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CADERNO DE SÃO PAULO

A Folia visitou recente-
mente a Chácara Quinta 
Monte Verde de proprieda-
de do Presidente da Casa 
dos Açores de São Paulo, 
Dr. Marcelo Stori Guerra, 
que aqui vemos com ami-

gos. Veja esta reportagem 
e ainda, a coluna Mundos 
ao Mundo do jornalista Albi-
no Castro, a coluna Portu-
gal Desportivo do radialista 
Martins Araujo, além outros 
assuntos de interesse.

AçoriAnos MAntéM ViVA
A trAdição dA FoliA

O primeiro

Até 31 de julho, os pes-
cadores poderão capturar 
4.855 ton., com limites de 
capturas diárias, medidas de 
proteção dos juvenis e uma 
monitorização permanente 
desta pescaria. As possibi-
lidades de pesca após 01 
de agosto dependerão da 
análise dos dados científi-
cos recolhidos pelas campa-
nhas científicas de Portugal 
e Espanha realizadas nesta 
primavera”, indicou o Minis-
tério do Mar.

Apesar de inicialmente o 
fim da proibição ter estado 
agendado para o dia 30 de 
abril, o ministério liderado 
por Ana Paula Vitorino op-
tou por prolongá-lo, tendo 
em vista assegurar a recu-
peração e gestão do ‘stock’.
Entre as limitações impostas 
pelo diploma publicado em 
Diário da República encon-

VereAdorA teresA Bergher
hoMenAgeou Mães nA CâMArA

gArrett nA MAlAFAiA 

Um dia perfeito na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro 
com a tradicional Sessão Solene festiva às Mães e entregas 

de Moções, Medalha e Diplomas de São Francisco de Assis à 
transmontana Lúcia Granito. Na foto com a Vereadora Teresa 
Bergher e a Consulesa Leelia de Deus. Detalhes na pág. 9

Um domingo especial na Casa da Vila da Feira com a 
diretoria realizando uma festa magnífica com o Almeida 

Garrett, na Quinta da Malafaia. Detalhes na pág. 8

Bonita homenagem do G.F. Serões das Aldeias à N.S. de 
Fátima e às Mães, nas Beiras. Detalhes na pág. 17

Pesca de sardinha está 
liberada com limitações

Esteve movimentada a Tarde de Fados na Vila da Feira 
com Camilo Leitão e Ana Paula, brindando os amigos 

com um belo show. Detalhes na pág. 21

travam-se a manutenção a 
bordo e descarga da sardi-
nha entre 01 e 20 de maio, 
com qualquer arte de pesca, 
desde a Galiza ao Golfo de 
Cádis. Além destas limita-
ções, também ficou interdi-
ta a captura, manutenção a 
bordo, descarga e venda de 
sardinha em “todos os dias 
de feriado nacional” e no dia 
23 de maio, sendo também 
proibida a transferência de 
sardinha para lota diferente 
da correspondente ao por-
to de descarga, bem como 
uma mesma embarcação 
descarregar em mais de um 
porto durante um período 
de 24 horas, não será per-
mitido, em cada dia, manter 
a bordo ou descarregar sar-
dinha além dos limites de-
finidos, independentemen-
te da existência de outras 
classes de tamanho.

tArde de FAdos nA VilA

sessão solene dos 181 Anos
do reAl gABinete de leiturA

Um dia festivo no Real Gabinete Português de Leitura com a 
presença de autoridades portuguesas. Detalhes na pág. 8 As críticas à “austeridade escondida” do 

“governo das esquerdas encostadas” continu-
am. Assunção Cristas em Viana do Castelo, 
com o grupo parlamentar do CDS, e não des-
perdiçou palco para apontar o dedo ao “Go-
verno da austeridade e das cativações”. Os 
aumentos semanais do preço dos combus-
tíveis são apenas um exemplo que mostram 
como é Mário Centeno quem “comanda” o 
executivo.

No ano em que “a carga fiscal atingiu o va-
lor mais alto de que há memória, pelo menos 
desde há 22 anos”, Cristas ironiza que o ver-
dadeiro líder do Governo não é António Costa 
mas sim o ministro das Finanças. “Na verdade 

é um Governo conduzido por Mário Centeno 
ao sabor daquilo que são os seus objetivos de 
números para fazer bonito e para apresentar 
em Bruxelas”.

“Num momento em que não há troika no 
país, num momento em que supostamente a 
austeridade tinha ficado para trás, o CDS não 
pode admitir que tal aconteça”, disse, referin-
do-se às cativações “que todos os dias vemos 
nas notícias, em escolas, hospitais, serviços 
de transportes”.

“O CDS vai olhar para as propostas do 
governo, fazer ajustes e vamos apresentá
-las no Parlamento. É esse o nosso compro-
misso com o interior. Não é só falar, é agir, é 

vir ao terreno, ouvir mais do que falar, para 
depois apresentarmos as nossas propos-
tas”, disse.

Para a líder do CDS, “proximidade” é isso 
mesmo: “é andar no terreno, é ouvir mais do 
que dizer, para quando falarmos, falarmos 
com conhecimento de causa”. A ideia agora, 
explicou, é ouvir o mais possível para “pre-
parar o programa, primeiro das Europeias, 
depois das legislativas”. Tudo para o CDS ser 
“uma verdadeira alternativa ao governo das 
esquerdas encapotadas”. “Estamos a fazer a 
nossa parte, e tudo faremos para que os 116 
deputados sejam deste lado, e para que o 
CDS possa ser a primeira escolha”.          

Assunção Cristas. 
“Este Governo

é conduzido por
Mário Centeno”      

As propostas apresentadas 
pelo BE, PCP, CDS e pelo gover-
no sobre o levantamento do sigi-
lo bancário, foram aprovadas. De 
fora ficou a proposta do PSD que 
reuniu os votos do PSD, do PAN 
e do CDS.

 A razão apresentada pela 
esquerda no debate que foi 
pedido pelo BE, foi que a pro-
posta do PSD, não se referia 
a todos os bancos que sofre-
ram intervenção de capital por 
parte do Estado, mas era sim 
uma perseguição à CGD. “O 
PS não se oporá a que haja 
acesso aos dados da CGD 
desde que haja acesso ao 
de todos os outros bancos”, 
afirmou Fernando Rocha de 
Andrade, deputado socialista.                                                                                                                   
Do lado do PSD, os argumen-
tos remontam à decisão toma-
da pelo PS, BE e PCP encerrar 
a comissão de inquérito à CGD 
depois do Tribunal da Relação 
ter aprovado o levantamen-
to do sigilo bancário. “Na co-
missão de inquérito à gestão 
da CGD, o PSD exigiu saber 
quais os responsáveis pelo bu-
raco”, recorda Duarte Pache-

Levantamento do
sigilo bancário aprovado

co, do CDS. “O PS tremeu”, 
acrescentou defendendo que 
“os contribuintes têm o direito 
de saber qual a teia socialista 
que na CGD provocou o des-
calabro do banco público e, a 
seguir, foi fazer o mesmo para 
um banco privado”.

Também o BE e o PCP recu-
sam que a publicação dos gran-
des devedores dos bancos seja 
só na CGD. Para Mariana Mor-
tágua, do BE, “o PSD nunca teve 
interesse em promover o escru-
tínio” dos bancos “até encontra 
na CGD uma forma de atacar o 
banco público e fazer guerrilha 
política”. “Nós também quere-
mos saber a teia socialistas que 
dominou a CGD e queremos sa-
ber a teia social-democrata que 
dominou o BPN”, acrescentou .

Já o PCP, defende que a in-
tenção da direita é destruir o ban-
co público só por ser público. “É 
estranha agora esta preocupa-
ção do PSD em torno da Caixa”, 
disse o deputado  Miguel Tiago, 
destacando que a intervenção 
feita pelo Estado na CGD foi a 
capitalização do banco “pelo seu 
acionista que é o Estado”.

A proposta do governo para 
que seja aplicado um regime de 
acesso automático a informa-
ções financeiras a residentes 
em contas superiores aos 50 mil 
euros. “O conhecimento do patri-
mônio financeiro dos contribuin-
tes é extremamente importante 
para o combate à evasão fiscal, 
mas também ao branqueamen-
to de capitais e ao combate ao 
terrorismo”, defendeu António 
Mendonça Mendes, secretário 
de Estado dos Assuntos Fiscais.

Dois contratos assinados 
pelo presidente da Câmara de 
Castelo Branco com uma em-
presa de seu próprio pai podem 
colocar em risco o mandato de 
Luís Correia. A empresa, tem 
como sócios o pai e a tia da mu-
lher do presidente ,a deputada 
socialista Hortense Martins, e 
terá sido contratada pelo muni-
cípio, pelo menos 7 vezes, em 
regime de ajuste direto. 

O Publico, revela que, para 
lá destas adjudicações diretas, 
a câmara em que Luís Correia 
foi vereador entre 1997 e 2013, 
ano em que sucedeu na presi-
dência ao socialista Joaquim 
Morão, fez vários contratos 
com mais empresas às quais, 
o pai e as irmãs se encontram 
direta ou indiretamente ligados.

O presidente da Câmara 
já reagiu, defendendo que se 
tratou de um “lapso evidente e 
ostensivo”, e acrescentou que 
o último daqueles 2 contratos, 
o de 2015, “apesar de ter sido 
mantido na plataforma eletrôni-
ca” dos contratos públicos, foi 
por si anulado depois de cons-
tatar “o lapso cometido”. O au-
tarca já tinha sido confrontado 
por um vereador da oposição 
numa reunião do executivo da 

cidade, em novembro, sobre 
estes 2 casos. “Efetivamente 
assinei um contrato sem me 
aperceber que familiares meus 
estavam envolvidos”, conta ci-
tando a ata da sessão, “aperce-
bi-me num segundo contrato e 
anulei-o imediatamente”, dando 
a entender que não reparou na 
presença do pai na assinatura 
do contrato.

Estas adjudicações, porém, 
chocam com a lei que impede ti-
tulares de cargos políticos de in-
tervir, seja de que forma for, em 
contratos em que os próprios, 
ou os familiares mais chega-
dos, tenham interesse. Perante 
qualquer violação desta regra, 
o Ministério Público é obrigado 
a propor aos tribunais adminis-
trativos a perda de mandato dos 
infratores. Além disso, todas as 
entidades públicas estão impe-
didas de contratar empresas 
cujo capital seja detido em mais 
de 10% por titulares de cargos 
políticos ou altos cargos públi-
cos, ou pelos seus cônjuges, 
ascendentes e descendentes. 
O incumprimento desta norma 
determina ainda a nulidade dos 
contratos celebrados, conforme 
o Tribunal de Contas confirmou 
recentemente.

Presidente da Câmara de Castelo 
Branco fecha com  empresa de 

familiares e arrisca mandato

serões dAs AldeiAs
louVou n.s. de FátiMA

CostelA gAúChA no Minho

Esteve bem concorrida Costelada Gaúcha na Casa do Mi-
nho com muita atração. Detalhes na última do tabloide
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A BENEFICÊNCIA
PORTUGUESA NÃO ACABOU

Sr. Sócio,
A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA está sob Intervenção Judicial.

Novas medidas estão sendo tomadas para o funcionamento de suas atividades, e melhor  atendê-lo.
Solicitamos que todos os Sócios  ou Ascendentes ou Descendentes,venham fazer o recadastramento. 

Documentos necessários:
Identidade (xerox); C.P.F. (xerox); Comprovante de residência  (xerox)  e qualquer documento comprobatório como Associado. 

-Será  fornecida nova Carteira Social-

FAÇA SEU RECADASTRAMENTO:
LIGUE: 3970-0894

Compareça
Rua da Carioca, 32- 2°Andar- Centro
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Muita da herança da expo’98 
que durou quatro Meses e uMa seMana, perManece. Mas houve taMbéM Mudanças, vários edifícios que desapareceraM e 

Muitos outros que entretanto surgiraM deraM nova vida ao que hoje chaMaMos de parque das nações. 
Se houve edifícios que se mantive-

ram e outros que foram convertidos, 
também houve os que desapareceram 
depois de 30 de setembro de 1998. A 
Zona Internacional Sul, que acolheu 
dezenas de pavilhões de países foi 
abaixo e deu lugar a prédios de habi-
tação. O Pavilhão da Realidade Virtual 
resistiu até ao final do ano de 1998. 
Entrava-se num simulador, onde os vi-
sitantes eram rodeados por uma tela  
gigante e «submergiam» nas águas 
até às ruínas subaquáticas de uma 
cidade perdida. O submarino era de-
pois atacado por criaturas marinhas, 
abanando a plataforma e os seus pas-
sageiros.

Quase colado a este pavilhão fi-
cava o Bar Bugix, do músico Luís Re-
presas. Este espaço ficou famoso por 
a partir de certa altura,  reza a lenda 
que a 10 de junho, passar-se a dançar 
em cima das suas resistentes mesas 
de madeira. A moda ficou até ao seu 
encerramento, anos depois da Expo, e 
posterior demolição. Onde agora está 
instalada a sede da Vodafone Portugal 
ficava a Área das Organizações Na-
cionais com o pavilhão do ICEP – Tu-
rismo de Portugal, o da ViniPortugal e 
o dos Açores. Era aí que também esta-
va o pavilhão de Timor-Leste, território 
que nessa altura ainda vivia sob domí-
nio indonésio. Também o Pavilhão do 
Território não resistiu. Tinha uma sala 
dedicada à cidade do Porto, onde es-
tava o maior cálice de vinho do porto 

trânsito automóvel. E muitos foram os 
restaurantes que abriram nos últimos 
anos nesta parte da cidade e que já 
são uma referência. Um dos últimos a 
chegar foi o Cantinho do Avillez que 
faz o sucesso de sempre , é passar 
para conhecer e recordar.

Xutos & Pontapés, Foo Fighters, Gar-
bage, Ringo Star, BB King, Caetano 
Veloso, Joaquin Cortez, Morcheeba, 
Simply Red, Gal Costa, Sheryl Crow, 
Madredeus. Hoje é um descampado 
praticamente abandonado.

Nestes últimos 20 anos, o Parque 
das Nações, que entretanto se trans-
formou numa nova freguesia da cida-
de de Lisboa, cresceu essencialmente 
no bairro da zona sul, entre a marina 
e a Torre Galp, que resistiu como me-
mória do que foi aquele espaço antes 
da Expo’98, e no bairro da zona norte, 
entre a Torre Vasco da Gama e a ponte 
com o mesmo nome. Ao passear nes-
tas zonas residenciais a tranquilidade 
é a sensação que mais se evidencia. 
O comércio não existe em grande nú-
mero e serve sobretudo os morado-
res, com pastelarias, restaurantes de 
bairro, lojas de animais, lavanderias, 
ginásios, loja de celulares e imobiliá-
rias. A qualidade do edificado e dos 
espaços públicos são uma evidência, 
justificando o prestígio de alto padrão 
desta freguesia lisboeta, onde vivem 
cerca de 28 mil pessoas.

do mundo. Havia ainda um simulador 
3D onde se viajava por imagens de 
satélite por Portugal. No final, passava 
um vídeo sobre a Área Metropolitana 
de Lisboa. Depois da Expo’98, o edifí-
cio ainda foi o Bowling Internacional de 
Lisboa durante alguns anos até que foi 
demolido para se construir um prédio 
de escritórios. O edifício da Área das 
Organizações Internacionais, como a 
ONU e NATO, teve o mesmo fim.

O Pavilhão de Macau, com a sua 
fachada a replicar as Ruínas de São 
Paulo, foi um dos que teve maior su-
cesso. À entrada do pavilhão era dada 
uma ficha para ser usada nas slot 
machines que remetiam para os ca-
sinos daquela cidade à época ainda 
portuguesa. No espaço central havia 
uma réplica de um jardim chinês. O 
pavilhão já não existe no Parque das 
Nações, mas foi transferido para o 
Parque da Cidade de Loures. O Pavi-
lhão da Água também já não existe em 
Lisboa, de onde foi desmontado para 
ter nova vida no Parque da Cidade do 
Porto. Tem espelhos e jogos de água 
no seu exterior e interior, sendo bas-
tante interativo e muito popular entre 
os mais novos. Fechou em 2017 para 
remodelações.

