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Ministro Lembra Que
Governo Tem Última Palavra

Sobre Salário Mínimo
José Vieira da Silva, ao 

ser questionado sobre a reu-
nião da concertação social 
agendada para hoje, para 
discutir o aumento progressi-
vo do salário mínimo nacio-
nal até atingir 600 euros, e a 
já anunciada discordância da 
CGTP, comentou que esta é 
uma questão sobre a qual di-
ficilmente há consenso.

“Desde que existe salário 
mínimo em Portugal existem 
posições distintas dos vários 
parceiros. Até já tivemos 
parceiros que achavam que 
não devia haver salário mí-
nimo, não há muitos anos”, 
começou por observar.

Apontando que, “dura-
mente muitos anos, o salá-
rio mínimo foi fixado como a 
lei prevê, pelo Governo, ou-
vindo os parceiros sociais” e 
“há uns anos, pela primeira 
vez foi possível assinar um 
acordo de longo prazo ou 
de médio prazo de fixação 

Junto ao presidente do Clube Português Dr. Rui Mota 
e Costa, vemos ilustres personalidades na ceia de Natal 
do clube como, Dr. Antonio de Almeida e Silva, o Cônsul 
Geral Dr. Paulo Lourenço, Dr. Paulo Almeida e o Dr. José 
de O. Magalhães. Trazemos esta reportagem, e ainda a 
coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, a 
coluna Portugal Desportivo do radialista Martins Araujo, 
o Aniversario da Casa do Minho, os Agitos Paulistas do 
Armando Torrão e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Clube Português

Realizou sua Ceia de Natal

38º aNiveRsáRio do PRogRama 
“PoRtugal CaNta BRasil”

Foi realizado, no último domingo, na Casa da Vila da Fei-
ra, a Festa do Programa Portugal Canta Brasil, dos radia-

listas Antônio Simões e Simões Junior. Na foto reunidos com 
seus familiares diante do bolo comemorativo ao 38º aniver-
sario do Programa. Detalhes na pag. 18

“Estou convencido de 
que vou ganhar no primeiro 
turno, mas, se não ganhar, 
tenho a certeza de que ven-
cerei no  segundo”, disse 
Marcelo Rebelo de Sousa.

O candidato, escusou-
se, a esclarecer se, no caso 
de ser eleito, pretende fazer 
um segundo mandato: “Eu 
defendo que o Presidente 
da República devia ter um 
mandato mais longo. Neste 
quadro, deixo para depois 
uma decisão quanto a isso”.                                                                                                                                          

Quanto ao papel do futu-
ro Presidente, defendeu que 
“a primeira questão funda-
mental é preparar e prevenir 
crises”: “Não podemos re-
gressar a governos de oito 
meses. Há neste momento 
muita emoção e irracionali-
dade, o que obriga o Presi-
dente a ter um papel ainda 
mais importante, para que 
não haja crises políticas su-

Marcelo 
espera Ganhar 

no Primeiro 
Turno

Um sábado de muita emoção e alegria, na tradicional festa 
de Santoinho com muito folclore e animação. Nesta foto o 

destaque dos bonecões os “Os Gigantones”. Detalhes pag. 19

aRRaial miNhoto
semPRe é suCesso

O Benfica prepara-se 
parra assegurar 100 milhões 
de euros através do nome 
do estádio. O processo de 
cedência dos direitos do 
nome do estádio está muito 
perto da conclusão. O ne-
gócio será realizado com a 
empresa japonesa de pneus 
Yokohama e envolve a en-
trega de dez milhões de eu-

ros por ano, revela o diário 
desportivo O Jogo. A previ-
são é que o contrato tenha 
a duração de dez anos. Re-
corde-se que o clube con-
cretizou um outro acordo 
com a NOS que representa 
um encaixe de 400 milhões 
de euros pela transmissão 
televisiva dos jogos realiza-
dos em casa.

almoço dos aNiveRsaRiaNtes
Na Casa das BeiRas 

A diretoria da Casa das Beiras realizou mais um almoço, 
em homenagem aos seus aniversariantes e, como sem-

pre o público marcou presença dando um verdadeiro show 
de alegria e animação. Detalhes pag. 21

A comunidade portuguesa e luso-brasileira se reuniu, 
mais uma vez para participar e colaborar no almoço be-

neficente em prol da capelinha de Nossa Senhora de Fátima 
no Recreio. Detalhes na pag. 8 e 9

Feijoada da moCidade de
PadRe miguel No aRouCa 

Foi realizada, no último domingo, a tradicional feijoada 
da Mocidade Independente de Padre Miguel com muito 

Samba e animação de diretores e componentes da Escola, 
uma verdadeira explosão de alegria. Detalhes pag. 10

de uma trajetória de cresci-
mento do salário mínimo”, o 
ministro garantiu que “o Go-
verno não deixará de explo-
rar todas as hipóteses para 
que o seu objetivo e o seu 
compromisso com os portu-

gueses e as portuguesas de 
recuperar uma trajetória de 
crescimento do salário pos-
sa também ser suportado 
com um acordo de concerta-
ção social”.

“Faremos todos os esfor-

ços para que isso aconteça, 
mas obviamente que a últi-
ma palavra, como sempre 
aconteceu ao longo da his-
tória do nosso salário mí-
nimo, depende sempre do 
Governo. 

A classificação baseou-
se na comparação do de-
sempenho de 58 países 
que são responsáveis, por 
mais de 90% das emis-
sões mundiais de dióxido 
de carbono atuais, explicou  
Francisco Ferreira, um dos 
300 peritos consultados no 
estudo a organização não-
governamental ambiental 
GermanWatch e da Rede 
Européia de Ação Climática.

“A razão da descida 
desses dez lugares está 
diretamente relacionada 
com as emissões. Fomos 
bastante penalizados em 
relação aos novos dados 

que surgiram da FAO no 
que respeita à desflores-
tação e à degradação da 
floresta. Fomos fortemente 
penalizados pelos incên-
dios que ocorreram em 
2013”, explicou , em Paris, 
Francisco Ferreira.

Por outro lado, Portugal 
foi penalizado em termos 
de eficiência energética 
porque o produto interno 
bruto “até chegou a dimi-
nuir quando da recessão 
econômica”, mas a quan-
tidade de energia utilizada 
não diminuiu ao mesmo 
ritmo, ou seja, não houve 
“ganhos de eficiência”.

cessivas”.
Marcelo prometeu, que, 

se for eleito, nem o Gover-
no de António Costa nem 
os restantes partidos com 
assento parlamentar terão 
descanso: “Como Presiden-
te, dia a dia, acompanharei 
a solidez do Governo. O 
próximo Presidente vai ter 
de estar permanentemente 
em contacto com os mem-
bros do Governo e da oposi-
ção”. Mais: “O Presidente é 
uma parte fundamental que 
deve envolver-se ativamen-
te,  embora discretamente, 
para que os problemas do 
país possam ter resposta”.

Portugal caiu dez Lugares na Luta 
contra Alterações Climáticas

Benfica Muda Nome
do Estádio da Luz

almoço BeNeFiCeNte
No hotel WiNdsoR
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O Tribunal Re-
gional Federal da 3ª 
Região, ao apreciar 
e julgar o HABEAS 
CORPUS nº 0000602-
44.2015.4.03.0000/
SP, suspendeu ação 
penal nº 00131-
8402.2012.403.6105 
em curso no MM Juízo 
da 1ª Vara de Campi-
nas/SP, que manteve 
a denúncia nos autos 
da referida ação que, 
segunda a denúncia, 
os impetrantes su-
postamente estariam 
incursos no art. 2º, II, 
da Lei nº 8.137/90, por 
sete vezes, culminan-
do com a constituição 
de crédito tributário 
relativo ao Imposto de 
Renda no valor princi-
pal de R$ 17.993,95, 
mais juros e multa.

