Ano 63 . Nº 23| www.portugalemfoco.com.br

Costa almoça com Macron
e inaugura exposições
portuguesas em Paris

O

primeiro-ministro esteve
em Paris para um almoço
com Emmanuel Macron, para
continuar a aprofundar a relação privilegiada entre França
e Portugal, e inaugura três
exposições sobre arte portuguesa nos principais museus
franceses, incluindo o Louvre.
O almoço com Emmanuel Macron foi o primeiro encontro
entre os dois líderes após a
tomada de posse do Governo português e a reeleição do

Presidente francês em abril, e
acontece numa altura em que
a Temporada Cruzada entre
os dois países vai a meio.
Este encontro permitiu aos
dois dirigentes evocar vias
para aprofundar a relação privilegiada entre os dois países,
disse Macron.
A Ucrânia esteve também
em discussão, com a importância do apoio a este país a
fazer-se numa só voz, assim
como as sanções aplicadas à
Rússia. Foi também discutida
a
independência europeia,
nos domínios da defesa, ener-

gia, alimentação e ambiental.
Pela manhã, o primeiroministro visitou a exposição
“A idade de ouro do Renascimento português”, onde foram
apresentadas pela primeira
vez, no Museu do Louvre, 15
obras dos chamados primitivos portugueses.
Depois do almoço, António Costa inaugurou a exposição “O resto é sombra”,
dos artistas Pedro Costa, Rui
Chafes, Paulo Nozolino, no

Centro Pompidou.
No encerramento desta
jornada dedicada à cultura,
António Costa ainda inaugurou a exposição “Gulbenkian
por ele próprio, na intimidade de um colecionador”, uma
mostra em que várias peças
da coleção de Calouste Gulbenkian vão ser expostas no
Hotel de la Marine, um museu
recentemente renovado.
A Temporada PortugalFrança é uma iniciativa de
diplomacia bilateral que visa
aprofundar o relacionamento
cultural entre os dois países.

Novas empresas em Portugal
aumentam 20% até maio

O

total de novas empresas
criadas até final de maio
em Portugal aumentou 20%,
com 21.686 unidades constituídas e um particular dinamismo do setor dos transportes.
Estes valores retomam o ciclo
de crescimento no empreendedorismo que se verificava
desde outubro de 2021, mas
que tinha sido interrompido
no mês de abril”, refere o trabalho, salientando que setor
dos transportes contribui
significativamente para este
crescimento, com a constituição de um grande número de novas empresas quer
desde janeiro, quer especificamente em maio.
Ainda assim, o nascimento
de empresas nos 5 primeiros
meses está ainda 11% abaixo dos valores registrados
em 2019, antes da pandemia,
sendo que apenas os setores
das tecnologias de informação e comunicação (+26%)
e das atividades imobiliárias
(+18%) já superam os valores de 2019.

O setor dos transportes
destacou-se, com a constituição de 795 empresas desde
janeiro, o que corresponde
a um crescimento de 113%
face ao período homólogo.
Segundo a Informa D&B, o setor da restauração e do alojamento registram um crescimento significativo de 37%, com 559
novas empresas este ano.
Também com números
expressivos surgem os setores dos serviços gerais (+761
constituições, +33%), dos
serviços empresariais (+532
constituições, +17%) e das
atividades imobiliárias (+493
constituições, +26%). Os setores do comercio (-11%) e da
agricultura e outros recursos
naturais (-0,8%) são os únicos
a registrarem uma descida nos
nascimentos face a 2021.
Em termos geográficos, o
crescimento ocorre em quase
todos as regiões, com destaque para a Área Metropolitana
de Lisboa, que registra mais
2.227 novas empresas do que
em 2021, uma subida de 36%”.
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Montenegro diz registrar confissão
de incompetência de António
Costa sobre novo aeroporto

O

presidente eleito do PSD
disse registrar a confissão de incompetência do primeiro-ministro ao manifestar
a esperança de ser o PSD a
dar uma solução à localização do novo aeroporto e à
alta velocidade ferroviária.
Na 58.ª Feira Nacional
da Agricultura/68.ª Feira do
Ribatejo, Luís Montenegro
disse: “Se não conhecesse o
senhor primeiro-ministro há
muitos anos diria que tinha
ficado comovido com este
rasgo de humildade, de ele
vir reconhecer, sete anos depois de ser primeiro-ministro,
a incompetência em resolver
o assunto e a sua esperança
de que seja o PSD a dar uma
solução a esses problemas”.
“Mas não quero deixar
de registrar esta confissão
de incompetência, porque
fica bem, é de fato uma atitude humilde, fica bem a um

O

O

primeiro-ministro dizer que
falhou, e ele falhou redondamente e rotundamente neste
tema”, afirmou.
Sobre as palavras elogiosas proferidas de Cavaco Silva a seu respeito, Luís
Montenegro afirmou que são
seguramente um incentivo,
por se tratar de uma personalidade que é muito respeitada pelos portugueses

e que tem uma experiência
que mais ninguém tem, do
ponto de vista da longevidade quer da ação governativa
quer depois da Presidência
da República.
Para o novo líder socialdemocrata, na entrevista que
deu à CNN, Cavaco Silva fez
uma análise muito correta da
situação política e governativa em Portugal e deixou uma

CIP diz que empresas só
podem subir salários com
aumento da produtividade

presidente da CIP, António
Saraiva, afirmou que uma
subida dos salários, como pediu o primeiro-ministro, depende
de um aumento da produtividade das empresas, sob pena de
prejudicar a competitividade das
empresas e o seu futuro.
“Só através de aumentos da
produtividade é que os rendimentos podem crescer de forma
sustentável, sem prejudicar a
competitividade das empresas
e o seu futuro”, disse o líder da
Confederação Empresarial de

Portugal, numa mensagem de
vídeo transmitida no 8.º Congresso da Indústria Portuguesa
Agroalimentar.
António Saraiva defendeu
que não se pode distribuir a riqueza que não é produzida pelas
empresas, reforçando que só produzindo mais e melhor é possível
vencer nos mercados e gerar um
rendimento que venha a permitir
satisfazer as legítimas aspirações
e necessidades do país.
As declarações do presidente da CIP surgem depois de o

palavra de esperança e de
estímulo ao seu partido para
que possa, de novo, trazer
um ciclo de progresso, de
desenvolvimento como não
houve depois de seu governo
na década de 1985 a 1995.
“É um líder histórico, carismático do PSD, que muito
respeitamos, que faz parte
do nosso patrimônio, do ponto de vista da nossa capacidade de realização e é até
muito curioso que nesta altura se dê oportunidade às gerações mais novas, que não
viveram a década de 1985
a 1995, de irem verificar
como é possível mudar tanto um país, ao invés do que
se foram apercebendo nos
últimos anos, porque não
muda nada, temos um Governo que é de empata, de
empurrar com a barriga para
a frente e de deixar tudo na
mesma”, disse Montenegro .

primeiro-ministro ter apelado
às empresas para que contribuam para um esforço coletivo
de aumento dos salários dos
portugueses, no sentido de uma
“maior justiça nas políticas remuneratórias que praticam”,
sublinhando que, na União Europeia, o peso dos salários no
conjunto da riqueza nacional é
de 48% e em Portugal é de 45%.
“Isso significa o quê? Que
nós temos que nos próximos
quatro anos conseguir fazer todos em conjunto, a sociedade, o
Estado, as empresas, o esforço
para que o peso do nosso salário, dos salários dos portugueses, no conjunto do PIB, seja
pelo menos idêntico àquele que
existe na média europeia, ou
seja, subir dos 45 para os 48%, o
que implica um aumento de 20%
no salário médio do nosso país”,
afirmou o primeiro-ministro.

Chega anuncia projeto para promover
utilização eficiente dos recursos hídricos

Chega anunciou que vai
entregar no parlamento um
projeto para promover uma utilização mais eficiente dos recursos hídricos, propondo que se
identifique e quantifique os principais fluxos de água existentes
em cada concelho.
Neste diploma, defende-se
que, através de uma metodologia que identifique, caracterize e
quantifique os principais fluxos e
consumos de água em Portugal,
baseada no conceito de balanço
hídrico, será possível diagnosticar a eficiência do uso da água
e identificar as oportunidades de
melhoria mais adequadas.

Segundo o Chega, se for
seguida esta estratégia, será
possível identificar, entre outras medidas prioritárias, as

relacionadas com a diminuição
do consumo de água potável
na rega, tanto nos campos de
golfe, como nos espaços verdes privados ou geridos pelos
municípios.
Também na perspectiva
desta força política, se essa
metodologia for aplicada, poderá conhecer-se o potencial de
redução do consumo doméstico
de água e de aumento da reutilização de água residual tratada”.
Para o Chega, caso se identifique e quantifique os principais fluxos de água existentes
em cada concelho, tal levará à
definição de estratégias de atu-

ação integradas e a indicadores de desempenho ajustados
às características próprias de
cada território, fomentando a
proteção dos valores ambientais, principalmente os hídricos,
como base em políticas de desenvolvimento sustentável.
O Chega considera depois
que o teor do projeto vai ao encontro do Programa Nacional
para o Uso Eficiente da Água,
que tende a contribuir para uma
nova cultura de água em Portugal, através da sua valorização
nos setores urbano, agrícola e
industrial, assim como os objetivos enunciados na Lei da Água”.

Com 45 mil trabalhadores em falta no turismo
hotelaria pede via verde à imigração

EDIÇÃO ESPECIAL E REVISTA

10 DE JUNHO

E

sta semana estamos
circulando com uma
edição especial do Dia
10 de Junho, em homenagem ao Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas
no mundo, além da nossa tradicional Revista
Comemorativa às datas,
festivas com artigos de
autoridades portuguesas
e brasileiras.
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A

escassez de mão-de-obra
no turismo e a inflação são
as duas maiores preocupações
da hotelaria para enfrentar os
meses de verão e que podem
mesmo impactar a tão esperada retoma aos níveis de 2019,

quando Portugal teve a melhor
performance turística de sempre.
Entre junho e setembro, os
hoteleiros esperam, na média
nacional, taxas de ocupação a
atingir os 59%. Os dados são
de um inquérito promovido pela
AHP. A associação que representa o setor hoteleiro alerta
que estas previsões são ainda
tímidas uma vez que a informação foi recolhida em abril. Com
as reservas de última hora a
ganhar palco, é esperada uma
ocupação ainda superior com os
turistas a reservar as suas férias
em cima da hora. Para a maio-

ria dos inquiridos (56%) há dois
problemas que ameaçam a tão
esperada retoma: a falta de trabalhadores e a inflação.
Com uma escassez de mãode-obra de 45 mil trabalhadores
no turismo, 15 mil só na hotelaria,
a AHP alerta que os hotéis têm recorrido ao aumento dos horários
do pessoal, situação que não é
exequível a longo prazo.
A possibilidade de contratar mão-de-obra estrangeira é
um pedido já antigo do setor.
O governo tem firmado, entretanto, acordos de mobilidade
de trabalhadores com outros

países, como são exemplos a
Índia ou Marrocos.
A subida dos preços e os
recordes da inflação são outras
das preocupações dos hotéis
com o verão à porta. Para a porta-voz da AHP, não há dúvidas
que será inevitável refletir esses
custos no consumidor. No mesmo inquérito promovido pela
associação, os hotéis do Açores, da Madeira, do Algarve e
do Alentejo dizem esperar vender mais caro este verão face a
2019. As restantes regiões do
país preveem manter os preços
praticados antes da pandemia.
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NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Maria
Alcina