Outra atração que desapareceu 
foi a famosa Praça Sony, um espaço 
em anfiteatro e com uma tela gigante, 
que ficava entre a atual FIL e a Torre 
Vasco da Gama. Foi ali que, durante 
a Expo, atuaram, entre muitos outros 

Muitas empresas e hotéis insta-
laram-se na zona central do Parque 
das Nações, sobretudo na Avenida 
D. João II. Aí, mais perto da Gare do 
Oriente e Centro Vasco da Gama a 
azáfama e a confusão são maiores, 
tanto em número de pessoas como de 

Dívida pública começa o ano aumentando para 126,4% do 
PiB
Depois de cair quase 4 % em 2017, a dívida pública, na ótica 
de Maastricht, começou com o pé esquerdo. O seu peso no 
PIB aumentou de 125,7%  para 126,4% no final do primeiro tri-
mestre deste ano. A Governo prevê que a dívida diminua para 
122,2% em 2018. Em termos brutos, a dívida pública somou 
mais 2,3 bilhões de euros no primeiro trimestre, atingindo os 
245,9 bilhões de euros, tal como o Banco de Portugal já ti-
nha divulgado. Este agravamento da taxa  da dívida pública no 
PIB acontece num trimestre em que o crescimento econômico 
desiludiu face às expectativas. A economia cresceu 2,1% nos 
primeiros três meses de 2018, o que representa um abranda-
mento face a 2017 e uma desilusão face aos 2,3% esperados 
pelos analistas consultados pela Bloomberg.
Governo lança linha de incentivos financeiros à interna-
cionalização via comércio digital
O Governo vai lançar este ano uma linha específica de incenti-
vos à internacionalização através do comércio digital, de valor 
ainda por definir, para assegurar a Portugal um lugar no “pe-
lotão da frente” nesta nova forma de fazer negócios.”No qua-
dro do Compete 2020 lançaremos até ao fim deste ano uma 
nova linha específica para incentivos financeiros às empresas 
que queiram progredir na sua integração no comércio digital. 
Vamos ouvir as empresas para poder adaptar o novo incen-
tivo às suas necessidades”, afirmou o ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos Silva, durante a conferência de 
lançamento do novo programa da Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal “Exportar ‘Online’”.
Lufthansa vai reforçar voos e capacidade em Portugal
O grupo Lufthansa “mantém a linha de crescimento” em 2018 e 
passará a operar 207 voos semanais no próximo Verão - mais 
8,4% que no ano anterior, informa a companhia aérea em co-

municado. A Lufthansa também quer crescer em capacidade. Ao 
substituir aviões A320 pelo modelo A330, vai ganhar 6,7% nesta 
rubrica. A Lufthansa diz que estas mudanças servem “para respon-
der às necessidades do mercado português”. “O mercado portu-
guês é muito importante para a Lufthansa”, reafirmou Patrick Borg 
Hedley, “Voamos para Portugal há já 63 anos e vamos continuar a 
expandir os nossos serviços”. Em 2018, a Lufthansa já inaugurou 
uma nova rota, entre Funchal e Munique, e aumentou a frequência 
das rotas entre Lisboa e Frankfurt e entre Faro e Frankfurt.  
Receitas turísticas passam de 1 bilhão pela primeira vez
O Banco de Portugal regista um crescimento de 20,3% nas re-
ceitas turísticas do mês de Março. Ao todo, os turistas despen-
deram 1.021 milhões de euros em Portugal durante este mês.                                                                                                 
“Pela primeira vez conseguimos ultrapassar um bilhão de recei-
ta turística no mês de Março, o que demonstra que estamos a 
conseguir afirmar Portugal como um país atrativo ao longo de 
todo o ano e a alargar o turismo a todos os meses”, analisa a 
Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, Este 
valor já tinha sido ultrapassado, mas durante outros meses do 
ano, considerados época mais alta. 
morreu antónio arnaut, “pai” do serviço Nacional de saúde
O antigo ministro dos Assuntos Sociais António Arnaut, fundador 
do Serviço Nacional de Saúde e cofundador do PS, morreu  em 
Coimbra, aos 82 anos.Presidente honorário do PS desde 2016, 
António Arnaut foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo 
Constitucional, Grão-Mestre do Grande Oriente Lusitano e foi 
agraciado com o grau de Grande-Oficial da Ordem da Liberdade 
e com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade. O secretário-geral 
do PS, António Costa, decretou luto partidário, com a bandeira 
socialista a meia haste em todas as sedes de país, após a morte 
do fundador do partido .
Vista alegre lucra 634 mil euros no melhor trimestre 
A VAA teve o melhor desempenho de sempre, neste primeiro 

trimestre de 2018, destacando-se o resultado líquido positivo 
de 634 mil euros (+422%), contra 121 mil de um ano antes A 
Vista Alegre deu assim continuidade aos seus bons resultados 
, quando atingiu um resultado de 4,258 milhões de euros, mais 
do dobro dos 1,797 milhões de 2016, naquele que foi o segun-
do ano consecutivo de lucros. As vendas da empresa liderada 
por Nuno Terras Marques cresceram 4%, para 19,18 milhões 
de euros, em 2018. O mercado externo continuou a ser o gran-
de impulsionador do bom desempenho no trimestre: com 13 
milhões de vendas, representa 67% do volume de negócios da 
Vista Alegre.
 Governo autoriza 9,3 milhões para obras no Pavilhão de 
Portugal
A resolução, aprovada em Conselho de Ministros, define que 
as obras de reabilitação do edifício decorram entre 2019 e 
2021, autorizando uma despesa máxima de 9,33 milhões de 
euros. Fonte oficial da Universidade de Lisboa indicou que o 
concurso público internacional deverá decorrer este ano e que 
as obras, que deverão demorar 1ano, poderão começar no ini-
cio de 2019. O texto refere que o trajeto errático de 20 anos 
agravou a deterioração do edifício e dos seus espaços inte-
riores e exteriores e o Pavilhão apresenta-se hoje como uma 
edificação fortemente degradada. O programa de reabilitação 
definido pela UL prevê a criação de um Centro de Congressos, 
um auditório com capacidade de 650 lugares, um Centro de 
Exposições e um Centro de Recepção de Visitantes Interna-
cionais. Adicionalmente, está prevista a requalificação dos es-
paços comuns, a atualização dos sistemas de segurança e a 
reabilitação dos sistemas de ar condicionado e de iluminação. 
A resolução define os encargos máximos em cada ano. Assim, 
em 2019 a despesa pode atingir os 3,73 milhões de euros, em 
2020 o montante máximo é idêntico e em 2021 o limite estabe-
lecido é de 1,87 milhões.



Caros leitores:
Finalmente chegamos 

ao final da análise das ile-
galidades fiscais no setor 
de óleo e gás. Com efeito, 
temos:

b) Ainda que se admita 
a adoção do preço da ope-
ração subsequente coo 
base de cálculo, por que 
o parâmetro seria o valoro 
praticado pela Petrobrás? 
E se o gás tiver sido ex-
traído por outra empresa, 
como fica?

Poder-se-ia até argu-
mentar que a Petrobrás 
fornece 100% (ou quase 
1200%) de todo o gás na-
tural utilizado pela CEG, 
de modo que o seu preço 
seria o único meio pos-
sível (e confiável) de se 
apurar a base de cálculo. 
Mas tal argumento, por si 
só, já demonstra a invia-
bilidade da norma, pos-
to que os elementos que 
compõem o fato gerador 
devem estar intimamen-
te relacionados com os 
aspectos econômicos ati-
nentes à operação prati-
cada pelo contribuinte, e 
não por terceiro estranho 
ao fato tributável.

c) Mesmo que se admi-
ta como válida a utilização 
dos preços praticados pela 
Petrobrás, pergunta-se: 
qual seria esse preço? O 
último? A média do mês?

A norma, como se pode 
ver, é nitidamente incom-
pleta, o que não permite 
a sua aplicação ao caso 
concreto, causando ine-
quívoca insegurança jurí-
dica.

d) A fixação de bases 
de cálculo presumidas só 
é admissível nas hipóte-
ses de operações sujeitas 
a regime de substituição 
tributária, o que não é o 
caso versado.

Ou seja, apenas quan-
do se presume a ocorrên-
cia do fato gerador é que 
se pode, consequente-
mente, presumir a base 
de cálculo, sendo essa a 
única interpretação passí-
vel de ser extraída do ar-
tigo 150, parágrafo 7º, da 
CF/88 e do artigo 128 do 
Código Tributário Nacio-
nal. Afinal, se o fato gera-
dor ainda não ocorreu (por 
isso é presumido), não há 
como saber qual o valor 
efetivamente praticado na 
operação, daí se admitir 
também a presunção de 
uma base de cálculo.

No caso, contudo, es-
tá-se fixando uma base 
de cálculo presumida para 
operações já praticadas 
pelo próprio contribuinte! 
Em outras palavras, não 
se está aqui presumindo 
a ocorrência de uma ope-

ração futura e, por isso, 
adotando-se uma base 
de cálculo presumida; 
ao contrário, a tributação 
irá incidir sobre fatos já 
ocorridos, mas, contradi-
toriamente, em vez de se 
uti8lizar o real valor prati-
cado, a norma adota uma 
base de cálculo fictícia )o 
valor da venda pela Petro-
brás à CEG).

5. Necessário respeito 
ao principio da anteriori-
dade

Mesmo que se admi-
tisse a validade da lei re-
sultante do PL 1.029/11, 
nota-se que a sua eficácia 
não poderia ser imedia-
ta, sob pena de violar as 
regras da anterioridade 
previstas no art. 150, III, 
“b” e “c” da Constituição 
Federal.

6. Conclusão
Por tudo o q8ue aqui foi 

exposto, não há dúvidas 
de que a nova exigência 
contida no Projeto de Lei 
em apreço é inconstitucio-
nal, sendo mais uma ten-
tativa desesperada do es-
tado do Rio de Janeiro em 
angariar recursos a qual-
quer custo, violando os 
mais basilares princípios 
constitucionais da ordem 
tributária. Tal pretensão é 
evidentemente legítima, 
mas o necessário refor-
ço de caixa não pode ser 
fundado em projetos que 
ferem a Constituição Fe-
deral, o Código Tributário 
Nacional e a Lei Comple-
mentar 87/97. O proje-
to de lei em questão foi 
aprovado pela ALERJ no 
dia 07/02/2018, estabele-
cendo a alíquota de 12% 
do ICMS sobre consumo 
de gás natural utilizado 
na produção de petróleo 
e na manutenção da em-
presa produtora, com al-
gumas alterações na sua 
redação originária. Agora 
vai à sanção do governa-
dor que poderá vetá-la ou 
aprová-la. Vamos aguar-
dar. Mas que vai causar 
celeuma e impugnações 
jurídicas perante o Tribu-
nal e até possivelmente 
pelo STF, há isto vai.

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

fcarrasqueira@carrasqueiraadv.com.br
www.c arrasqueiraadv.com.br

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

INCONSTITUCIONALIDADE FISCAL 
NO SETOR DE ÓLEO E GÁS
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Regiões & Províncias

“Com a conclusão desta 
obra, orçada em mais de 161 
mil euros, ficam resolvidos os 
problemas ambientais referen-
tes à linha de água, resultan-
tes da falta de tratamento de 
águas residuais, que contami-
navam o rio Tâmega”, afirmou, 
em comunicado, o presidente 
do município, Nuno Vaz.

O autarca salientou que 
“esta é uma boa notícia para o 
rio Tâmega, para os ecossiste-
mas do rio e para os habitan-
tes de Outeiro Seco”.

Em 2016, a associação 
ambientalista Quercus denun-
ciou “descargas ilegais” em 
Outeiro Seco, Chaves, que 
alegadamente decorriam des-
de 2007, referindo ainda que 
os “esgotos eram provenien-
tes dos parques empresariais 
localizados no lugar de Vale 
Salgueiro”.

Câmara resolveu problema ambiental 
ChAVES

mIRANDELA

“Apesar da sua centralida-
de enquanto parte integrante 
da malha urbana, o edificado 
encontra-se particularmente 
degradado, a que se associa 
a consequente degradação do 
espaço exterior envolvente”, 
refere o instituto em comuni-
cado enviado

Por seu lado, a presidente 
da Câmara de Mirandela, Júlia 
Rodrigues, congratula-se com 
a aprovação da candidatura, 
acrescentando que a ação so-
cial “é uma das prioridades do 
município”.

“A requalificação urbana 
e aposta na habitação social 
são necessidades urgentes 
para a população que menos 
recursos financeiros”, vincou a 
autarca socialista.

Segundo o IHRU, “as inter-
venções irão incidir na reabi-
litação da envolvente exterior 

Investimento de mais de 736 mil euros

A Quercus referiu que 
aquela situação constituía 
“não só um atentado ambien-
tal, mas também um grave 
perigo à saúde pública” e que 
“os resíduos eram, na maioria, 
produtos químicos industriais 
que iam diretamente para as 
linhas de água, terrenos e Rio 
Tâmega, à vista de todos”.

Segundo explicou a autar-
quia, “este sistema de drena-
gem de águas residuais con-
siste num coletor gravítico, 
implantado ao longo do cami-
nho existente, acompanhando 
uma pequena linha de água 
na parte final, entre o parque 
empresarial e a estação eleva-
tória de Outeiro Seco II”.

A obra obrigou ainda à 
construção do ramal de abas-
tecimento de água à estação 
elevatória de Outeiro Seco.

Com a entrada em funcio-

namento deste emissário, com 
uma extensão de 1,5 quilôme-
tros, foi desativada a Estação de 
Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) compacta existente.

Esta empreitada foi alvo de 
uma candidatura ao Programa 
Operacional de Sustentabili-
dade e Eficiência no Uso dos 
Recursos.

QUARTA PARTE

 Em comunicado envia-
do, a Associação Portugue-
sa para o Desenvolvimento 
Local (Animar), afirma que 
o projeto, iniciado há dias 
através de um protocolo com 
a autarquia local e a União 
de Freguesias de Friúmes e 
Paradela, visa à realização 
da XII edição da MANIFesta 
- Assembleia, Feira e Festa 
do Desenvolvimento Local e 

da Economia Social e Soli-
dária - que decorrerá até ou-
tubro, “altura em que serão 
apresentadas as propostas 
de prevenção das catástro-
fes que têm fustigado a re-
gião de Penacova e também 
para o seu desenvolvimento 
integrado, à luz dos princí-
pios do desenvolvimento lo-
cal e da economia social e 
solidária”.

pENACOVA

projeto de economia social e solidária

e nas áreas comuns do edifi-
cado, tendo como objetivos: 
aumentar a eficiência energé-
tica das frações, aumentar a 
qualidade do ar no interior das 
habitações, travar a degrada-
ção do sistema estrutural e 
aumentar o conforto acústico 

e visual do edificado”.
“Através da intervenção 

no património pretende-se 
aumentar o bem-estar, o ní-
vel de conforto, a autoestima 
dos moradores nos bairros e 
estender os seus efeitos po-
sitivos às comunidades en-

volventes, que irão beneficiar 
da requalificação do território 
urbano, contribuindo assim 
para a qualificação social em 
diversos domínios e dinami-
zação econômica daqueles 
territórios”, específica aquele 
entidade.

As operações de reabilita-
ção do edificado encontram-
se articuladas com as inter-
venções a realizar no espaço 
público que o municípios de 
Mirandela irá promover nos 
locais, no âmbito dos respecti-
vos Planos de Ação Integrado 
para as Comunidades Desfa-
vorecidas (PAICD), que fazem 
parte integrante dos Planos 
Estratégicos de Desenvolvi-
mento Urbano (PEDU).

O Bairro Social de Pinto 
Balsemão, em Mirandela, foi 
construído em 1984 e é consti-
tuído por 66 frações.

No comunicado, Marco 
Domingues, presidente da 
Animar, admite que construir 
um plano de desenvolvimento 
integrado “que previna a re-
petição de catástrofes como 
as ocorridas no último ve-
rão”, mas também em 2011, 
naquela região, é o “objetivo 
ambicioso” que juntou os três 
parceiros no projeto.

O responsável da Animar 
afirma que o plano se quer 
“participado, construído com 
as pessoas que vivem ou 
trabalham na região, o poder 
local, o tecido associativo e 
o saber acadêmico”.

Segundo Marco Domin-
gues, a associação a que 
preside é constituída por 
“uma rede de entidades e 
pessoas que cobrem o ter-
ritório nacional” e, face aos 
incêndios de 2017, apontou 
a “responsabilidade sentida” 
de atuar e “contribuir ativa-
mente” para o desenvolvi-
mento dos territórios afeta-
dos, “ouvindo e envolvendo 
as pessoas, fazendo o le-

vantamento dos recursos lo-
cais, cruzando os anseios e 
os saberes das populações 
com os contributos vindos do 
exterior, nomeadamente das 
comunidades científicas e de 
investigação”.

No comunicado, o pre-
sidente da autarquia de 
Penacova, Humberto Oli-
veira, disse esperar que do 
projeto MANIFesta “resul-
te um plano capaz de criar 
uma nova floresta, e que se 
abram perspectivas tanto 
para o aproveitamento do 
rio Alva como para a ligação 
das duas margens” daquele 
afluente do rio Mondego.

Já António Fernandes, 
presidente da União de Fre-
guesias de Friúmes e Parde-
la, recorda que o rio Alva “é 
o menos poluído da Europa” 
e considerou que o fato de 
90% da floresta da sua fre-
guesia, constituída por 14 
aldeias, ter sido consumida 
pelas chamas, “é razão sufi-
ciente para acolher o desafio 
da Animar”.
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Real Benemérita Sociedade Portuguesa
Caixa de Socorros D. Pedro V

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os Membros do Conselho Fiscal da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. 

Pedro V, no uso de suas atribuições, examinaram o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras 
da Entidade referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

O total do Ativo foi de R$118.134.692,56 e o resultado líquido do exercício foi de R$ 11.124.116,25.
A situação econômica e financeira da entidade continua, portanto,  sólida e estável, e cada vez tem 

sido mais abrangente sua atuação na área da filantropia e da ajuda humanitária de que se beneficiam 
centenas de famílias. 

O acolhimento de dezenas de idosos abandonados e desvalidos no “Lar D. Pedro V”, as ajudas 
mensais para o sustento de famílias pobres, o auxílio a estudantes, quer no fornecimento de uniformes 
escolares, quer no pagamento de matrículas e mensalidades, a distribuição gratuita de medicamentos, 
o aviamento de receitas, com atendimentos diários gratuitos a pessoas necessitadas têm sido as ativi-
dades humanitárias e cristãs que a Caixa de Socorros oferece com generosidade. Fazemos o bem com 
louvor a Deus e para benefício dos que precisam.

Por tudo isso, os Membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados, nos termos estatutários, opinam 
favoravelmente à aprovação do Balanço e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 
2017, propondo ao Egrégio Conselho Deliberativo que mande consignar em ata um voto de louvor e de 
reconhecimento à Diretoria Executiva pelo seu trabalho e por sua dedicação, bem como pelos resultados 
obtidos ao longo de seu mandato. 

Rio de Janeiro, 13 de março de 2018.

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V, com sua sede social sito 
à Avenida Marechal Floriano, nº 185 – Centro, nesta Cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 33.601.048/0001-
04, certificada pelo CNAS através do CEBAS, e processo nº 71010.003416/2009-55, tem por objetivo 
prestar serviços de assistência social e filantrópica à pobreza e à velhice mais necessitadas, através de 
acolhimento de idosos em “Lar da Terceira Idade” mantido pela Entidade, aviamento de receitas aos po-
bres e excluídos, doação de remédios a carentes, uniformes escolares, concessão de subsídios mensais 
a famílias de baixa renda, auxílio aos estudos, dentre várias outras formas cobertas pelas ações desta 
Entidade. 

2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Inter-
pretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC e normas emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade-CFC.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são:

a) Apuração do Resultado do exercício
O superávit é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.

b) Instrumentos Financeiros
A Entidade não opera com instrumentos financeiros derivativos.
Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, caixa e equivalentes de 

caixa e mensalidades a receber, assim como contas a pagar e outras dívidas. Os valores de realização 
desses instrumentos financeiros são iguais aos seus valores de mercado.

