente, sem dúvida, foi o 
libertário Partido Radical Italiano, 
refundado em 1955 pelo irrequieto 
Marco Panella (1930 – 1916), que 
ilustra a coluna, fumando um legíti-
mo Toscanello. Natural da Região 
dos Abbruzzi, na costa adriática, 
foi responsável pelo engajamento 
da organização, nos anos 1970, 
nas vitoriosas campanhas do divór-
cio e da profusão dos referendos, 
mas fracassando na legalização 
do aborto e da maconha. A origem 
dos radicais peninsulares era o 
centenário Partido Liberal Italiano, 
do qual Panella foi dissidente, e, 
ao contrário dos coirmãos da Amé-
rica do Sul e da Europa, embora 
se situassem à esquerda, jamais 
estiveram aliados, naqueles anos, 
aos socialistas do milanês Bettino 
Craxi (1934 – 2000) e muito me-
nos ao arejado Partido Comunista 
Italiano, liderado pelo idealizador 
do Compromesso Storico com os 
católicos, Enrico Berlinguer  (1922 
– 1984) – nascido na Ilha da Sarde-
nha, conterrâneo, portanto, do fun-
dador do PCI, o pensador Antonio 
Gramsci (1891 – 1937), formulador 
do vanguardista conceito Naziona-
le-Popolare.    

Quando correspondente em 
Roma de O Globo, entre os 

anos 1970 e 1980, entrevistei algu-
mas vezes Panella. Numa delas, pu-
blicada na edição de 15 de abril de 
1979, ele concluiu com a proposta de 
que São Paulo, onde viviam milhões 
de compatriotas e descendentes, 
se transformasse numa metrópole 
bilíngue, adotando, oficialmente, o 
italiano, ao lado do português, in-
clusive nas placas de rua. Citava 
o exemplo da região canadense 
do Quebec, que utiliza, simultane-
amente, o francês e o inglês. O bi-
linguismo paulista nunca prosperou 
e é, aqui lembrado, apenas como 
uma das muitas fanfarronadas de 
Panella. Nem o indomável Dom Pe-
dro, pai de nosso radicalismo liberal, 
aprovaria, por certo, a sugestão do 
controvertido abbruzzese.

A equipe e os torcedores do F. C. Por-
to fizeram  uma homenagem a Iker 
Casillas, antes da partida frente aos 
Aves, no Dragão. O guarda-redes 
dos dragões sofreu na quarta-feira 
dia 01 de maio, um enfarte do mio-
cárdio, mas a sua saúde encontra-se 
estável, de acordo com informação 
avançada. Uma imagem em tamanho 
‘gigante’ do rosto de Casillas esteve 
sobre a claque em forma de homena-
gem e houve outros torcedores que 
escreveram “Estamos contigo (Ca-
sillas)”, em cartazes. Por outro lado, 
o onze inicial levou também uma fai-
xa azul para campo. “Força Iker!”. O 
F.C. Porto regressou  às vitórias na 
Liga ao golear o Desportivo das Aves 
por 4-0, com golos de Corona, Ma-
nafá e um bis de Soares. O Dragão 
vestiu-se a rigor para prestar uma 
homenagem a Iker Casillas. No pri-
meiro minuto de jogo, a torcida mos-
trava uma enorme faixa onde se lia o 
nome do goleiro espanhol que está 
se recuperando no hospital após ter 
sofrido um enfarte. O encontro co-
meçou com um aviso do Desportivo 

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

740, e aos domingos das 11 às 12,30 
horas também pela Trianon AM 740, o 
Programa “Heróis do Mar”, ambos com 

a apresentação de Martins Araujo e 
Adriana Cambaúva.

das Aves após um passe longo mas 
Manafá tirou a bola ao adversário. 
Aos 18 minutos, o F.C  Porto, após 
várias tentativas, abriu o marcador 
por intermédio de Corona. Alex Tel-
les colocou o esférico na cabeça do 
mexicano que com um toque sutil 
bateu o guardião do Desportivo das 
Aves. Aos 27 minutos, o árbitro Hugo 
Miguel foi alertado pelo vídeo árbitro 
que houve um desvio com o braço de 
Jorge Filipe na grande área. Ao visio-
nar as imagens, o juiz de Lisboa não 
teve dúvidas e apontou para a marca 
dos onze metros. Chamado a bater, 
Tiquinho Soares não falhou, dilatan-
do a vantagem do F.C. Porto no en-
contro. O ritmo do jogo abrandou no 
segundo tempo e o Desportivo das 
Aves foi aproveitando o espaço que 
o F.C. Porto lhe dava. No entanto, a 
equipe de Augusto Inácio não conse-

guia criar lances de perigo. Pelo con-
trário, o F.C. Porto era sempre uma 
ameaça no último terço do terreno, 
com Brahimi em evidência. O arge-
lino com espaço tentou bater o guar-
dião Beunardeau. Aos 68 minutos, 
os Dragões passaram da ameaça 
à concretização: Manafá aproveitou 
um lance pela direita de Marega para 
fuzilar a partida. O jovem português 
fez o seu primeiro gol com a camisa 
dos Dragões na Liga.
Dois minutos depois, os azuis e bran-
cos dilataram a vantagem por inter-
médio de Soares, que bisou na parti-
da. O avançado brasileiro aproveitou 
um ressalto junto à pequena área 
para bater os avenses. Com quatro 
golos de vantagem e uma goleada, 
Sérgio Conceição mostrava-se sa-
tisfeito. O jogo e o resultado foi uma 
homenagem a IKER CASILLAS.
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O Sporting aplicou da 
maior goleada fora da 
temporada, ao vencer o 
Belenenses 8x1, em jogo 
da 32.ª jornada da I Liga 
de futebol, no qual Bruno 
Fernandes anotou um ‘ha-
t-trick’ e Bas Dost regres-
sou aos gols.

 Os ‘leões’, que já ti-
nham assegurado o ter-
ceiro posto na véspera, ao 
beneficiarem da derrota do 
Sporting de Braga com o 
Marítimo, e ainda mantêm 
hipóteses matemáticas 
de chegarem ao segun-

Sporting goleia Belenenses no Jamor
do, venciam ao intervalo 
2x0, com gols de Raphi-
nha (10 minutos) e de Luiz 
Phellype (45+1), numa al-
tura em que os ‘azuis’ já 
jogavam com menos um, 
após expulsão do guarda
-redes Muriel.