A volta aos Palcos do cantor Mário Simões

I

mperdível no próximo domingo dia 12 de junho a partir das
12 horas o retorno do cantor
Mário Simões as suas atividades artísticas num grande show
em homenagem ao Dia dos Namorados, acompanhado pelo
Conjunto Típicos da Beira. Uma
volta muito esperada chegou
a hora dos amigos prestigiar
este grande show não percam.,
este grande dia na foto, Mário
Simões, numa visita ao amigo
Domingos do Restaurante
Glória e o amigo Fernando do
Portugal em Foto

Gente importante quando
visitou Castro Daire

O

Embaixador de Castro Daire, Adão Ribeiro, mostrando as belezas que a natureza tão próspera enfeita Castro Daire e a exuberante Serra de Montemuro.
Na foto: o nosso querido Consul adjunto, João de Deus
que em breve vai nos deixar, Adão Ribeiro, sua esposa
Irene e a muito querida Leélia esposa do Dr. João de
Deus. já estamos com saudades dos amigos

Foi um Dia Especial

F

oi muitíssimo especial a visita dos meus queridos
sobrinhos Stefane, esposa Cláudia, filhos Francisco
e Luisa que moram na Suiça e estiveram no Brasil no
Rio de Janeiro e foram momentos de muita satisfação e
alegria, festejaram os 2 aninhos da linda filha Luisa.

Três Grandes Baluartes

Amigos Queridos
Aldina e Fernando Palmeira

N
PENSAMENTO da semana

a homenagem que recebi da Casa do Minho na Noite
de Fados fique muito feliz, com a presença deste distinto e querido casal. D. Aldina, esposo empresário Fernando
Palmeira, Diretor Presidente da famosa empresa Palmeira
Tintas, uma amizade de longas datas sempre prestigiando,
minha vida artística, amigos que levou sempre no coração
muitíssimo obrigado querido amigos, saudades Abraços Fadista.

O

nosso amigo Comendador Cesar Soares, atualmente vivendo mais em Arouca, faz muita falta na
nossa Comunidade. Na foto: o querido radialista Maneca e o Comendador César Soares com o Comendador
Afonso Bernardo. Abraços fadista

O QUE OUTRA SANTA DIZIA.

EU VI MINHA MÃE REZANDO.
AOS PÉS DA VIRGEM MARIA,
ERA UMA SANTA ESCUTANDO.
O QUE OUTRA SANTA DIZIA.

NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA NEM TUDO E FOFOCA
Maneca
Destaque da Semana

Muita Nobreza Entre Duas
Senhoras de grande Representatividade

N

Recordar é Viver, que Saudade da Grande
Guerreira, da Nossa Comunidade, Número um

esta grande festa dos 25 Anos do
nosso Programa Radiofônico, realizado na Casa Vila da Feira e Terras de
Santa Maria nossa saudosa Benvinda
Maria, recebeu merecidamente, uma
placa e flores, entregue pela Dona Idália
, como vemos
na foto, na altura, eu
dizia sem medo de errar, Já mais teremos uma guerreira igual a esta não deu
outra coisa, este meu comentário, é para
dizer, que todo nós devemos valorizar as
coisas positivas da nossa Comunidade
para o bem estar geral o que acha disto
? muita saúde para todos, com meu
abraço respeitoso

Clube Português de
Niterói Com Bela Frequência
no Almoço das Quintas

P

arabéns para toda a Diretoria do C.P.N. pelo belo
almoço realizado todas últimas quinta-feiras do
mês, no Clube Português de Niterói e como vemos na
foto, o colega o Radialista, e meu amigo Chança, com
o grande Sanfoneiro da Comunidade Portuguesa Sr.
Alberto, dupla que alegrou aquela tarde maravilhosa,
no C.P.N. quem quiser passar umas horas de desconstração, não percam as Quinta-Feira, mensal é só ir até
o Ingá Niterói e bom apetite.

N

ossa Querida Vereadora, Teresa Bergher, esteve a convite numa Visita de boas vindas, a Sra. embaixadora, no
Consulado Português do Rio de Janeiro, onde foi recebida
com muito carinho, pela Sra. embaixadora, Gabriela Albergaria, este nobre gesto, é um colírio para nossos olhos, e
faz bem ao coração, deixo o desejo de muita saúde e as
maiores felicitações.

Sra. Berta Branco, Primeira
Dama de Honra, da Casa do Porto

S

ra. Berta muito serena,
aguardando o grande dia,
da inauguração do grande
Salão, esta faltando muito
pouco para este acontecimento, que será uma vitória
e era o sonho do Saudoso
Manuel Branco, mas o Sr.
Joaquim, atual Presidente
administrativo, Sr. Loureiro,
Presidente do Conselho,
Dona Berta e toda a Diretoria,
ansiosos para esta grande
Homenagem em Memória,
esta faltando pouco para ale-

Eurico dos Doces
Portugueses, há
Muitos anos,
Fábrica Essas
Delícias

N

este cenário fotográfico
vemos o amigo Eurico, num
destaque no Restaurante Barsa,
no Cadeg, apreciando e curtindo
em ver a saída dos Doces que ele
fábrica, é realmente agradável
ver sua mercadoria bombando,
parabéns amigo e muita saúde
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Gente
boa,
simpática
saboreando a
gastronomia transmontana,
Marcelo
Sá, com o
grupo de
amigos

Num destaque para o Jornal Portugal em Foco, os empresários Luís Augusto, Manuel Vieira, o Diretor
Henrique Brites

Almoço das Quartas na Casa de Trás-os-Montes

Esteve bem movimentada o Almoço Transmontano na foto a sorridente Maria Alice, irmã Graça Sá, esposo Horácio Sá

A

turma esta gostando
muito do Almoço das
Quartas, no solar transmontano, uma verdadeira
reunião de amigos empresários, associados e
amigos que reserva um
horário na agenda para
saborear a gastronomia
transmontana, destaque
para o delicioso bacalhau, tudo sob supervisão do Presidente Ismael
Loureiro, com apoio dos
seus colabores dando
um show no atendimento
nota 10. Venha você também curtir um bom papo
com os amigos.
O Almoço
das Quartas
na Casa de
Trás-os-Montes está cada
vez melhor,
na foto os
empresários,
Zeca, Manuel
Vieira, Pacheco, Luís
Augusto, Antônio Peralta,
o Presidente
Ismael Loureiro, Felipe
Mendes,
José Luís e
um amigo

O simpático casal, Antono Rodrigues e Maria do Céu prestigiando o
Almoço Transmontano, num belo cenário

Portugal em Foco

3

Rio de Janeiro, 9 a 15 de Junho de 2022

N

Centenário do
grande vascaíno
Sr. Rui Proença

Teresa Bergher
#garraecoragememdefesadorio

a quarta feira foi o Centenário do nosso amigo
querido Sr. Rui Proença, um grande português,
e um enorme vascaíno, não podíamos deixar
de lembrar de um grande amigo que passa dos cem
anos, um amigo sempre presente nas causas portuguesas, e querido por todos que o conhecem.
Ao amigo Rui seguem daqui os nossos abraços e
parabéns pela data da família Portugal em Foco.

L

Luso-brasileiro e neurocientista,
Fabiano de Abreu irá liderar curso
inédito de neurociências do país

uso-brasileiro e neurocientista, Fabiano
de Abreu irá liderar curso
inédito de neurociências
do país o neurocientista
luso-brasileiro Fabiano
de Abreu Agrela foi homenageado na Bolívia
no final do mês de março
durante o XI Congresso
Internacional de Medicina de La Universidad
de Aquino. Este responsável, que conta com
família de origem madeirense, anunciou que será
também cientista no hospital Martin Dockweiler,
uma das unidades médicas mais avançadas da
América do Sul. O evento, que decorreu em quatro cidades deste país sul
-americano, tais como La
Paz, Oruro, Cochabamba
e Santa Cruz de La Sierra, contou com a palestra
de Fabiano de Abreu, que
falou sobre neurociência,
dentre outros temas ligadas à saúde.
Durante a passagem
pela Bolívia, Fabiano de
Abreu conheceu as instalações do seu novo laboratório no hospital recém-inaugurado Martin
Dockweiler, considerado

um dos mais avançados
da América Latina, onde
liderará pesquisas à distância desde Castelo
de Paiva, onde vive em
Portugal.
Durante esta temporada na Bolívia, Fabiano de
Abreu recebeu diversas
homenagens, assim como
Portugal foi referenciado inúmeras vezes. Uma

das homenagens ocorreu
na Escola Europeia de
Negócios, onde Abreu irá
liderar a implementação
do primeiro curso de neurobusiness.
Por outro lado, a Universidade de Udabol, organizadora do XI Congresso
Internacional de Medicina,
o maior evento do género
do país, convidou Fabia-

no de Abreu para ser o
embaixador e mentor do
primeiro curso de neurociência da Bolívia, incluindo
os três graus de ensino
académico. Este convite
partiu da instituição após
a discussão de vários conceitos diferenciados que o
neurocientista já divulgou
em artigos científicos e
que teve a oportunidade
de debater aquando da
sua visita a este país.
Fontes que participaram no evento garantem
que, “durante as palestras, foi notório o interesse pelo tema por parte do
público que se mostrou
muito recetivo no que toca
às ideias apresentadas”. A
instituição também colocou à disposição das suas
pesquisas o laboratório do
Hospital Universitário.
Em declarações à nossa reportagem, Fabiano de Abreu disse estar
“muito satisfeito com todas as parcerias firmadas
e com a boa receção do
público às suas ideias”
e considerou “que este t
tipo de cooperação pode
ser muito útil e produzir
conhecimento”.
Ígor Lopes

TEMPOS
DIFÍCEIS

C

ostumo dizer que estamos vivendo tempos
muito difíceis! A violência no Rio é um dos
problemas mais graves que atinge a todos!
Imaginar que os membros do Conselho de
Ética da Câmara estão solicitando carros blindados,
porque se sentem ameaçados e inseguros por conta da investigação do comportamento de um outro
vereador, é muito triste! Não se trata de precaução
em relação ao vereador, mas da preocupação com
a cultura do fanatismo e ódio que estamos vivendo!
Lamentavelmente, as mídias sociais estimulam esse
comportamento! Muitas vezes através das chamadas
fakenews. Nossa Cidade, que já foi Maravilhosa, mas
se encontra tão devastada, especialmente em seu
crescimento turístico, que, por sua incontestável beleza, é de um potencial imenso. Assaltos, assassinatos, roubos de carros, balas perdidas, que matam inocentes, são uma cruel realidade. No entanto, temos
que ressaltar e aplaudir as coisas boas! Pois, apesar
de um sistema de saúde precário, temos excelentes
profissionais! Aproveito para fazer um especial elogio ao diretor do Hospital Miguel Couto e sua dedicada equipe, pelos excelentes serviços prestados à
menina Alice, vítima de uma bala perdida que atingiu
sua cabeça em Curicica. Mesmo em estado grave, a
criança recebeu ótimos cuidados, como pude constatar ao entrar em contato com o diretor do hospital, Dr.
Cristiano Chame, e também com a sofrida família da
criança, com a qual venho falando, e me coloquei à
disposição. Até quando, o nosso Rio partido, vai continuar vivendo tanta insegurança e ouvindo promessas do Governador Cláudio Castro como o tal Programa da Cidade Incluída? Muito grave, prometer e nada
fazer! Enfim, em ano eleitoral, parece que continua
valendo tudo, até a distribuição de armas e munição
para policiais que estão na reserva! Lamentável! Enquanto isso, a rede hospitalar estadual continua na
absoluta carência de serviços.