As aplicações financeiras estão demonstradas com base em seus valores principais acrescidos dos 
rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço.

c) Estimativas Contábeis
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. 
Ativos e passivos significativos sujeitos as essas estimativas e premissas incluem o valor residual do 
ativo imobilizado. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Caixa de 
Socorros D. Pedro V revisa as estimativas pelo menos anualmente.

d) Provisão para Devedores Duvidosos 
A provisão para Devedores Duvidosos está constituída em montante considerado suficiente para 

fazer face a eventuais perdas na realização dos valores a receber.

e) Ativo Imobilizado
Está demonstrado ao custo histórico de aquisição deduzido da depreciação que leva em considera-

ção a vida útil-econômica dos bens.

f) Passivo Circulante
Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando 
aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transa-
ção a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

g) Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Por ser uma Entidade sem fins lucrativos, está isenta da obrigatoriedade de pagamento destes 

tributos.

NOTA 4 – CONTAS A RECEBER

Os valores a receber são provenientes dos alugueis dos imóveis próprios da Entidade. 

NOTA 5 – IMOBILIZADO 

Em 31 de dezembro está composto por:

   
 2017 2016
Imóveis 6.529.175,23 5.741.199,75
Imóveis em Locação 21.884.040,93 21.620.760,93
Móveis e Utensílios 591.311,26 515.751,76
Equipamentos de Informática 90.434,32 84.316,43
Instalações 16.600,00 6.600,00
Máquinas e Equipamentos 40.208,19 40.208,19
(-) Depreciação Acumulada (457.500,36) (410.933,48)

Total 28.694.269,57 27.597.903,58

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (“impairment”) conforme definido na nor-
ma CPC nº 01 é reconhecida como perda, quando o valor de contabilização de um ativo for maior do que 
o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, quando aplicável, são registradas 
no resultado do período em que foram identificadas.

Em 31 de dezembro de 2017 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não 
financeiros.

A depreciação é calculada utilizando taxas com base na vida útil econômica do bem, com exceção 
dos imóveis, que não sofrem depreciação.

NOTA 6 – OBRIGAÇÕES A PAGAR

Refere-se ao IPTU dos exercícios de 2011 a 2017 que está sendo questionado judicialmente.

NOTA 7 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio social compreende os saldos do fundo social e dos superávits ou déficits dos exercícios. 

NOTA 8 – PERDA PROCESSUAL

Após negociação entre as partes, em função da sentença desfavorável a Real e Benemérita Socie-
dade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V, em processo envolvendo a Real e Benemérita Socieda-
de Portuguesa de Beneficência do Rio de Janeiro, foi formalizado um acordo de pagamento, cujo efeito 
líquido, já deduzido de provisões constituídas, está reconhecido como perda no resultado de 2017, o que 
corresponde a R$ 2.300.553,54. O processo envolve créditos prescritos. 

NOTA 9 – GRATUIDADES

De acordo com o Artigo 18 da Lei 12.101/2009, a Entidade prestou serviços e realizou ações assis-
tenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e a quem deles necessitou, sem 
qualquer discriminação, observando a Lei 8.742 de 07 de dezembro de 1993. 

A Entidade assegurou o atendimento aos beneficiários, bem como as que atuam na defesa e garan-
tia de seus direitos e no exercício de 2017 concedeu de gratuidades, o equivalente a R$ 3.244.249,25  

(R$ 3.025.326,46 em 2016).

A seguir apresentamos alguns dados estatísticos sobre a execução dos serviços filantrópicos efetu-
ados durante o exercício de 2017 e de 2016:

Descrição 2017 2016
Aviamento de receitas  
 Adultos  2.312 2.065
 Crianças  1.110 1.049
  Total 3.422 3.114
Medicamentos Distribuídos no Ambulatório  11.875 10.433
Famílias Carentes que Recebem Ajuda Mensal  129 132
Idosos recolhidos ao Lar D. Pedro V   58 66
Auxilio a Estudantes de Famílias Carentes  131 151
Uniformes Escolares Doados  434 215
Cobertores Doados a Famílias Carentes  200 200

A Entidade não utiliza serviços voluntários nas suas ações assistenciais.

NOTA 10 – IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A isenção usufruída de INSS pela Entidade no exercício de 2017, foi de R$ 702.307,08 (R$ 
653.736,00 em 2016).

NOTA 11 – COBERTURA DE SEGUROS

A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ativi-
dade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma audito-
ria de demonstrações financeiras e, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores 
independentes.

Aos
Administradores e Conselheiros da
REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA CAIXA DE SOCORROS D PEDRO V
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTU-

GUESA CAIXA DE SOCORROS D PEDRO V, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas expli-
cativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da REAL E BENEMÉRITA 
SOCIEDADE PORTUGUESA CAIXA DE SOCORROS D PEDRO V, em 31 de dezembro de 2017, 

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercício findo em 31 de dezembro

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercício findo em 31 de dezembro

(Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício findo em 31 de dezembro

(Em Reais)

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

_________________________________
João Roque Rangel de Araújo___________________________________
Flávio Alves Martins__________________________________
Ângelo Leite Horto

o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a 
entidades sem fins lucrativos.
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Mais de 80% dos pensionistas
terão aumentos reais em 2019

Mesmo que a economia 
em 2018 e cresça, não os 
2,3% esperados pelo Go-
verno, mas mais em linha 
com os 2,1% registados 
neste primeiro trimestre do 
ano, a generalidade dos 
pensionistas vai ter um au-
mento em 2019. E para as 
cerca de 2,9 milhões de 
pensões ,80% do total, cujo 
valor é inferior a 857 euros , 
o aumento será real.

Nesta atualização estão 
todas as pensões de velhice, 
sobrevivência e invalidez pa-
gas pela Segurança Social e 
pela Caixa Geral de Aposen-
tadoria até 12 indexantes de 
Apoios Sociais , o que corres-
ponde a um universo de 3,6 
milhões de pensões pagas a 
2,8 milhões de pessoas.

Mas a ordem de grandeza 
do aumento dos vários pa-
tamares de valor de pensão 
será ditada pelo crescimento 
da economia e pela inflação. 
Para que desta equação re-
sulte um aumento real, é 
necessário que o PIB cres-
ça mais de 2% nos 2 anos 
anteriores. Desde o final de 
2016 que a economia cresce 
acima do valor médio de 2% 
e, ainda que os primeiros 3 
meses  tenham revelado um 

Primeiro-ministro anuncia redução
“substancial” do IRC para empresas do interior

O primeiro-ministro 
anunciou a intenção do 
Governo de baixar subs-
tancialmente o IRC para 
empresas instaladas no 
interior do país, podendo 
atingir uma “coleta zero” 
em função do número de 
postos de trabalho criados.

“Iremos rever o qua-
dro fiscal aplicável, refor-
çando a discriminação 
positiva do interior. Entre 
outras medidas, tenciona-
mos que as empresas dos 
territórios de mais baixa 
densidade populacional 
possam beneficiar de re-
duções substanciais do 
IRC, podendo chegar até 
a uma coleta zero, em fun-
ção do número de postos 

de trabalho”, declarou o líder 
do executivo.

Na sua intervenção, o pri-
meiro-ministro voltou a criti-
car a intenção da Comissão 
Europeia de cortar verbas ao 
fundo de coesão, salientou 
a abertura do Governo para 
ponderar as propostas do 

Movimento pelo Interior, mas 
avançou ainda com outras 
medidas que o seu executivo 
tenciona adotar a curto prazo. 
“Vamos lançar uma linha de 
crédito no montante de 100 
milhões de euros, destinada 
exclusivamente a pequenas 
e microempresas situadas no 

abrandamento, todas as ins-
tituições que fazem previsões 
para a economia portuguesa 
acreditam num desempenho 
de chegar a  2,3%.

As pensões até 2 IAS de-
verão ter, a partir de janeiro 
de 2019, um aumento a ron-
dar 1,5%. É que, de acordo 
com a fórmula legal, quan-
do a economia cresce mais 
de 2% e menos de 3%, as 
pensões até àquele montan-
te são atualizadas em linha 
com a taxa de inflação a que 
se somam 0,5%. Se a infla-
ção se mantiver próxima dos 
1,08% registados em abril, 
o acréscimo será, assim, de 
1,58%. O ritmo da economia 
é igualmente relevante para 
as pensões que estão no 
patamar seguinte, cujo valor 
varia entre os 2 e os 6 IAS  
,entre os 857 e os 2570 eu-
ros. Neste caso, a atualiza-
ção é menos generosa.

As pensões mais altas, 
são aumentadas em linha 
com a taxa de inflação, de-
duzida de 0,25% . Traduzindo 
em valor, isto significará que 
quem recebe entre aproxima-
damente os 2570 euros e os 
5142 euros brutos mensais 
deverá contar com um au-
mento de cerca de 0,8%.

No primeiro trimestre, o 
saldo conjunto das balanças 
corrente e de capital fixou-se 
em menos 78 milhões, em 
2017 foi de menos 67 milhões 
de euros , diz o BdP . Até mar-
ço, a balança corrente obteve 
um déficit de 408 milhões de 
euros, melhor do que o saldo 
negativo de 471 milhões de 
euros registado no mesmo 
período do ano passado.

No entanto, o déficit das 
contas externas melhorou : 
em fevereiro o saldo conjun-
to das balanças corrente e 
de capital representava 498 
milhões de euros, em termos 
acumulados.

Até março, a balança cor-
rente obteve um déficit de 408 
milhões de euros, melhor do 
que o saldo negativo de 471 
milhões de euros registado 
no ano passado, e a balança 
de capital teve um excedente 
de 330 milhões , inferior ao de 
404 obtido no primeiro trimes-
tre de 2017.

Para o agravamento de 
11 milhões de euros no saldo 
conjunto das balanças corren-

Déficit das contas externas
agrava-se para 78 milhões de euros

O número de desempre-
gados inscritos nos centros 
de emprego baixou 16,6% 
em abril,  para 376.014 pes-
soas, caindo 4,4% face ao 
mês anterior, segundo dados 
divulgados pelo IEFP.

De acordo com os da-
dos disponíveis na página 
do Instituto , para a diminui-
ção do desemprego regis-
tado, contribuíram todos os 
grupos de desempregados, 
com destaque para os ho-
mens e  adultos com idades 
superiores a 25 anos .

Na comparação com o 

Desemprego  cai para mínimos de 16 anos
mesmo mês de 2017, há 
menos 75 mil desemprega-
dos inscritos e na compa-
ração com o mês anterior 
a redução é de 17,3 mil de-
sempregados.

De acordo com a série 
longa do instituto, é preciso 
recuar quase 16 anos para 
encontrar um número mais 
baixo do que o apurado para 
o mês de abril. 

O IEFP destaca também 
as quedas observados nos 
inscritos , há um ano ou mais 
(18,3%), os que procuravam 
novo emprego (16,4%) e os 

te e de capital, contribuíram a 
balança de bens, a balança 
de rendimento secundário e 
a balança de capital, explica o 
banco central.

Até março, as exporta-
ções de bens e serviços 
cresceram 4,5%, ficando 
abaixo dos 5,9% registados 
nas importações.

Comparando com igual 
período de 2017, a balança de 
bens e a balança de serviços 
tiveram evoluções distintas, 
com a primeira a aumentar o 
déficit em 627 milhões e a se-
gunda a aumentar o exceden-
te em 341 milhões , devido à 
rubrica de viagens e turismo, 
cujo saldo passou de 1.270 
milhões para 1.583 milhões.

Até março, as exportações 
de bens e serviços cresceram 
4,5%,  ficando abaixo dos 5,9% 
registados nas importações.

Já o défice da balança 
de rendimento primário di-
minuiu de 437 milhões,  para 
379 milhões , sobretudo de-
vido à antecipação de ren-
dimentos de investimento 
recebidos do exterior.     

O grupo The Beautique 
Hotels investirá até 28 mi-
lhões de euros em 2 novos 
hotéis em Lisboa, o primei-
ro dos quais a inaugurar 
em dezembro, na rua da 
Madalena. 

O diretor financeiro, Ka-
rim Rabajali, disse que os 
trabalhos começaram em se-
tembro/outubro do ano pas-
sado para seguir com o pro-
jeto de 38 quartos de tributo 
à mulher portuguesa, num 
investimento entre 10 a 12 
milhões de euros. “É um pro-
jeto relacionado com o nome 
Madalena e vão predominar 
as saias, num conceito liga-
do à mulher portuguesa”, e 
disse que mais pormenores 
da autoria da designer Nini 
Andrade Silva serão reve-
lados dentro de 2 semanas 
com a conclusão do quarto 
modelo. Em novembro de-
verão começar as obras do 
quarto hotel do grupo, os 
Reis, localizado na avenida 

Almirante Reis, com 44 qua-
tros, incluindo uma suíte de 
50 m2, e um investimento 
previsto de 14 a 16 milhões 
de euros, acrescentou .  Na 
base deste quarto hotel está 
um “palácio, num conceito 
moderno e sofisticado”, cuja 
abertura está prevista para 
2020. No total, o grupo fica-
rá com 173 quartos em Lis-
boa, um número que deverá 
aumentar para 225, com  à 
ampliação do WC Hotel no 
próximo ano. “Temos outros 
projetos em vista no Porto, 
Évora, Braga para investir 
e temos sempre a ideia de 
que o conceito estará auto-
maticamente ligado à loca-
lização”. As novidades fora 
da capital podem ainda ser 
divulgadas este ano. Porém, 
com o sucesso que o WC 
Hotel tem tido, o grupo tem 
sido abordado para recriar o 
conceito internacionalmen-
te, mas não há decisões 
tomadas sobre essa possi-

The Beautique Hotels investe até 28
milhões em dois novos hotéis em Lisboa

interior, para financiamento 
de projetos de criação, ex-
pansão ou modernização 
de unidades produtivas”, 
declarou também o primei-
ro-ministro.

Na primeira fila da pla-
teia estavam a ouvir as pa-
lavras do primeiro-ministro 
os líderes do PSD, Rui 
Rio, e do CDS-PP, Assun-
ção Cristas, o presidente 
da Associação Nacional 
dos Municípios Portugue-
ses , Manuel Machado, 
assim como os ministros 
da Presidência Maria Ma-
nuel Leitão Marques, das 
Infraestruturas e Planeja-
mento, Pedro Marques, e 
da Administração Interna 
Eduardo Cabrita.

bilidade, acrescentou. Karim 
Rabajali notou que o obje-
tivo do grupo é oferecer ex-
periências aos seus clientes, 
que se situam no segmento 
médio/alto e com bastante 
diversificação etária. “Em ter-
mos de nacionalidades, pre-
dominam os franceses e os 
brasileiros,  como Portugal 
está a crescer tanto e Lisboa 
cada vez mais falada”. A so-
mar aos projetos hoteleiros, 

entraram no segmento das 
residências seniores, com 
a primeira unidade para 27 
utentes a dever abrir dentro 
de um mês também na Almi-
rante Reis, num investimento 
de 4,5 milhões de euros. Em 
estudo, nos últimos 2 anos, 
tem estado a entrada em in-
vestimentos nas residências 
de estudantes. “Estamos no 
mercado e estamos atentos”, 
resumiu o responsável.

que possuem como habilita-
ção escolar o ensino secun-
dário (14,9%) e ainda os que 
possuem o 1.º ciclo do ensi-
no básico (18,7%).

O desemprego afetava 
em março 39.086 jovens, o 
que representa uma redu-
ção de 22,9% e de 7,5% em 
termos mensais, e represen-
tava 10,5% do desemprego 
registado.

A nível regional, compa-
rando com o mês de abril de 
2017, o desemprego  dimi-
nuiu em todas as regiões do 
país, destacando-se o Algar-

ve com a descida percentu-
al mais acentuada (19,9%), 
seguindo-se as regiões de 
Lisboa e Vale do Tejo e do 
Alentejo (19,0%).
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António Costa e a mulher, 
Fernanda Tadeu, ganharam 
dezenas de euros com investi-
mentos imobiliários nos últimos 
2 anos. O mais lucrativo foi em 
Lisboa, no Largo do Rato. O 
primeiro-ministro comprou um 
andar, na rua do Sol , por 55 
mil euros, e apenas 10 meses 
depois, vendeu-o por  100 mil .                                                                                                                        
O casal de idosos que vendeu 
a casa a Costa, Joaquim Rosa 
e Maria Rosa, contou que re-
cebeu uma proposta de maior 
valor antes de ser concreti-
zada a venda. Mas, mesmo 
assim, fecharam o negócio 
porque ficaram sensibilizados 
ao saberem, que a casa “era 
para a filha ficar a morar perto 
do café do irmão”. Agora, con-
tatada pelo Observador, Maria 
Rosa diz-se em “choque” por 
saber que a casa foi vendida 
quase pelo dobro pouco de-
pois e afirma que outros lucra-
ram “à custa” do “trabalho de 
uma vida“. Já António Costa, 
em declarações, justifica que, 
antes da venda, a casa foi 

Costa vende casa pelo dobro dez
meses depoisCosta comprou casa 

O líder parlamentar do 
CDS, Nuno Magalhães, de-
fende que o PSD deve fazer 
“o seu trabalho” no sentido de 

Nuno Magalhães: “É também importante que o
PSD faça o seu trabalho” para a maioria parlamentar                

O PSD e o Governo an-
daram durante 2 meses  a 
negociar o pacote da des-
centralização, mas isso não 
impediu os socialistas de 
apresentarem uma Lei das 
Finanças Locais sem dela 
darem conhecimento aos so-
ciais-democratas. E agora, 
a aprovação essa lei pode 
ficar nas mãos do partido de 
Rui Rio. O executivo de Cos-
ta chegou a partilhar com o 
PSD alguns pontos , mas não 
o artigo que pretende desres-
ponsabilizar os presidentes 
de câmara do mau uso dos 
dinheiros públicos.

“Não tivemos conhecimen-
to desse artigo. Foi uma sur-
presa”, confirma  o deputado 
do PSD António Leitão Amaro, 
que foi secretário de Estado 
das Autarquias Locais de Pe-

dro Passos Coelho. Durante 
as negociações da descentra-
lização, que culminaram com 
a assinatura de um acordo a 
18 de Abril, este assunto con-
creto não foi abordado.