Sustentaram os pa-
cientes que o valor do 
imposto não recolhi-
do, no importe de R$ 
17.993,95, não supera 
o limite máximo de R$ 
20.000,00 que é esta-
belecido pelas Porta-
rias MF nº 75, de 22 de 
março de 2012 e 130, 
ambas do MF.

A tese vencedora no 
HC foi de que o STF, 
conforme preceden-
tes da Primeira e da 
Segunda Turma, tem 
considerado, para ava-
liação do princípio da 
insignificância, o pata-
mar de R$ 20.000,00, 
previsto no art. 20 da 
Lei nº 10.522/2002, 
atualizado pela Porta-

ria nº 75/2012. Apon-
tou, também, que em-
bora o valor total do 
crédito apontado é de 
R$ 35.788,11 (trinta e 
cinco mil setecentos e 
oitenta e oito reais e 
onze centavos, sendo 
R$ 17.993,95 (dezes-
sete mil novecentos e 
noventa e três reais e 
noventa e cinco cen-
tavos)o montante do 
imposto, R$ 4,298,73 
de juros de mora e 
R$ 13.495,43 de mul-
ta, o próprio STJ no 
julgamento do HC nº 
195372/SP, adotou o 
posicionamento no 
sentido de que o ob-
jeto material do delito 
de apropriação indé-
bita previdenciária 
é o valor recolhido e 
não repassado aos 
cofres da Previdência 
e não o valor do dé-
bito tributário inscrito, 
já incluídos os juros 
de mora e a multa, 
transcrevendo pre-
cedentes do STF e 
STJ, concedeu a limi-
nar determinando a 
imediata suspensão 
da ação penal até o 
julgamento do mérito 
pelo colegiado.

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

AÇÃO PENAL É SUSPENSA SE 
TRIBUTO DEVIDO

 FOR MENOR QUE R$ 20.000,00

RobeRto IRIneu MaRInho Recebe a 
oRdeM do Infante doM henRIque

O presidente do Grupo 
Globo, Roberto Irineu Mari-
nho, recebeu uma homena-
gem que veio de Portugal, 
onde as novelas brasileiras 
fazem sucesso.

E essa homenagem foi 
com a entrega de uma das 
mais altas comendas portu-
guesas, a de Grande Oficial 
da Ordem do Infante Dom 
Henrique. A cerimônia foi 
na casa do embaixador de 
Portugal, em Brasília. O 
embaixador Francisco Ri-
beiro Telles lembrou que o 
Grupo Globo tem ajudado, 
ao longo de décadas, a 
aproximar Brasil e Portugal.                                                                                                                       

“Por isso, Roberto, meu 
apreço, o meu reconheci-
mento, o reconhecimento 
do estado português, o re-
conhecimento do presiden-
te da República por tudo 
aquilo que tem feito para 
aproximar os nossos dois 
países”, afirmou o embaixa-
dor de Portugal, Francisco 
Ribeiro Telles.

O embaixador entregou 
a comenda ao presidente 
do Grupo Globo, Roberto 
Irineu Marinho, que lem-
brou as origens da família.

“Tenho enorme admi-
ração por Portugal e laços 
muito fortes, minha família 
veio do Minho. É por isso 
que sempre gosto de dizer, 
como fiz há pouco tempo 
atrás em uma homenagem 
que recebi na Câmara de 
Comércio Brasil-Portugal, 
se sou brasileiro, fui portu-
guês antes, e tenho, como o 
embaixador mencionou, no 
nome a marca dos grandes 
feitos portugueses, sou Ma-

rinho, sou do mar. Quando 
recebo essa condecoração 
hoje, penso nos meus an-
tepassados, penso no meu 
avô, Irineu Marinho, e no 
meu pai, Roberto Marinho, 
que iniciaram essa jornada 
de tantos frutos. Penso na 
minha mãe, Estela, grande 
amante da cultura. Eles, 
que já se foram, me deram 
a base para eu ser quem 
sou. E penso também nos 
meus irmãos, João e José, 
que me ajudam nessa enor-
me tarefa de comandar em-
presa tão querida. Penso na 
minha mulher, Karen, meu 
grande esteio, e penso nos 
meus filhos, Maria Antônia, 
Roberto, Estela e Rafael, 
alegria constante de minha 
vida, não estaria recebendo 
essa homenagem hoje se 
não fossem eles, cada um a 
seu modo”, afirmou Roberto 

Irineu Marinho, presidente 
do Grupo Globo.

A Ordem do Infante Dom 
Henrique foi criada em 1960 
para comemorar o quinto 
centenário da morte dele. 
Dom Henrique viveu entre 
os séculos XIV e XV e foi 
o grande impulsionador da 
era dos descobrimentos 
portugueses. Por isso, ele 
ficou conhecido também 
como “O Navegador”.                                               

O jornalista Roberto 
Marinho, pai de Roberto 
Irineu, recebeu duas vezes 
a comenda, em 1968 e em 
1987. Chefes de estado, 
como o rei Juan Carlos, da 
Espanha, e os ex-presiden-
tes François Mitterrand, da 
França, e Nelson Mandela, 
da África do Sul, também 
estão entre os que recebe-
ram o reconhecimento de 
Portugal.

Roberto Irineu Marinho 
foi escolhido para receber 
a condecoração pelo empe-
nho na divulgação da língua 
e cultura portuguesas em 
escala mundial. E também 
pela defesa da liberdade de 
imprensa.

“Se agi assim, foi por 
pura paixão, paixão por Por-
tugal, seus valores, seus 
feitos, sua gente, a nossa 
língua compartilhada, os 
nossos costumes, e paixão 
por comunicação social. 
Essa atividade que une pes-
soas, países, continentes. 
Sem liberdade de expres-
são, sem jornalismo livre, 
não há democracia, e sem 
democracia, sabemos bem, 
portugueses e brasileiros, 
uma nação não pode de-
senvolver plenamente suas 
potencialidades”, conclui 
Roberto Irineu Marinho.

TAP terá Bilhetes Low-Cost em 
Quase todas as Rotas Europeias
Companhia aérea rea-

valia operações, mas des-
carta corte nos serviços 
de longo curso a partir do 
aeroporto do Porto. Já a 
parceria com a Ryanair 
não é certa, mas pode vir a 
acontecer . A TAP não vai 
seguir o modelo adotado 
pela IAG, dona da British 
Air-ways, e pela Lufthan-
sa e afasta a possibilidade 
de criar uma companhia 
exclusivamente low-cost. 
Mas o ataque à concorrên-
cia vai fazer-se na mesma: 
a companhia portuguesa 
quer segmentar os seus 
aviões em escalões de re-
galias e preços. E estes 
serviços chegarão a quase 
todas as rotas européias da 
TAP. “Parte dos aviões eu-
ropeus vão ser low-cost”, 
anunciou  Fernando Pinto.                                                                                                                                           
  Esta solução, que passará 
por uma reorganização dos 
interiores dos aviões da TAP, 
, parte do princípio de que um 
cliente que paga menos está 
disponível para ter menores 
regalias: nem as refeições a 
bordo nem a bagagem de po-
rão será disponibilizada por 

defeito. Estarão apenas ao 
dispor de quem quiser pagar 
por este tipo de serviços. O 
conforto não será comprome-
tido, mas a localização será 
na parte de trás das aerona-
ves. “Haverá uma parte em 
que vão pagar por tudo. Esta-
mos a mudar a configuração, 
mas vamos oferecer um pro-
duto assim, tal como manter 
o outro de classe econômica, 
porque tem mercado. Tam-
bém vamos manter o execu-
tivo, mas melhorado.”