P

ara esquecer tanta mazela, convido a todos
para estarmos juntos na próxima segundafeira, dia 13, às 14h30min, na Câmara Municipal,
para mais uma vez celebrarmos o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas! Estou com saudades! Até l

Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher
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Regiões & Províncias
Caminha

Câmara reforça apoios financeiros às
Associações e Clubes Desportivos em 25%
A

Encerramento da
Semana da Proteção
Civil Municipal de Oeiras

M

ais de 60 viaturas participaram no desfile, incluindo 11 veículos históricos da Associação
Humanitária dos Bombeiros do Dafundo.
O encerramento da Semana da Proteção Civil
Municipal de Oeiras decorreu no passado domingo,
dia 5, com a formatura dos agentes de Proteção Civil do Município e o desfile de meios. A cerimônia foi
presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Isaltino Morais, em Paço de Arcos.
Depois de passar revista às Forças em Parada,
Isaltino Morais prestou o seu agradecimento aos
meios de Proteção Civil de Oeiras, pelo “esforço e
dedicação com que desempenham o seu trabalho”
em prol da comunidade.
Mais de 60 viaturas participaram no desfile, incluindo 11 veículos históricos da Associação Humanitária dos Bombeiros do Dafundo.

Câmara Municipal vai
aumentar em 25 por cento os apoios financeiros direitos às Associações e Clubes
Desportivos do Concelho
de Caminha, no que respeita à formação. A proposta
foi aprovada em reunião do
Executivo, por unanimidade.
O valor ultrapassa os 80 mil
euros e será distribuído por
diferentes modalidades.
A medida, que tem por objetivo reforçar o apoio global
à prática desportiva e o fomento da formação, tem em
conta o contexto socioeconômico e tem enquadramento
no REMAD – Regulamento
de Apoio ao Associativismo
Desportivo.
Conforme referiu a Vereadora do Desporto, Liliana
Ribeiro, esta proposta vem
na sequência do incremento que tem sido dispensado
e da aposta forte numa prática saudável e de impacto
na melhoria da qualidade de
vida da população.

Câmara assinala sucesso
do Festival da Vitela de Lafões
N

este fim-de-semana, todos os caminhos foram dar a Vouzela por causa da sétima edição do Festival Gastronômico da Vitela de Lafões e Produtos Regionais. O certame
promoveu uma das marcas identitárias do concelho, a nível
gastronômico, a par dos famosos Pastéis de Vouzela, e reuniu, assim como em todos os anos, dezenas de produtores
daquela que é a grande embaixadora da região em matéria
de produtos endógenos. Depois de dois anos suspenso devido à pandemia, o Festival Gastronómico da Vitela de Lafões e
Produtos Regionais regressou à Alameda D. Duarte de Almeida, para mostrar o que de melhor se produz neste concelho
durante três dias.

Centro de Tratamento de Doentes Renais Crônicos
constitui uma importante resposta na prestação de
assistência médica, clínica e humana a pessoas com doenças renais (insuficiência renal crônica), contribuindo
para assegurar e melhorar o tratamento desta doença,
facilitando ao doente as condições para que possa levar
uma vida normal.
No passado dia 1 de junho, realizou-se a cerimônia de
lançamento da 1ª pedra do futuro Centro de Tratamento
de Doentes Renais Crónicos no concelho.
A cerimônia decorreu na Rua Dr. Agostinho da Silva,
em Leião, Porto Salvo, e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais,
e Executivo Municipal.
O Município de Oeiras, para além de ter cedido o terreno onde a Fundação Renal Portuguesa irá proceder à
construção do referido centro, prestará ainda apoio nos
custos decorrentes da terraplanagem do terreno.
O Centro de Tratamento de Doentes Renais Crônicos constitui uma importante resposta na prestação de
assistência médica, clínica e humana a pessoas com
doenças renais (insuficiência renal crônica), contribuindo
para assegurar e melhorar o tratamento desta doença,
facilitando ao doente as condições para que possa levar
uma vida normal.
O futuro centro terá a capacidade para realizar, numa
fase inicial, o tratamento a aproximadamente 120 pacientes, com recurso às mais avançadas terapêuticas, bem
como o apoio integrado permanente a estes doentes,
mediante a disponibilização de consultas gratuitas de nutrição, psicologia e serviço social para atender até 260
insuficientes renais crônicos.
O Município de Oeiras tem vindo ao longo dos anos a
reforçar a sua aposta na área da saúde com a construção
de sinergias e na complementaridade de decisão e de
ação dos sectores público, privado e social, interligando
as reais potencialidades existentes no território e as necessidades da comunidade. A construção do Centro de
Tratamento de Doentes Renais Crónicos insere-se nesse
âmbito já que constituirá uma mais valia na área da saúde para o concelho de Oeiras.

PORTUGAL
EM FOCO
Um jornal para o Brasil e Portugal
JORNAL PORTUGAL EM FOCO LTDA
Os pontos de vista expostos em artigos assinados não
expressam necessariamente os da Direção deste jornal

cento, como a atribuição
de um subsídio às Associações e Clubes Desportivos do Concelho de Caminha no montante global de
82.050,00 euros.
A este apoio financeiro acrescem outros apoios,
concedidos ao longo de todo
o ano, como a cedência de
instalações desportivas municipais, quer para o treino
quer para competições, bem
como o transporte dos seus
atletas sempre que competem fora do concelho. Além

vouzela

Lançamento da 1ª pedra
do Centro de Tratamento
de Doentes Renais Crónicos

O

A responsável refere ainda, na proposta, o contexto
pandémico e as questões de
saúde mental associadas,
que beneficiam diretamente
com a prática desportiva. A
Vereadora salienta também
o trabalho de excelência que
tem vindo a ser desenvolvido
pelas diferentes associações
e clubes, nomeadamente na
área da formação de crianças e jovens.
A proposta que viria a
ser aprovada traduz-se num
reforço de verbas de 25 por

disso, o Município apoia diversos eventos.
Na reunião foram aprovadas outras propostas, como
o acordo de cooperação entre o Município de Caminha
e a Associação de Culturismo e Powerlifting de Viana
do Castelo; atribuição de
subsídio ao Grupo Motard de
Vilar de Mouros para apoio
ao Encontro Motard de Vilar de Mouros; atribuição de
subsídio à Confraria de São
Bento de Seixas para apoio
às festividades; aditamento
ao Protocolo de Concessão
de Utilização de Bens do
Domínio Público Ferroviário; Plano Anual de Recrutamento 2022; abertura de
procedimento concursal comum para recrutamento de
um técnico superior na área
jurídica – licenciatura em Direito e concurso público para
arrendamento de uma loja
exterior número 3 do Mercado Municipal de Vila Praia de
Âncora, entre outras.

Cantanhede
Vinho e gastronomia
potenciam Cordinhã
ao longo de três dias

A

XVIII edição da Feira do Vinho e da Gastronomia de
Cordinhã, concelho de Cantanhede, “foi um autêntico
sucesso”. A afirmação é de José Carlos Santos, presidente
da Junta de Freguesia da Cordinhã, e de Rui Ventura, presidente da comissão organizadora do certame. Porém, os dois
responsáveis não escondem que a ambição passa no futuro
“por fazer crescer a feira já em 2023”, porque, como frisam,
“faz todo o sentido acontecer essa alteração de paradigma”.

Resende

A

Ministra da Agricultura visita
Festival da Cereja em Resende

Ministra da Agricultura
e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, estará
este domingo, dia 5 de junho, em visita ao Festival
da Cereja, a convite do Presidente do Município de Resende, Garcez Trindade.
Maria do Céu Antunes
será recebida nos Paços
do Concelho pelas 11h00,
onde decorrerá uma Sessão Solene no Salão Nobre,
seguindo-se uma visita à
empresa Cermouros, a realizar-se pelas 11h45.
Da parte da tarde, pelas

15h00, decorrerá uma visita
ao Festival da Cereja. Nesta visita serão entregues
aos produtores de cereja
os Manuais de Boas Práticas da Cultura da Cerejeira,

fruto do trabalho de investigação e do estudo desenvolvido no âmbito do Grupo
Operacional Valorização da
Cereja de Resende.
Recorde-se que o Festi-

val da Cereja continua este
fim de semana, dias 4 e 5
de junho, com a venda da
cereja e outros produtos regionais, num certame que
conta também com muita
animação de rua e musical.
No domingo também se
encontra em destaque no
programa, a atração infantil, “O Ruca”, a partir das
15h00. Um espetáculo,
com entrada gratuita, que
pretende celebrar o Dia
Mundial da Criança com
muita animação, alegria e
diversão.
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Outro belo
momento
a entrada
dos Camponeses
do Rancho Maria
da Fonte
com os
Arcos de
Valvedez
Entrando no salão da Casa do Minho, os Bonecos Gigantones,
agitam o ginásio

Panorâmica do sábado passado de famosa Quinta de Santoinho, na Casa do Minho

Rancho Infanto Juvenil agita a Quinta de Santoinho
A

um verdadeiro espetáculo de Folclóre Minhoto

Apresentação
magnifica dos
componentes
do R. F.
Intanto
Juvenil
da Casa
do Minho

O Conjunto
Amigos do
Alto Minho,
animou a
Quinta de
Santoinho

Num close ao Portugal em Foco, neta linda festa Minhota, Rodrigo, Cleber, Isabela e Carlos Alberto