Licá ainda reduziu, aos 
61, mas depois Gudelj 
(65), Bruno Fernandes (70, 
de grande penalidade, 75 
e 84), Bas Dost (77), que 
regressou aos relvados 
quase dois meses depois, 
e Doumbia (90) deram ex-
pressão à goleada.

O FC Porto goleou no Dragão, o Des-
portivo das Aves por 4x0, em jogo da 32.ª 
jornada da I Liga de futebol, mantendo-se 
assim a dois pontos do líder da prova, o 
Benfica.

 Num jogo marcado pela homenagem ao 
goleiro espanhol Iker Casillas, que sofreu 
um enfarte agudo do miocárdio, os ‘dra-
gões’ chegaram ao intervalo a vencer já por 
2x0, com gols de Jesus Corona (18 minu-
tos) e de Soares (30), na conversão de uma 
grande penalidade, tendo Manafá (68) e o 
mesmo Soares (70) fechado a contagem na 
segunda metade.

Porto goleou Desportivo das Aves

O Benfica virou o resultado e acabou 
goleando o Portimonense por 5x1, em 
jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, 
dando mais um passo com vista à con-
quista do título nacional.

Os algarvios adiantaram-se no inicio e 
da segunda parte, através de Tabata, aos 
53 minutos, mas os ‘encarnados’ deram a 
volta ao marcador e até chegaram à go-
leada, com um ‘bis’ de Rafa, aos 62 e 66, 

outro de Seferovic, aos 84 e 88, que assim 
se destacou ainda mais na liderança dos 
melhores marcadores com 21 gols, tendo 
Jonas fechado a goleada, aos 90+2.

Com esta vitória, o Benfica passa a so-
mar 81 pontos e lidera a prova com mais 
cinco do que o FC Porto, segundo classi-
ficado e que ainda hoje recebe o Despor-
tivo das Aves, enquanto o Portimonense é 
12.º com 36.

Um gol de Platiny, nos 
descontos, permitiu ao 
Desportivo de Chaves 
empatar 4-4 no terreno 
do Feirense, em jogo da 
32.ª e antepenúltima jor-
nada da I Liga de futebol.

 Platiny ‘bisou’ aos 
90+6 minutos, depois 
de já ter feito o terceiro 
golo dos flavienses (73), 
enquanto William (10) 
e Maras (59) fizeram os 
outros tentos da equipa 
transmontana. Djavan, 
na própria baliza (13), Ví-
tor Bruno (37), Babanco 
(70) e Luís Machado (76) 

Benfica vira resultado
com Portimonense

Desportivo de Chaves 
empata com Feirense

marcaram para o Feiren-
se, que esteve muito per-
to de voltar a ganhar no 
campeonato, oito meses 
e meio depois do triunfo 
na segunda ronda.

Com o empate em 
Santa Maria da Feira, o 
Chaves subiu a 15.º, dei-
xando provisoriamente a 
zona de despromoção, e 
passou a somar 32 pon-
tos, mais um do que o 
Tondela, que recebe o 
Santa Clara no domingo. 
O Feirense, já despromo-
vido, segue no 18.º e últi-
mo posto, com 16.

Marítimo vence Sporting de
Braga e assegura permanência

O Marítimo assegurou 
a permanência na I Liga de 
futebol, ao receber e vencer 
o Sporting de Braga por 1x0, 
em jogo da 32.ª e antepenúl-
tima jornada da prova.

Os insulares, que ficaram 
em desvantagem numérica 
em campo aos 38 minutos, 

por expulsão, com cartão 
vermelho direto, de Getter-
son, chegaram ao golo do 
triunfo já perto do final da 
partida, por intermédio de 
Rodrigo Pinho, aos 82. A vi-
tória no Funchal, aliada ao 
empate do Desportivo de 
Chaves em casa do Feiren-

se (4x4), permite ao Marítimo 
assegurar matematicamente 
a manutenção, enquanto os 
‘arsenalistas’ também já não 
podem chegar ao terceiro 
posto, uma vez que estão 
em desvantagem no con-
fronto direto com o Sporting, 
atual terceiro.

LIGA NOS 2018 - 2019
JORNADA 32

LIGA Ledman 2018 - 2019
JORNADA 32
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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!

O goleiro espanhol 
do FC Porto Iker Casillas 
foi homenageado pouco 
antes do arranque do en-
contro frente ao Desporti-
vo das Aves, da 32.ª jor-
nada da I Liga de futebol.

Os jogadores portis-
tas fizeram a fotografia 
de grupo antes do jogo, 
acompanhados de uma 
tarja que dizia “Força 
Iker”, enquanto os joga-
dores do Aves traziam 
camisolas nas quais se 
podia ler também “Força 
Casillas”.

Mal foi dado o pontapé 

Iker homenageado no Estádio do Dragão

Iker Casillas já recebeu 
alta e deixou, ao início da 
tarde desta segunda-feira, 
o Hospital CUF, no Porto, 
onde se encontrava in-
ternado desde a passada 
quarta-feira, quando sofreu 
um enfarte agudo do mio-
cárdio durante um treino.

O guarda-redes do FC 
Porto irá prosseguir a re-
cuperação em casa, mas, 
antes disso, fez uma curta 
declaração aos jornalistas, 

Casillas  já deixou o hospital:
“Estou emocionado, mas bem. Vou viver”

mento da vida a qualquer 
pessoa. Aconteceu-me a 
mim. É difícil falar, mas 
há que estar agradecido, 
tive muita sorte. Agrade-
ço a muita gente que se 
preocupou nestes dias, 
senti-me querido. É impor-
tante ter um sorriso nestes 
momentos. Emociono-me 
um pouco com o número 
de pessoas que veio aqui 
dar-me carinho. Não que-
ro deixar de agradecer ao 
hospital, ao dr. Nélson, 
que me ajudou a vir rapi-
damente para o hospital e 
pôs mãos à obra. Agrade-
ço a toda a gente que con-
tribuiu para que viesse ra-
pidamente para o hospital, 
para minimizar os efeitos 
do enfarte que sofri.