A segmentação preten-
de dar resposta à necessi-
dade da TAP de ter tarifas 

mais baixas para combater 
a concorrência agressiva 
de companhias como a 
easyJet ou a Ryanair, que 
têm crescido fortemente 
nos últimos anos. Mas não 
haverá na TAP serviços 
unicamente de baixo cus-
to. “Não queremos aviões 
exclusivamente low-cost, 
não temos mercado para 
isso”, garantiu o ges-
tor, contrariando a posi-
ção adotada por algumas 
companhias européias.                                                                                                                                       
       O presidente da TAP 
aproveitou também para 
esclarecer que não existe 

qualquer acordo de code
-share com a Ryanair para o 
longo curso, contrariamente 
ao que afirmou o presiden-
te da low-cost irlandesa. No 
entanto, admitiu que, a ser 
bom para todos, pode vir a 
ser equacionado. Mas ga-
rante que, para já, não há 
qualquer acordo. “Existem 
contatos, mas não decidi-
mos nada.”

E, se nesta matéria po-
derá haver espaço para ne-
gociar, o CEO da TAP foi já 
irredutível quando questio-
nado sobre a possibilidade 
de a companhia aérea vir a 
cortar vôos de longo curso 
com saída do Porto. “Não 
confirmamos, não existe 
isso”, garantiu. A TAP realiza 
semanalmente quatro vôos 
de longo curso com saída do 
Aeroporto Francisco Sá Car-
neiro, de um total de 41 vôos.                                                                                                                              
“Em Lisboa estamos fortes e 
serenos, no Porto temos de 
ver qual é a estratégia para 
podermos consolidar. O Por-
to tem um enorme volume 
de mercado. O Porto destina 
226 milhões para a TAP, é 
muito importante.”

Portugal entre os 10 
Melhores do Mundo no 

Ensino Científico Nanotecnologia

Portugal está entre os 
10 melhores países mun-
diais ao nível do ensino 
científico. A conclusão é 
de um estudo da Organi-
zação para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) já divulgado. 
A OCDE avaliou os cursos 
nesta área em 40 dos paí-
ses mais desenvolvidos e 
reúne dados até 2012. Por-
tugal ocupa a décima po-
sição, com 25% dos seus 
estudantes licenciados na 
área de ciência, tecnologia, 

engenharia e matemática. 
O país também destacado 
pela mais alta percentagem 
de doutorados (72%) que 
trabalham na área da edu-
cação nos 40 países que 
fazem parte do relatório  
“Science, Technology and 
Industry Scoreboard 2015” 
e citado pelo portal Busi-
ness Insider.   O ranking é 
liderado pela Coreia do Sul, 
com 32% dos estudantes 
licenciados nesta área, se-
guida pela Alemanha (31%) 
e pela Suécia (28%). 

Sobrinho Simões é o Patologista mais Influente do Mundo
“É evidente que fiquei 

muito contente  por ser uma 
votação entre pares, de todo 
o mundo, em que há 100 no-
meados e muitas das pesso-
as são patologistas que eu 
admiro imenso”, afirmou , no 
dia em que foi conhecida a 
publicação da primeira lista 
dos 100 patologistas mais 
influentes do mundo pela 
revista “The Pathologist”.                                                                                                                                    
  Questionado sobre a im-
portância desta votação para 
a patologia portuguesa, o 
investigador disse que há 
poucos patologistas em Por-
tugal e “cada vez em menor 
número porque é uma espe-
cialidade muito difícil, não se 
ganha muito bem e é muito 
exigente”.

“E, portanto, a visibilida-
de da patologia dada agora 

por esta eleição e sendo em 
Portugal e sendo a primeira 
vez, essa noção de que nós 
somos capazes de compe-
tir internacionalmente e de 
ser conhecidos torna inte-
ressante a profissão para 
jovens médicos quando es-
tão a escolher a profissão e 
esperamos que isto possa 
ser usado como chamariz 
para aumentar o recruta-
mento de bons patologistas”, 
acrescentou. Entre as frases 
dos eleitores sobre o médi-
co português selecionadas 
pela revista pode ler-se que 
Sobrinho Simões “contribuiu 
mais do que qualquer outra 
pessoa para a visibilidade da 
patologia na Europa” e que 
é  “um cientista proeminente 
de um pequeno país, funda-
dor de uma instituição proe-

minente e faz a  diferença, 
sem sair do seu país”. O 
professor da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto  sublinhou que 
ganhou  “muitos votos a 
partir da Turquia, da Romê-
nia, da Sérvia, do Brasil, da 
Colômbia”, por exemplo, 
por serem países de onde 
provêm muitos patologistas 

que passam pelo IPATI-
MUP e pela FMUP, locais 
“de acolhimento de patolo-
gistas de muitos sítios”. Na 
lista há outros dois nomes 
ligados ao IPATIMUP como 
o da também antiga presi-
dente da Sociedade Euro-
péia de Patologia Fátima 
Carneiro e o de Jorge Reis 
Filho.
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Notas.. ...e mais

PÊNDULO Gonçalo RamiresPortugal Cada vez mais na 
moda para estrangeiros

Portugal não tem atraído apenas os estrangeiros que 
aproveitam umas férias para o visitarem. Além das viagens 
turísticas, muitos são os cidadãos de várias nacionalidades 
que escolhem o nosso país para passarem parte do seu 
tempo durante o ano. E são vários os incentivos oferecidos 
para quem compra casa em Portugal. Só os franceses já 
são cerca de 20 mil que, até ao final deste ano, optam por 
viver em Portugal parte do tempo e beneficiam do regime 
fiscal especial dos Residentes Não Habituais. Programas 
como as autorizações de residência para atividade de in-
vestimento, o visto gold e o regime fiscal especial dos 
Residentes Não Habituais constituíram um forte incentivo 
para que contribuintes de elevados rendimentos fizessem 
de Portugal um destino de investimento preferencial. Só o 
programa de ARI atribuiu 2.502 autorizações de residência 
até hoje. Segundo os advogados Francisco Melo, Michel-
le da Silva Pinto e Sabrina Amorim, da sociedade Sousa 
Guedes, Oliveira Couto & Associados, os requerentes de 
ARI que pretendam investir (com exceção da transferên-
cia de capitais no valor mínimo de um milhão de euros) 
em territórios de baixa densidade populacional, beneficia-
rão de uma redução de 20% nos limites mínimos de in-
vestimento. E os investidores que alterem a sua residência 
fiscal para Portugal, beneficiam do regime fiscal especial 
dos Residentes Não Habituais. «Este regime, com elevado 
sucesso junto de franceses, belgas e suíços – países onde 
Portugal registra significativas comunidades de emigrantes 
–, consagra um regime fiscal especial, durante dez anos, 
aplicável às pessoas tanto portuguesas como  estrangei-
ras, que não tenham sido residentes fiscais em Portugal 
em qualquer dos cinco anos anteriores, e adquiram essa 
qualidade de residentes fiscais em Portugal de acordo 
com o conceito de residência fiscal, para efeitos de direi-
to português», explicam os advogados. Este regime prevê 
a tributação a uma taxa fixa de 20% (acrescida de sobre-
taxa extraordinária de 3,5%) dos rendimentos do trabalho 
dependente ou independente – em atividades de «elevado 
valor acrescentado» (arquitetos, engenheiros, médicos e 
dentistas, professores universitários, biólogos, programa-
dores informáticos, atividades de investigação ou quadros 

superiores de empresas) – auferidos em Portugal, 
bem como a isenção de tributação de rendimentos 
de fonte estrangeira, verificadas algumas condições. 
«A atração deste regime resulta evidente quando os 
restantes residentes fiscais em Portugal, no limite, po-
derão ser tributados a uma taxa máxima de 56,5%! 
Ao tornar-se residente fiscal em Portugal, o residente 
não habitual deverá ter ainda em conta que não existe 
imposto sobre a riqueza em Portugal, assim como não 
existe imposto sobre a doação/herança de bens para 
familiares diretos (cônjuge ou unido de fato, filhos ou 
pais)», adiantam os especialistas. Apesar do sucesso 
gerado pelo programa das autorizações de residência 
para atividade de investimento ou pelo regime fiscal 
especial dos Residentes Não Habituais, há especiais 
cuidados a ter que requerem o devido aconselhamen-
to legal. «Pensamos, por exemplo, na eventualidade 
de a autorização de residência não ser renovada no 
prazo legalmente estipulado (60 dias), ou no caso de 
o regime dos Residentes Não Habituais colidir com a 
pretensão do estado de residência fiscal originário em 
tributar o residente não habitual ainda na qualidade 
de residente desse estado», concluem os advogados.