Sem o apoio do Bloco de 
Esquerda , a aprovação da 
proposta fica nas mãos do 
grande defensor dos “banhos 

se atingirem os 116 deputa-
dos entre os dois partidos. 
Em entrevista à TSF, afir-
mou: “Quanto ao PSD reitero 

A coordenadora do Bloco 
de Esquerda, Catarina Mar-
tins, reiterou que o combate 
ao crime econômico, à cor-
rupção e à evasão fiscal são 
prioridades que se vão manter 
na agenda do partido. “O Blo-
co vai manter na agenda, em 
todas as áreas, o combate ao 
crime econômico, à corrupção 
e à evasão fiscal, porque é 
preciso seguir o rasto do di-
nheiro”, afirmou a líder do BE, 
em Portimão, durante a sua 
intervenção no jantar come-
morativo do 19.º aniversário 
do partido. Para Catarina Mar-
tins, é essencial saber para 
onde foi o dinheiro, “porque 
sempre que alguém diz que 
não há dinheiro para tudo, é 
preciso perguntar, para onde 
é que foi o dinheiro num país 
onde se trabalha tanto e se 
tem tão baixos salários e pen-
sões”. “Para onde vai a rique-
za deste país, desta gente que 
trabalha tanto”, questionou a 
líder bloquista, acrescentando 
que “não há combate ao cri-
me econômico, à corrupção 
e à evasão fiscal, sem seguir 
o rasto do dinheiro”. Perante 
uma plateia com mais de uma 
centena de pessoas, Catarina 
Martins defendeu o levanta-
mento do sigilo bancário como 
um dos caminhos para comba-
ter o crime, lamentando que a 
“proposta só tenha sido apro-
vada depois de apresentada 

pela sétima vez pelo Bloco, no 
parlamento”. “Agora temos de 
fazer o trabalho na especia-
lidade e Portugal vai ter uma 
lei que nos permita proteger o 
que é de todos”, indicou Cata-
rina Martins, lembrando que 
os “partidos têm de ser coe-
rentes com o que já votaram 
na generalidade”. Para Catari-
na Martins, o levantamento do 
sigilo bancário “irá permitir sa-
ber, finalmente, quem são os 
devedores em incumprimento 
que põem em risco a banca e 
que obrigaram a dar tanto di-
nheiro ao sistema financeiro 
que faz tanta falta ao Estado 
social”. “Queremos saber qual 
foi o assalto ao país e quem o 
fez, para que não mais aconte-
ça a este país o assalto siste-
mático a que temos assistido e 
que o fisco possa ter acesso a 
contas bancárias quando pre-
cisa de verificar os dados dos 
impostos para seguir o rasto 
do dinheiro”, concluiu.

Catarina Martins: Combate
ao crime fiscal é prioritário 

“equipada e mobilada” e teve 
“pequenas obras ”.

O primeiro-ministro tem 
sido crítico da especulação 
imobiliária e tem defendido 
uma especial proteção dos 
idosos. Numa sessão com mi-
litantes do PS no dia 7 maio, 
onde falou da sua moção ao 
Congresso, António Costa 
prometeu “acabar com um dos 
maiores dramas sociais que o 
governo PSD e CDS legaram, 
que foi uma lei das rendas in-
justa e desumana, que nem os 

idosos poupa à especulação 
imobiliária.”

A compra e a venda da 
casa da rua do Sol ao Rato, 
bem como a venda de um outro 
apartamento, foram declarados 
ao Tribunal Constitucional fora 
do prazo legal. O primeiro-mi-
nistro admite, que estas tran-
sações “foram efetivamente 
comunicadas com atraso”, o 
que aconteceu “por lapso”.

Já como primeiro-mi-
nistro, e em 1 ano, António 
Costa e a mulher, Fernanda 

Tadeu, fizeram 4 transações 
imobiliárias que envolveram 
3 habitações. Duas destas 
transações correspondem 
à venda do andar na rua do 
Sol. A compra do andar, com 
cerca de 40 m2, foi feita em 
valores abaixo do mercado.                                                                                                                
Além das alterações patrimo-
niais decorrentes dos 4 mo-
vimentos nos últimos 2 anos, 
na última declaração de ren-
dimentos, António Costa de-
clarou ser proprietário de uma 
casa na Urbanização Vilas Ca-
tarina, em Fontanelas, Sintra, 
que corresponde à residência 
da família . O primeiro-ministro 
declarou ainda ser proprietá-
rio, em conjunto com a mulher, 
de um apartamento na Penha 
de França, em Lisboa, é ainda 
proprietário de um apartamen-
to no Algarve, na freguesia 
do Carvoeiro, no concelho de 
Lagoa, e   proprietário de um 
imóvel em Margão, Goa, na 
Índia. Margão é a cidade onde 
nasceu o pai do primeiro-mi-
nistro, Orlando Costa.

O ex-primeiro ministro ga-
rantiu que não saiu do parti-
do para o atacar, prometendo 
respeitar a realização do 22.º 
Congresso Nacional, no próxi-
mo fim de semana, em Leiria

Num almoço de apoio de 
homenagem, com cerca de 
100 pessoas, em Lisboa, o 
antigo secretário-geral,  afir-
mou que o recente pedido de 
desvinculação, justificado para 
evitar o embaraço mútuo, de-
vido às acusações de corrup-
ção que sobre ele recaem, foi 
um ato doloroso do ponto de 
vista pessoal.

“Não desejo fazer nenhum 
comentário mais sobre o as-
sunto, mas se a alguém pas-
sou pela cabeça que eu ia 
agora começar a atacar o PS 
ou ferir a sensibilidade dos 
militantes socialistas que vão 
agora disputar o seu congres-
so, estão muito enganados. 
Nunca faria isso. Tenho gran-
de afeto e ligação emotiva 
muito forte e tenho por eles o 
maior respeito”, disse.

O antigo secretário-geral 
socialista reiterou o desejo de 
continuar a fazer a sua defe-
sa nos casos judiciais em que 
está envolvido e, sobretudo, 
denunciar os abusos de que 
se diz vítima por parte da Jus-
tiça, nomeadamente o Minis-
tério Público, e da direita que 
o nomeou e cuja única agen-
da política é atacar o governo 
Sócrates e as suas bandeiras 
políticas através de via judi-
cial, ou seja: “criminalizar uma 
linha política com suspeitas e 
sem apresentar quaisquer pro-
vas concretas”.

José Sócrates, único lí-
der do PS a conseguir uma 
maioria absoluta, foi primeiro-
ministro entre 2005 e 2011 e 
enfrenta agora, tal como ou-
tros arguidos, acusações do 
Ministério Público de diversos 
crimes econômico-financei-
ros, de corrupção, na  “Ope-
ração Marquês” e outros pro-
cessos judiciais, tendo estado 
detido preventivamente entre 
2014 e 2015.

aquilo que digo, se o nosso 
objetivo é ter uma maioria 
de 116 deputados é também 
importante que o PSD faça o 
seu trabalho”.

No dia em que os centris-
tas começam com as jorna-
das parlamentares em Viana 
do Castelo, Nuno Magalhães 
sublinha a maior capacidade 
de iniciativa do CDS e exem-
plifica com o projeto de reso-
lução sobre fundos europeus, 
que vai a votos no dia 21 de 
junho. O projeto do CDS de-
fende que Portugal consiga 
um “bom acordo” no futuro 
quadro comunitário, sem re-
dução nas verbas para a Po-

Sócrates garante que não 
saiu  do PS para o atacar    

Responsabilização financeira
de presidentes nas mãos de Rio

de ética”: Rui Rio. O PSD 
admite que só agora vai es-
tudar o assunto . “Ainda não 
discutimos o assunto. Reitero 
que ainda é cedo para uma 
decisão”, confirmou Álvaro 
Amaro, que negociou com o 
Governo o pacote da descen-
tralização. A Lei das Finan-
ças Locais apenas precisará 
de uma maioria simples para 
ser aprovada no Parlamento, 
mas só uma abstenção do 
PSD, poderá garantir a sua 
aprovação.

Na proposta de alteração 
à Lei das Finanças Locais 
aprovada no Conselho de Mi-
nistros , que chegou ao Par-
lamento há 5 dias, o artigo 
80º tem um aditamento  sobre 
responsabilidade financeira, 
no qual se lê: Nas autarquias 
locais, a responsabilidade 

recai sobre o membro do ór-
gão executivo responsável 
pela área financeira e sobre 
o ou os dirigentes responsá-
veis pela área financeira. No 
número 2, a proposta refere 
que podem a responsabilida-
de pode recair ainda sobre “o 
membro do órgão executivo 
das autarquias locais com-
petente em razão da matéria 
e sobre o ou os respectivos 
dirigentes”. Mas não sobre os 
presidentes.

“A proposta estabelece a 
responsabilização dos autar-
cas e outros intervenientes 
em matéria financeira. Essa 
responsabilidade é atribuída 
ao vereador da área finan-
ceira, ao diretor financeiro ou 
ao vereador que praticou os 
atos”, clarifica o gabinete de 
Eduardo Cabrita.

lítica Agrícola Comum nem 
para a política de coesão.

Nuno Magalhães desafia 
o PS e o PSD a votar a favor 
do projeto, “já que o Governo 
e os outros partidos parecem 
escondidos sem dizerem ao 
que vêm, com acordos que 
não são conhecidos”.

Além disso, o líder par-
lamentar do CDS destaca 
que o partido é o único que 
já apresentou candidatos às 
eleições europeias do pró-
ximo ano — com uma lis-
ta liderada por Nuno Melo. 
“Mais uma vez antecipámos, 
somos os únicos a ter candi-
datos”, destacou. 
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Goreti Durão

Emília Moreira Vieira

Maria Alice Abreu

Odete Nunes Benfeito

Neli Cravo

Rosângela Maneca

Zulmira Rodrigues

Leocádia Lima

Maria Helena

Maria Délia Cota

Amélia Monteiro
Constantina Correia

Maria Helenice Neves

Magali Carneiro

Por que Deus permite
Que as mães vão-se embora?
Mãe não tem limite
É tempo sem hora
Luz que não apaga
Quando sopra o vento
E chuva desaba

Veludo escondido
Na pele enrugada
Água pura, ar puro
Puro pensamento
Morrer acontece
Como o que é breve e passa
Sem deixar vestígio

Mãe, na sua graça
É eternidade
Por que Deus se lembra
- Mistério profundo -
De tirá-la um dia?
Fosse eu rei do mundo
Baixava uma lei:

Para Sempre - Carlos Drummond de Andrade
Mãe não morre nunca
Mãe ficará sempre
Junto de seu filho
E ele, velho embora
Será pequenino
Feito grão de milho

Patrícia Ferreira Farelo Maria Gertrudes Maria de Fátima Reis Glória Santos Alvim Daisy Salgado Célia Maria Goudart Célia Verônica

Rosimary Feernandes Sineide Andrade

Patrícia Rangel

Elizete Gonçalves

Silvana R. Cândido

Maria Rita Costa Couto

Zilá Celestino Azevedo

Maria AliceCidália da Rocha Telma Martins Leite

Composição da Mesa: Maria Alcina Pinto da Costa Duarte, Leelia Laumerts de Deus,Consulesa ,Maria Lúcia Granito Gonçalves,recebeu  a medalha Francisco de Assis, Vereadora Teresa Bergher, que solenidade 
festiva,Luciana Cukierman,Lorrama Machado,coordenadora do Centro de Promoções da Liberdade Religiosa da Secretária de Estado de Direitos Humanos, Cristiane da Silva Cardoso coordenadora regional de 
educação

Leelia Laumert de Deus

TereSa Bergher homenagea ÀS mãeS na Câmara

Declamado pela Vereadora Teresa Bergher

Momento 
de emoção 
da Sra. Lú-
cia Granito 
recebendo 
a medalha 
e diploma 
de São 
Francisco, 
na Câmara 
dos Verea-
dores

Panorâmica da assistência na solenidade com a presença marcante da Comunidade Portuguesa

Vereadora 
Teresa 

Bergher 
durante 
a home-
nagem a 

Sra. Lúcia 
Granito, 
grande 

transmon-
tana

Momento 
de emoção 

quando a 
Vereado-
ra Teresa 

Bergher 
declamava 

o poe-
ma  “Para 

Sempre” 
de Carlos 

Drummond 
de Andrade

 

A Consu-
lesa Leelia 

Laumerts 
atenta às 
palavras 

de agrade-
cimento e 
satisfação 

durante 
home-

nagem à 
Sra. Lúcia 

Granito

Num close as senhoras da Comunidade Portuguesa com a Consulesa Leelia Laumets

Um desta-
que durante 
a solenida-

de, vemos a 
Vereadora 

Teresa Ber-
gher com a 

fadista Maria 
Alcina, Sra. 
Rita Couto 

– Presidente 
dos Cam-

poneses de 
Portugal

Lindo sorriso das senhoras Leelia Laumets, Lu-
ciane Marquesan e Lúcia Granito

Vereadora Teresa Bergher ladeada pela Rosimary Fer-
nandes , sua mãe Olinda e Magali Carneiro

Bonita imagem das homenageadas, Cidália e Pa-
trícia Ferreira com a Vereadora Teresa Bergher

Num destaque Glorinha, Maria Helena e Maria de 
Fátima num registro com a Vereadora Teresa Bergher

Rosângela Maneca, exibindo seu diploma, a Vereadora 
Teresa Bergher e demais senhoras

Num close Luciane Marquesan, com senhora 
Leelia Laumets, esposa do Cônsul Adjunto de 
Portugal no Rio João de Deus
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Maravilhosa a Festa de 56 Anos do 
Grupo Folclórico Almeida Garrett

Foi no estilo da Quin-
ta da Malafaia, o grupo 
chegava ao palco dan-
çava um numero e saia, 
fez isso e muito bem, por 
vaias vezes,   para ao final 
apresentar danças espe-

taculares , com uma bela 
disposição . 

Estavam presentes al-
gumas pessoas que ado-
ram o Grupo Almeida Gar-
rett, como por exemplo o 
ex presidente Adão, com 

toda sua família para ver o 
espetáculo, e estava tam-
bém presente o Deputado 
Otávio Leite, que estando 
no Rio de Janeiro deu uma 
passadinha por lá, ficou 
encantado, foi conversar 

com o Presidente Ernesto 
e viu aquele deslumbre.

Também estava pre-
sente o nosso amigo da 
Nova Coqueiro o Jose Lei-
te com sua esposa apre-
ciando a festa.  

Mas para falar do Gru-
po, é logico que entender 

de folclore é importante, 
mas até para quem, não 
é conhecedor profundo da 
matéria, fica impressiona-
do, com a dedicação da 
rapaziada, os detalhes são 
claros , são extremamente 
bem treinados , com mo-
vimentos sincronizados, e 

fazem o espetáculo viver. 
No fim os parabéns e o 

bolo para todos, que es-
tava muito bom por sinal. 
O Portugal em foco dese-
ja muitas felicidades ao 
Grupo Folclórico Almeida 
Garrett  e a todos os seus 
componentes

Deputado 
fedral Otávio 
Leite, seu 
assessor, 
presente no 
Vila com os 
amigos Felipe 
Mendes, 
Presidente 
Ernesto Bo-
aventira, sua 
mãe Rosa 
Boaventura, e 
o diretor Anto-
nio Silva

Mesa do ex-Presidente Adão Ribeiro dos Santos como sempre prestigiando o Garrett, na foto 
com o genro Paulo, o neto Paulo Vitor, as filhas Ana Lúcia e Simone e a neta Juliana

O Grande amigo da Vila da Feira, Alfredo, com o Valtinho e o An-
tonio da Ótica Explosão de alegria da criançada na festa do GarrettQue espetáculo do Garrett 

Momento de emoção durante o almoço festivo, no aniversário 
do Almeida Garrtett A moçada não brincou e deu, verdadeiro espetáculo de folclore Deu gosto ver a apresentação do Almeida Garrett

Uma verdadeira apoteose no Castelo da Vila da Feira, na festa 
do Garrett

Uma magnifica Malafaia que encantou o público presente A Diretoria homenageou a Beth, uma das mais dedicadas com-
ponente do Almeida Garrett

Momento 
quando o 
Presidente Er-
nesto, ao lado 
da sua filha 
Rose Boaven-
tura agradecia 
o empenho 
e dedicação 
dos compo-
nentes do 
Garrett

Apresen-
tadora 
Margareth 
sempre 
com aque-
la energia 
positiva 
apresen-
tando as 
danças 
e os 
cantares 
feirense

Momento de emoção da primeira dama Rose Boaventura, diante do bolo festivo com componen-
tes do Almeida Garrett

Um dia 
inesque-
civel a 
festa de 
56 anos 
de fun-
dação do 
Rancho 
Fol-
clorico 
Almeida 
Garrett
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Discurso proferido pelo
Dr. Francisco Gomes da Costa,
Presidente do Real Gabinete

Português de Leitura.
Exmo. Senhor Doutor Jorge Cabral – Embaixador de Portugal no Brasil
Exmo. Senhor Doutor Jaime Leitão – Cônsul Geral de Portugal no 

Rio de Janeiro
Exmo. Senhor Doutor Luís Filipe Melo e Faro Ramos – Presidente 

do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 
Exmo. Senhor Doutor Rui Patrício – Presidente do Conselho Delibe-

rativo do Real Gabinete Português de Leitura
Exmo. Senhor Doutor Evanildo Bechara – representando a Acade-

mia Brasileira de Letras e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do 
Real Gabinete Português de Leitura

Exmo. Senhor Doutor Arno Wehling – Presidente do Instituto Histó-
rico e Geográfico Brasileiro 

Ilustres Convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores

As minhas primeiras palavras são para agradecer a todos os que 
aqui vieram abrilhantar esta sessão solene, comemorativa dos 181 anos 
do Real Gabinete Português de Leitura que foi a primeira instituição 
fundada pela comunidade portuguesa no Brasil depois da Proclamação 
da Independência. 

Gostaria de aproveitar esta belíssima ocasião para lembrar, e o faço 
com muito orgulho, que uma das mais belas e fecundas páginas da 
História da Humanidade é sem dúvida a dos Descobrimentos dos Por-
tugueses, gente que unificou o mundo num mesmo conhecimento e lhe 
deu a feição que tem hoje. Até esses descobrimentos, a concepção do 
nosso planeta era fragmentada, hipotética, erraticamente apoiada em 
hipóteses antigas e narrações fantasiosas, baseada em geografias míti-
cas e visões deformadas de viajantes por terra.