Agradeço às milhares 
de mostras de carinho que 
as pessoas me deram nas 
redes sociais, por men-

sem direito a perguntas.
O internacional espa-

nhol, visivelmente emo-
cionado, agradeceu o “ca-
rinho” recebido ao longo 
dos últimos dias, e disse 
não saber se irá ou não 
voltar a jogar.

Fique com a
declaração, na íntegra, 

de Iker Casillas:
“Há uns dias tive um 

incidente que pode acon-
tecer em qualquer mo-

sagem… Sinto-me muito 
melhor, será um repouso 
de um par de semanas ou 
de um par de meses. Tan-
to me faz, o importante é 
estar aqui. Agradeço-vos 
pelo tempo em que estive-
ram aqui, não é fácil estar 
à espera para ver o que 
acontece. Mas tínhamos 
que dar tempo para que o 
coração assentasse. Es-
tou muito bem. Um pouco 
emocionado, mas bem. 
Vou viver. Muito obrigado 
a todos, à minha famí-
lia, que me apoiou muito. 
Agradeço a toda a gente e 
ao meu clube, pelo gesto 
que teve no sábado.

Não sei o que será o 
futuro, mas penso que o 
mais importante era estar 
aqui, falar tranquilamen-
te e transmitir como me 
encontro. Muito obrigado, 
veremo-nos em breve”.

Goleiro do Leicester 
City não poupa nos elo-
gios a Jan Oblak e, es-
pecialmente, Ederson.

Dono e senhor das 
balizes de Leicester City 
e seleção dinamarquesa, 
Kasper Schmeichel con-
cedeu, esta segunda-fei-
ra, uma entrevista à esta-
ção televisiva Sky Sports, 
onde fez a sua escolha a 
propósito dos melhores 
guarda-redes do mundo.

E, na opinião do fi-
lho do eterno Peter Sch-
meichel, não há como 
montar um pódio desta 
posição sem incluir dois 
jogadores que, num pas-
sado não muito distante, 
representaram a equipe 
principal do Benfica.

“Diria que o Ederson, 
juntamente com Marc- 
André ter Stegen e o Jan 
Oblak são os três me-

K. Schmeichel coloca 2
ex-Benfica entre os 3 melhores 

guardiões do mundo
lhores goleiros do mun-
do, e, na minha opinião, 
têm-no sido há um tempo 
considerável”, começou 
por referir.

“A forma como o 
Ederson joga é muito 
corajosa. Atrever-se a 
jogar assim demonstra 
bravura e permite ao City 
jogar com uma pressão 
muito mais alta. Conse-
guem pressionar porque 
sabem que ele vai limpar 
qualquer bola que surja 
nas costas dos defesas”, 
analisou.

Nesse sentido, Kas-
per Schmeichel não tem 
dúvidas: “A bravura de 
ser ousado naquela posi-
ção, sabendo que o mais 
pequeno erro irá custar à 
equipe, é de goleiros, e, 
para mim, tem sido o me-
lhor goleiro da Premier 
League”.

Avançado brasileiro 
sublinha ainda um “pas-
so importante” na corrida 
pelo título.

Jonas ajudou o Ben-
fica a vencer o Portimo-
nense (5x1), na tarde de 
sábado em jogo da 32.ª 
jornada da I Liga. O avan-
çado brasileiro entrou na 
segunda parte e ainda foi 
a tempo de fechar as con-
tas do marcador no Está-
dio da Luz. Jonas aprovei-
tou da melhor maneira um 
cruzamento de André Al-

Jonas assinala gol 300 na carreira: “Foi especial”
meida para fixar o resulta-
do final ao mesmo tempo 
que chegou ao 300.º gol 
da carreira. 

“Muito feliz por parti-
cipar da vitória de ontem 
[sábado], mais um passo 
importante no nosso obje-
tivo! E foi especial porque 
cheguei aos 300 gols na 
carreira! Obrigado a todos 
que contribuíram para que 
isso fosse possível! Obri-
gado André Almeida pela 
assistência”, escreveu Jo-
nas nas redes sociais. 

Recorde-se que Jonas 
chegou aos 137 gols com 
a camisola das águias, aos 
quais se somam 51 no Va-
lencia, 76 pelo Grêmio, 13 
pelo Guarani, 10 pelo San-

tos e 10 pelo Portuguesa. 
A estes 297 tentos somam-
se ainda três gols ao ser-
viço da seleção brasileira. 
Uma marca redonda para 
o goleador da Luz.

O Manchester City pa-
rece mesmo determina-
do em contar com Bruno 
Fernandes para a próxi-
ma temporada. Tal como 
o Desporto ao Minuto 
adiantou em tempo opor-
tuno, os citizens querem 
antecipar-se a concorrên-
cia e esta segunda-feira 
a imprensa inglesa revela 
mais pormenores sobre 
as negociações entre City 
e Sporting. 

O portal Goal.com 
avança que o Manchester 
City está na disposição de 
pagar 50 milhões de euros 
pela contratação de Bruno 
Fernandes e mostra-se 
ainda disponível em ceder 
dois jogadores aos leões 
(por empréstimo ou a títu-
lo definitivo). 

Por seu turno, e segun-

Manchester City avança
com 50 milhões de euros

por Bruno Fernandes

do a mesma publicação, o 
Sporting pede 70 milhões 
de euros para libertar o in-
ternacional português que 
tem sido um dos médios 
em maior destaque pela 
Europa fora. 

O Goal.com sublinha 
ainda que Jorge Mendes 
está envolvido das nego-
ciações, ainda que não 
seja o agente de Bruno 
Fernandes.

de saída, todo o estádio, 
à exceção dos adeptos da 
equipe visitante, mante-
ve-se durante um minuto 
em silêncio. Depois disso, 

seguiu-se um minuto de 
palmas e músicas dedica-
das ao guarda-redes, que 
nesta terça-feira sofreu 
um enfarte agudo do mio-

cárdio. Além disso, foi exi-
bida, na zona da claque, 
uma tarja gigante com um 
desenho do jogador que 
dizia também “Força Iker”
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Infinito Amor

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

Quando o vento frio entrava pela janela e pelas 
frestas da nossa modesta casa, nas noites gélidas 
do inverno de Viseu - região tão próxima à Serra 
da Estrela - um anjo entrava no quarto e me co-
bria. Sempre que faz frio eu me lembro do anjo 
em forma de mulher. Quando faz calor, me lembro 
também: “Filha, sai do sol!”, dizia, enérgica. “Não 
fica descalça”! Você vai ficar doente!” 