Quinta de Santoinho é
sempre assim, sabor,
animação e um grande convívio para a família minhota,
associados e amigos que,
mensalmente, passam um
alegre pedaço de noite com
toda riqueza que existe na
música, no folclore, nos pratos típicos e, é claro na gentileza da diretoria. A Quinta de
Santoinho, de sábado passado, dia 4 começou com
os acordes do sensacional
“Conjunto Amigos do Alto
Minho” e logo a festa estava formada em meio a tanta
alegria contagiante. Imperdíveis eram as sardinhas
assadas na brasa, o caldo
verde, o galeto e vinhos geladinhos, em três qualidades
tudo, como sempre, à vontade para o público, para além
do que sempre semeia, a
bela cultura Minhota. Inegavelmente podemos afirmar:
a Quinta de Santoinho é um
dos mais puros recantos da
cultura portuguesa da nossa Comunidade, dentro da
nossa Vida Associativa! A
boa música, o cardápio típico o que convida sempre
todos ao ginásio da Casa
do Minho e fazem o Arraial,
um programa cada vez mais
prestigiado a cada realização. E, para isso, contribui

muito a diretoria, trabalhando em harmonia, acabam
por trazer uma programação
sempre atraente. E não é só
a Quinta, como as outras
festas também! Assim, na
noite do passado sábado,
a Quinta de Santoinho foi
mais uma vez abrilhantada pelo Rancho Folclorico
Infanto Juvenil da Casa do
Minho, provando que idade não é documento para
defender as tradições da
terra distante dando continuidade ao foclore regional.
E nessa noite conversamos um pouco com o atual
presdente Joaquim Fernandes e com a sua nova vice
presidente, alias a primeira
mulher vice presidente na
Casa do Minho a Maria de
Fatima Gomes, eles falaram
um pouco sobre os novos
destinos da casa, como por
exemplo o restaurante que
já passou por uma reforma e
já esta a todo vapor, os contatos que estão tendo com
novos parceiros, ou seja, procurando oportunidades para
dar um maior movimento a
Casa do Minho, Caro presidente, o que puderos ajudar
sinta-e a vontade, estamos
prontos para colaborar.
Valeu mesmo à pena
mais esta noite Minho

Durante a Quinta do Santoinho vemos o Presidente Joaquim Fernandes, junto ao Alberto do Grupo Veterano

Imagem linda da Maria Alice, feliz com o músico mirim da Tocata
da Casa

Parabéns ao Jovens componentes do R. F. Infanto Juvenil que
deram um show

Linda imagem das componentes do R. F. Infanto Juvenil da Casa
do Minho, felizes com a apresentação

Apoteose da noite com o Vira Livre

Explosão de Alegria na Aldeia Portuguesa
M

ais um sábado especial em que a comunidade luso-brasileira prestigiou, em peso, nossa Aldeia Portuguesa, sem dúvida alguma esse point cada vez mais,
fica melhor. Não só pela gastronomia que oferece aos
seus clientes e amigos, mas pela oportunidade de se
passar momentos agradáveis ao lado de familiares e
novos companheiros. Você que não tem comparecido,
está perdendo a oportunidade de marcar presença, nas
tardes de sábado, na Aldeia Portuguesa.

Nosso amigo Carlinho, lendo o Portugal em Foco, com os amigos,
num “bate papo informal”, com o sr. Orlando da Big-Store, seu filho
Alexandre e um amigo Daniel

Sempre dando o ritmo musical na Aldeia Portuguesa o Cláudio Santos e Amigos, Fafá, Abílio, uma explosão de alegria

Num close para
o Portugal em
Foco, Laura
Cardoso, com o
Carlinhos e um
convidado
Num destaque no último sábado no Cantinho das Concertinas, Alexandre Pereira, seu, Pai Orlando Pereira, da Loja Big-Store e o Daniel, Felipe Mendes

Presença
marcante
todos os
sábados
na Aldeia
Portuguesa
do Cadeg,
Tuninho
Mendes,
o musico
Cláudio
Santos
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Economia

Transporte de passageiros mantém
tendência de recuperação

O

transporte de passageiros manteve a tendência
de recuperação no primeiro
trimestre, com crescimentos
no transporte aéreo, fluvial,
ferroviário, metropolitano, rodoviário e de mercadorias,
face ao mesmo período de
2021, segundo dados do INE.
Nos primeiros três meses do ano, os aeroportos
nacionais
movimentaram
8,3 milhões de passageiros,
correspondendo a um crescimento de 465,7%, face ao
mesmo período de 2021 e
de 212,9% face ao trimestre
precedente.
No entanto, comparando com o primeiro trimestre
de 2019, antes da pandemia, registrou-se uma diminuição de 25,4%.
Nos trens foram transportados 37,6 milhões de

passageiros e por metro
46,2 milhões, que correspondem a subidas de 94,4% e
135,7%, face ao período homólogo de 2021.
Entre janeiro e março, o
transporte de passageiros
por via fluvial registrou um
aumento de 105,2% relativamente ao mesmo período

do ano anterior e de 37,2%
face ao trimestre precedente,
atingindo 3,6 milhões de passageiros. Face ao primeiro
trimestre de 2019, verificouse uma redução de 25,7%.
Relativamente ao transporte de mercadorias, por
via aérea verificou-se um
crescimento de 37,2% face

ao trimestre homólogo do
ano anterior, (+11,9% comparando com o primeiro trimestre de 2019).
Nas ferrovias, registrouse um aumento de 5,3%
face ao período homólogo
de 2021 (+7,5% no trimestre
anterior) e uma diminuição
de 4,7% face a idêntico período de 2019.
Por via marítima, registou-se um acréscimo de
0,8% face ao primeiro trimestre de 2021 (-1,2% no
4ºT 2021), registrando-se
também uma redução relativamente ao primeiro trimestre de 2019 (-5,5%).
Por fim, o transporte por
rodovia aumentou 8,5% e
movimentou 39,9 milhões de
toneladas, número idêntico
ao do primeiro trimestre de
2019 (-0,03%).

Turismo na Europa registrou o maior
aumento referente ao setor

A

Europa é a região do
mundo em que se verifica a mais rápida recuperação do turismo internacional tendo no primeiro
trimestre multiplicado quase por 4 os valores do mesmo período de 2021.
De acordo com o último
relatório da Organização
Mundial de Turismo , o turismo internacional, face
aos efeitos da crise sanitária, cresceu entre janeiro
de março 182% em relação
ao mesmo período do ano
passado, com 117 milhões
de chegadas contra 41 milhões no primeiro trimestre
de 2021.
Mesmo assim, ainda é
61% inferior aos dados re-

gistrados antes da pandemia
de covid-19.
O Indicador de Confiança da OMT mostra que, pela
primeira vez desde o início
da pandemia, o índice voltou aos níveis de 2019, com
maior otimismo sobre a evolução do setor.
Os especialistas consultados em todo o mundo pela
organização com sede em
Madrid alertam, no entanto,
para uma forte explosão na
procura, sobretudo nas viagens entre países do continente europeu e nos movimentos entre os Estados
Unidos e a Europa.
A OMT revê em alta as
previsões para 2022 e calcula que as entradas de turistas

internacionais vão situar-se
entre os 55% e os 77%, em
relação aos níveis de 2019.
Os números definitivos
vão depender da evolução
referente às restrições de
viagens, à situação provocada pela invasão da Rússia da Ucrânia, o surgimento
de novas variantes do novo
coronavírus e as condições
econômicas a nível global,
em particular a inflação e os
preços da energia.
No caso da Europa, o
crescimento aumentou 280%
uma recuperação ajudada
sobretudo pelo crescimento
das procuras entre regionais,
apesar de ainda estarem
43% a baixo dos valores antes do início da pandemia de
SARS CoV-2.
No continente americano,
as chegadas internacionais
duplicaram em relação ao
primeiro trimestre de 2021
mas continuam a ser 46%
inferiores em relação a 2019.
O Médio Oriente e África,
com aumentos de 32% e de
96%, respetivamente, entre
janeiro e março de 2021,
cresceram mas os valores
situam-se ainda a 60% a
baixo dos valores ocorridos
antes de 2019.
No caso da Ásia e Pacífico,

onde ainda muitos destinos se
mantêm fechados ao trânsito
de estrangeiros, alcançaram
um aumento de 64% em 2021
mas ficaram 93% a baixo dos
números de 2019.
O Caríbe e Europa Mediterrânica mostram as taxas
de crescimento mais elevadas tendo as entradas de
turistas internacionais registado um aumento de 75%
dos volumes antes do início
da crise sanitária.
A OMT acredita que a recuperação vai continuar ao
longo do ano dado que em
muitos destinos estão a ser
eliminadas as restrições e
porque se verifica uma grande procura.
Apesar do otimismo demonstrado pela OMT, os
efeitos da guerra na Ucrânia
estão a diminuir o fluxo de viagens para o leste da Europa.
O barômetro diz também
mostrar que os lucros referentes às exportações turísticas somaram 713.000 milhões de dólares, 04% mais
do que em 2020 mas 61%
menos do que em 2019.
O mesmo relatório indica
também que o gasto médio
por viagem aumentou dos
mil dólares em 2019, até aos
1.400 dólares em 2021.

Inflação sobe para 9,2% em abril na OCDE
A
inflação na OCDE cresceu 9,2% em abril deste
ano face ao mesmo mês do
ano passado e 8,8% face ao
mês anterior. Os dados foram
divulgados pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que
diz que, excluindo alimentos
e energia, a inflação homóloga aumentou para 6,3% em
abril, em comparação com
5,9% em março de 2022.
No que diz respeito à inflação dos preços dos alimentos na OCDE esta continuou
a subir fortemente, atingindo
11,5%, em comparação com

10% em março. Os preços
dos serviços aceleraram
na maioria dos países da
OCDE, aumentando 4,4%
em relação ao ano anterior,
em média, em 33 países da
OCDE, em comparação com
3,9% em março.
Esses aumentos nos preços de alimentos e serviços
foram parcialmente compensados por uma desaceleração temporária nos preços
da energia para 32,5% em
abril de 2022, cerca de 1,2%
abaixo do que em março,
justifica a OCDE.
E acrescenta que a evolu-

ção dos preços variou ligeiramente entre os países. Nove
países da OCDE registraram
taxas de inflação de dois dígitos, com as taxas mais al-

tas registradas na Turquia e
na Estônia. Em contraste, a
inflação caiu em cinco países
da OCDE, incluindo Itália,
Espanha e Estados Unidos.

Viagens de táxi entre
concelhos devem ficar
mais baratas

A

s viagens entre concelhos vizinhos poderão ficar mais baratas e os
taxistas terão autorização
para recolher passageiros
em outros municípios, diz
o Jornal de Notícias. Estas
são duas das propostas
que o Grupo de Trabalho
para a Modernização do
Táxi enviou ao Ministério
do Ambiente, que confirma
já ter recebido o dossiê com
as sugestões para alterar
o regime jurídico no setor.
À luz das propostas deste grupo de trabalho, até
quatro municípios vizinhos
poderão agrupar-se para
permitir aos taxistas viajarem e recolherem clientes
em quaisquer locais desses concelhos, especifica
o JN. Assim, o passageiro
não terá de pagar a tarifa
atualmente em vigor quando se ultrapassa a fronteira de um município, mas
sim uma tarifa proporcio-

nal à distância percorrida
naquela área.
Entre as propostas está
também a criação de uma
tarifa sazonal que pode ser
adotada em zonas turísticas e em concelhos com
grande movimentação no
verão, mas com baixa densidade populacional durante o inverno. Além disso,
também se equaciona a
fixação de tarifários em
trajetos específicos ou por
hora, uma tarifa que poderá sair da competência da
Direção-Geral das Atividades Econômicas e passar
para a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.
Estas medidas serão
avaliadas na Assembleia
da República para determinar as alterações à legislação que regula o setor.
O pedido de autorização
entrará em breve no Parlamento, garantiu o Ministério do Ambiente

Clientes prejudicados
com novas regras

A

Associação Portuguesa de Empresas de
Distribuição defende que
as novas regras das promoções de preços, em vigor há uma semana, prejudicam o consumidor ao
limitarem as promoções e
a possibilidade de comprar
produtos a preços mais
acessíveis.
Desde 28 de maio, o
comercio está obrigado a
afixar o preço mais baixo
praticado nos 30 dias anteriores e não apenas a
percentagem do desconto, segundo um decreto-lei
publicado em dezembro de
2021 e que pretendia aumentar o esclarecimento
dos clientes em resultado
da transposição de uma diretiva comunitária sobre defesa dos consumidores.
A nova legislação impõe
também a obrigatoriedade
de exibição do preço mais
baixo anteriormente pratica-

do, por referência ao qual é
realizada a prática de redução de preço, em letreiros,
etiquetas ou listas nas quais
os preços sejam afixados,
deixando esta informação
de ser alternativa à indicação da percentagem de redução de preço.
Segundo o decreto-lei,
os letreiros, etiquetas ou
listas devem exibir, de forma bem visível, o novo
preço e o preço mais baixo anteriormente praticado,
sem prejuízo da indicação
adicional e facultativa da
percentagem de redução.
A APED destaca que a mudança introduzida por esta
nova legislação vem criar
novos desafios ao setor em
termos operacionais, logísticos e de gestão de recursos
humanos e técnicos face à
necessidade de monitorização de variações diárias de
preço de milhares de categorias de produtos.