madeira e algarve já estão Quase esgotados

Portugal fica em 11º lugar na União Européia
Portugal está entre os países da União Européia com 
salários mínimos mensais entre os 500 e os 1.000 
euros, ficando a meio da tabela, na 11ª posição, com 
uma remuneração mínima de 589 euros por mês.
Ministro da Agricultura preocupado com baixa 
execução dos fundos comunitários
O ministro da Agricultura manifestou a sua preocu-
pação com o baixo grau de execução do novo qua-
dro comunitário, que em Setembro se fixava nos 9%, 
destacando que o país “não se pode dar ao luxo” de 
desperdiçar estes fundos.
Vistos Gold: Autorizações abrandam para 72 em 
Novembro
A concessão de vistos ‘gold’ abrandou em Novem-
bro, face a Outubro, totalizando 72 Autorizações de 
Residência para a atividade de Investimento (ARI), 
num investimento de 45,4 milhões de euros, divulgou 
o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Eurogrupo prevê discutir projeto orçamental de 
Portugal a 11 de Fevereiro
O Eurogrupo prevê avaliar o projeto orçamental por-
tuguês para 2016 na sua reunião de 11 de Fevereiro, 
pois espera receber o documento no início de Janei-
ro, mas depois terá ainda que aguardar pelo parecer 
da Comissão Européia.
PSD e CDS-PP querem alargar beneficiários 
de pensão especial por invalidez
PSD e CDS-PP apresentarão na próxima semana 

Operadores turísticos confirmam aumento nos desti-
nos nacionais. Brasil, Caríbe e neve também estão entre 
os mais escolhidos. Depois de um ano de crescimento 
para o setor do turismo, as expectativas para o Natal e 
fim de ano são igualmente de aumento da procura. Há 
sinais animadores: Algarve, Madeira e Açores estão qua-
se esgotados. O Brasil voltou a ser um destino  para a 
passagem de ano. “As nossas previsões apontam para 
uma subida na taxa de ocupação de cinco pontos per-
centuais, idêntico aumento das receitas em relação ao 
ano passado. Esta é uma subida em linha com o que se 
tem registrado ao longo de todo o ano”, refere Elidérico 
Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos do Algarve . Em ano de recuperação 

econômica, de épocas festivas em fins de semana, 
seria natural que o Algarve reforçasse o seu lugar 
“como destino preferido dos portugueses”, nesta al-
tura do ano.  “O Algarve é um destino mais em conta 
do que os seus rivais e o fato de a passagem de ano 
ser durante o fim de semana faz que as pessoas 
aumentem os dias de estada nos hotéis”, aponta o 
dirigente. Do lado das viagens, a procura também 
deixa satisfeitas as agências. “Temos registrado um 
crescimento moderado, mais no fim de ano do que 
no Natal, que é uma época mais de viagens para 
estar com a família”, refere Alberto Machado, porta-
voz da Abreu. O maior crescimento está “no destino 
lusófono com o Algarve, Madeira e Açores no topo 
e depois Douro, Centro e Alentejo, numa segunda li-
nha”. Para o estrangeiro, “notou-se um crescimento 
relevante das viagens para o Brasil e também para 
o Caribe”. O aumento do interesse tem que ver “com 
o aumento da competitividade do destino”, que tem 
viagens mais baratas e a desvalorização da moeda 
brasileira. “Nas viagens para Espanha, a procura é 
para as estâncias de neve”, aponta Alberto Macha-
do. Mantém-se a procura para Cabo Verde, que se 
tem mantido “um destino muito consolidado para o 
réveillon, nos últimos sete anos”. A Agência Abreu 
sublinha que as vendas estão a correr bem e que 
“ainda há alguma hotelaria nacional para vender, 
mas está tudo bem encaminhado para que esgote 
totalmente”.

uma alteração às regras de atribuição da pensão 
especial por invalidez para alargar o número de pa-
cientes a que se aplica, disse à Lusa o deputado 
centrista Filipe Lobo D’Ávila.  
Dois terços dos contribuintes pagaram... 
67 cêntimos de sobretaxa
Em 2014, as famílias pagaram 930,8 milhões 
de euros a título de sobretaxa de IRS, mas 
este valor foi pago de forma muito assimétrica. 
Um sistema gradual de descida como o que a 
esquerda está a negociar implica que a “clas-
se média” tenha um alívio inferior ao prometi-
do pelo PS.
Governo afasta abolição de pedágios 
O Executivo de António Costa está disponível 
para estudar a introdução de descontos nos pe-
dágios em algumas regiões, mas não admite pôr 
fim à cobrança. Apesar da pressão no Parlamen-
to, não é expectável que tome decisões no curto 
prazo.
Energia solar vai crescer 20 vezes nos 
próximos anos em Portugal
Depois da energia hídrica e eólica, Portugal tem 
de começar a olhar para a energia solar. Apesar 
de ser um dos países com mais insolação na 
Europa, Portugal está na cauda dos países pro-
dutores. A capacidade instalada deverá crescer 
1.900% até 2030. O setor pede ao Governo de-
finição de regras para o grande solar.

taP e PoRto
O Presidente da Câmara 

Municipal do Porto, Rui Mo-
reira, informou que a TAP 
pretenderia acabar com os 
vôos de longo percurso a 
partir do aeroporto Francisco 
Sá Carneiro, no Porto.

A empresa, no entanto, 
desmentiu a notícia. Seria 
um absurdo.

CHoCaLHos
A UNESCO distinguiu o 

chocalho como “Patrimônio 
Imaterial da Humanidade”. 
No ano passado também do 
Alentejo foi considerado o 
canto regional.

NataL
Estamos a chegar ao Na-

tal e esta é a quadra em que 
abrimos mais o coração para 
ajudar os que precisam, para 
nos solidarizarmos com os 
que sofrem, para dar uma 
boa nova aos velhinhos e 
para fazer sorrir as crianças.

Para nossa casa já enco-
mendamos tudo para a ceia 
– o bacalhau e o pernil, o 
pão das rabanadas e as cas-
tanhas portuguesas, o vinho 
e a aletria, os figos e os fi-
lhoses. Como todos os anos, 
a família estará reunida e o 
espírito de Natal far-nos-á 
esquecer as tristezas e as 
aflições, os problemas e os 
desencontros.

Ouvimos os cânticos de 
Belém – vêm os Reis do 
Oriente, os pastores apro-
ximam-se do Presépio, Ma-
ria vai dar à luz o Salvador 
do mundo e S. José sorrirá 
apoiado no seu cajado.

Natal feliz para todos.

LaR
Nesta semana, os velhi-

nhos do “Lar D. Pedro V” 
receberam a visita de 150 
alunos da Escola Tia Sônia 
Crispiniano, que funciona 
perto do Lar.