Os Descobrimentos Marítimos, uma epopeia fundamentada num 
amplo planejamento científico, político, social e econômico foram uma 
gesta sem paralelo a não ser na já iniciada partida para a conquista do 
Espaço, ainda um mistério. Os Descobrimentos dos Portugueses feito 
contemporâneo e essencial no conjunto do Renascimento, acrescentou 
um acervo único de conhecimentos geográficos, botânicos, zoológicos, 
meteorológicos, astronômicos, etnológicos, linguísticos e cartográficos 
ao patrimônio da Humanidade.

E assim, a frota capitaneada por Pedro Álvares Cabral aportou em 
Terra de Vera Cruz, iniciando-se o Período da Colonização, abrindo ca-
minhos, estradas, fortins, fortes e fortalezas, logo erguendo povoados e 
cidades, edificando capelas, igrejas, conventos, monastérios, mosteiros
-escolas que serviram como base para o passo inicial de nosso ensino 
e formação de um país com dimensões continentais. Os portugueses 
trouxeram muitos avanços, construindo pontes, aquedutos e instituições 
culturais e de ensino, como a Escola de Medicina; a Escola de Enge-
nharia Militar e a Escola de Mineralogia. Preocupados com a saúde, 
construíram a primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil, na cidade 
do Rio de Janeiro.

Com a chegada da Família Real ao Brasil, o ilustre D. João VI fo-
mentou melhorias no país fundando a Imprensa Régia, o Banco do Bra-
sil, incentivando ainda mais a pesquisa e a cultura com a fundação do 
Jardim Botânico, a Real Biblioteca e o Teatro São João, atual João Ca-
etano, além de palácios e outras edificações que foram utilizadas para 
serviços administrativos, já que do Brasil emanavam ordens para todo 
o Império Português. 

A presença portuguesa no Brasil é verdadeiramente a consagração 
e a glorificação ímpar de patriotismo, inteligência previdente e audá-
cia incomparável. Podemos dizer que o Brasil não chegou a ser uma 
colônia, foi logo uma Nação, uma Pátria com novos heróis e desco-
bridores. O Brasil ergueu-se grande como Portugal, unindo os povos 
com a mesma língua e perseverança. As duas Pátrias se abrasaram no 
mesmo ideal, ardendo na mesma chama, em vez de inimigas são irmãs. 
Desligaram-se para melhor se completarem, desunindo os corpos, mas 
estreitando as almas.

Dentro das diversas preciosidades que os portugueses trouxeram, 
a maior delas foi o idioma o qual é falado em todo o território nacional, 
sendo o Brasil a maior nação de Língua Portuguesa no mundo. E assim, 
somos a 5.ª língua mais falado no planeta.

Já no século XIX, precisamente no dia 14 de maio de 1837, um gru-
po de portugueses fundou o Gabinete Português de Leitura, que mais 
tarde, por um decreto do Rei D. Carlos, recebeu o título de “Real”. 

Todos nós já conhecemos a história desta Instituição, o que ela 
representou e representa como foco difusor da cultura portuguesa, o 
simbolismo de sua arquitetura, suas contribuições dadas ao longo dos 
anos para o intercâmbio cultural entre os dois países, o acolhimento 
aos estudiosos e aos pesquisadores brasileiros e a sua vocação para 
preservar os valores e os patrimônios de um povo, no coração da antiga 
capital do Império que se constitui na maior obra de sua história ultra-
marina - o Brasil.

É importante salientar que o Real Gabinete é considerado a catedral 
da Cultura Lusíada no Brasil. Esta biblioteca, que contém aproximada-
mente trezentos e cinquenta mil volumes, o que a torna a segunda maior 
do Rio de Janeiro, após a Biblioteca Nacional e uma das maiores do 
Brasil, também é considerada uma das dez bibliotecas mais bonitas do 
mundo.

Mas hoje interessa-nos, sobretudo, refletir sobre o momento pre-
sente e sobre as circunstâncias que condicionam o seu futuro. Será a 
partir desta leitura que construiremos uma agenda, num equilíbrio entre 
o legado do Real Gabinete Português de Leitura e as exigências da 
modernidade.

Numa coincidência feliz e muito simbólica estaremos realizando 
hoje a Assembleia Geral de Constituição da Associação Luís de Ca-
mões, que tem por objetivo zelar pela proteção, preservação e valo-
rização do patrimônio imaterial que compõe o acervo cultural, social, 
educacional e histórico lusitano agregado ao Real Gabinete Português 
de Leitura, ao Liceu Literário Português e à Real e Benemérita Socieda-
de Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V. São associados além das 
três Instituições, o Camões Instituto de Cooperação e da Língua cujo 
atual Presidente Embaixador Luís Faro Ramos que nos dá a honra de 
ser o orador oficial desta solenidade.

A Associação Luís de Camões é uma instituição que vai construir 
sua identidade na multiplicidade de seu envolvimento na cultura, na 
educação e na beneficência.

Para tanto, é fundamental a colaboração entre todos os associados 
articulando os seus valores e competências em torno de uma visão co-
mum.

A Associação será, com certeza, um centro para debates nas áreas 
em que atuamos e uma fonte para a preparação de novas lideranças 
que o futuro vai exigir.

Minhas Senhoras e Meus Senhores

É de praxe, no dia do aniversário do Real Gabinete, agradecer 
àqueles que se distinguiram por seu trabalho e por sua colaboração às 
atividades desta Instituição. Por isso, entregaremos o título de beneme-
rência a algumas personalidades que de forma exemplar têm ajudado o 
Real Gabinete e outras tantas que no magistério, na dinamização cultu-
ral ou na defesa da Língua, e da cultura portuguesa muito têm contribu-
ído para as relações luso-brasileiras.  

Assim sendo, iremos proceder à chamada dos contemplados deste 
ano e dizer-lhes do nosso reconhecimento e do quanto estimamos tê-los 
conosco.

Antes de terminar, gostaria de agradecer ao Embaixador Luís Faro 
Ramos, por ter aceito o convite para ser o orador oficial desta sessão 
solene assim como registrar o nosso reconhecimento pelo seu apoio à 
criação da Associação Luís de Camões.

Também agradecer a presença do Sr. Doutor Jorge Cabral – Embai-
xador de Portugal no Brasil, do Sr. Doutor Jaime Leitão – Cônsul Geral 
de Portugal no Rio de Janeiro, das demais Autoridades, dos Srs. Pre-
sidentes das Associações Luso-Brasileiras e de todos os que vieram, 
celebrar conosco o aniversário do Real Gabinete Português de Leitura.  

As Comemorações dos 181 anos do 
Real Gabinete Português de Leitura

Mesa de Honra comemorativa aos 181 anos do Real Gabinete Português de Leitura: Exmo. Senhor Doutor Rui Patrício – Presidente do Conselho 
Deliberativo do Real Gabinete Português de Leitura, Exmo. Senhor Doutor Francisco Gomes da Costa – Presidente do Real Gabinete Português 
de Leitura, Exmo. Senhor Doutor Luís Filipe Melo e Faro Ramos – Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua Portuguesa, 
Exmo. Senhor Doutor Jorge Cabral – Embaixador de Portugal no Brasil, Exmo. Senhor Doutor Jaime Leitão – Cônsul Geral de Portugal no Rio de 
Janeiro, Exmo. Senhor Doutor Evanildo Bechara – representando a Academia Brasileira de Letras e Vice-Presidente do Conselho Deliberativo do 
Real Gabinete Português de Leitura, Exmo. Senhor Doutor Arno Wehling – Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

Chegada do Dr. Luís Filipe Faro Ramos – Presidente do Instituto Ca-
mões, ao lado do Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral 
sendo recepcionado pelo Presidente do Real Gabinete  Português de 
Leitura, Dr. Francisco Gomes da Costa

Já no interior do Real Gabinete  Português de Leitura, o Presidente Dr. Francisco Gomes 
da Costa, com o Presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos

Aspecto da solenidade com diretores e convidados, na solenidade dos 
181 anos do Real Gabinete Português de Leitura

Comunidade Portuguesa presente nas comemorações festivas do 
Real Gabinete

O Presidente do Conselho Deliberativo do Real Gabinete Português 
de Leitura,Dr.Rui Manuel Patrício, recebendo do Presidente Dr. 
Francisco Gomes da Costa, o título de Laurel de Gratidão

O Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral com título de Be-
nemérito

Dr.Manuel Lopes da Costa.recebendo o titulo de grande Benemérito,das 
mãos do Presidente Dr, Francisco Gomes da Costa, mestre de cerimô-
nia Rose Boaventura, e a secretária Cristina

Discursan-
do para os 
presentes, 

o Presi-
dente do 
Instituto 
Camões 

Luís Faro 
Ramos

Presente no 
Real Gabinete  
Português de 
Leitura Dr. Ri-
cardo Coelho,-
da empresa 
Pinheiro Neto 
Advogados e  
associados,-
também foi 
homenageado 
com título de 
Benemérito

Na tarde do dia 14 de 
maio foi realizada uma gran-
de solenidade no Real Ga-
binete Português de Leitu-
ra, para comemorar os 181 
anos da “alma-mater” da 
nossa Comunidade. O Pre-
sidente Dr. Francisco Go-
mes da Costa com sua Dire-
toria recebeu os convidados 
de uma forma simples e bri-
lhante. Na mesa de honra 
o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Dr Rui Patrício, 
presidiu a sessão e convo-
cou o Presidente da Casa 
para fazer o seu discurso 
de saudação - que pode ser 
lido nesta página.

Uma presença muito ilus-
tre para o Real Gabinete foi 
a do Dr Luis Faro Ramos, 

Presidente do Camões, Ins-
tituto da Cooperação e da 
Língua Portuguesa, que foi 
o orador oficial da solenida-
de.

Durante a solenidade a 
nova Diretoria eleita para 
o biênio 2018/2020 tomou 
posse e foram entregues 
títulos honoríficos a vários 
colaboradores do Real Ga-
binete Português de Leitura.

Estavam presentes na 
solenidade além dos já ci-
tados, o Embaixador de 
Portugal, Dr. Jorge Cabral, 
o Consul-Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro, Dr. Jaime 
Leitão, o Presidente do Ins-
tituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro, Dr. Arno Wehling, 
Dr. Evanildo Bechara repre-

sentando a Academia Bra-
sileira de Letras, além da 
Vereadora Teresa Bergher, 
da Fadista Maria Alcina, de 

presidentes de diversas as-
sociações luso-brasileiras, 
além do Mestres e Doutores 
do meio acadêmico.
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A “Chácara Quinta Monte Verde” em Mogi das Cruzes
Recebeu a Tradição da “Folia”
A Folia é parte integrante da Festa 
do Divino Espirito Santo. É compos-
ta pelos símbolos do Divino Espírito 
Santo, a bandeira que transporta 
a fé e a religiosidade e também a 
pomba. Toda essa tradição esteve 
reunida na “Chácara Quinta Monte 
Verde”, na Cidade de Mogi das Cru-
zes de propriedade do Dr. Marcelo 
Stori Guerra, atual presidente da 
Casa dos Açores. Os integrantes da 
Folia com seus cantares oriundos 
dos Açores, visitam doadores que 
queiram receber em sua casa essa 
tradição. A Festa do Divino é uma 
manifestação popular, onde se une 
a espiritualidade e o folclore para 
agradecer ao Espírito Santo os dons 
e as graças recebidas durante o ano 
anterior. O alferes carrega a ban-
deira com o Espírito Santo repre-
sentado por uma pomba, pintada ou 
desenhada, o pajem conduz a coroa 
e os fidalgos os instrumentos musi-
cais e suas cantorias que invocam 
o Divino Espírito Santo e os nomes 
santos da cristandade. As senho-
ras integrantes da Folia, levaram ao 
doador e anfitrião, vários bolos de 
massa que significam o corpo de 
Cristo, o pão, o sangue e a carne. 
A Família Guerra, depois do ato de 
fé e religiosidade, ofereceu uma far-
ta mesa de comes e bebes, a todos 
integrantes da Folia, numa maravi-
lhosa confraternização em família, 
onde também estavam diversos 
amigos da família anfitriã.

A Folia da Casa dos Açores de São Paulo durante seus cantares.

Sr. José Luís Tavares diretor de arrecadação da Casa dos Açores e Coorde-
nador da Folia, o Presidente da entidade e anfitrião Dr. Marcelo S. Guerra, 
o prefeito de Mogi Dr. Marcus Melo, o ex-prefeito Dr. Bertaioli, o Deputado 
Estadual Dr. Marcos Damásio, o vereador Farofa e demais amigos.

Aqui a belíssima mesa.
A bandeira de Deus e seu povo e a 
Pomba.

Casa de Portugal de Praia Grande 
Comemorou 36 Anos de Fundação

A Casa de Portugal de Praia Gran-
de, presidida pelo fundador e ben-
feitor da entidade, Com. Albino de 
Abreu Ferreira esteve em festa no 
ultimo dia 21 de abril de 2.018. Foi a 
data que comemorou efusivamente 
seus 36 anos de fundação. Foi ofe-
recido aos presentes que lotaram a 
casa, um coquetel seguido de jan-
tar. A animação desta noite esteve 
a cargo da banda Alma Lusíada que 
colocou aos presentes para dançar 
as suas modas. Foi homenageado 
nesta noite pela entidade na pessoa 
do presidente Sr. Albino de A. Fer-
reira e do Presidente do Conselho 

Aqui diretores, conselheiros e amigos no “Parabéns a Você”.

Deliberativo Sr. Reinaldo Gomes 
da Silva, o Sr.  Jose Augusto do Ro-
sário, por seu trabalho à frente do 
Consulado de Portugal em Santos 
bem como junto a comunidade luso
-brasileira. No comando do cerimo-
nial tivemos o Sr. Luciano Duarte. A 
esposa do homenageado Sra. Gla-
dis Rosário foi homenageada com 

flores pela 1.a dama do Conselho 
deliberativo Sra. Denise Cardoso 
Ferreira. Na seqüencia foi cantado 
o “Parabéns a Você” entoado pela 
Banda Alma Lusíada que continuou 
madrugada adentro com sua ani-
mação. Veja mais detalhes no site 
www.portugalemfoco  ou pelo face-
book/Portugal em Foco

Instante da homenagem ao Sr. José Augusto do Rosário, a 
esposa Sra. Gladis Rosário, Sr. Albino de Abreu Ferreira, 
Sr. Reinaldo Gomes da Silva e a esposa Sra. Denise Car-
doso Ferreira e ainda vemos o Sr. Luciano Duarte.

Banda Alma Lusíada cuidou e muito bem da animação 
desta noite.

“Almoço das Quintas” Recebeu Ilustres Presenças
Estivemos no ultimo dia 17 
de Maio de 2.018, mais uma 
vez presentes, ao tradicio-
nal almoço da Comunidade 
Luso Paulista, o conhecido e 
inigualável “Almoço das Quin-
tas” na Casa de Portugal. Um 
almoço com mais de 67 anos, 

que reúne semanalmente ami-
gos, empresários, dirigentes 
associativos, e quem quiser 
apreciar o melhor bacalhau 
acompanhado de um bom vi-
nho, ou seja, para saborear 
as delícias da culinária portu-
guesa ali preparada e servida 

pelo Buffet “O Marquês” tem 
de ir conhecer. Apareça você 
também por lá, Avenida da Li-
berdade, 602 bairro da Liber-
dade, sua participação é por 
adesão. Informações e reser-
vas para grupos e empresas 
3209.5554 – 3342.2104.

O radialista Martins Araújo, o cantor Madeirense Álvaro Florença e o presi-
dente da Casa Ilha da Madeira Sr. José Manuel Bettencourt.

Aqui o cantor Álvaro Florença, Sr. José Manuel Bettencourt, o presidente da 
Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos, o presidente do Conselho da 
Comunidade Dr. Manuel Magno, e o Com. Joaquim Justo dos Santos.

Dia 24.05.2018
Antônio Honorato; Consuela Karina; Débora 
Cristina Carvalhais da Silva.
Dia 25.05.2018
Luis Artur; Sra. Fernanda Saraiva Rachas 
(Niquelação Cromazinco); 
Dia 26.05.2018
Aniversário de Casamento Sr. João Gaspar 
e Sra. Dulce Gaspar (ambos ex-componen-
tes do G. F. da Casa de Portugal); Sr. Alber-
to Valente Duarte (diretor e grande baluarte 
do Arouca São Paulo Clube); Sra. Tereza de 

Jesus Oliveira (Mãe do representante deste 
semanário em São Paulo Armando Torrão); 
Mateus (filho do casal Sandra e Márcio e 
neto do casal Maria do Ouro e Armando Pi-
res Pinto).
Dia 27.05.2018
Comemoram nesta data 53 anos de casa-
dos o Sr. Mota e D. Teodolinda; Sra. Maria 
Durbalina Grosso (esposa do amigo Sr. José 
Grosso, da Mira Imobiliária).
Dia 28.05.2018
Alessandra Zanicheli; Luis Artur Figueire-
do Fernandes (filho do casal amigo Manuel 
Fernandes (falecido) e Adelaide Fernandes); 
Manuel Moreira da Rocha (da Bauducco); 
Leonardo Aboláfio Puga; João Felipe (filho 

do casal amigo Valeria Patrícia e Dr. Julio 
Marques será que teremos festa??????).
Dia 29.05.2018
Rodrigo Augusto Cláudio (filho Álvaro Gar-
cia); Osvaldina Oliveira Ferreira (esposa do 
falecido amigo Sr. Manuel Teves Ferreira 
da Casa dos Açores); Rodrigo de Castro 
Mendes (neto Sr. Antonio de Castro e a Sra. 
Maria Alice de Castro ambos do Elos Sul); 
Sra. Rosa da Silva Brás (Grande Hotel Serra 
Negra).
Dia 30.05.2018
Miguel Pedro Junior; Sr. Armando Henrique 
de Oliveira (diretor financeiro do Arouca); a 
jornalista amiga Thais Matarazzo; Maria do 
Céu (Filha do amigo João Da Ana).
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O homem mais poderoso dos BRICS
Mais universal das nações, 

entre os séculos XV e XVI, o 
iluminado Portugal da cosmopolita 
Casa de Avis foi o berço da globa-
lização do planeta no esplendor da 
Idade Moderna. Miscigenou raças 
nas Áfricas, na imensa Ásia e na 
construção do Brasil. Evangelizou 
povos e converteu ao Catolicismo, 
com os sagrados valores da Santís-
sima Trindade, milhões de famílias 
nos três continentes. Misturou os 
frutos das terras alcançadas. Trou-
xe da Índia, por exemplo, os coquei-
ros que hoje dominam toda a costa 
brasileira e, em contrapartida, fez a 
Europa conhecer os frutos do Novo 
Mundo – como a batata, o milho e o 
tomate. Levou também para o Velho 
Mundo o tão apreciado peru, es-
sencial à mesa nas noites de Natal, 
e, juntamente com os vizinhos de 
Castela, difundiu o uso do tabaco. 
Por isso, à exceção da magna Rús-
sia Ortodoxa, herdeira imperial dos 
Czares e da União Soviética, man-
teve relações coloniais com três 
dos quatro países que formaram, 
inicialmente, o bloco dos BRIC. A si-
gla criada em 2001 pelo economista 
britânico Jim O’Neil, presidente do 
grupo financeiro Goldman Sachs, 
para designar Brasil, Rússia, Índia e 
China, que, segundo seus estudos, 
seriam os novos gigantes da econo-
mia planetária a partir da segunda 
metade do século XXI – conforme 
escrevi, aqui, em Mundos ao Mun-
do, na edição de 11 de agosto de 
2011, logo depois que o BRIC pas-
sou a BRICS, a partir da inclusão 
da África do Sul, grafada em inglês 
como South Africa. A entrada dos 
sul-africanos na organização foi 
uma articulação do ex-presidente 
brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, 
que está preso em Curitiba, conde-
nado pela Operação Lava-Jato.