Portugal em Foco

7

Rio de Janeiro, 9 a 15 de Junho de 2022

Política

Marcelo diz que Festa do Livro em
Belém alcançou recorde de vendas

M

arcelo Rebelo de Sousa
fez aos jornalistas um breve balanço sobre os quatro dias
de Festa do Livro em Belém
- uma iniciativa do Presidente
da República em colaboração
com a Associação Portuguesas de Editores e Livreiros,
momentos antes do concerto
da pianista Maria João Pires,
que encerrou o evento.
Após dois anos de interrupção da Festa do Livro devido à
pandemia de covid-19, o chefe de Estado concluiu que a
iniciativa de 2022 ultrapassou
as suas perspectivas muito
cuidadosas e moderadas, em
primeiro lugar porque choveu
em Lisboa em dois dos quatros dias do evento.
Em termos de afluência de
público, de acordo com o Presidente, esta quinta edição bateu
o pior ano, que foi o de 2017,
quando choveu muito, e bateu
o primeiro ano, o de 2016.
“Esta edição só foi ultrapassada pelos outros dois
anos (2018 e 2019), que foram
muito bons em termos de tempo. Porém, este ano, em vendas, batemos todos os anos
anteriores”.
Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que se trata de
um fenômeno curioso, porque também as feiras do livro
de Lisboa e do Porto, no ano

passado, bateram os anos
anteriores em termos de receita de vendas, apesar de
o número de pessoas não
ter sido assim tão elevado.
“Este ano, com menos pessoas do que em 2019 e 2018,
as receitas foram superiores, o
que quer dizer que as pessoas
estavam com fome de livros.
Depois dos confinamentos e
mesmo com pouco dinheiro,
as pessoas aproveitaram o
fato de os livros estarem mais
baratos para comprar”, sustentou o chefe de Estado.
Questionado se a taxa de
leitura poderá aumentar em
2022, depois de em 2020 se
ter registrado a uma das mais
reduzidas das últimas déca-

das, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou que já em 2021
a taxa de leitura deve ter aumentado.
“O ano de 2020 foi para
esquecer, com muitos confinamentos, paragens nas escolas, fecho de bibliotecas e
dificuldade de venda de livros
com as livrarias encerradas.
Sessenta e um por cento dos
portugueses não leu sequer
um livro”, lamentou.
Ainda em relação a esta
edição da Festa do Livro em
Belém, Marcelo Rebelo de
Sousa realçou o aumento da
presença de cidadãos de outros países ao longo dos quatro dias da iniciativa.
“O que houve de estrangei-

ros aqui! Já tinha acontecido
em outros anos, mas neste
foi impressionante, muitos
europeus, mas também latino-americanos e africanos.
Além dos portugueses, muitos
estrangeiros acabaram por vir
aqui, o que é importante para
o turismo”.
A Festa do Livro, que tem
sempre entrada livre, realizase nos jardins do Palácio de
Belém, em Lisboa, e é uma iniciativa que Marcelo Rebelo de
Sousa lançou no seu primeiro
ano de mandato, em 2016,
visando promover a leitura e
apoiar editores e livreiros.
Segundo a Presidência da
República, nesta edição estiveram presentes 68 editoras
e 117 bancas, que correspondem a cerca de 250 marcas
editoriais, que diariamente
promoveram sessões de autógrafos com escritores.
O programa incluiu também debates, cinema e música. Na noite de abertura
foram exibidos os filmes Cartas a uma Ditadura, de Inês
de Medeiros, e Donbass, do
realizador ucraniano Sergei
Loznitsa. Realizaram-se concertos de José Cid, de Manuel
Cruz e dos pianistas Maria
João Pires e Ricardo Castro,
a quatro mãos, encerrando a
Festa do Livro.

A difícil missão do Luis Montenegro

L

uís Montenegro chegou
finalmente onde há muito
queria estar. Com uma vitória
esmagadora, sentou-se à cabeceira dos sociais-democratas. Mas o desafio que encontra pela frente é gigantesco.
Com o espaço político reduzido como nunca, e encurralado entre um PS majoritário
e uma direita em crescimento,
o líder eleito senta-se numa
cadeira pegando fogo e terá
de dar nova vida a um PSD.
Entre unir e relançar o partido,
ganhar as europeias e coabitar com um grupo parlamentar
que é legado de Rui Rio, Montenegro terá de resolver a situação interna se quiser sobreviver até às legislativas de 2026.
Entretanto, prepara-se uma
transição de pasta à moda dos
homens bons, como tinha prometido Montenegro no discurso
da vitória. Apesar de só assumir plenas funções no congresso a 3 de julho, foi recebido
por Rui Rio na sede nacional
da São Caetano para debater
todo o processo de transição
da liderança, tanto do ponto
de vista logístico como político.
Após uma reunião da direção
parlamentar do PSD, alguns
vice-presidentes
mostraram
disponibilidade em pôr o lugar
à disposição. Para já, não há
manifestações expressas de
vontades de seguir com pedidos de demissão, mas sim um
entendimento geral de que os
lugares da direção da bancada,
eleita no início de abril para um
mandato de 2 anos estão nas
mãos do novo presidente social-democrata. Mota Pinto não

se terá expressado sobre o assunto nessa reunião, mas publicamente durante um almoço
do International Club esmerouse nos elogios a Montenegro
e mostrou disponibilidade em
articular trabalho: “Pode trazer uma dinâmica de combate
político, que espero favoreça
e farei todo o possível para
que possa favorecer o PSD”.
Quaisquer alterações nos órgãos nacionais só acontecerão
depois do congresso. Mas certo é que, se a articulação com
os deputados falhar, poderão
abrir-se as primeiras brechas
no mandato de Montenegro,
pois os deputados, escolhidos
a dedo pelo núcleo duro de Rui
Rio, dificilmente vão aceitar
de ânimo leve uma nova liderança da bancada parlamentar. Para se afirmar como um
verdadeiro líder da oposição,
Montenegro terá de manter
uma certa sintonia no Parlamento. Tarefa que lhe será
mais difícil por estar de fora,
apesar de o novo líder do PSD
ter já revelado, em declarações
que será presença constante

na Assembleia da República,
com gabinete parlamentar.
Depois de ter conseguido reunir tantos apoios, entre líderes
distritais e regionais, Montenegro não terá espaço para todos
quando for escolher a equipe
que o vai acompanhar durante
os próximos 2 anos. E essas
escolhas podem ser o rastilho
para uma eventual contestação interna, mesmo que haja
nomes obviamente inquestionáveis. Joaquim Miranda Sarmento e Carlos Coelho, que o
acompanharam na campanha
para as diretas, deverão ser
recompensados com vice-presidências ou cargos de idêntico relevo, Montenegro deverá
também chamar Hugo Soares,
um dos apoiantes mais próximos, para suceder a José Silvano e assumir funções como
secretário-geral do partido.
Montenegro precisará de começar a inverter a percepção pública criada em torno
do PSD. A estratégia errática
de Rui Rio revelou-se desastrosa nas urnas. Depois de
tanto tentar colocar o PSD

ao centro, acabou por tornar impossível que alguém
seguisse
convincentemente a sua mensagem política.
Cavaco Silva apareceu, em
entrevista à CNN Portugal,
para deixar duras críticas à
gestão de Rio: “Quase que
pareceu um partido regional.
Penso que muitos eleitores
viram ao longo do tempo um
PSD que era suporte do PS.
Quando às vezes era mesmo humilhado em debates
na Assembleia da República
pelo PS.”.
Sobre Montenegro, Cavaco
Silva mostrou-se convencido
que o novo presidente do PSD
saberá como fazer oposição.
Montenegro terá de lidar com
as europeias em 2024. Um
resultado aquém das expectativas que o próprio traçou
pode precipitar o fim do seu
mandato. E o risco de dispersão de votos, bem como
a elevada taxa de abstenção tradicional nestas eleições, tornam o objetivo de
ganhar ainda mais exigente.
Montenegro assume as rédeas com o desígnio de reconstruir o PSD, mas o partido ainda está longe de estar unido
e o novo líder terá de segurar
as pontas soltas também em
torno de uma outra novela interna. É que 46 militantes do
partido, entre eles Francisco
Rocha Gonçalves, vice-presidente da Câmara de Oeiras,
arriscam a ser expulsos pelo
apoio a Isaltino de Morais .
A luta de Montenegro não
será simples, mas pelo que se
conhece dele não é impossível .

António Costa pede às
empresas esforço coletivo
para aumento dos salários

O

primeiro-ministro apelou às
empresas para que contribuam para um esforço coletivo
de aumento dos salários dos
portugueses, para que haja
maior justiça e os salários médios em Portugal possam aumentar 20%.
Segundo Costa, que falava
perante uma plateia de jovens,
no Algarve, as empresas têm de
ter consciência que deve haver
maior justiça nas políticas remuneratórias que praticam, sublinhando que, na União Europeia,
o peso dos salários no conjunto
da riqueza nacional é de 48% e
em Portugal é de 45%.
“Isso significa o quê? Que
nós temos que nos próximos
quatro anos conseguir fazer todos em conjunto, a sociedade,
o Estado, as empresas, o esforço para que o peso do nosso
salário, dos salários dos portugueses, no conjunto do PIB,
seja pelo menos idêntico àquele
que existe na média europeia,
ou seja, subir dos 45% para os
48%, o que implica um aumento de 20% no salário médio do
nosso país”.
António Costa falava durante a sessão de abertura do 18.º
Encontro Nacional de Associações Juvenis, Fórum Nacional
Ativar Mais, que acvonteceu

no complexo desportivo de Vila
Real Santo António, em Faro.
“Nós temos que ter um acordo de médio prazo, no horizonte
desta legislatura, sobre a perspectiva da evolução dos rendimentos. O Estado não se quer
por fora desta equação, sabemos que podemos e devemos
dar um contributo para que esta
melhoria dos rendimentos seja
efetiva”, declarou.
Segundo o primeiro-ministro, “o Estado pode e deve ajudar, com políticas públicas”, no
sentido de “aumentar o rendimento disponível das famílias,
e em particular dos jovens, enquanto as empresas fazem este
esforço do aumento significativo
dos salários quer pagam”.
E prosseguiu: “Esta é a meta
que nos temos que propor e
esta é a meta que nós temos de
ser capazes de conseguir coletivamente alcançar”, frisando que
é preciso haver oportunidades
de emprego e emprego digno,
mas, também, salários justos.
O encontro reuniu cerca de
mil jovens e dirigentes associativos, e visou debater sobre a
participação jovem no século
XXI, fazendo parte do programa
debates com jornalistas, ativistas, políticos, investigadores,
humoristas e artistas.