Foi uma festa para todos: 
roupas e brinquedos ofereci-
dos pela Caixa de Socorros 
D. Pedro V e iguarias do Na-
tal para as crianças e os ve-
lhinhos.

Na Ladeira dos Tabaja-
ras ouviram-se preces pelos 
portugueses benfeitores – e 
a pobreza do morro cantou. 
“Deus seja louvado” ...

ReaL GaBiNete
Na “Veja – Rio” desta se-

mana, na reportagem que 
aponta 11 personalidades 
que brilharam em 2015, Mar-
cos Pereira foi indicado como 
o contemplado no painel de 
“Negócios”. E a sua foto apa-
rece tendo ao fundo  da pá-
gina, como ilustração, a sede 
do Real Gabinete Português 
de Leitura.

FUTEBOL PORTUGUÊS
“Benfica”, “Porto” e “Spor-

ting” ganharam no último fim 
de semana e, portanto, a 
classificação dos primeiros 
lugares manteve-se a mes-
ma. A “briga” é de palavras 
entre os dirigentes do “Spor-
ting” e o “Benfica”.

Ao que foi noticiado os 
“encarnados” negociaram 
por 10 anos os direitos tele-
visivos. O contrato assinado 
com a “NOS” prevê o paga-
mento de 400 milhões de eu-
ros.

PoRtaGeNs
Antes das eleições os par-

tidos da oposição ao governo 
defendiam o fim das porta-
gens na “Via do Infante”, no 
Algarve.

Mas agora quando, os ha-
bitantes reivindicam a aboli-
ção da taxa, com o apoio dos 
comunistas e do “Bloco”, o 
governo socialista hesita em 
abolir as portagens e alega 
que os técnicos vão estudar 
o assunto.

É sempre assim...

tRisteZa VasCaÍNa
No 2º turno bem que o 

nosso “Vasco” reagiu contra 
o fiasco que foi o primeiro, 
quando o desempenho da 
equipe foi muito ruim. Mas já 
não deu para ficar na 1ª divi-
são – e pela 3ª vez o clube da 
Cruz de Malta foi rebaixado.

Agora, temos de nos unir 
– toda a família vascaína – 
para retornar de novo à elite 
do futebol brasileiro. Esse é 
o lugar do “Vasco da Gama”.

NoVo GoVeRNo
Em Portugal tomou posse 

o novo governo liderado pelo 
Dr. António Costa, que resul-
tou da maioria parlamentar 
constituída pela coligação do 
Partido Socialista com o Par-
tido Comunista, o “Bloco da 
Esquerda” e o Partido Verde. 
Passaram a ser oposição em 
São Bento o Partido Social 
Democrata e o CDS que es-
tiveram à frente do governo 
nos últimos quatro anos e 
enfrentaram grandes dificul-
dades e desafios para evitar 
a bancarrota e a quebradeira 
do país. Como os eleitores 
em 4 de outubro não deram a 
maioria absoluta à coligação, 
a mudança era inevitável.

Não só o país, mas tam-
bém os parceiros da União 
Européia estão com algu-
mas preocupações por causa 
destas mudanças na política 
portuguesa. E os temores de-
correm, sobretudo, da parti-
cipação no governo dos dois 
partidos radicais de esquer-
da – o Comunista e o Bloco 
– que, para começo de con-
versa, defendem a saída de 
Portugal da União Européia. 
Embora não passe de retórica 
do bota-abaixo, e os próprios 
socialistas nem levem isso 
muito em consideração, não 
deixa de ser incômodo para 
as tratativas em Bruxelas de 
um governo que se apóia no 
Parlamento em partidos que, 
no fundo, defendem a saída 
do país da União Européia.

FECHO
Uma lágrima de alegria que 

desce pelo rosto de uma velhi-
nha; uma prece que ouvimos 
de um doente; um sorriso que 
ganhamos de uma criança – 
que Natal feliz vamos ter.
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Notícias
de Oeiras

A Câmara de Oeiras 
informou que vai instalar 
uma cadeira elevatória 
para uma munícipio com 
81 anos e mobilidade re-
duzida e realizar um en-
contro para alertar para a 
importância da emprega-
bilidade das pessoas com 
deficiência

Para assinalar o Dia 
Internacional da Defici-

ência, na quinta-feira, a 
autarquia vai promover, 
no Auditório da Bibliote-
ca Municipal de Oeiras, o 
encontro “Caminhos para 
a Inclusão Profissional - 
Horizontes de uma Reali-
dade”, que contará com a 
participação de empresas 
e instituições de diferentes 
áreas de atividade. 

Assinala Dia 
Internacional 

da Pessoa com 
Deficiência

mArco De cAnAveses

cAstelo De PAIvA

PenAfIel

borbA

Regiões & Províncias

As ruas da cidade de 
Marco de Canaveses ilumi-
naram-se no dia 1 de dezem-
bro, assinalando o início da 
quadra festiva para a cidade 
e o comércio local. Além das 
habituais iluminações junto à 
ponte de Canaveses e à Pon-
te Duarte Pacheco, no Torrão, 
este ano as ornamentações 
natalícias foram alargadas às 
principais ruas e avenidas do 
centro da cidade. Apesar do 
esforço acrescido, a nível fi-
nanceiro, para a Câmara Mu-
nicipal, o presidente Manuel 
Moreira considera que “vale a 
pena apostar na cor, na magia 
e na luz, tão próprias desta 

Iluminação De natal Anima As ruas Da cidade
época que estamos a viver, 
proporcionando momentos de 
felicidade e de fraternidade, 
trazendo mais vida até ao cen-
tro histórico da cidade, outra 
dinâmica e maior atratividade”. 
Simultaneamente, e numa ini-
ciativa conjunta entre a Câ-
mara Municipal, a Associação 
Empresarial do Marco e a Jun-
ta de Freguesia do Marco, foi 
preparado todo programa de 
Natal “diversificado, animado 
e para todas as idades”, clas-
sificou a autarquia. Nas ruas 
pode ainda ouvir-se animação 
sonora. As iluminações vão 
permanecer acesas até 6 de 
janeiro de 2016, dia de Reis.

A Banda de Música dos 
Mineiros do Pejão conquistou 
recentemente o 1.º Lugar da 
1.ª Seção do II Concurso In-
ternacional de Bandas ‘Filar-
monia D’Ouro’, uma iniciativa 
que decorreu no passado fim 
de semana no Grande Auditó-
rio do Europarque, tendo obti-
do 388 pontos em 400 possí-
veis. Também o seu Maestro 
Francisco Moreira foi distin-
guido com o prêmio Batuta 
de Ouro, para o maestro com 
melhor desempenho.

O presidente da edilidade 
Gonçalo Rocha já se con-
gratulou pelo êxito alcançado 
pela filarmônica paivense, 
realçando com orgulho o seu 
prestígio, considerando por 
isso que este prêmio “é um 
justo reconhecimento pelo 
brilhante percurso que esta 
banda de música tem conse-
guido ao longo de décadas”. 
Por isso, louvou a “dedicação 
e brio de toda a família Pejão, 

banda De música Dos mineiros Do
Pejão vence concurso Internacional

que trabalha com empenho 
para esta causa, desde di-
retores, maestro, músicos e 
outros colaboradores e sim-
patizantes”.

Neste concurso interna-
cional, na qual participaram 
12 filarmônicas, a Banda de 
Musica dos Mineiros do Pe-
jão concorreu à 1ª seção, a 
par da Banda da Amizade e 
da Banda Sinfônica de Avei-

ro, sendo ‘The Big Bang’, de 
Bert Appermont, a peça de in-
terpretação obrigatória, com o 
júri a ser constituído por Bert 
Appermont (Bélgica), Paulo 
Melo (Brasil), Alberto Roque 
(Portugal), Carlos Marques 
(Portugal) e Paulo Martins 
(Portugal).