A Coroa de Lisboa estabele-
ceu, com efeito, para além 

do Brasil, profundos laços colo-
niais com a confuciana China, que 
desponta, neste momento, como a 
nova superpotência mundial, a ocu-
par o antigo papel da União Sovié-
tica, tendo à frente do país o chefe 
comunista Xi Jinping, às vésperas 
de completar 65 anos, considerado, 
atualmente, mesmo nos Estados 
Unidos, ‘o homem mais poderoso 
do mundo’ – como foi definido pela 
revista semanal inglesa The Eco-
nomist. A foto de Xi Jinping ilustra 
esta coluna. Também preservaram 
fortes vínculos coloniais com outro 
gigante asiático, a influente Índia 
dos marajás, onde chegaram pri-
meiro de que todos os europeus – 
e, de lá, só sairiam nos anos 1960. 

Igualmente rijas são as ligações de 
Lisboa com quase todas nações 
africanas. Inclusive à África do Sul, 
banhada pelo histórico Cabo das 
Tormentas, rebatizado, em 1488, 
para Cabo da Boa Esperança, pelo 
célebre navegador lusitano Barto-
lomeu Dias. Nascido em Mirande-
la, no Distrito de Bragança, Dias 
mudou o nome do cabo, após su-
perá-lo, quando estava a caminho 
do Oceano Índico. Ancorou no des-
campado à beira-mar, no qual está 
hoje a bela Cidade do Cabo, diante 
do encontro das águas do Atlântico 
ao Oceano Índico, está a estátua do 

navegador a contemplar o horizon-
te. A superação do antigo Cabo das 
Tormentas foi essencial para que 
as caravelas alcançassem o conti-
nente asiático. Primeiro, a Índia, e, 
em seguida, quase todos os países 
da Ásia, entre eles, a grandiosa 
China. Foi na corte dos mandarins, 
na legendária Cidade Proibida, em 
Pequim, que brilhou um dos mais 
ilustres representantes lusos no 
Extremo Oriente, o jesuíta italiano 
Matteo Ricci (1552 – 1610), natural 
de Macerata, na região da Marche 
(cuja tradução para o português é 
As Marcas), discípulo do espanhol 
São Francisco Xavier (1506 – 1552), 
notável catequizador na Índia e no 
Japão. Um compatriota de Ricci, 
o veneziano Marco Polo (1254 – 
1324), passou também longo perío-
do no país, mas era mercantilista e 
só se interessava pelo que pudesse 
ser revendido na sua laguna natal. 
O prelado da Companhia de Jesus 
viveu na China até morte. Seu corpo 
foi o primeiro de um cidadão estran-
geiro a ser enterrado em Pequim, 
pois, antes, todos eram sepultados 
na cidade portuguesa de Macau – 
que só em dezembro de 1999 dei-
xou de ser administrada por Lisboa 
e passou ao controle dos maoístas.

O túmulo de Ricci encontra-
se nos jardins do campus 

da atual Escola de Dirigentes do 
Partido Comunista. O mausoléu é 
reverenciado pelos aplicados alu-
nos do regime como um europeu de 
espírito elevado que ajudou a China 
a percorrer o caminho até a mo-
dernidade, que conduziria o antigo 
mandarinato à doutrina socialista 
do judeu alemão Karl Marx. Foi ali 
que Xi Jinping, nascido em Pequim, 
estudou, foi professor e se preparou 
para ser ‘o homem mais poderoso 
do mundo’.

Dia 26.05.2018
Inicio das festas Juninas em Campinas
Neste dia terão inicio a partir das 19 horas, e em to-
dos os sábados até o dia 07.07, com entrada franca, 
as tradicionais Festas Juninas da Casa de Portugal 
de Campinas, comidas típicas portuguesas e exibi-
ção de grupos folclóricos. Informações no local Rua 
Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campinas fone 
(19) 3252.5752  
Noite Trasmontana na Casa de Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho, estará nesta noite realizando 
a partir das 19 horas em sua sede, a mais uma Noi-
te Trasmontana deste, que conta com apoio do Leite 
Gêge e do hotel PortuCálem. Como convidado tere-
mos o Grupo Folclórico Vilas de Portugal e os grupos 
anfitriões adulto e infantil. Comidas típicas, e muita 
animação com a tocata do Grupo Folc. da entidade e 
muita musica para dançar. Local Rua Georgina Diniz 
Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São Miguel Paulista. 
Reservas de mesas até as 20,00 horas pelos fones (11) 
2401.6580 ou 98640.1260 com Ana ou 96923.4989 
com Fabiana.
Dia 03.09.2018
XXIII Semana Cultural Portuguesa  em Campinas
Banda Municipal de Laranjal Paulista, maestro Fulvio 
Scarme, na Casa de Portugal às 16 horas. Informações 
no local Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí – Campi-
nas fone (19) 3252.5752  

Dia 04.06.2018
Comemorações alusivas ao “10 de Junho - Dia de Por-
tugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”
Sessão Solene “10 de Junho: Dia de Portugal, de Ca-
mões e das Comunidades Portuguesas” às 20 horas 
propositura: Deputado Fernando Capez, realização: 
Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado 
de SP Local: Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo - Plenário Juscelino Kubitschek Informações: (11) 
3342-2241
Dia 05.06.2018
XXIII Semana Cultural Portuguesa  em Campinas
Outorga do Titulo de Cidadão Campineiro na Câmara 
Municipal às 20 horas ao Sr. Nilson Lopes Vieira da Fun-
dação José Pedro de Oliveira e o segundo Secretário do 
Conselho Deliberativo da Casa de Portugal.
Dia 06.06.2018
XXIII Semana Cultural Portuguesa  em Campinas
Portugal à Mesa, pequeno curso de culinária portugue-
sa. Informações no local Rua Ferreira Penteado, 1349 
Cambuí – Campinas fone (19) 3252.5752  
Dia 07.06.2018
XXIII Semana Cultural Portuguesa  em Campinas
Historia e Literatura, “Duas Batalhas Portuguesas pelo 
professor Reinaldo Rigitano às 10 horas. Noite do Quei-
jo e Vinho a partir das  20 horas convites a venda. Infor-
mações no local Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí 
– Campinas fone (19) 3252.5752  

Fernando Santos 
Convoca a seleção para o mundial 2018
Custa-me deixar de fora aqueles 
que estiveram no Europeu, disse  
Fernando Santos,  afirmou que foi 
“humanamente difícil” escolher os 23 
jogadores que vai levar ao Mundial 
2018 de futebol, um grupo que vai 
estar na Rússia para “honrar e servir 
bem” Portugal. “Humanamente, foi 
difícil fazer esta escolha. Custa-me 
deixar de fora aqueles que estiveram 
no Europeu e que ainda estão na ati-
va, custa-me deixar de fora aqueles 
que estiveram conosco na qualifica-
ção. Humanamente, é sempre difícil”, 
afirmou Fernando Santos. O selecio-
nador nacional falava na Cidade do 

Futebol, em Oeiras, na conferência 
de imprensa de divulgação da lis-
ta de convocados de Portugal para 
o próximo campeonato do Mundo, 
que arranca a 14 de junho e fecha 
a 15 de julho, na Rússia. “A escolha 
foi esta e agora o mais importante 
é ‘nós’. Portugal conquistou o Euro 
com a palavra ‘nós’ e é nesse ‘nós’ 
que nos vamos centrar para honrar 
e servir bem o nosso país no Mun-
dial”, disse o técnico, de 63 anos. O 
central benfiquista Rúben Dias e o 
lateral do Nápoles Mário Rui são as 
principais novidades na lista dos 23 
eleitos de Portugal para a fase final 

do Mundial’2018, que não inclui o he-
rói Éder nem Nani. Autor do gol que 
deu a vitória na final do Europeu de 
2016, Éder foi um dos preteridos do 
selecionador luso, Fernando Santos, 
em relação à lista de pré-seleciona-
dos, tal como Nani, que conta 112 
jogos e 24 pela Seleção. Do lote de 
35 anunciados  saíram ainda Nélson 
Semedo e André Gomes (Barcelo-
na), João Cancelo (Valencia), Antu-
nes (Getafe), Rolando (Marselha), 
Luís Neto (Fenerbahçe), Rúben Ne-
ves (Wolverhampton), Sérgio Olivei-
ra (F.C. Porto), Paulinho (Sp. Braga) 
e Rony Lopes (Monaco).

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.

LISTA DOS CONVOCADOS
Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon); 
Beto (Goztepe; Rui Patrício (Sporting) 
Defesas: Bruno Alves (Rangers); Cé-
dric (Southampton) José Fonte (Dalian 
Yifang); Mário Rui (Nápoles); Pepe (Be-
siktas); Raphaël Guerreiro (Borussia 
Dortmund); Ricardo Pereira (FC Porto); 
Rúben Dias (Benfica) Médios: Adrien 
Silva (Leicester);  Bruno Fernandes 
(Sporting); João Mário (West Ham); João 
Moutinho (Monaco); Manuel Fernandes 
(Lokomotiv Moscovo); William Carvalho 
(Sporting) Avançados: André Silva (Mi-
lan); Bernardo Silva (Manchester City) 
Cristiano Ronaldo (Real Madrid); Gelson 
Martins (Sporting) Gonçalo Guedes (Va-
lencia); Ricardo Quaresma (Besiktas).

A partir do dia 22 de maio, alguns dos 
principais restaurantes de São Paulo e 
do Rio de Janeiro terão um sabor mais 
português. Trata-se do Prove Portugal, 
iniciativa do Turismo de Portugal que 
visa promover o intercâmbio gastronô-
mico entre os dois países, trazendo ao 
Brasil prestigiados chefs de cozinha do 
país mais ocidental da Europa.
Pedro Pena Bastos é quem inicia o fes-
tival, que proporcionará uma mostra da 
cozinha portuguesa com toque de ingre-
dientes brasileiros, traduzindo a potência 
desta mistura. Serão realizados festivais 
gastronômicos em diversos restaurantes 
nos próximos meses, com chefs brasi-
leiros e portugueses desenvolvendo, de 
forma conjunta, menus de três tempos 
(entrada, prato principal e sobremesa), 
entre outras atividades, como master-
classes em São Paulo e no Rio de Ja-
neiro.
Além dos menus, a expectativa do Prove 
Portugal é explorar histórias que levarão 
os convidados a uma verdadeira viagem 
gastronômica e cultural pelas setes regi-

ões de Portugal, atual detentor do prêmio 
de melhor destino do mundo pelo World 
Travel Awards, o Oscar do turismo mun-
dial. “A gastronomia é uma das principais 
motivações na hora de viajar. Portugal 
é, neste segmento, um dos países com 
a maior diversidade gastronômica do 
mundo, devido às características parti-
culares de cada região. O desafio aqui 
é conseguir identificar as experiências 
com a rica culinária de cada aldeia, vila, 
cidade, pois cada uma possui um sabor 
diferente”, diz Bernardo Cardoso, diretor 
do Turismo de Portugal no Brasil.
Alguns dos principais chefs portugueses 
marcarão presença no evento como Vitor 
Sobral, um dos ícones da modernização 
da gastronomia portuguesa; Rui Paula, 
um dos jurados do Masterchef Portugal 
e dono de uma estrela Michelin; Rui Mar-
tins, eleito cozinheiro do ano em 2016; 
além de Pedro Pena Bastos, que já rece-
beu o prêmio Garfo de Ouro, tradicional 
em Portugal e Octávio Freitas, um dos 
chefes madeirenses com maior notorie-
dade.

Outros eventos
O Prove Portugal estará presente em 
dois outros grandes eventos luso-bra-
sileiros nas duas maiores cidades do 
Brasil. Em São Paulo serão realizadas 
sessões de masterclass na Unibes Cul-
tural, sendo parte da programação do 
Experimenta Portugal ’18, uma iniciativa 
do Consulado Geral de Portugal em São 
Paulo para promover o estreitamento cul-
tural entre os dois países. Já no Rio de 
Janeiro, ocorrerá um Pop Up na Cidade 
das Artes durante o Portugal 360 (17 a 20 
de maio), evento promovido pelo Turismo 
de Portugal na cidade maravilhosa que 
explora diversos pontos de ligação entre 
as duas culturas.
Programação e demais informações
Acesse o site www.proveportugal.com.br 
e confira a programação do festival em 
São Paulo e Rio de Janeiro. Aproveite 
para fazer sua reserva nos restaurantes 
participantes e não perca a oportunidade 
de experimentar uma das culinárias mais 
ricas do mundo. As experiências estão 
disponíveis no site www.foodpass.com.br  

Prove Portugal traz chefs portugueses
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O treinador do FC Porto, Sérgio 
Conceição, foi distinguido pela As-
sociação dos Jornalistas de Despor-
tos (CNID) como o Treinador do Ano, 
depois de ter garantido o título de 
campeão nacional com a formação 
azul e branca.

O técnico será um dos homenagea-
dos pelo CNID - em parceria com Bra-
ga Cidade Europeia do Desporto2018, 
em cooperação com o Instituto Portu-

O FC Porto assegurou esta época o seu
28.º título de campeão nacional de futebol.

cNID ELEGE sÉRGIO cONcEIÇÃO cOmO tREINADOR DO ANO

Aos 34 anos Jonas conti-
nua a sentir-se em condições 
de jogar e sublinha que tem 
o objetivo de ficar no Benfica 
até ao final da carreira: “É, 
não sei até quando vou jogar, 
tenho mais um ano de con-
trato, mas quero jogar aqui e 
terminar aqui no Benfica.” E 
explicou em entrevista à BTV 
que a motivação mantém-se: 
“Acordo todos os dias com 
vontade de dar o melhor e 
trabalho muito, sei o que 
passo para conquistar o que 
tenho conquistado. Trabalho 
no clube e em casa, a minha 
alimentação… É difícil sair 
para almoçar com a famí-
lia durante a temporada, as 
pessoas não imaginam. Sou 
muito focado e por isso os re-
sultados aparecem, enquan-
to tiver saúde e vontade vou 
continuar a jogar.”

JONAS QUER
TERMINAR

NA LUZ

O Benfica está muito per-
to de fechar a contratação do 
avançado Nicolás Castillo, 
25 anos, que atua nos me-
xicanos do Pumas, equipe 
pela qual marcou 18 gols 
nas 32 partidas efetuadas na 
época que está a findar.

O internacional chileno 
já está há muitos anos re-
ferenciado na Luz. Desde 
que tinha apenas 20 e ainda 
jogava na Universidad Ca-
tólica. Já no verão passado 
tinha visto o seu nome de 

ÁGUIA QUASE A FECHAR NICOLÁS CASTILLO

novo associado às águias e 
também ao Sporting. Mas as 
observações levadas a cabo 

guês do Desporto e Juventude -, numa 
cerimônia na Colunata de Eventos do 
Bom Jesus, em Braga, em 28 de maio, 
pelas 15 horas.

Já treinador que subiu o Nacional 
à primeira divisão, Costinha, é o dis-
tinguido como treinador da Segunda 
Liga, e Nuno Espírito Santo o treinador 
português no estrangeiro, com a pre-
sença confirmada do Wolverhampton 
na próxima edição da Premier League.

O Rio Ave tem a presença garantida na pró-
xima edição da Liga Europa. A BOLA sabe que o 
Aves não fez o processo de licenciamento para 
atuar nas provas europeias, e, por este motivo, os 
vila-condenses entraram diretamente na 2.ª pré-e-
liminatória da prova, cujas eliminatórias se dispu-
tam a 26 de junho e 2 de agosto.

Ou seja, independentemente do resultado da 
final da Taça de Portugal, o Rio Ave está na Liga 
Europa e o SC Braga não precisa de esperar 
pelo triunfo do Sporting para saber em que ron-
da participará. Os minhotos entrarão na 3.ª pré
-eliminatória (9 e 16 de agosto), a antecâmara 
para o play-off.

É grande a expectativa em 
torno daquilo que os jogado-
res do plantel profissional do 
Sporting podem fazer depois 
de jogarem, domingo, no Ja-
mor, a final da Taça de Portu-
gal, havendo fortes rumores 
de que a maioria deles pode 
avançar com o pedido de res-
cisão unilateral do contrato, 
tendo a insegurança ou a fal-
ta de condições psicológicas 
para continuar de leão ao pei-
to como argumento.