O perfume natural de sua pele; o toque avelu-
dado e carinhoso de suas mãos; o aconchego de 
seu colo... As mães são insubstituíveis! 

A minha se foi há quase uma década. A dor 
foi tão profunda, que levou um pedaço de mim, o 
mais alegre. Não há um só dia que não sinta falta 
de seu carinho, de suas reclamações, de suas ex-
pressões engraçadas que vieram com ela de nos-
sa terrinha. O tom era sempre de brincadeira, o de 
quem via na vida o dom da alegria. 

Mamãe era também danadinha. Divertia-se ao 
distribuir apelidos bem humorados. Sua figura frá-
gil me transmitia a seguranca de uma fortaleza. 

Como em todas as famílias portuguesas, eu e 
meus três irmãos crescemos sob a grande influên-
cia materna. Juntava-se à nossa mãe, em cuida-
dos e carinhos - e muitos puxões de orelha- nossa 
querida avózinha,  figura onipresente na nossa in-
fância, amada e idolatrada por mim e pelos meus 
irmãos! Referia-se a nós quatro como “os meus 
netinhos” - o que despertava nos outros netos 
muitos ciúmes. 

A você, Maria do Céu, e a nossa  eterna vovó 
Elvira, anjos de nossas vidas, e a todas as mães, 
dedico esta coluna. O Céu está em festa! Vocês 
estão num mundo de paz - bem diferente daquele 
que nós vivemos. Meu amor eterno! 

Parabéns a todas as mamães!

Comunidade Portuguesa sempre prestigiando o carismático empresário português, José 
Morais, o “Sangue Bom da Barão” que, ao lado de seu filho, o jovem Daniel, sempre aten-
ciosos. Todas às sextas-feiras marcam presença no Boteco do Morais, na rua Barão de 
Petrópolis, para saborear as deliciosas iguarias e a cervejinha bem gelada, como podemos 
ver, os amigos batendo um bom papo. Aproveitando  a descontração, na foto, vemos o ra-
dialista José Chança, o cantor Mossoró, Serginho, e demais amigos.

Boteco do Morais
é Só Alegria!!
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MÃES RECEBEM TODO AMOR E CARINHO NAS BEIRAS
Como foi bom!!!  

Logo nas primeiras 
horas da manhã de 
domingo, do dia 5, de 
maio, acordar e sen-
tir a alegria de um dia 
todo especial, ir ao 
encontro daquela pes-
soa, tão querida e en-
cher-lhe de mimos... 
Nossa Mãe.

Uma atmosfera en-
volvente de emoções 
sublimes deram ins-
piração à tarde des-
se último domingo na 
Casa das Beiras, dia 
em que também é co-
memorado o Dia das 
Mães europeu. A pro-
gramação foi aberta 
por volta de 13 horas, 
com a diretoria, tendo 
à frente  o pres. José 
Henrique e a primeira-
dama Verônica Trin-
dade dedicando muita  
atenção a todos os 
convidados.

Era o Dia das Mães. 
O encontro entre mães 
e filhos, a oferta de 
presentes, o convívio 
e a harmonia familiar 
traduzindo o amor, foi 
muito especial.

A “rainha do lar” foi 

o centro das atenções 
também na Casa das 
Beiras. Sua diretoria 
organizou um belo 
almoço para celebrar 
o dia, num serviço de 
primeira qualidade. A 
música esteve a car-
go do Típicos da Bei-
ra Show,

Ainda dentro da 
programação, foram 

homenageadas e 
condecoradas a Mãe 
do Ano 2019, a bela 
e recente mamãe, 
Vanessa Trindade; 
como Mãe mais Ido-
sa - 2019, D. Fran-
cisca, mais conhe-
cida como “Baby”; 
e, como a Mãe mais 
Jovem de  2019, D. 
Sandra.

As fotos que ilus-
tram esta reportagem 
mostram um belo 
domingo de outono 
dedicado às mães, 
muito feliz, na Casa 
das Beiras, onde só 
se sentiu mesmo o 
calor dos corações, 
devotando carinho e 
celebrando o amor 
materno.

Bela imagem da 
Mãe do Ano de 
2019, da Casa 
das Beiras, Va-
nessa Trindade 
e Silva com seus 
pais, José Henri-
que e Verônica, e 
seus avós, D. Ilda 
e Julio Robalo, 
Alex e Francisco, 
seu marido e filho

A Diretora Maria 
Helena Alencar ao 
lado do Presidente 
José Henrique e 
a primeira-dama 
Verônica Trindade, 
homenageando a 
Mãe mais Idosa, 
D. Francisca e a 
Mãe mais Jovem, 
D. Sandra

Aqui vemos a Mãe do Ano 2019, Vanessa Trindade Silva, 
radiante, ao lado da sua mãe, Verônica e de seus avós 
,D. Ilda e Sr. Júlio Robalo

Mesa do 
Presidente 
Beirão, José 
Henrique 
com sua filha 
Vanessa, 
seu netinho 
Francisco e 
seu genro 
Alex Lamo-
nier

Família beirã 
reunida no Dia 

das Mães vemos 
o casal Maria 

Helena Alencar 
e Luís Rama-

lhoto, vice-presi-
dente da Casa, 

com sua irmã 
e mãe, Fátima 

e D. Lourdes 
Ramalhoto

O casal Joaquim Brites e esposa, participando do domin-
go comemorativo ao Dia das Mães, na Casa das Beiras