Por outro lado, a Banda 
dos Mineiros do Pejão parti-
cipou e protagonizou uma ex-

celente prestação, no último 
fim de semana de novembro, 
no III Festival Internacional de 
Bandas de Música, que pelo 
terceiro ano consecutivo é 
promovido pela Banda Sinfô-
nica Portuguesa, em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Gondomar e que decorreu no 
Pavilhão Multiusos daquela ci-
dade. O evento, que teve en-
trada livre e que ocupou duas 
tardes, contou com a partici-
pação da Orquestra Filarmô-
nica 12 de Abril, de Travassô, 
Águeda, da Orquestra de So-
pro e Percussão da Academia 
de Música de Costa Cabral, 
do Porto, da Banda de Músi-
ca de Belinho, de Esposende, 
da Banda Espanhola Union 
Musical de Valladares, da So-
ciedade Filarmônica de Cres-
tuma, de Vila Nova de Gaia, 
da Banda de Música dos Mi-
neiros do Pejão, de Castelo 
de Paiva, e da Banda Musical 
de Melres, de Gondomar.      

Tendo como o objetivo 
“expandir e promover o aco-
lhimento de turistas em Pe-
nafiel”, o município assinou 
um protocolo de cooperação 
com a companhia de cruzei-
ros fluviais, Croisieurope.

Numa primeira fase, a 
Croisieurope vai promover e 
dinamizar a visita de grupos 
organizados de turistas à 
cidade de Penafiel, ao Mu-
seu Municipal de Penafiel e 
à Quinta da Aveleda. Visitas 
que serão sempre acompa-
nhadas por guias intérpretes 
oficiais e legalmente creden-
ciados informou a autarquia.

“Pela primeira vez, Pena-
fiel vai receber turistas que 
viajam pelo Rio Douro. Atra-
vés do protocolo assinado 
com a Croisieurope, esta par-
ceria vai permitir marcar Pe-

nafiel, mais propriamente o 
cais de Entre-os-Rios, como 
paragem obrigatória dos tu-
ristas que viajam nos barcos 
da Croisieurope, vindos de 
vários pontos da Europa”, 
afirmou Antonino de Sousa, 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Penafiel, acrescen-
tando “Pretendemos aco-
lhê-los e promover todos os 
pontos de interesse turístico 
que Penafiel tem para ofere-
cer”.

Para o presidente trata-
se de “um protocolo extre-
mamente importante e ver-
dadeiramente histórico para 
Penafiel. Era um objetivo que 
tínhamos desde o primeiro 
dia do nosso mandato, por-
que acreditamos que o nosso 
município tem um grande po-
tencial turístico.”

O Município de Borba vai 
assinalar a época natalícia 
com um conjunto de ativida-
des que vão decorrer entre os 
dias 08 de dezembro e 06 de 
janeiro. No Celeiro da Cultura 
estará patente ao público o 
Presépio Animado, da autoria 
de José Grego e Rosa Aparí-
cio, composto por várias cen-
tenas de representações em 
movimento, com motivos alu-
sivos ao Natal e a profissões 
tradicionais da região, entre 
muitas outras figuras. Este 
presépio poderá ser visitado 
todos os dias entre as 10.00 e 
as 12.30 horas e das 14.30 às 
19.00 horas, com entrada gra-
tuita, entre 08 de dezembro e 
06 de janeiro. Pelo centro his-
tórico, o Presépio de Rua com 
imagens em tamanho real ela-
boradas pelo Município, conta-
rá com a tradicional recriação 
do presépio e o nascimento de 
Jesus, acompanhada por di-
versas imagens de profissões 
tradicionais no concelho e na 
região. Uma forma de recordar 

e preservar a memória de ativi-
dades que foram o ganha-pão 
de muitas famílias borbenses 
e que se têm vindo a perder. 
Um presépio para ver entre 08 
de dezembro e 06 de janeiro, 
complementado com as ilumi-
nações que alegram o centro 
histórico e promovem o co-
mércio tradicional. Nos dias 
11, 12 e 13 de dezembro, o 
Pavilhão de Eventos recebe a 
atividade “É Natal em Borba”, 
com muita animação e alegria 
para os mais jovens. Entre as 
10.00 e as 19.00 horas, have-
rá carrossel, insufláveis, rota 
do livro, carrinhos a pedal, 
pinturas faciais e modelagem 
de balões, ateliers e oficinas 
temáticas, cenários e madeiro 
de Natal, passeio dos gorros 
de Natal, feirinha de artesa-
nato, espetáculos e muitas 
surpresas, com entrada gra-
tuita. A autarquia associa-se 
ainda às juntas de freguesia 
do concelho na organização 
das tradicionais festas de Na-
tal do Idoso.

Parceria com companhia 
De cruzeiros fluviais

Pretende Atrair turistas Que 
viajam Pelo rio Douro

Animação e Presépios
no natal em borba

PsP Distribui Pulseiras
com códigos de

Identificação para Idosos

A PSP começou a dis-
tribuir pulseiras “com có-
digos de identificação” 
para ajudar a encontrar 
pessoas, principalmente 
idosos ou com problemas 
de orientação, ao abrigo 
do programa “Estou Aqui”, 
que já existe há quatro 
anos para crianças.

Na primeira fase do 
programa, que se prolonga 
até 31 de maio de 2016, 
vão estar abrangidas as 
pessoas ligadas às enti-
dades parceiras da Polí-
cia neste projeto, ou seja, 
Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa, Fundação 
Liga, Associação Alzhei-
mer Portugal e entidades 
envolvidas no Programa 
Significativo Azul da PSP.

O porta-voz da PSP, 
subintendente Paulo Flor, 
disse que o programa 
‘Estou Aqui Adultos’ vai 
funcionar até maio numa 
fase experimental, estan-
do inicialmente previsto a 
distribuição de cinco mil 
pulseiras.

Paulo Flor adiantou que 
qualquer adulto pode pedir 
a pulseira, não necessitan-
do de sofrer de qualquer 
tipo de patologia, apesar 
de ser mais dirigida a ido-
sos ou pessoas com defici-
ência ou Alzheimer.

O porta-voz da Polí-
cia de Segurança Pública 
afirmou que o programa 
foi alargado aos adultos, 
tendo em conta as muitas 
situações que a PSP en-
contra, sobretudo durante 

a noite, de pessoas deso-
rientadas na via pública.

Segundo a PSP, “trata-
se de um projeto inovador 
que pretende proporcionar 
uma mais fácil identifica-
ção de pessoas que so-
fram algum tipo de deso-
rientação na via pública, 
ainda que momentânea, e 
um reencontro célere com 
os familiares ou amigos in-
dicados na inscrição”.

O programa ‘Estou 
Aqui’ foi usado nos últimos 
quatro anos com crianças, 
sobretudo nos meses de 
verão, alcançando este 
ano, as mais de 50 mil pul-
seiras distribuídas.

 Para aderir ao projeto, 
é necessário fazer uma 
pré-inscrição na página 
https://estouaqui.mai.gov.
pt/, seguir os passos indi-
cados e levantar a pulseira 
na esquadra selecionada 
após entrega de termo de 
responsabilidade assina-
do, podendo o registRo ser 
feito a partir de hoje.

 A PSP indica que os 
utilizadores têm acesso a 
uma pulseira de tom neu-
tro, sem qualquer inscri-
ção ou logotipo, na qual 
será aposta uma pequena 
chapa metálica com um 
código alfanumérico, para 
salvaguardar a privacida-
de e os dados pessoais da 
pessoa em causa.