Os atletas, apurou A BOLA, 
continuam muito perturbados 
com tudo o que aconteceu na 
passada terça-feira na Acade-
mia, altura em que um grupo 
de encapuzados invadiu a 
Academia, em Alcochete, e 
agrediu vários jogadores e 
elementos do staff técnico e 
médico.

Para já, e tal como foi com-
binado na reunião de quarta-
feira passada, com o Sindicato 
de Jogadores, o foco está na 
conquista da Taça de Portugal, 

JOGADORES VÃO AVANÇAR COM PEDIDOS DE RESCISÃO

mas na segunda-feira é cada 
um por si, cada atleta fará aqui-
lo que entender, até porque, 
nessa altura, têm os respecti-
vos advogados e agentes para 
tratar da situação.

Outro ponto importante 
tendo em vista a continuidade 
de alguns jogadores prende-
se com o futuro de Bruno de 
Carvalho no clube, havendo 
alguns que admitem continuar 
apenas se o presidente sair.

Como é sabido, as rela-
ções entre o dirigente e os pro-
fissionais do plantel principal 
degradaram-se bastante nos 

últimos tempos e, nesta altu-
ra, não existe qualquer tipo de 
relação. Aliás, na terça-feira, e 
após os graves incidentes que 
se registraram, Bruno de Car-
valho entrou no espaço onde 
estavam os atletas e quis falar 
com eles e estes... saíram.

Neste momento estão, 
pois, vários cenários em 
aberto e muitos potenciais 
interessados atentos, mas 
os indicadores apontam com 
maior intensidade para que se 
possam vir a registrar muitos 
pedidos de rescisão unilateral 
de contrato.

esta temporada pelo depar-
tamento de prospecção do 
Benfica, por intermédio de 
Jorge Gomes, convenceram 
Luís Filipe Vieira a avançar 
finalmente pelo jogador, que 
irá custar aos cofres da Luz 
uma verba a rondar os €6 
milhões, para depois assinar 
contrato válido por cinco tem-
poradas, ou seja, até 2023.

O Pumas deverá conser-
var parte do passe para fazer 
novo encaixe numa futura 
transferência.

RIO AVE GARANTIDO NA LIGA EUROPA
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O treinador português 
de futebol, Fernando San-
tos, ‘excluiu’ mais três 
campeões da Europa da 
convocatória para o Mun-
dial de futebol de 2018, 
que se realiza na Rússia, 
de 14 de junho a 15 de ju-
lho.

André Gomes, Éder e 
Nani juntaram-se a Edu-
ardo, Eliseu, Ricardo Car-
valho, Vieirinha, Danilo 
Pereira, Renato Sanches 
e Rafa, que já tinham fica-
do fora da lista dos 35 pré-
convocados, anunciada na 
segunda-feira.

Assim, dois anos de-
pois, são apenas 13 os 
repetentes, os goleiros Rui 
Patrício e Anthony Lopes, 
os defesas Cédric, Pepe, 
Bruno Alves, José Fonte 
e Raphaël Guerreiro, os 
médios William Carvalho, 
João Moutinho, João Mário 
e Adrien Silva e os avança-
dos Cristiano Ronaldo e 

Fernando Santos ‘exclui’ mais
três campeões da Europa

Ricardo Quaresma.
Por seu lado, são no-

vidades Beto, que já este-
ve nos Mundiais de 2010 
e 2014 e no Europeu de 
2012, Ricardo Pereira, Má-
rio Rui, Bruno Fernandes, 
Manuel Fernandes, Ber-
nardo Silva, Gelson Mar-
tins, Gonçalo Guedes e 
André Silva, que nunca es-
tiveram em qualquer fase 
final, e Ruben Dias, único 
estreante na seleção.

Para o ‘capitão’ Cris-
tiano Ronaldo, será a oita-
va fase final consecutiva, 
desde o Europeu de 2004, 
enquanto os centrais Bru-
no Alves e Pepe cumprirão 
a sexta, desde o Europeu 
de 2008, e Rui Patrício e 
João Moutinho a quinta, 
tendo-se estreado também 
há 10 anos, mas falhado o 
Mundial de 2010.

Beto estará na quar-
ta, tal como Ricardo Qua-
resma, com a curiosidade 

de ser a primeira vez que 
vai jogar um Mundial, pois 
só esteve em Europeus 
(2008, 2012 e 2016).

William Carvalho dis-
putará uma terceira fase 
final seguida, depois do 
Mundial de 2014 e do Eu-
ropeu de 2016, enquanto 
Anthony Lopes, Cédric, 
José Fonte, Raphaël 
Guerreiro, João Mário e 
Adrien só tinham estado 
no último campeonato da 
Europa.

No que respeita aos 
29 jogadores utilizados 
na fase de qualificação, 
Fernando Santos não cha-
mou, entre os 35 pré-con-
vocados, André Gomes 
(452 minutos), utilizado 
em sete dos 10 encontros, 
João Cancelo (270), Nani 
(165), Antunes (150), Nél-
son Semedo (109), Luís 
Neto (90) e Éder (55).

Eliseu, Fábio Coen-
trão, que pediu ao selecio-
nador para não ser convo-
cado, o lesionado Danilo, 
Pizzi, Renato Sanches e 
Nélson Oliveira também 
ajudaram Portugal a qua-
lificar-se.

Na fase final do Mun-
dial de 2018, que se reali-
za na Rússia, de 14 de ju-
nho a 15 de julho, Portugal 
está integrado no Grupo 
B, defrontando Espanha 
(15 de junho, em Sochi), 
Marrocos (20 de junho, em 
Moscovo) e Irão (25 de ju-
nho, em Saransk).

O goleiro espanhol re-
novou por mais um ano com 
o clube da Invicta. O contra-
to do jogador terminava a 30 
de junho.

Iker Casillas, de 36 
anos, chegou ao FC Porto 
em 2015 e à terceira época 
conquistou o primeiro títu-
lo pelos ‘dragões’. O joga-
dor anunciou a renovação 
através do Instagram. Já o 

Casillas mais uma
época no FC Porto

clube utilizou o Twitter para 
informar os adeptos e sim-
patizantes.

A 7 de maio, em entre-
vista ao jornal Marca, quan-
do ainda nada estava defi-
nido, já Casillas assinalava 
que a porta para a renova-
ção estava aberta.

“Quero continuar a jo-
gar futebol e se o FC Por-
to bater à minha porta, irei 

recebê-los de braços aber-
tos”, disse o goleiro nesta 
entrevista. “O carinho que 
me deram foi sempre extra-
ordinário. Estou muito agra-
decido à cidade do Porto, 
que me deu a tranquilidade 
que procurava e necessita-
va quando saí de Madrid”, 
acrescentou.

O ex-goleiro do Real 
Madrid não deixou também 
de comparar a conquista do 
título pelo FC Porto aos cin-
co campeonatos que alcan-
çou ao serviço dos ‘meren-
gues’.

“É especial porque há 
quatro anos que não se 
ganhava um título e isso é 
muito tempo para um clube 
como o FC Porto aqui em 
Portugal”, explicou, acres-
centando que foi uma “vitó-
ria justa”, após um domínio 
de quatro anos do Benfica.

FPF confirma ausência do Aves da 
Liga Europa e inclusão do Rio Ave
A Federação Portuguesa 

de Futebol (FPF) confirmou 
hoje que o Desportivo das 
Aves, vencedor da Taça de 
Portugal, vai falhar a edição 
2018/19 da Liga Europa e cer-
tificou a entrada do Rio Ave, 
quinto classificado da I Liga.

 Numa nota publicada no 
seu site oficial, o organismo 
revelou que indicou à UEFA 
os clubes que vão represen-
tar Portugal nas competições 
europeias da próxima tempo-
rada, com FC Porto e Benfi-
ca na Liga dos Campeões e 
Sporting, Sporting de Braga e 
Rio Ave na Liga Europa.

“O Clube Desportivo das 

Aves, vencedor da Taça de 
Portugal, não reúne condições 
para ser indicado à UEFA por 
não ter participado no proces-
so de licenciamento”, explicou 

a FPF.
O FPF acrescentou ain-

da que 13 clubes portugue-
ses participaram no licencia-
mento.

Taça de Portugal: Neste Mundo que é 
o Aves nada ficou por conquistar

Na prova rainha do fu-
tebol português, na mata 
de todos os sonhos, o 
Aves concretizou o seu. 
Levantou a Taça entre-
gue pela mão de Marcelo 
Rebelo de Sousa, o presi-
dente que distribui afetos 
a quem mais necessitou 
do lado de quem perdeu.

 Rui Lopes serpenteava 
entre as áreas circundan-
tes do Estádio Nacional, 
horas antes do início da fi-
nal da Taça de Portugal, a 
78ª edição do “tal” jogo es-
pecial que, ano após ano, 

estava ali a torcer por ne-
nhum daqueles clubes. 
“Vim ver a festa”, informa, 
a seco, com um carregado 
sotaque nortenho.

É “do Porto” e estava 
por ali na companhia “da 
minha mãe e do padras-
to”, ambos a torcerem pe-
los leões. “Isto é que o es-
pírito de família. O espírito 
da Taça”, solta a progeni-
tora, justificando a razão 
da presença do agregado 
familiar naquele teatro de 
fim de festa do futebol na-
cional.

tem lugar marcado no Vale 
do Jamor no encerramen-
to da época futebolística.

Ostentava um chapéu 
verde florescente enquan-
to esticava um cachecol 
dividido ao meio pela cor 
encarnada com a inscri-
ção do Clube Desportivo 
das Aves e o verde em re-
presentação do Sporting 
Clube de Portugal.

Adepto do Sporting? Do 
Aves? A dúvida que paira-
va foi rapidamente dissi-
pada. Estranhamente, ou 
talvez não, Rui Lopes não 
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Contatos: www.teresabergher.com
www.facebook.com/Teresa Bergher

vereadora

 A extraordinária alegria da celebração do Dia das 
Mães ganha relevância ainda maior quando é possí-
vel reunir num mesmo evento dezenas de mães de 
todas as origens e classes sociais. Tive oportunidade, 
mais uma vez, de promover um desses eventos na 
Câmara Municipal, no caso a entrega de moções de 
congratulações e louvor a nada menos de 180 senho-
ras, representando diferentes segmentos, inclusive, 
claro, as comunidades portuguesa e judaica no Rio. 
Não importa que um congraçamento tão emocionan-
te tenha ocorrido na sexta-feira, dia 18, alguns dias 
após a data normal do Dia das Mães. Afinal, todo dia 
é dia das mães.

 Falei em emoção e é disso que se trata. É impos-
sível ficar indiferente à alegria, à troca de abraços e 
beijos entre senhoras da comunidade da Maré e mé-
dicas, empresárias, professoras, mulheres de todas 
as classes, com uma única característica comum: 
todas cheias de garra, legítimas representantes do 
que a nossa sociedade tem de melhor: a maternida-
de dedicada, o desvelo pelos filhos, que é a base da 
construção de um país melhor, mais justo e solidário. 
Emoção, naturalmente, vivida também pelas pessoas 
que lotaram o plenário e as galerias e, sem dúvida al-
guma, sentiram um arrepio ouvindo a Orquestra Maré 
do Amanhã, formada por adolescentes da comunida-
de, tocando o Hino Nacional Brasileiro, a marcha Ci-
dade Maravilhosa, a Ave Maria, de Charles Gounod, 
e a  belíssima valsa de Pixinguinha, A Rosa.

Em solenidades assim, cheias de alegria, há sem-
pre a lembrança de mães que já não estão mais aqui, 
inclusive a minha. Sobre elas, lembro o que escreveu 
o poeta Carlos Drummond de Andrade, palavras que 
transcrevi no texto da moção entregue às homenage-
adas: “Morrer acontece com tudo o que é breve, mas 
mãe, na sua graça, é a eternidade. Fosse eu Rei do 
Mundo baixaria uma lei dizendo que mãe não morre 
nunca, mãe fica sempre junto ao seu filho”.

aldeia Portuguesa está de volta
A comunidade luso

-brasileira é só alegria 
com a volta da Aldeia 
Portuguesa, no Canti-
nho das Concertinas, fa-
zendo com que todos os 
frequentadores se sen-
tissem um grande pra-
zer pois estavam com 
saudade deste encontro 
de todos os sábados. A 
nossa comunidade apro-
veita para um bom bate 
papo além de saborear 
as delícias da culiná-
ria regional portuguesa 
e saborosos vinhos da 
nossa terra. Agora sim, 
o sábado está completo 
para a alegria dos ami-
gos e que venham curtir 
este cantinho.

O empresário Nelson Correia, curtindo o retorno da Aldeia, com os amigos Ce-
ará e José Matos com a alegria de voltar ao ambiente tipicamente português

O Carlinhos era 
só alegria em 
rever os ami-
gos prestigian-
do o Cantinho 
das Concer-
tinas. Na foto 
com o Orlando 
Pereira, da 
Big-Store. São 
momentos 
que nos traz 
saudades 

Uma reunião 
cheia de emoções
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ArrAiAl trAnsmontAno esteve movimentAdo
Trans-

monta-
nas de 

fé: Lúcia 
Granito, 
Emília, 
Maria 
Alice 

Abreu, e 
Goretti

Essa é a tur-
ma que ale-
gra as tardes 
nas Casas 
Regionais, 
os Típicos da 
Beira Show, 
dispensa 
qualquer 
comentário. 
Valeu, turma. 
Bom apetite

Dando sequência à sua pro-
gramação mensal, a Casa de 
Trás-os-Montes realizou mais 
um convívio social, com seu 
Arraial transmontano e home-
nagem aos Aniversariantes do 
Mês. Um cardápio sempre de 
primeira, com sardinha assada, 
tripas à moda Transmontana, 
churrasco completo, acompa-
nhamentos e saladas diversas. 
Não faltou o tradicional caldo 

verde e frutas variadas. Dando 
ritmo à festa, o Conjunto Típi-
cos da Beira Show, com direito 
a dançarinos para acompanhar 
seus pares. Mas, a atração 
mais aguardada foi, sem dúvi-
da, o Grupo Folclórico Guerra 
Junqueiro que agitou o salão e 
contagiou o público com seus 
cantares e dançares da sua re-
gião, sempre mantendo acesas 
as tradições portuguesas.

Arraial Trans-
montano 

esteve bem 
movimentado 

com muita gen-
te boa que lá 

foi para passar 
momentos de 

grande alegria

dia 13 de maio , salve nossa senhora de Fátima 
de alimentos 
que chegaram 
a cinco tonela-
das . Foi lindo . 
O Portugal em 
foco não pode 
estar presente 
mas da o maior 
apoio  possível 
a qualquer festa 
realizada em 
nome da Nossa 
Santa. 
abaixo vemos 
alguns instantes 
do momento 
Viva Nossa Se-
nhora de Fátima.

No Domin-
go passado 
aconteceu no 
Santuário de 
Fátima do Rio 
de Janeiro uma 
louvação ao 
dia de nossa 
Senhora de 
Fátima, uma 
procissão de 
grupos folclóri-
cos portugue-
ses, e eram 
muitos, que foi 
muito bonita, 
houve tam-
bém, doação 
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grupo SerõeS daS aldeiaS homenageia n.S. de Fátima e mãeS
No dia 20 de maio, 

último final de semana, o 
Grupo Folclórico Serões 
das Aldeias realizou uma 
grande festa em louvor à 
Nossa Senhora de Fátima 

e às mães, na Casa das 
Beiras, com um almoço 
delicioso que a Casa ofe-
receu. Durante a tarde foi 
realizada uma procissão 
das velas, a benção do 

Padre José Brito, Pároco 
da Paróquia Santo Anto-
nio dos Pobres e nossa 
Senhora dos Prazeres, 
a coroação da Nossa 
Senhora de Fátima pela 

componente do Grupo 
Gabriela, e também  a 
consagração à Nossa 
Senhora Fátima.

A animação da festa 
ficou com o Conjunto 
Amigos do Alto Minho, 
como sempre, colocou 
os presentes para dan-
çar e, ao final da festa, 
a belíssima apresenta-
ção do Grupo Folclórico 
Serões das Aldeias.

Estiveram presentes 
o Sr. José Queiroga, 
Provedor da Venerável 
Irmandade do Santíssi-
mo Sacramento do San-
to Antônio dos Pobres 

e Nossa Senhora dos 
Prazeres, o Sr. Antonio 
Ribeiro, o Sr. Felipe, 
Presidente do Jornal 
Portugal em Foco, o De-
putado Federal Otávio 
Leite, o Presidente da 
Casa das Beiras, José 
Henrique e a presença 
dos incansáveis Presi-
dente e Vice-Presiden-
te do G. F. Serões das 
Aldeias, Sr. Manuel Ra-
mos e Sr. Cílio, respec-
tivamente, que sempre 
estão à frente do Grupo, 
trabalhando muito para 
que tudo ocorra perfei-
tamente.

Bonita imagem dos componentes, Francisco 
e Fernando conduzindo a imagem de Nossa 
Senhora de Fátima, cercada de lindas flores

Os componentes do G.F. Serões das Al-
deias, Fernanda e Felipe no salão,num mo-
mento em que eles também, com muita fé,  
acompanharam o andor com a imagem de 
Nossa Senhora de Fátima, nesta linda tarde

Numa belíssima pose, no painel da Casa das Beiras, os componentes do G.F. Serões 
das Aldeias foram fotografados para recordarem esta tarde 

Espetacular 
entrada do 
G.F. Serões 
das Aldeias, 
no almoço em 
louvor a N.S. 
de Fátima e 
às Mães. A 
entrada de 
um G.F. vem 
sempre com 
muita emoção

O presidente do Serões das Aldeias, Sr. 
Manuel Ramos, vice-presidente Cílio, 
Antônio Ribeiro e o Padre José Brito du-
rante o ato religioso do evento

Momento de felicidade de Catia e Sandra, 
do G. F. Serões das Aldeias com a ima-
gem de Santo Antônio, num lindo andor

Panorâmica do salão durante a procissão em louvor à 
Nossa Sra de Fátima, até nos lembra a procissão de ve-
las na Capelinha das aparições

Deputado Federal  Otávio Leite prestigiando a casa das  
Beiras ao lado do presidente José Henrique, o vice Luis 
Ramalhoto esposa Maria Helena, sua mãe Maria de 
Lourdes, Júlio Robalo e esposa D. Ilda



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

Alcina

DE RESTAURANTES

PeNSameNto da SemaNa
O AMOR!