Quem 
estreou 

nova idade 
foi o amigo 
João, que 
o vemos, 

nesta linda 
foto com 

sua espo-
sa Cirene
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Homenagem às mães na Casa de Viseu
D. Dina Silva 
foi homena-

geada com a 
Moção da Ve-

readora Teresa 
Bergher, em 

homenagem ao 
Dia das Mães. 
Nesta festa vi-

siense, D. Dina 
foi eleita a Mãe 

do Ano 2019 
desta Casa 

Regional
Num registro para o Jornal Portugal em Foco, a primeira-dama da Casa de Viseu, Márcia 
Morgado, o presidente Alcídio Morgado, o Almoxarife da Confraria Saberes e Sabores 
da Beira Grão Vasco, José Ernesto Pereira da Silva com sua esposa Dina - a Mãe do 
Ano 2019, Luzia Coimbra, Antonio Cardão - proprietário da Comercial Beirão da Serra

Como já é tradicio-
nal, a diretoria reali-
zou o Dia das Mães 
um grandioso almoço, 
onde a vereadora Te-
resa Bergher home-
nageou com uma Mo-
ção do Dia das Mães, 
D. Dina Silva, esposa 
do Almoxarife da Con-
fraria Saberes e Sa-
bores da Beira Grão 
Vasco, José Ernes-
to Pereira da Silva. 
Nessa data festiva foi 
oferecido,churrasco 
com picanha,sardinha 
portuguesa na brasa, 
febras, filé de peixe a 
doré, puré de batata e 
demais iguarias. Para 
encerrar, com chave 
de ouro, foi servido 
um delicioso caldo 
verde e mesa de fru-
tas. O momento mais 
esperado foi a eleição 
da Mãe do Ano 2019, 
tendo como eleita, D. 
Dina Silva, que rece-
beu flores, das mãos 
de sua antecessora, 
Mãe do Ano de 2018, 
Drª Luciane Marque-
san. A Mãe do Rancho 
Mirim-2019, D. Claudia 
Augusto Silva também 
foi homenageada, e 
recebeu flores da Mãe 
de 2018, D. Quércia.

O casal Rosa e Comendador Henrique Loureiro marca-
ram presença no Convívio Visiense. Na foto com a pri-
meira-dama Márcia Morgado e sua filha Juliana

Linda família visiense, o casal Antonio Lopes (presidente do Conselho da Casa) com 
sua esposa, D. Virgínia, suas filhas Ana Cristina e Cristiane, suas netas Maria Fernanda 
e Ana Luisa e os amigos José Luís e Marilva

Compo-
nentes 
do R.F. 
Mirim da 
Casa de 
Viseu  
que fize-
ram uma 
belíssima 
apresen-
tação 

Transmontanos  presentes ao Convívio Visiense, os ca-
sais Irene e José Manuel Brites, Fátima e Antonio Paiva, 
Lourdes e Custódio Paiva

No domingo comemorativo ao Dia das Mães, na Casa de 
Viseu, a ex-primeira-dama, Drª Luciane Marquesan com 
Elza, Armênio, Juliana Morgado sua filha Letícia

Primei-
ra-dama 
viseense, 
Márcia 
Morga-
do, um 
show de 
simpatia e 
receptivi-
dade com 
os amigos

Momento marcante da apresentação da Tocata Visiense 
com os “miúdos” dando um show de folclore



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

DE RESTAURANTES

um dia especial Na miNha vida

Maneca

parabéNs ao raNcho folclórico campoNeses de portugal

Dr. Carrasqueira, sábado passado com-
pletou mais uma primavera, onde estive-
ram presentes: sua linda família e vários 
amigos convidados, ao qual eu tive a 
honra de ser. Como vemos na foto, entre 
Maneca e  D. Idália, uma linda família, 
Sr. Morais, o conhecido Sangue Bom da 
Barão, seu sobrinho: Willian e sua espo-
sa: D. Berenice. Foi um prazer ficarmos 
na mesma mesa, onde o amigo Morais e 
D. Idália mostraram muito conhecimento 
dos costumes e tradições da Pátria Mãe. 
Parabéns e muita saúde para esta linda 
família.

No passado domin-
go, no têrmino da 
linda festa em home-
nagem às Mamães, 
na Casa Campo-
neses de Portugal, 
um registro especial 
pelo grande dia e 
pela bela apresen-
tação e vibração da 
moçada do folclore,  
que teve o comando 
do  querido Manuel 
Coelho. Parabens 
pelo lindo trabalho 
que fazem pela nos-
sa cultura

domingo das mães na 
casa de viseu

Fiquei sabendo que esteve bem movimentado a 
festa/almoço, em homenagem ao Dia das Mães 
da Casa de Viseu. Com a presença de amigos 
da comunidade, prestigiando a “rainha do lar”, o 
presidente Alcídio Morgado, que recebe sempre 
com muita simpatia e cordialidade. Como vemos 
aqui com a Drª Ilda Moreira, diretora da famosa 
empresa Folhagens Moreira Produtora e Distri-
buidora de Verduras e Legumes, que fornece 
tudo fresquinho, das melhores procedências. 
Forte abraço à Drª Ilda Moreira. Meu e do nosso 
Jornal Portugal em Foco.

parabéNs pelo seu aNiversário, dr.  carrasqueira

É gratificante para este colunista fazer este registro. Sábado 
passado, na Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, me 
realizei em participar do almoço comemorativo do aniversário 
do amigo Dr. Fernando Carrasqueira e explico porque: como 
vemos na foto, o lindo casal D. Luzia Carrasqueira com seu 
marido, o aniversariante transmitindo carinho e alegria para to-
dos, coisa que faz muito bem ao nosso coração. Mas  o que 
mais me encantou, foram as palavras, ao microfone, dirigidas 
aos amigos, a Jesus Cristo e Nossa Senhora de Fatima. A Fé 
move montanhas! O amigo  Carrasqueira tem todos os motivos 
e ser muito grato a quem nos rege, neste mundo de Deus. Dr. 
Carrasqueira, que sua fé, seja uma constante em nossas famí-
lias. Com o desejo  das melhores considerações, extensivo a 
toda a família. Parabéns e muito obrigado pela consideração. 