 Paulo Flor garantiu que 
todo o processo recebeu 
uma autorização formal da 
Comissão Nacional de Pro-
teção de Dados (CNPD).
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Regiões & Províncias
póvoa de lanhoso

santa maria da feira

ala

A 12 de dezembro, na 
Galeria Municipal D. Di-
nis, vai abrir ao público 
a IX Exposição de Pre-
sépios de Artesãos de 
Estremoz.

Esta mostra, que já é 
uma referência no Alen-
tejo, contará com mais 
de 30 Presépios, produ-
zidos em diversos ma-
teriais, pelos artesãos 
Afonso Ginja, António 
Moreira, Duarte Catela, 
Fátima Borralho, Fátima 
Lopes, Francisca Car-
reiras, Guilhermina Mal-
donado, Irmãs Flores, 
Isabel Pires, Jorge Car-
rapiço, Jorge da Concei-
ção, José Vinagre, Ma-
nuel Miranda, Manuel 
Serrano, Maria José 
Camões, Pedro Cravo, 
Ricardo Fonseca, Ro-
berto Carreiras, Susana 

iX exposição de
presépios de

artesãos de estremoz

Cunha, Valter Cavaco e 
Zulmira Cavaco.

A exposição vai estar 
patente, até 9 de janeiro 
de 2016, de terça-feira 
a sábado, com entrada 
gratuita, sendo uma or-
ganização da Câmara 
Municipal de Estremoz, 
através do Museu Muni-
cipal Prof. Joaquim Ver-
melho.

No âmbito das come-
morações do Dia da Flo-
resta Autóctone, a Câma-
ra Municipal da Póvoa de 
Lanhoso deu início a um 
projeto de educação am-
biental e de valorização 
paisagística da Serra do 
Carvalho.

Desta forma, através 
do Centro de Interpreta-
ção do Carvalho de Cal-
vos e em conjunto com os 
Clubes da Floresta da EB 
2,3 Prof. Gonçalo Sam-
paio, da Escola Secun-
dária e da EBI do Ave foi 
possível plantar cerca de 
30 carvalhos alvarinhos 
no primeiro parque da 
Serra do Carvalho, que 
é atravessada, recorde-
se, pela estrada nacional 
103, via rodoviária que 
permite a ligação a Braga 
e ao Gerês, por exemplo.

Os alunos participa-
ram ativamente nos tra-
balhos de plantação e, 
no final, foram brindados 
com a cédula da árvore 
para cada um. Este docu-
mento servirá para cada 
um dos alunos fazer re-

Câmara Municipal Refloresta
a serra do Carvalho

gistros e acompanhar o 
crescimento do seu car-
valho ao longo do tempo, 
sendo que os Clubes da 
Floresta das escolas do 
concelho ficaram a ser 
“padrinhos” daquele par-
que na serra do Carva-
lho. Nesta primeira inter-
venção, participaram 52 
alunos acompanhados 
de quatro professores.

O projeto de educa-
ção ambiental e valori-
zação paisagística da 
Serra do Carvalho tem 
por objetivos valorizar a 
paisagem da rede viária 
e dos parques da Serra 

do Carvalho, privilegian-
do-se a plantação de car-
valhos alvarinhos nesta 
zona, aumentando assim 
a importância ecológica 
e paisagística destes es-
paços através da diversi-
dade da vegetação e da 
fauna silvestre que estes 
parques podem albergar.

Este será um proje-
to a longo prazo, pois a 
monitorização da evolu-
ção dos parques terá de 
continuar e, anualmen-
te, serão plantados mais 
exemplares, ajudando a 
recuperar um patrimônio 
natural que outrora era 

mais abundante nestes 
espaços naturais.

A Serra do Carvalho 
designa-se assim, pois 
no passado, foi constitu-
ída por diversos maciços 
arbóreos de carvalhos. 
Depois da construção da 
rede viária, alguns dos 
parques perderam um 
grande número de exem-
plares. Depois da recente 
transferência de compe-
tência das Infraestruturas 
de Portugal para o muni-
cípio, estes parques po-
dem agora ter esta valo-
rização ambiental.

De lembrar ainda que, 
na Península Ibérica, ce-
lebra-se a 23 de novem-
bro o Dia da Floresta 
Autóctone, data que foi 
estabelecida para pro-
mover a divulgação da 
importância da conserva-
ção das florestas naturais, 
apresentando-se simul-
taneamente como um dia 
mais adaptado às condi-
ções climatéricas de Por-
tugal e Espanha para se 
proceder à sementeira ou 
plantação de árvores.

De 5 de Dezembro a 
3 de Janeiro, Perlim volta 
a ganhar vida na Quinta 
do Castelo. Esta é a 8.ª 
edição em que as portas 
se abrem para encantar 
o público com a Quinta 
de Sonhos. Há espetá-
culos de grande formato 
em que “a alegria, a mu-
sicalidade e a excelência 
dos cenários” são o ponto 
de ordem. Haverá diaria-
mente um espetáculo que 
conta a história de Perlim 
e dos seus habitantes, ao 

Cowboys, super-heróis
e muita magia no perlim

som do tema musical “Era 
uma vez em Perlinês”, que 
terá como pano de fundo 

o lago, a gruta e a encosta 
da Árvore do Amor.

Nos espetáculos desta-

ca-se o musical “ÓPERA-
ção P”, com a magia das 
árias de Ópera de Mozart 
a Verdi; e a reinterpreta-
ção de um dos mais em-
blemáticos contos infantis, 
o João Pé de Feijão. Um 
dos momentos mágicos 
ao entrar as em Perlim co-
meça… Bempem-vinpin-
dospos apa Perlim!!! As 
mascotes contam a sua 
história ao som da música 
“Era uma vez em Perlinês” 
numa dança que “agarra” 
miúdos e graúdos.

A iluminação e as ativi-
dades de Natal na Guarda 
vão custar quase 400 mil 
euros. É quase o dobro 
do investimento previsto 
para a cidade do Porto, 
onde se destaca um pi-
nheiro de 26 metros de al-
tura, duas pistas de gelo e 
a iluminação de 40 ruas e 

praças da cidade. Em Vi-
seu a época natalícia vai 
custar 150 mil euros, um 
orçamento considerado 
“modesto” com 300 even-
tos. O autarca viseense 
quer que este ano Viseu 
“consolide o seu estatuto 
de cidade de Natal e de 
destino de ano novo”.

guarda

vai gastar quase o dobro
do porto com o natal
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A VIA DA 
CORRUPÇÃO

Santos.
Apesar da repressão con-

tra os opositores do regime, 
as preocupações em Luanda 
são cada vez maiores não só 
para conter as reações popu-
lares como também para co-
brir os desequilíbrios causa-
dos pela quebra nas receitas 
provenientes das exportações 
principalmente de petróleo.

Já em Portugal, depois 
dos escândalos do governo 
de José Sócrates – o Primei-
ro-Ministro que esteve preso 
e ainda continua com tornoze-
leira à espera do julgamento – 
tomou posse um novo Execu-
tivo, formado graças à maioria 
parlamentar dos partidos de 
esquerda. E a esta altura são 
muitas as incertezas sobre os 
rumos que o país irá tomar 
sob a nova liderança do Pri-
meiro-Ministro António Costa. 
Ou dá uma guinada à esquer-
da, para atender as exigên-
cias dos comunistas, “bloquis-
tas” e “verdes”, ou continuará 
a seguir as diretivas da União 
Europeia e a bater-se por uma 
taxa de desemprego menor e 
pelo equilíbrio das contas pú-
blicas.

Em síntese, os três paí-
ses lusófonos (para focarmos 
só os três e deixar de lado a 
pobreza da Guiné-Bissau e os 
dramas de Moçambique) su-
biram na escala da corrupção 
e enfrentam desafios que de-
correm de políticas perversas 
que precisam ser revistas e 
modificadas com urgência.