GraNde feSta 
doS 37 aNoS de rádio

GraNde fadiSta, 
amiGa maria alciNa

dia feStivo Na câmara doS vereadoreS do rio de 
JaNeiro em homeNaGem ao dia daS mãeS

Parabenizo  à Exma. Sra. Verea-
dora Teresa Bergher pela bela ho-
menagem prestada às Mamães, 
realizada sexta-feira passada na 
Câmara Municipal do RJ, onde a 
emoção tomou conta de todas as 
Mães presentes, como minha filha 
que também foi agraciada. Como 
vemos na foto, nada mal que eu fi-
que ao lado de uma Senhora que 
nos representa, sempre tentando 
fazer o melhor pelo nosso País. 
Parabéns, Senhora Vereadora Te-
resa Bergher, o meu muito obriga-
do e de minha filha, Rosângela, 
também com o desejo de muita 
saúde e muito sucesso. 

temoS horaS, que o acoNtecimeNto, 
traz emoçõeS da Pátria mãe 

dia daS mãeS Na câmara 
doS vereadoreS

lÚcia GraNito, coNdecorada
 com a medalha

 S. fraNciSco de aSSiS!

muSica Para  NoSSaS almaS

“AMA AO PRÓXIMO COMO A TI MESMO”
QUANTO MAIS APRENDO A ME AMAR,

MAIS SEI AMAR AOS OUTROS.
O AMOR É A MINHA RAZÃO DE SER!

A minha querida amiga, Lúcia Granito foi homenage-
ada  pela Vereadora Teresa Bergher, na Câmara dos 
Vereadores, no dia da homenagem às mães. Lúcia 
Granito emocionou-se muito e levou-nos às lágrimas 
ao relembrar os seus queridos pais que lhe deixaram 
o exemplo da caridade e o amor ao próximo. Lúcia 
Granito e sua equipe de senhoras, também, da Seara 
do Bem, através  do seu trabalho caridoso ajudam os 
desvalidos da sorte, distribuindo cadeiras de rodas, 
remédios, alimentos, cobertores, ajudam a Casa do 
Padre, onde vivem os padres velhinhos  necessita-
dos de amor e carinho. Lúcia Granito. MUITAS BEN-
ÇÃOS BENFEITORA DOS POBRES. 

Alegria no ar! Mães muito felizes pelo reconhecimen-
to da Vereadora Teresa Bergher, oferecendo Moções 
a mais de cento e cinquenta  mãezinhas portugue-
sas, judias e brasileiras. Na foto, D. Amélia Branco, 
Maria Alcina, Teresa Bergher e a Presidente do Clu-
be Camponeses de Portugal, D. Rita Couto. MUITAS 
BENÇÃOS.

O Maestro Antônio Seixas, Regente  da Banda Fi-
larmônica, nos festejos da Casa dos Açores, quando 
da visita do Sr. Presidente  da Câmara de tão belas 
ilhas. MUITAS BENÇÃOS

eduard ferNaNdeS, o 
caBeleireiro daS eStrelaS

O meu ami-
go do cora-
ção, famoso 
cabeleireiro 
e maquiador, 
caprichan-
do  no meu 
visual para 
um show no 
Imperator. 
Abraços 
fadistas.
MUITAS 
BENÇÃOS

Aguardamos a presença de 
todos para comemorar os 

37 Anos de Rádio, agora no 
próximo domingo (27 de Maio) 

na Casa Vila da Feira, 
Rua Haddock Lobo, 195 Tijuca.

Eu  Maneca e Idália teremos 
muita honra em recebê-los. 

Até lá!

a querida amiga vereadora  
teresa Bergher homenageando mamães

Na sexta-feira passada, a 
Câmara Municipal dos Verea-

dores do Rio de Janeiro estava 
linda num dia muito especial de 

homenagens da palavra maior 
(MÃE). Estive presente e fique 
muito emocionado, pois nossa 

querida amiga Vereadora home-
nageaou as mamães da Comu-

nidade Portuguesa e demais 
mães e como vemos na foto, 

mamãe Rosângela Maneca sen-
do homenageada pela Senhora 
Vereadora Teresa Bergher, um 
ser humano que tudo faz para 

ver um povo feliz. Parabéns 
amiga

homeNS com h maiSculo

Na recepção do Dia  das Comunidades Luso Brasilei-
ras, na Casa das Beiras, quatro personalidades que 
nos orgulham. Na foto Sr. José Henrique – Presiden-
te da Casa das Beiras, Sr. Embaixador Jaime Lei-
tão, Consul Geral de Portugal no Rio de Janeiro, Sr. 
Presidente do Real Gabinete, Sr. Francisco Gomes 
da Costa e o direto da Casa das Beiras Sr. Joaquim 
Bernardo. Abraços fadistas.

avÓS coruJaS!

O Sr. Presidente do Clube Português de Niterói e 
Cônsul Honorário de Portugal em terras de Arari-
bóia, Dr. Fernando Guedes e sua elegante esposa 
Dra. Rosa, curtindo a sua linda netinha Catarina. 
MUITAS BENÇÃOS.

GraNde Baluarte da 
NoSSa comuNidade

Dr. Albano da Rocha Ferreira, nascido em Cinfães, 
Distrito de Viseu, veio jovem imigrante para o Bra-
sil, onde estudou , trabalhou muito e é um vencedor. 
Formou uma linda família, sua esposa D. Olga Ra-
mos Ferreira, exemplo de mãe, avó e amiga de seus 
amigos. Sempre ombro a ombro com seu esposo na 
caridade e amor ao próximo. Como  Diretor de todas 
as Instituições Portuguesas, em especial o Real Ga-
binete Português de Leitura, a Obra D. Pedro V, atual 
Vice-Presidente. Dr. Albano sempre dedicado a aju-
dar portugueses desamparados e crianças  pobres, 
subindo favelas, socorrendo  velhinhos abandona-
dos, levando-lhes o pão do amor fraterno e meios 
de uma velhice amparada. Muitas bênçãos para o 
querido casal, D. Olga, Dr. Albano e família, orgulho 
da comunidade.

Domingo próximo 27 de Maio, estará cantando na 
Casa Vila da Feira - Rua Haddock Lobo, 195 - Tiju-
ca. Grande Almoço Show com outros artistas para 
comemorar os 37 anos do Programa Portugal Brasil 
Aqui e Agora. Nós, Maneca e Idália ficamos muito 
felizes em recebê-los. Até lá. Abraços. 

Domingo passado a linda festa do Grupo 
Serões das Aldeias, realizada na Casa 
das Beiras, em homenagem às Mães,  foi 
um dia de muita alegria e emoção. Como 
vemos na foto, Comendador Afonso Ber-
nardo Fernandes, sua esposa, D. Florbe-
la e o amigo Sr. Eduardo Rocha, e pres-
tigiando o ato religioso das velas acesas 
na hora da cerimônia, e na passagem da 
imagem de Nossa Senhora de Fatima. É 
natural, às vezes, ver uma lágrima, porque 
as pessoas se transportam, rapidamente, 
até Fátima. Por isso rendo minhas home-
nagens a todos que tem esta sensibilida-
de, parabéns ao trio em pauta, gostei de 
ver.  A fé move montanhas. Muita saúde 
amigos, é o nosso desejo.

Grande Festa de Aniversário 
com Almoço Dançante

Casa da Vila da Feira Tel.: 2293-1542

cOnvite
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Tarde de Fados na Vila da Feira
Mais um sábado show na 

Casa da Vila da Feira com a 
apresentação da dupla, Cami-
lo Leitão e Ana Paula, interpre-
tando lindos fados, acompa-
nhados por Walace Oliveira, 
na guitarra portuguesa e Sér-
gio Borges, no violão 7 cordas. 

Mais uma vez a comunidade 
portuguesa prestigiou o even-
to lotando a Casa com muita 
animação.

Abrindo a tarde o Conjun-
to Cláudio Santos e Amigos, 
sempre alegrando o ambiente 
antes do show de fados.

Momento dos amigos num close: Rose, filha Camila, Mar-
gareth, Fernando Saraiva, Rosa Boaventura, o casal Dr. 
Albano da Rocha, esposa D. Olga, Antônio Silva, Adão 
Ribeiro e o Presidente Ernesto Boaventura

Explosão de alegria destes amigos, no Solar Feirense: Margareth, Maria 
Tereza, Alair,  Aurora, Márcio, Patricia, Cristina, Silvia, Mário, Isaura, Alzira 
que foram dar um abraço à querida Nadir

Gente boa e amiga na Tarde de Fados, o Alfredo com um 
grupo de amigos

Belissimo 
show de 
Guitarra dos 
musicos Wa-
lace Oliveira, 
na guitarra 
portuguesa e 
Sérgio Bor-
ges, no violão 
7 cordas. 

Curtindo a tarde de Fados, Camilo Leitão, Dr. Bruno Frei-
tas e Felipe Mendas

Belissimo Show das novas vozes do 
Fado Camilo Leitão e Ana Paula 

Presente, no sábado, na Vila da Feira, o casal Manuel 
Cardoso sua esposa Graça e amigos
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Leila Monassa 

PAMONHA DE
 LIQUIDIFICADOR

INGREDIENTES

2 latas de milho verde (sem a água)
1 garrafinha de leite de coco (200 ml)
2 xícara de açúcar
4 ovos
1 pacote de queijo parmesão ralado
4 colheres de sopa de farinha de 
trigo

Bata no liquidificador todos os 
ingredientes, depois junte 1 colher 
de sopa de fermento em pó e bata 
só para misturar.

     Despeje a mistura em uma 
forma enfarinhada e leve para as-
sar em forno pré-aquecido em 200º 
até dourar. Mais ou menos 40 mi-
nutos

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ALMOÇO NO RESTAURANTE QUINTAS DE AROUCA 
– A partir das 12h30 – Aberto ao público. O melhor da 
culinária portuguesa “Cantinho de Portugal no coração 
da Barra da Tijuca”.

CASA DA VILA DA FEIRA 
E TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
MAIO – 27 – Domingo – 12H. Grande Festa do 37.º Ani-
versário do Programa “Portugal – Brasil Aqui e Agora”. 
Churrasco com acompanhamentos diversos. Show dos 
Amigos do Alto Minho e participação especial da fadista 
Maria Alcina e o sanfoneiro Toninho Serápico. Também a 
participação especial de Isaura Milhazes.

CASA DE TRÁS-OS-MONTES 
E ALTO DOURO

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
JUNHO – 10 – Domingo – 12H. Almoço dos Aniversa-
riantes do Mês. Atração musical: Cláudio Santos e Ami-
gos.
JUNHO – 15 – Sexta-feira – 19H. Flash Back – A Festa 
não acabou. O melhor dos anos 70/80/90.
JUNHO – 24 – Domingo – 12H. Almoço Arraial Trans-
montano. Atração musical Amigos do Alto Minho – Apre-
sentação R.F. Guerra Junqueiro.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – Tels.: 3391-6730
MAIO – 27 – Domingo – Sede Social – 12H. Almoço 
Churrasco, com carnes nobres, sardinha por-tuguesa na 
brasa, febras, uma maravilhosa mesa de frutas e outros 
pratos variados da culinária Visiense tipo self-service e 
o deli-cioso caldo verde. Música ao vivo com o Conjunto 
Lisboa Rioshow animando a festa. Ambiente com ar re-
frigerado. Aceitamos cartões de crédito e débito. Estacio-
namento dentro do clube.
JUNHO – 9 – Sábado – Sede Social – 10 às 18H. Bazar 
Viseu – Marcas reunidas com o melhor da moda em um 
só lugar. Moda do PP ao Plus, bijoux, makes, sapatos, 
bolsas, artesanato, lingerie, fitness e beachwear. Valores 
acessíveis. Garimpo com roupas higienizadas. Varieda-
de de produtos, diversas marcas. Entrada Franca.
JUNHO – 10 – Domingo – Sede Social – 12H. Almoço 
churrasco em comemoração aos 51 anos do Rancho Fol-
clórico da Casa de Viseu. Música ao vivo com o Conjunto 
Amigos do Alto Minho. Apresentação do rancho Folclórico 
Mirim e Adulto da Casa de Viseu. Ambiente com ar-refri-
gerado e estacionamento dentro do clube, para maior co-
modidade. Aceitamos cartões de crédito e débito.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
MAIO – 23 – Quarta-feira – 18:30H – MPB e Bossa Nova 
– Restaurante Costa Verde. MPB e Bossa Nova com o 
DUO Eliana Gabriela & Eduardo Risso. O dueto nasceu do 
amor por estes gêneros e os interpreta com personalidade 
única através das obras de grandes como Caymmi, Jobim, 
Vinícius, Paulinho, Chico, Caetano, Gil, entre outros.
MAIO – 30 - Quarta-feira – 18:30H. – MPB e Bossa Nova 
– Restaurante Costa Verde. MPB e Bossa Nova com o 
DUO Eliana Gabriela & Eduardo Risso. O dueto nasceu do 
amor por estes gêneros e os interpreta com personalidade 
única através das obras de grandes como Caymmi, Jobim, 
Vinícius, Paulinho, Chico, Caetano, Gil, entre outros.

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

COMUNICADO:
Comunicamos aos nossos associa-dos e frequentado-
res da Casa do Porto que estaremos temporariamente 
sem nossas atividades sociais, em razão de obras em 
nossa sede. Avisaremos oportunamente o retorno das 
mesmas. Agradecemos a compreensão de todos. Até 
breve!

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS 
DE JACAREPAGUÁ

Rua Ariapo, 50 – Taquara - Tel.: (21) 2423-3585
JUNHO – 3 – Domingo – 12H. Almoço Português.

DEVOÇÃO PARTICULAR DO DIVINO 
ESPÍRITO SANTO DO ENCANTADO

Rua Cruz e Sousa 220 – Encantado – Rio de Janeiro
MAIO 20 A 24 – Domingo a Quinta – 21H. Terço na 
Irmandade.
MAIO – 24 – Quinta-feira – 19H. Corte da Carne que 
será distribuída aos pobres.
MAIO – 25 – Sexta-feira – Das 7 as 10H. Distribuição 
de Carne e Pão aos pobres.
MAIO – 27 – Domingo – 10H. Domingo da Santíssima 
Trindade. Missa e Coroação na Capela da Irmandade. 
11 horas – saída da Procissão em torno do quarteirão. 
13 horas – 1.ª Mesa: Sopa e Alcatras. 14 horas – Início 
dos leilões de vitelos e massa sovada, bazar, barraqui-
nhas e música.
MAIO – 31 – Quinta-feira – 10H. Corpus Christi,. Pas-
seata dos Vitelos. 13 horas – 1.ª Mesa: Sopa e Alcatras, 
para os doadores. 14 horas – Início dos leilões definiti-
vos dos vitelos, aves e pequenos animais, bazar, barra-
quinhas e música.
JUNHO – 3 – Domingo – 17 h. Sorteio do Pelouro – En-
trega das Coroas e Bandeiras aos contemplados.
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Rio de Janeiro, 24 a 30
de maio de 2018

Seriedade com 
as fraturas

Na semana passada, falamos sobre os pequenos 
acidentes que podem acontecer em casa e como lidar 
logo após tombos e quedas. Dando continuidade ao 
tema, vamos falar da fase posterior: cuidados neces-
sários quando estamos engessados.

Em primeiro lugar, é fundamental esperar o gesso 
secar completamente. Isso exige que ele fique des-
coberto de 24 a 48 horas e, sempre que possível, ex-
posto ao sol. Devemos manter o membro imobilizado 
na posição orientada pelo médico o tempo todo em 
que estiver engessado, mas a atenção deve ser re-
dobrada nessa época de secagem, para não compro-
meter a calcificação da fratura.

Após esse primeiro momento, existem outras re-
comendações. Não apoie o membro imobilizado em 
superfícies rígidas, a menos que tenha sido autoriza-
do pelo seu médico. Procure movimentar dedos e ar-
ticulações não-imobilizadas várias vezes ao dia, para 
facilitar a circulação de sangue. No banho, proteja 
bem o gesso com sacos plásticos para evitar que ele 
entre em contato com a água e, consequentemente, 
acabe amolecendo.

Por fim, a recomendação mais difícil de ser cum-
prida: não coloque nenhum objeto dentro do gesso, 
como lápis e réguas. Fatalmente, a inacessibilidade 
ao local irá provocar a vontade de coçar a pele, mas 
o ideal é resistir o quanto for possível. Siga essas di-
cas e as recomendações do seu médico para se livrar 
o quanto antes dessa situação incômoda, porém ne-
cessária.

Vereador Paulo Pinheiro
@ paulopinheirorj

pinheirosaúde

Casa do Minho  e sua Costelada 
  Um grande evento 

é o que se pode dizer 
desta festa que só a 
Casa do Minho tem a 
dedicação e a condi-
ção de realizar.  Casa 
completamente lotada 
onde era visível a ale-
gria no rosto de todos 
os participantes. O 
show artístico foi re-
alizado pelo Rancho 
Gaúcho da Casa  e 
na parte musical des-
taque para a dupla 
gaúcha César e Zéu 
com o exímio acorde-
onista Douglas Bor-
satti recém chegados 
de temporada na Es-
panha para encantar 
a todos com sua arte 
aqui no Rio de Janei-
ro..  Como sempre  a 
COSTELADA no fogo 

O 
Rancho 
Gaúcho 
da Casa 

do Minho 
em pose 

para o 
início da 
apresen-

tação.

Os Músicos Cesar, Zéu, Douglas com o casal Maciel e Marisa organiza-
dores da festa.

de chão foi a estrela 
da culinária originalís-
sima do Rio Grande.  
A Diretoria  da Casa 
liderada pelo presi-
dente , Sr. Agostinho 

dos Santos mostrava 
se satisfeita com os 
resultados e promete 
que vem mais novida-
des ai na sua Festa 
Gaúcha  e aprovei-

ta para convidar to-
dos para o próximo 
evento que é sucesso 
absoluto sempre ,a 
Quinta do Santoinho  
Arraial Minhoto.