felicidade ao liNdo casal,  com destaque, 
ao aNiversariaNte do dia, dr. carrasqueira

um sábado muitíssimo  
agradável com os amigos

dia da comunidade 
luso-brasileira na casa das beiras

destaque merecido bodas de ouro
Domingo passado, no Clube Camponeses de 
Portugal, linda festa em Homenagem as Ma-
mães. Todos viveram horas de recordações e 
tradições de muitos lugares de Portugal, até com 
um porco assado na brasa e que estava muito 
gostoso!. Parabenizo a D. Rita Couto (presiden-
te )  e toda a Diretoria. Com vemos na foto, uma 
parte do Rancho Folclórico, seu Diretor, Manuel 
Coelho, a seu lado, D. Odete Pires,  Diretora de 
Divulgação e, sentado, seu marido, Sr. Manuel 
de Sousa Pires, que estavam completando 50 
Anos de Casados (Bodas de Ouro). Nesta oca-
sião receberam homenagens muito merecidas, 
pois sempre trabalharam pela Comunidade. 
Meus parabéns ao distinto casal e muita saúde, 
é o nosso desejo e a todas as mamães presen-
tes, o nosso carinho 

casal simpatia da 
nossa comunidade 

portuguesa

É sempre bom encontrar este casal nas nossas Ca-
sas Regionais, sempre transbordando simpatia e ca-
rinho com os amigos: D. Perci e o Domingos com 
aqueles sorrisos, cercados de amigos. Domingos é 
proprietário do conhecido restaurante na rua do Acre 
nº 4, Restaurante e Bar Glória, onde come-se delicio-
samente e bebe-se o delicioso vinho português, além 
da cervejinha gelada. Ao casal, um abraço meu e do 
nosso Portugal em Foco.

,

Um sábado maravilhoso que tive o prazer de passar com 
minha querida amiga, Vereadora Teresa Bergher que re-
alizou um almoço em homenagem ao casal de amigos 
de Viseu, o Almoxarife da Confraria Saberes e Sabores 
da Beira Grão Vasco, José Ernesto Pereira da Silva, es-
posa Dina, esteve presente e também familiares, demais 
amigos. Tudo perfeito, Teresa recebendo sempre a todos 
com muito carinho. Fiquei muito feliz em passar um dia 
agradabilíssimo, colocar os papos em dia e matar a sau-
dade dos amigos. Abraços Fadistas.

Na homenagem que recebi da Casa do Minho, 
na Noite de Fados fiquei muito feliz com a pre-
sença deste distinto e querido casal. D. Aldina, 
esposo empresário Fernando Palmeira, Diretor 
Presidente da famosa empresa Palmeira Tintas. 
Uma amizade de longas datas e sempre pres-
tigiando minha vida artística, amigos que levo 
sempre no coração. Muitíssimo obrigado, que-
rido amigos pela presença na Noite de Fados 
Vadio, na Casa do Minho. Abraços Fadistas.

Foi muitíssimo especial a visita dos meus queridos sobri-
nhos Stefane, esposa Cláudia,  filhos  - Francisca e Luisa, 
que moram na Suiça e estiveram no Brasil, no Rio de Ja-
neiro, foram momentos de muita satisfação e alegria para 
mim, neste momento que vai deixar saudade. Aproveitando 
a ocasião festejaram os dois aninhos da linda filha, Luisa.

deputada martha rocha 
sempre ao lado dos jovens

Fico muito feliz quando vejo minha querida amiga 
transmontana, a Delegada Martha Rocha, sempre 
trabalhando com muito vigor com os jovens. No mês 
passado recebeu, no seu gabinete na Alerj, a Juven-
tude Socialista do PDT, que a deixou muitíssimo feliz, 
pois vê nos jovens, o futuro do nosso amado Brasil. 
Abraços fadistas.

o amor é liNdo
Minha amiga, Eliane Mariath deve estar muito feliz no 
céu, vendo a felicidade de sua filha Flávia Mariath e es-
poso Sr. Bernardino Fonseca, vivendo um grande amor 
e, trazemos aqui um flash de sua felicidade num almoço 
festivo na Casa de Arganil, em Portugal. Minhas felicida-
de e saúde ao casal. Abraços fadistas.

Uma noite fantástica, no último dia 24 de abril com mais 
uma realização da tradicional Sessão Solene Festiva 
com a presença do Orador, Dr. Matusalém que proferiu 
um belíssima oratória. Presenças marcantes da nossa 
comunidade estiveram presentes. Nesta foto vemos este 
benquisto casal, o vice-presidente beirão, Luis Ramalho-
to e esposa Maria Helena Ramalhoto. Abraços fadistas.

Há 25 anos, vocês disseram o “SIM”, as-
sumindo um compromisso para a vida 

toda. Agora, comemoram as Bodas de Pra-
ta, depois de muitas experiências marcantes 
e desafios, todos ultrapassados, construíram 
uma bela família. Desejo muitas felicidades 
aos dois e, que se mantenham unidos e fe-
lizes, com os filhos: Lorraine, Nathan e Pau-
lo Junior, sem esquecer a netinha Rafaela. 
Após a Míssa em Ação de Graças, na Paró-
quia Santo Antonio, na Vila da Penha, foram 
comemorar com um jantar maravilhoso no 
Restaurante e Pizzaria Palanca Negra. Mil 
felicidade a vocês. Deus os abençoe e guar-
de a linda família. Abraços fadistas.

bodas de prata do casal mila e dr. paulo sena

casal nota 1000 aldina
 e fernando palmeira
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Sucesso absoluto na 1ª Domingueira de
Conservatória na Casa de Trás-os-Montes

Belo show do Grupo de Seresteiros da Cidade de Con-
servatória. Em destaque, a cantora Lisa, que veio dos 
EUA, filha do violonista Bonan, mostrando que “filho de 
peixe, peixinho é”

A primeira festa do 
Grupo Seresteiros da 
Cidade de Conserva-
tória do Rio de Janei-

ro foi espetacular. A 
reconhecida Seresta 
de Conservatória, 
com muitos serestei-

ros convidados, foi 
à Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro 
embalar os amantes 
da boa música bra-

sileira. Para receber 
os amigos, a Casa 
preparou um delicio-
so churrasco trans-
montano. O grande 

“promoter” e diretor 
social da Casa, Joa-
quim Bernardo, a pri-
meira-dama Sineide 
e o Presidente Isma-
el Loureiro eram só 
alegria com o belís-
simo evento que pro-

porcionaram. O pró-
ximo virá em breve 
e também promete 
ser imperdível, como 
este.  Parabéns do 
nosso Jornal Portu-
gal em Foco a todos 
os envolvidos!!!