Jerónimo estranha que Costa
peça aumentos salariais quando
não o fez no OE2022

O

secretário-geral do PCP
disse ter dificuldades em
entender o apelo do primeiroministro às empresas para que
aumentem os salários quando
não o fez para o setor da administração pública do qual é responsável.
“Tenho dificuldade em perceber como é que no sítio em
que sou responsável não dou
despacho a uma questão fundamental que é a valorização
dos salários dos trabalhadores
da administração pública e faça
apelos ao setor privado como
se de repente tivessem uma
recaída qualquer de consciência e desatassem a aumentar
salários”, afirmou Jerónimo de
Sousa, dizendo colocar-se na
posição de António Costa.
O primeiro-ministro apelou
às empresas para que contribuam para um esforço coletivo de
aumento dos salários dos portugueses, para que haja maior
justiça e os salários médios
em Portugal possam aumentar
20%.
Jerónimo de Sousa reagiu
a estas declarações de António Costa durante uma visita
ao Parque Urbano do Miratejo,
considerando que esta é uma
contradição insanável defendendo que o primeiro-ministro
deve explicações mais concretas aos portugueses.
“O mesmo Governo que

tentou
atribuir
praticamente zero virgula qualquer coisa
de aumento da administração
pública onde tem responsabilidades particulares, o mesmo
Governo que recusou um aumento intercalar do salário mínimo nacional é o mesmo que
vem dizer que lá para 2026 é
possível um aumento de salário de 20 por cento”, referiu.
Este anúncio do primeiro-ministro, adiantou, “é capaz de resultar em termos de propaganda e
não em relação à resolução dos
problemas dos trabalhadores,
particularmente nos seus salários, nas suas carreiras”.
“Tem de dar um exemplo,
não tem que atirar para 2025 um
hipotético aumento de não sei
quantos por cento. Tinha possibilidade de o fazer no quadro
do Orçamento do Estado que foi
votado. Não o quis fazer”, disse.

C

elebra-se em 10 de Junho, data da morte do poeta Luís Vaz de Camões, além do dia do poeta autor de “Os Lusíadas”, o Dia de Portugal
e também das Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo.
Camões representa o gênio da pátria e da língua portuguesa, sobretudo devido à forma esplendorosa como descreveu a História dos
Portugueses em Os Lusíadas.
O Dia de Portugal comemora-se desde 1924. O Dia de Camões a partir do
Estado Novo. Até 25 de Abril de 1974, o 10 de Junho era conhecido como o
Dia de Camões, de Portugal e da Raça. Em 1978 passa a designar-se Dia de

Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas.
Nesta comemoração alia-se a portugalidade com o gênio do poeta e com o
espírito aventureiro dos portugueses, que, tal como nos tempos da expansão
marítima, de grandiosidade portuguesa, em que Portugal “deu mundos ao mundo”, continuam espalhados pelos vários continentes, levando consigo o saber,
a língua, a cultura e as raízes nacionais.. Esses portugueses “dos quatro cantos
do mundo” são deveras importantes para a expansão da importância de Portugal, dai a justiça da associação das Comunidades Portuguesas ao feriado que
comemora o Dia de Portugal e de Camões.
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DE JUNHO

Dia de Portugal
O sentido de uma data

10 de junho foi a
data escolhida pela
sensibilidade dos portugueses para comemorar
o Dia de Portugal.
Nesta data símbolo se
compreendem vária evocações e homenagens.
Homenagem a Luís
de Camões, o poeta que
universalizou Portugal e
a epopeia dos Descobrimentos em seu poema
épico “Os Lusíadas”, um
dos marcos mais expressivos da história mundial.
Através de Camões e
nesta data, celebram-se
os “Descobrimentos” e
homenageiam-se as gerações portuguesas dos séculos XV e XVI que foram
a vanguarda da expansão
europeia, reveladora de
Terras e povos que esta-

vam por conhecer.
Neste dia, consagrase Portugal e o seu Povo
por sua contribuição decisiva e fundamental para a
passagem da “Idade dos
Mundos Fechados” para a
“Idade do Universo Aberto”: Portugal condutor da
Humanidade da Península
Europeia, cercada de ignorância, medos superstições para o espaço amplo
dos continentes, revelador
da verdadeira forma e dimensão do mundo.
Portugal e o seu Povo
reverenciam a 10 de junho, o pioneirismo temporal de suas navegações, a sua dispersão
especial, o seu poder de
intercomunicação entre
povos e civilizações, e,
acima de tudo, a sua uni-

versalidade cultural.
Nesta efeméride celebra-se também, o Portugal
que com suas descobertas abriu as portas do Comércio Mundial, da África,
da Ásia, das Américas e
da Europa.
Era o Mundo Novo que
os portugueses, como pioneiros, indiscutíveis, ofereceram a Velho Mundo.
Portugal descobriu e
colocou ao dispor da Humanidade, os caminhos do
conhecimento e da confraternização, as premissas
do Mundo Moderno e do
Desenvolvimento. As rotas das peregrinações, do
comércio e do turismo dos
tempos atuais.
Este é o sentido da autêntica Portugalidade ao
Serviço do Homem.

Boxes, espelhos,
lousas, ferragens
e acessórios
especias para vidros
e muito mais!

Tel - WhatsApp:
(21)

2502-1454
99457-9099

Rodízios * Pizzas
Massas e Salgados
Espaço para festa
três ambientes
Variedade de sopas
Restaurante
Gastronômico a Kg

Espaço Gastronômico.
Marque sua
festa conosco
Divinos Brownies
individuais, Sabores:
tradicional e recheados

Rua Barão de Mesquita, 1069/71 - Grajaú - RJ
Tel.: (21)

2575-0002
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de junho. Dia de Portugal, Dia de Camões, Dia das
Comunidades Portuguesas espalhadas pelo mundo.
Evocamos a Pátria, seus Santos e seus Heróis.
Evocamos os que são conhecidos por seus feitos e
os que, sem fama e sem registro, anonimamente, fizeram de Portugal, por sua construção e por sua grandeza.
Evocamos o povo que lutou, que sofreu, que trabalhou, que
construiu - e que sonhou. E desse povo fazem parte os que partiram da terra onde nasceram e foram realizar seus projetos de
vida em terra alheia.
A todos os portugueses, aos que ficaram na terra onde nasceram e aos que saíram a ajudaram na Diáspora a construir
uma grande Nação, que Deus lhes pague a dívida da Patria.

ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS
E LUSO-BRASILEIRAS
lArouca Barra Clube
lCasa das Beiras
lCasa dos Poveiros
lCasa do Minho

lClube Recreativo

Português de Jacarepaguá
lClube Social Camponeses

de Portugal

lClube Português

lCasa do Porto

de Niterói

lCasa da Vila da Feira

lAssociação Atlética

e Terras de Santa Maria

Portuguesa

lCasa dos Açores

lOrfeãoPortuguês

lCasa de Espinho

lOrfeão Portugal

lCasa de Viseu

lReal e Benemérita

lCasa de Trás-os-Montes

e Alto D’ouro

lCasa Unidos de

Portugal (Alcantâra)

Sociedade Portuguesa
de Beneficência do Rio
de Janeiro
lClube Ginástico Português
lObra Portuguesa

de Assistência

lCâmara Portuguesa

de Comércio e
Indústria do Rj
lCasa de Portugal

lAssociação Luís

de Teresópolis

de Camões

lCasa de Portugal

lReal Gabinete

lCasa de Portugal

lCaixa de Socorros

lCasa de Portugal

l Lar D. Pedro V

do Rio de Janeiro
de Petrópolis

de Volta Redonda

lClube de Regatas

Vasco da Gama

Português de Leitura
D. Pedro V

lLiceu Literário

Português

lColégio Sagres

SALVE O DIA 10 DE JUNHO

Portugal é tudo isso

Dia de Portugal! Dia da Raça! Dia de Camões.
Data em que se comemora: a fibra, nobreza, coragem, fidalguia e idealismo de um povo. Portugal
é D. Henrique que, com sua ESCOLA DE NAVEGADORES, em SAGRES, formou tantos heróis do
Oceano. Descobridores de novas Terras, novos
Mundos. Portugal é Vasco da Gama, Homem de fibra, que sem medos ou temores, descobriu, no mar
bravio o caminho marítimo para as Índias. Portugal
é Camões. Alma e gloria da Literatura Portuguesa.
Bravo e nobre, que mesmo injustiçado, sofrido, soube fazer prevalecer seus ideais, nadando, lutando
contra o furor das ondas, no mar intrépido, para salvar os seus LUSÍADAS. Obra Prima, que bem retrata a alma de Portugal, escrita pelas mãos deste
herói português, que através de séculos é reverenciado por todos os povos do mundo.
Portugal é o realismo literário nas obras de Eça
de Queiroz. O romantismo fidalgo e corajoso que
nos deixou Castelo Branco. Os belos romances
que nos legaram os ilustres: Julio Dinis, Sarah
Beirão, Julio Dantas, Maria A.V. de Carvalho. Manuel M. Rodrigues e tantos outros antigos e atuais, que fazem a gloria da Literatura Portuguesa.