O diretor social 
transmontano e 
promoter, Joa-
quim Bernardo, 
idealizador do 
evento, Domin-
gueira de Conser-
vatória, feliz 
com o sucesso 
alcançado pelo 
domingo de se-
resta proporcio-
nado pela Casa, 
com amigos, 
entre eles, Junior, 
Secretário da 
diretoria.

Esteve bem movimentada a 1ª Domingueira de 
Conservatória, na Casa de Trás-os-Montes e Alto 
Douro. Que venham mais...

Sempre 
presenças 
marcantes 

na Casa de 
Trás-os-Mon-

tes e Alto 
Douro, o casal 
Eneida e Fran-

cisco Torrão, 
proprietário 
dos delicio-

sos biscoitos, 
reconhecida-
mente “como 

a cara do 
Rio”, Biscoitos 

Globo

O grupo 
seresteiro de 
Conservatória 
deixou uma 
belíssima 
impressão 
aos aman-
tes da boa 
seresta, e da 
boa música. 
Na foto, o 
grande violo-
nista Bonan, 
apresentando 
músicas que 
fazem bem 
ao coração

Presidente 
transmon-
tano Isma-
el Loureiro 
num 
momento 
de descon-
tração com 
o amigo 
Luís “O 
Grande”
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VIDA ASSOCIATIVA
19

Modo de preparar:

Leila Monassa 
Torta de Viana

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 – 12 – Domingo – 12hs –  Almoço Dia das Mães 
– para saborear: Arroz de bacalhau, file ao molho ma-
deira com arroz à piamontese, feijão branco, batatas co-
radas e saladas. Música para dançar com Moreno dos 
Teclados. Apresentação do Rancho Folclórico Juvenil da 
Casa do Minho.
MAIO – 17 – Sexta-feira – 20hs –  Sexta Portugue-
sa – Jantar português promovido pelo Rancho Folclórico 
Maria da Fonte no espaço do Restaurante Costa Verde 
ao som do fado e músicas folclóricas portuguesas. Você 
paga um valor único e terá direito ao jantar, a sobreme-
sa, as bebidas, além de ouvir e ver o melhor da música 
popular portuguesa. Folclore Português com a tocata do 
Rancho Folclórico Maria da Fonte e Fados com Victor 
Lopes & Cia. Cardápio: Bolinho de bacalhau, bacalhau à 
narcisa, doce português.
MAIO – 19 – Domingo – 12hs –  Festa Gaúcha – Conheça 
o Rio Grande do Sul sem sair do Rio de Janeiro. Churrasco, 
prendas bonitas, folclore com o Rancho Gaúcho da Casa 
do Minho e música ao vivo para dançar animando a festa. 
Cardápio: costela na brasa, drumet de frango, linguiça, arroz 
branco, arroz carreteiro e acompanhamentos.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca -Tel: 2293-1542
MAIO – 12 – Domingo – 12hs –  Almoço à Lá Carter em 
homenagem ao dia das mães. Cardápio variado. Música 
por conta do Conjunto Típicos da Beira Show.
MAIO – 19 – Domingo – 12hs –  Quinta do Castelo espe-
cial em comemoração ao 57º aniversário do Grupo Almei-
da Garrett. Cardápio típico: Sardinha portuguesa, frango 
na brasa, batata cozida e frita, caldo verde, doces e bebi-
das à parte. Conjunto Cláudio Santos & Amigos.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca -  Tel: 2284-7346
MAIO – 12 –Domingo – 12h – “Almoço Dia das Mães”. 
Cardápio: Churrasco completo, acompanhamentos, sa-
ladas diversas. Filé de Peixe, cozido à portuguesa e fru-
tas. Atração: Josevaldo. Dançarinos para damas..
MAIO – 19 –Domingo – 12h – “Festa do Serões das 
Aldeias” Cardápio: Churrasco completo, acompanha-
mentos, saladas diversas, sardinha na brasa e frutas. 
Atrações: Amigos do Alto Minho, Grupo Folclórico Se-
rões das Aldeias, dançarinos para damas. .

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

MAIO – 19 – DOMINGO – 12hs. 4º Festa Popular Por-
tuguesa. Cardápio: churrasco variado destaque para: 
bifanas de boi, febras de porco, sardinhas assada, cos-
tela à chanfana. Arroz de polvo, tripa à lombeira, empa-

dão de bacalhau. Sobremesa: Sorvete com banana as-
sada: Banda Típicos da Beira  Show e apresentação do 
Rancho Folclórico Bemvinda Maria da Casa das Beiras. 
MAIO – 22 – QUARTA-FEIRA – 12hs Almoço das Quar-
ta, Almoço por adesão bebidas não inclusas.

CLUBE PORTUGUÊS DE NITERÓI
Rua Professora Lara Villela, 176 – Ingá – 

Niterói – Tel: 2717-4225
MAIO – 12 – Domingo – 12hs – Dia das Mães Almoço 
dançante com o conjunto The Walking Band  e partici-
pação do Rancho Folclórico Luiz Vaz de Camões. Con-
vite à venda na Secretaria individual R$ 70,00. Faça sua 
reserva.
 

CASA DOS AÇORES
Avenida Melo Matos, 21/25 – Tijuca Tel.: 2568-9535
MAIO – 12 – Domingo – 12hs –  Almoço do Dia das Mães 
O melhor e mais completo churrasco na brasa! com frango, 
lombinho & linguiça! – com saladas e acompanhamentos 
variados. Para comer à vontade, servido no estilo Self-
Service, em nosso Salão Nobre. Música para dançar com 
Amigos do Alto Minho. Homenagem para a Mãe do Ano de 
2019, eleita pela diretoria da Casa. Apresentação especial 
do nosso grupo folclórico Padre Tomaz Borba. Sorteio de 
valiosos brindes para as mães presentes. Evento para to-
das as pessoas: Sócios e não-sócios. Aniversariante do 
mês de maio não paga entrada neste evento* * Será neces-
sário o aniversariante estar acompanhado de uma pessoa 
pagante, e também apresentar documento de identidade no 
dia, na entrada do salão.