Portugal é Egas Muniz, o grande mestre da medicina, que até hoje se faz presente, através de
seus livros, dos ensinamentos que nos deixou e
que tanto tem contribuído para a cura de grandes
males. Portugal é a fé, a esperança, a gloria de
seus grandes males. É a benção de Deus, na presença da Senhora de Fátima. Portugal, senhores.
São os portugueses espalhando amizade, honradez, lealdade, por todas as partes do mundo onde
estejam. Portugal, minha gente, é musica: triste
ou alegre, popular ou castiça. Portugal é Severa Amália e tantas outras que cantaram, cantam
e continuarão cantando o amor, a vida, a Terra
Lusitana. Portugal é a fibra de mulheres como
Benvinda Maria, que em Terras distantes, lutou,
divulgou, incentivou e exaltou enquanto viva as
tradições de Portugal. estreitando sempre sua
amizade Luso-Brasileira. ISSO TUDO, SENHORES, É PORTUGAL!
Às entidades abaixo, bem como empresas e amigos da comunidade que aqui fizeram suas publicações alusivas a DATA MÁXIMA DE PORTUGAL,
O 10 DE JUNHO, aqui deixamos o nosso agradecimento. VIVA PORTUGAL
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E Dom Manuel chegou ao Brasil
A

presença lusitana em todos os continentes é fortemente assinalada, não só pela
língua, a religião, a cozinha e os
brandos modos, mas, também,
pela sua portentosa arquitetura – dos casarios aos palácios e
igrejas. Quase sempre em estilo
Barroco. De Goa, na Índia, à chinesa Macau, a africana Ilha de
Moçambique, no Oceano Índico,
a angolana Luanda, a marroquina Mazagão e, principalmente,
o Brasil, cuja paisagem, do extremo Norte ao Sul, é marcada
pelo exuberante Rococó português. Mas também existem raras preciosidades manuelinas,
ou seja, o gótico tardio luso que
floresceu durante os magníficos
anos do soberano Dom Manuel
I (1469 – 1521), O Venturoso, da
Casa de Avis. Algumas dessas
joias se encontram no Rio de Janeiro. São obras definidas como
neo-manuelinas. Duas delas são
verdadeiros monumentos às letras na metrópole das Américas
que, entre 1808 e 1821, foi capital
do Império Português – única nação a deslocar sua capital para o
Novo Mundo. A primeira dessas
edificações é a sede do Real Gabinete Português de leitura, fundado em 1837, no centro, à Rua
Luis de Camões, próxima à atual
Praça Tiradentes – antigo Rossio
Grande. A outra é o Liceu Literário Português, criado em 1868,
localizado, igualmente, no centro,
à Rua Senador Dantas, vizinha
ao Largo da Carioca. Mas existe
ainda, na Cidade Maravilhosa,
uma obra, sob inspiração manuelina, pela qual sou ardentemente
apaixonado. É a fabulosa facha-

Sardinhas e Febras no ABC
A Casa de Portugal do
Grande ABC estará realizando neste dia, a partir das
12,30 horas em sua sede,
mais um maravilhoso convívio. Às 13 horas abertura
do almoço até às 15 horas
sistema Self Service tendo
como prato principal a saborosa sardinha portuguesa na brasa com batatas ao
murro e febras de porco assada e acompanhamentos.
A partir das14:30 horas a
animação estará por conta
de Chiquinho Fernandes no
acordeom. Convites e informações R. Nossa Senhora
de Fátima 55 - Santo André
– São Paulo - fones (011)
4436-0223 ou 94675-0425

da do legendário Estádio de São
Januário, erguido nos anos 1920,
obra invejável dos valorosos emigrantes portugueses para que o
querido Vasco da Gama pudesse
ter uma casa e, ali, mandar seus
jogos no Campeonato Carioca.
São Januário está incrustrado
no alto de uma pequena colina,
curiosamente, em São Cristóvão,
o bairro imperial, a pouquíssimos
quilômetros do Paço Real – de
onde os monarcas de Bragança
comandavam seu Império nos
quatro continentes.
elas inconfundíveis linhas
arquitetônicas, na sua
fachada, São Januário é, para

P

mim, o mais belo dos estádios
– embora suas acomodações,
hoje, sejam insuficientes para os
numerosos adeptos vascaínos.
Outra relíquia valiosa do neogótico português no Brasil encontra-se justamente em Salvador, na
Bahia, primeira capital do País.
Trata-se do Gabinete Português
de Leitura, construído em 1863,
em frente ao Jardim da Piedade,
no centro da capital baiana, próxima à Avenida Sete. Há ainda
uma em Recife, porém, não é o
Gabinete Português de Leitura
de Pernambuco, diante do Rio
Capibaribe, no centro da cidade,

com Cristiane
www.casadeportugalabc.
com.br casa@casadeportugalabc.com.br
O jornal Portugal em Foco,
publica aqui neste espaço
graciosamente e também
no seu Facebook e Instagran semanalmente, todos
os eventos da comunidade,
desde que os mesmos
sejam informados, via telefone, fax, email, WhatsApp,
Messenger, convite ou por
oficio. As correspondências
podem ser enviadas para a
Rua Domiciano Leite Ribeiro, 51 Bloco 4 Conj. 53 Vila
Guarani Telefone
WhatsApp (11) 99902.4295
ou email:
amotorrao@gmail.com

em estilo neoclássico. Mas, sim,
a Mansão Henry Gibson, no tradicional bairro das Graças – à
Avenida Rui Barbosa, antiga Estrada dos Manguinhos. Há várias
gerações a Mansão pertence à
família Baptista da Silva. Todas
as obras existentes no País são,
a rigor, cuidadosas réplicas das
originais erguidas na Metrópole.
Como o memorável Mosteiro dos
Jerónimos, no bairro lisboeta de
Belém, diante do Rio Tejo, ponto
de partida para as gloriosas expedições da Era dos Descobrimentos (1453 – 1789). Ao lado
dos Jerónimos, no mesmo estilo,
está o Museu Nacional de Arqueologia, ocupando a área que
serviu de dormitório, no passado,
para os monges. Há ainda na capital portuguesa, bem perto dos
Jerónimos, a imponente Torre de
Belém. O rico acervo manuelino
e neo-manuelino se multiplica em
vários pontos do País. Exemplos
são a Estação do Rossio, em
Lisboa, o Palácio do Buçaco, na
Mealhada, o Palácio Nacional da
Pena, em Sintra, onde também
se encontram o Palácio da Regaleira e o Paços do Conselho. E
ainda, entre outras, o Palácio dos
Condes de Castro Guimarães,
como uma Rocafort, em Cascais,
na região da Grande Lisboa.
uitas das construções
manuelinas foram destruídas no terremoto que, em 1755,
golpeou dramaticamente Lisboa.
O neo-manuelino, contudo, preservou, lá como cá, a glória das
linhas arquitetônicas que simbolizaram os séculos de ouro da
mais ocidental das nações da
Europa.
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VIVA PORTUGAL!
10 JUNHO!
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10 de Junho - O nosso dia
Estar longe do País, ser emigrante é
ter também de suportar o distanciamento da realidade que somos como
portugueses. A história e a nossa
identidade, com ela pode levar-nos a
encontrar, e a compreender um pouco mais de cada um de nós.
No emigrante, em relação a Portugal, há uma dose de amor extraordinário.
Enquanto o português do Continente
se finge cético relativamente aos valores que traduzem a nacionalidade,
o emigrante possui um patriotismo

comovido e comovente.
Por isso, nesta data que agora se festeja, O Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades, o português ausente, embora por vezes refugiando
o olhar no passado, em Camões, na
admiração de pretéritas glórias, está
hoje com a visão fixa no novo Portugal, esse novo País que o mundo
passou a compreender e a admirar.
O dia 10 de junho é essencialmente,
o dia de português ausente.
Aproveitamos o dia de hoje para homenagear quem vem fazendo a nos-

sa história. Parabéns!!! 10 de Junho,
dia da Raça Portuguesa.
Data Máxima
O 10 de Junho é, para nós imigrantes, o elo com o passado de glória. O
Vate Supremo de nossa pátria estará
para sempre a lembrar feitos históricos do nosso povo a cada geração
que nos sucede.
Saudamos a comunidade luso-brasileira pelo dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
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DIA DA RAÇA, DATA DE PORTUGUESES E BRASILEIROS
O Dia da Raça é comemorado no dia 10 de Junho em Portugal e em todas as comunidades
portuguesas espalhadas pelo mundo. É a data
total de Portugal. Com ela, tudo se celebra e
consagra: a língua, o sangue, a nacionalidade,
a síntese de um povo. É o Dia de Portugal, isto
é, da afirmação da presença de uma nação do
mundo. Poucos povos terão um calendário cívico como o nosso. Também raros os povos com
a vida de sofrimentos e de lutas como a nossa
para firmar um lugar ao sol. Sempre se registraram atos de heroísmo. Como quando decidimos
fundar a nacionalidade e, depois, consolidá-la e,
mais tarde, preservá-la da cobiça dos outros e
manter a nação livre, independente, senhora de
seus próprios destinos.
É bom que todos os portugueses, no dia 10 de
junho, em meio às evocações e comemorações
festivas do Dia da Raça, reservem alguns minutos para meditar sobre ontem e hoje, e possam, nos exemplos do passado e nas lições
do presente, haurir novas inspirações e novos
entusiasmos cívicos e, sobretudo, retemperar a
sua fé em Portugal que, como a história, a nos-

do que somos e do que valemos e de que temos
compromissos sagrados com os nossos heróis,
os nossos mártires, os nossos gênios, os nossos saios, os nossos santos do passado continuar honrando a pátria que eles souberam criar
e engrandecer. Este orgulho nacional deve, pois,
impelir-nos à luta cada vez maior pela grandeza crescente de Portugal. E a melhor maneira
de engrandecer a nossa nação é trabalhar com
fervor, produzir, procurar elevar cada vez mais o
nosso nível cultural, moral, técnico e cientifico. A
soma de todos os nossos esforços construtivos
será sempre esta sonhada grandeza maior de
Portugal.
E, particularmente, a comunidade portuguesa
do Brasil, no dia 10 de junho, deve, também, ter
uma palavra de fé e um sentimento fervoroso de
amor à pátria, mesmo porque o Dia da Raça não
é apenas dos portugueses, mas, também, dos
é uma atitude que nos coloca no plano superior brasileiros, já que nele se exalta tudo o que é
dos grandes povos dignos dos grandes desti- comum aos dois povos que são irmãos: a língua,
nos. Devemos orgulhar-nos de ser uma gente a cultura e a própria raça. É, pois, uma data lue uma nação de epopéias. Mas não deverá ser so-brasileira que os portugueses e os brasileiros
nunca um orgulho vão, a inconsciente vaidade devem celebrar em espírito de comunidade.
sa história, nos convence, tem vocação e força
de eternidade. A vida não teria nenhuma beleza,
nem a existência um sentido nobre e superior se
vivêssemos mergulhados inteiramente no materialismo, pensando só no imediatismo das conveniências pessoais e utilitaristas. Por isto mesmo, o pensamento posto na grandeza da pátria
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Marcella & Jorge

A seguir, uma atmosfera de grande expectativa, tomou conta do ambiente
e de todos os presentes àquele santuário, à espera da entrada da radiante noiva Marcella. Essa ansiedade veio a explodir, numa felicidade geral,
quando dois trompetes anunciaram a entrada triunfal de Marcella, que foi
conduzida por seu querido pai, Sr. Marcelo Pimenta Alvares, ao som da
marcha nupcial ali entoada pelo Coral e Orquestra Vocalluce, até ao altar,
quando entregou a mão de sua filha para o noivo Jorge. Os presentes deixaram-se dominar, pelo sorriso e lágrimas de felicidade, todos com os olhos
fixos na bela noiva Marcella trajando um lindo vestido, que foi usado por sua
mãe há 30 anos atras, naquela mesma igreja, cuja emoção exaltava pura
felicidade. Marcella & Jorge, irradiavam uma alegria imensa, que contagiou seus pais, padrinhos, e a todos os convidados, principalmente quando
depois de coroados e a viva voz. Estes firmaram perante o celebrante Padre
Cleber Leandro, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima de Guarulhos, muito
amigo da família, com o SIM. As alianças foram conduzidas até o altar, pela
querida avó da noiva Sra. Maria Eugenia. Tivemos a benção dos noivos,
das alianças e os noivos comungaram. Depois de encerrada a cerimônia
religiosa, os noivos seguiram para o belíssimo e luxuoso espaço Venturi
Buffet & Eventos que também se revestiu para este dia de muita festa. Ali
os nubentes recepcionaram a todos os muitos amigos e familiares, com um
requintado coquetel, seguindo-se o jantar. Depois da entrada dos noivos em
alto estilo, foi apresentada em telão uma retrospectiva de vida dos noivos, e
claro a valsa dos nubentes Marcella & Jorge. A animação desta magnifica
noite esteve a cargo de uma breve apresentação do Grupo Folclórico Português dos Veteranos de São Paulo do Rotary Penha, e ainda a animação
de um Robô de Led Megatron e um DJ. São cenas, de um límpido amor, que
aqui nas páginas do PORTUGAL EM FOCO recordamos, com os sinceros
cumprimentos de um mundo de felicidades, para o jovem e amigo casal
Marcella & Jorge. Veja também este trabalho no site
www.portugalemfoco.com.br no facebook e Instagram Portugal em Foco.

último dia 04 de junho de 2022, na essência do outono brasileiro,
foi um dia muito especial na vida de dois jovens, que conheceram o
mais puro amor e verdadeiro, são eles os jovens Marcella & Jorge. É sem
dúvida uma fascinante história de amor entre uma advogada e um engenheiro de automação. É a grandeza de dois corações jovens, que munidos
de todo sentimento de bem querer e de realizar seus sonhos, celebraram o
maior de todos os seus desejos; a união e a coroação pelos sagrados laços
do matrimônio. Foi um dia muito especial, na vida de seus pais, familiares
e amigos, pois o jovem casal escolheu esta data, para celebrar sua união.
É bom recordar que o enlace estava agendado para 22.08.2020 quando
tivemos a pandemia que assolou o mundo. Assim os noivos Marcella &
Jorge nesta nova data reuniram familiares e muitos amigos, na Paroquia
Santuário Sagrado Coração de Jesus que estava finamente ornamentado
para a ocasião. Ali foi o belíssimo cenário da união de Marcella & Jorge,
que perante o altar, receberam as graças do senhor. Os jovens nubentes
viram nesta noite concretizar o grande sonho de suas vidas, uma conquista,
marcada por sonhos e desejos de um futuro cristalino, e envolvido por grandes realizações. Abrindo o cortejo, o noivo Jorge foi conduzido pela mão
de sua querida mãe, Sra. Josefa Terezinha da Silva Fonseca, seguindo-se
seu pai Sr. Jorge Soares da Fonseca, que conduziu a mãe da noiva, Sra.
Silvia Regina de Carvalho Vieira, e na continuidade adentraram também em
cortejo, todos os demais pares de padrinhos.
Foram padrinhos dos noivos os casais:
Luís Henrique e Karini; Augusto e sua mãe Sra. Marcia Alvares;
Americo e Debora; Vitor e Lais; Abílio e Nicole; Rodney e Vanessa; Vinícius e Amanda; Juliano e Rinyela; Josivan e Josiane; Tiago e Josivania. Entre os padrinhos seis são primos da noiva.

O noivo Jorge sendo conduzido por sua mãe a Sra. Josefa Terezinha da S.
Fonseca.

O noivo Jorge, seus pais e pares de padrinhos.

A mãe da noiva Sra. Silvia Regina de Carvalho Vieira e os padrinhos da
noiva.
Os noivos Marcella & Jorge na benção das alianças pelo Padre Cleber Leandro.

A belíssima noiva Marcella, sendo conduzida pelo braço de seu pai Sr. Marcelo Pimenta Alvares.

O Padre Cleber Leandro fundador da Radio e TV católica de Guarulhos com
a amiga Sra. Maria Eugenia de Carvalho avó da noiva.

Aqui Jorge no momento do “Sim”.

Marcella & Jorge deixando o santuário sob o olhar da avó da noiva Sra.
Maria Eugenia.

O noivo Jorge com todos os padrinhos.

A Feliz e Radiante noiva Marcella com todas as madrinhas.

Os noivos Marcella & Jorge, a Sra. Maria Eugenia, o Luís Henrique, o Abílio
Vieira, o Américo Eduardo, o Vitor, a Debora, e a Lais.

Já no salão de festas os noivos Marcella & Jorge na retrospectiva.
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Goleia Suíça com show de CR7 e
lidera grupo na Liga das Nações

m mais uma atuação decisiva de Cristiano Ronaldo, Portugal não teve dificuldades e goleou a Suíça por
4 a 0, na tarde do dia (5), no
estádio José Alvalade, pela
segunda rodada da fase de
grupos da Liga das Nações.
CR7 participou dos três
primeiros gols do jogo, todos
marcados no primeiro tempo. O craque cobrou a falta
que originou o rebote para
William Carvalho marcar o
primeiro e anotou os outros
dois em um intervalo de quatro minutos. Na etapa final,

João Cancelo transformou o
resultado em goleada. Com a
vitória, a primeira no torneio,
Portugal assumiu a lideran-

ça do Grupo 2, com quatro
pontos, mesma pontuação
que a República Tcheca, que
empatou com a Espanha

(terceira colocada, com dois
pontos) por 2 x 2, em Praga.
Os portugueses levam a vantagem sobre os tchecos por
4 x 1 no saldo de gols. Adversária da seleção brasileira
na Copa do Mundo do Qatar,
a Suíça, por sua vez, segue
sem somar pontos e ocupa a
lanterna da chave.
A próxima rodada será na
quinta (9), às 15h45 (de Brasília). Portugal enfrenta a República Tcheca e atua novamente no estádio José Alvalade,
enquanto a Suíça recebe a
Espanha, em Genebra.

SUB-21
Portugal apurado para a fase final do Europeu

S

em ter de entrar em campo, a Seleção Nacional
de sub-21 assegurou, esta
segunda-feira, a presença na
fase final do Europeu da categoria, a realizar entre 9 de
junho e 2 de julho de 2023,
na Roménia e Geórgia.
A derrota da Grécia em
Chipre, por 0x3, faz com que
Portugal (22 pontos) já não
possa ser alcançado pela
seleção helénica (17 pontos
mas com apenas um jogo,
contra Portugal, por fazer).
De grande penalidade, o
médio Andreas Katsantonis

assinou o primeiro gol do
encontro, que teve lugar em
Achna, à passagem do minuto 27. Aos 73’, Thomas Nikolaou aumentou a vantagem
de Chipre e, em novo penálti,
Giorgous Naoum fechou o
resultado aos 83’.
Na terça-feira, Portugal
entrará em campo frente ao
Liechtenstein, na penúltima
jornada, já com lugar garantido no torneio que reunirá 16 seleções. Roménia,
Geórgia, Bélgica, Espanha
e Alemanha são os outros
países já apurados e o sor-

teio está marcado para 18
de outubro. Apuram-se diretamente os vencedores dos
nove grupos e o segundo

melhor classificado, os restantes oito segundos disputam um play-off para definir
as últimas quatro vagas.

“Por Farías, é uma corrida a
dois entre Roma e FC Porto”

O

agente do argentino Facundo Farías assumiu
que o FC Porto está na corrida pela contratação do jovem jogador do Colón, tendo a concorrência da Roma,

que FC Porto e Roma são
as equipas que estão em
vantagem por Farias neste
momento. Também houve
aproximações de clubes neerlandeses, mas repito: é um
frente a frente entre Roma e
FC Porto.”
Com ligação ao emblema
de Santa Fé até 2025, Facundo Farías, de apenas 19
anos, está avaliado pelo portal Transfermarkt em 12 milhões de euros e destaca-se
pela sua qualidade técnica,
ele que pode alinhar como
um 10 puro, nas costas do
ponta de lança, mas também
na ala esquerda e como segundo avançado.

BENFICA

Darwin é o
preferido de
Klopp para o
lugar de Mané
S

egundo o jornal britânico
Times, Darwin Núñez é
o preferido de Jurgen Klopp
para ocupar o lugar no ataque do Liverpool que ficará
livre com a muito provável
saída de Sadio Mané para o
Bayern Munique.
O Times adianta que o
vice-campeão europeu re-

jeitou a primeira proposta
do conjunto alemão pelo
avançado senegalês, à volta dos 25 milhões de euros, mas as negociações
irão continuar e Mané quer
mesmo deixar Anfield para
rumar à Bundesliga.
Se tal acontecer, Jurgen
Klopp terá sugerido o nome

Rúben Amorim foi a
‘casa’ ver a Seleção
R
úben Amorim foi espectador atento do
Portugal-Suíça num dos
camarotes do Estádio de
Alvalade.
Ao lado do filho, o treinador do Sporting aproveitou para ver ‘in loco’
a equipe de Fernando

do atacante do Benfica à direção do Liverpool, depois
de ter ficado impressionado
com as exibições do uruguaio na eliminatória entre
Benfica e Liverpool, nos
quartos de final da Liga dos
Campeões, jogos em que
Darwin assinou dois gols (um
na Luz, outro em Anfield).

Santos, que aplicou uma
goleada de 4x0 à Suíça,
para a Liga das Nações.
Matheus Nunes e João
Palhinha foram os dois
jogadores de Rúben Amorim lançados por Fernando Santos, mas apenas
na parte final do jogo.

Paulo Pereira Cristóvão
quer anular sentença por
suborno a José Cardinal

P

PORTO

de José Mourinho.
“Agora, pelo Farías, é uma
corrida a dois entre Roma e
FC Porto, a questão é entre
estes dois clubes. A Juventus
entrou em contato conosco, o
Milan também falou connosco,
mas os clubes mais interessados são Roma e FC Porto”,
explicou Martin Sendoa, em
declarações ao portal italiano
Romagiallorossa.
“O Paris Saint-Germain
também mostrou interesse no Facundo, pois o Luís
Campos é meu amigo, mas
não sei que passos concretos podem dar. O Manchester United também pediu informações, mas devo dizer

SPORTING

aulo Pereira Cristóvão,
antigo
vice-presidente do Sporting, vai interpor
recurso relativo à sentença
de que foi alvo no chamado
caso Cardinal. Uma decisão tomada após o Tribunal
Constitucional ter declarado inconstitucional a lei dos
metadados, que impossibilita a utilização destes registos em investigações.
O antigo dirigente leonino foi condenado a uma
pena suspensa de quatro anos e meio de prisão,
bem como ao pagamento
de 25 mil euros por dois
crimes de peculato, um de

acesso ilegítimo e outro de
denúncia caluniosa. Paulo
Pereira Cristóvão, recordese, alegadamente pediu a
Rui Martins para fazer um
depósito de dois mil euros
na conta do árbitro auxiliar
José Cardinal, antes de um
jogo entre Sporting e Marítimo. O objetivo seria acusar
o assistente de suborno.
Perante a centralidade
os metadados na investigação e, consequentemente, na sentença, o antigo vice-presidente leonino
pede agora uma revisão
da mesma. Leia aqui todo
o recurso.

Otávio,
Vitinha e
Fábio na
Montra

O

távio, Vitinha e Fábio
Vieira foram determinantes na conquista da dobradinha do FC Porto. O
primeiro foi uma peça nuclear na estratégia de Sérgio
Conceição, que raramente
prescinde do luso-brasileiro,
e os dois jovens formados
no centro de treinos do Olival
vincaram o seu crescimento
em 2021/2022.
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