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

MAIO – 12 – Domingo – Almoço Social de Dia das 
Mães  –  Serão homenageadas: A Mãe do Ano da Casa 
do Porto todas as mães presentes e a Mãe mais Idosa. 
Cardápio. Entrada: bolinhos de bacalhau, batidas tropi-
cais. Prato Principais: Churrasco completo com acom-
panhamentos, lombinho suíno na brasa, filet de peixe 
à doré, tripa à moda do Porto, saladas diversas, mesa 
de frutas e doces portuguesas. Atração musical: Con-
junto Som e Vozes músicas portuguesas e brasileiras 
com Chiquinho e sua Voz Romântica. A melhor carta 
de vinhos.

CASA DE ESPINHO
Av. Praz de Pina, 1988 – Vista Alegre Tel: 3253-1244
MAIO – 12 – Domingo – 12hs –  Almoço do Dia das 
Mães. Cardápio: Churrasco com acompanhamentos e 
sardinha na brasa. Para dançar Cláudio Santos e Ami-
gos. Apresentação: Grupo Folclórico Fauto Neves da 
Casa de Espinho. E uma linda homenagem à Nossa 
Senhora de Fátima! Desconto para maiores de 60 anos 
folclorista apresentando carteirinha com foto paga meia 
entrada. Bebidas e doces cobrados a parte.

Massa: • 170 gr de farinha • 8 ovos • 200 gr de 
açúcar • raspa de 1 laranja • 1 colher de café 
de fermento • Mantei-
ga para untar • Canela 
para decorar • Açúcar 
de confeiteiro para pol-
vilhar
Recheio: • 5 gemas • 
150 gr de açúcar
• Comece a receita da 
Torta de Viana (é um 
rocambole) por bater os 
ovos com o açúcar até conseguir obter uma massa 
homogênea e esbranquiçada.
• Em seguida, adicione a farinha, o fermento e a ras-
pa de laranja. Envolva com a ajuda de uma colher 
de pau.
• Forre um tabuleiro com papel manteiga, unte-o com 
manteiga e espalhe a massa, alisando a superfície.
• Leve ao forno pré-aquecido a uma temperatura de 
180ºC, durante mais ou menos 30 minutos.
• Agora é altura de preparar o recheio. Assim, bata as 
gemas com 5 colheres de sopa de água e acrescen-
te o açúcar. Coloque o preparado num tacho peque-
no e leve ao fogo brando até engrossar, mexendo 
sempre. Coloque o recheio num prato para esfriar.
• Assim que a massa estiver cozida, estenda um 
pano de cozinha sobre uma superfície  e polvilhe-o 
com bastante açúcar de confeiteiro.
• Desenforme o tabuleiro sobre o pano, e espalhe o 
recheio sobre a massa e enrole a torta (rocambole) 
com a ajuda do pano. Polvilhe com mais açúcar



Dor nas costas
O assunto dessa semana deve trazer lembranças a 

muitos leitores, afinal, quase todos já sofreram do mal 
ou no mínimo conheceram alguém com a famosa “dor 
nas costas”. Esse tipo de problema costuma aparecer 
quando chegamos a idade adulta, mas não são raros os 
casos de crianças com dores devido à alguma espécie 
de deformidade.

A coluna vertebral poderia ser definida (de maneira 
muito simplificada) como o conjunto de estruturas ós-
seas que fazem a sustentação do nosso corpo. Além 
disso, um canal formado na parte posterior das vérte-
bras que compõem a coluna abriga a medula óssea, 
estrutura neurológica que faz a ligação do cérebro com 
diversos órgãos do corpo. Essa breve explicação deixa 
clara a importância de cuidarmos “das costas”.

Traumas, vícios de posição e outros problemas nes-
sa estrutura podem causar a compressão das raízes 
nervosas e ter reflexos com dores e/ou formigamentos 
na própria coluna (cervical, dorsal ou lombar) ou até 
mesmo em outras partes como braços e pernas.

Como sempre o melhor é prestar atenção aos sinto-
mas e procurar um especialista para fazer uma avalia-
ção. No caso, ao notar dores no pescoço ou as dores 
e formigamentos citados, procure um ortopedista para 
que seja feito um diagnóstico completo. Posteriormen-
te, com a ajuda de um fisioterapeuta, faça o tratamento 
adequado.

Evite “mágicos” que prometam eliminar suas dores 
com modismos. Além de não funcionar, esses “trata-
mentos” podem piorar o seu caso e complicar sua re-
cuperação. Não subestime os problemas que isso pode 
causar. Acredite em mim: Dor na coluna é coisa muito 
séria. Fica a dica.

PORTUGAL  EM FOCO Rio de Janeiro, 9 a 15 de maio de 2019

NOSSA SAÚDE
por Paulo Pinheiro - Médico e Vereador

acompanhe mais em
www.facebook.com/paulopinheirovereador

Na Vila da Feira o Almoço de
Domingo é Cada Vez Melhor

Um quarteto 
de peso, no 
Convívio So-
cial Feirense: 
pres. Ernesto 
Boaventura e 
seus diretores 
Dr. Fernando 
Carrasqueira, 
Fernando Al-
ves, e o  amigo 
Alfredo

Como nunca nos can-
samos de referir, o cozido 
na Casa da Vila da Feira 
e Terras de Santa Maria 
está cada vez melhor. E, 
no último domingo, dia 5, 
encontramos, prestigian-
do a festividade, gente 
amante das coisas portu-
guesas.

Almoço social, no sa-
lão nobre climatizado, 
com cardápio variado: 
cozido à portuguesa, filé 

mignon, filé de frango, 
peixe à moda, bacalhau 
à moda, bacalhau à por-
tuguesa ou feirense e 
rabada. Uma linda mesa 
de artesanatos e doces 
portugueses estava posta 
para os convidados, e a 
música foi com o Conjun-
to Som e Vozes. Lembra-
mos que a Casa oferece 
estacionamento interno, 
para a segurança dos que 
visitam.

Esteve bem movimentado o Almoço Dominical no Castelo da Feira, 
com Casa cheia de frequentadores que apreciam uma boa festa

O Conjunto Som & Vozes, com seu habitual repertório e atuação de 
muita qualidade