Não se culpe a História, 
nem se jogue sobre as insti-
tuições democráticas a cau-
sa dos erros administrativos, 
dos desvios e das fraudes, 
da desfaçatez e do cinismo 
dos maus políticos e dos ad-
ministradores sem ética. Os 
corruptos avançaram sem es-
crúpulos sobre o que era do 
povo. E não tiveram limites. 
Foi um autêntico fartar, vilana-
gem. Encheram a pança. Só 
não conseguiram acabar com 
a dignidade dos cidadãos..

A. Gomes da Costa 

É uma coincidência triste: 
os três principais países de 
Língua Portuguesa – o Brasil, 
Portugal e Angola – estão a 
sofrer as consequências da 
corrupção que nos últimos 
anos se alastrou não só por 
alguns condutos oficiais mas 
também por empresas liga-
das ao Estado.

No Brasil, parece não ter 
fim a cadeia de escândalos 
que a Polícia Federal inves-
tiga e a imprensa denuncia. 
Todas as semanas aparecem 
novos casos a envolver po-
líticos e administradores de 
empresas que durante anos 
se lambuzaram em desvios 
e maracutaias. E o pior é que 
à maneira que as denúncias 
avançam – e os delatores 
confirmam para obterem re-
dução das penas previstas 
- novos desvios e novos es-
cândalos aparecem e cada 
vez aumenta mais o número 
de suspeitos e acusados.

Como diria o velho cronis-
ta: “foi um fartar, vilanagem”. 
A caixa de água, em cima do 
telhado, foi contaminada – e 
os condutos encheram-se de 
larvas. A podridão tornou-se 
sistêmica – e ninguém sabe, 
em sã consciência, onde vai 
parar este processo que, está 
a virar o país do avesso e 
a mostrar como o Brasil foi 
sangrado e as instituições 
saqueadas. Duraram anos 
os desvios e as roubalheiras: 
partilhas e sobrepreços foram 
para as contas dos adminis-
tradores; maquias, para o 
financiamento das campa-
nhas dos partidos; dinheiro 
surrupiado; contas secretas 
abastecidas – e a ladroagem 
prosperou.

Se no Brasil os inquéritos 
sobre a corrupção prosse-
guem e a lama do “Lava-Ja-
to” não seca, em Angola tam-
bém começaram a ganhar 
corpo as denúncias contra a 
classe política dominante e 
os escândalos começaram 
a incomodar o governo do 
Presidente José Eduardo dos 

Dados do Turismo do Por-
to e Norte de Portugal , indi-
cam que as previsões para 
o Natal de 2015 nos hotéis 
do Porto e Norte de Portugal 
situam-se entre os 60% e os 
70%, com especial atenção 
para as unidades de menor 
dimensão.

A taxa atual de ocupação 
hoteleira para o período de 
Natal está nos 51%. 

Para a passagem de 
ano, estima-se que a ocu-
pação chegue mesmo aos 
100%, em especial nas uni-
dades que organizam festas 
de Fim de Ano, ou nas que 
se situam em localidades 
onde há festa de Fim de 
Ano em espaço público, in-
forma o TPNP, referindo ue, 
à data de hoje, a “taxa de 

ocupação está nos 93%”.                                                                        
“Face aos números já exis-
tentes, é possível dizer que 
a taxa de ocupação, para a 
passagem de ano, atingirá 
facilmente os 100%, com es-
pecial atenção para as uni-
dades do Porto e do Douro, 
se bem que haja já unidades 
no Minho, especialmente as 
que têm programa de ‘ré-
veillon’, com ocupação de 
90% e 100%”, refere o presi-
dente do TPNP, Melchior Mo-
reira. Em Trás-os-Montes, 
devido ao menor número de 
unidades e às características 
do próprio alojamento - na 
maioria não existe programa 
de fim de ano -, a taxa de ocu-
pação é menor, mas, mesmo 
assim, com tendência para 
subir e obter igualmente re-

Hotéis do Porto e Norte com
Ocupação de 100% no Fim do Ano

sultados melhores do que no 
ano passado”, acrescentou

O presidente do TPNP 
adiantou que as expectati-
vas “são muito agradáveis”, 
independentemente do 

subdestino - Minho, Douro, 
Trás-os-Montes e Porto -, 
nomeadamente, com várias 
unidades a referir que este 
será “seguramente um ano 
ainda melhor que o anterior”.

“Tal como todas as no-
vas medidas, esta decisão 
da sobretaxa, precisa de ser 
ajustada. Foi feita muito em 
cima da hora. Os agentes de 
viagens vendem para nós 
cerca de 70% e foram apa-
nhados meio desprevenidos. 
Tem ajustes a fazer”, admitiu 
Fernando Pinto.

Ajustes que já começa-
ram a ser feitos. “No caso das 
ilhas recebemos reclamações 
fortes, é um mercado muito 
especial. Para os residentes 
nas ilhas e para os estudan-
tes, nós já fomos sensíveis 
e levantámos isso. É uma 
decisão de hoje”, avançou o 
responsável, à margem do 

TAP não aplica Sobretaxa
a Estudantes e Residentes nas Ilhas

Congresso da Associação 
Portuguesa das Agências de 
Viagens e Turismo . 

O presidente  já tinha 
explicado antes que a so-

bretaxa que a companhia 
vai aplicar no Natal e Ano 
Novo serve para “prote-
ger o passageiro” que quer 
voar e não tem lugar porque 

outro retém uma reserva.                                                                                  
“Esta sobretaxa é pontual, é 
aplicada em algumas datas 
mais críticas  e em determi-
nados voos. Mas o grande 
objetivo foi proteger os pas-
sageiros. Nós damos um 
prazo, quando se faz uma 
reserva, e o passageiro não 
confirma a reserva nesse 
prazo, então se ainda quer 
viajar tem que pagar a sobre-
taxa. No passado, nós dei-
xávamos simplesmente cair 
a reserva”, disse Fernando 
Pinto, explicando ainda que 
“quem não confirma está a 
impedir que outro passageiro 
que ‘está louco’ para viajar 
no Natal o possa fazer”.       

A Altri, a Corticeira Amo-
rim e a Jerónimo Martins fo-
ram as primeiras empresas a 
anunciarem a sua intenção 
de distribuírem, ainda em 
2015, parte das suas reser-
vas livres acumuladas, o 
que inclui os dividendos que 
só deveriam ser pagos em 
2016.

Seguiram-se entretan-
to, a Sonae, a Portucel e a 
Semapa, que também deci-
diram antecipar os seus divi-
dendos.

De acordo com o analista 
da XTB, Pedro Ricardo San-
tos, em declarações à Lusa, 
“a incerteza fiscal para o ano 
de 2016 é a principal, se não 
a única, razão para estas de-
cisões de gestão”.  “A toma-
da de posse de um governo 
do Partido Socialista, com 
o apoio parlamentar da es-
querda, deixa alguns receios 
relativamente à tributação de 
rendimentos de capitais, ban-
deiras da extrema-esquerda”, 
refere.

Incertezas fiscais levam
empresas cotadas a
antecipar dividendos

Assim, continua, uma 
vez que já se conhecem 
medidas que pesam no lado 
da despesa, “será impera-
tivo encontrar soluções do 
lado da receita, que permi-
tam equilibrar o orçamento”. 
Desta forma, segundo Pe-
dro Ricardo Santos, anteci-
par o pagamento de dividen-
dos garante aos acionistas 
a tributação dos mesmos à 
taxa atualmente em vigor.

Câmara de Viseu diz 
que o saldo dos três dias foi 
“muito positivo e promete-
dor”. 

Cinco mil pessoas parti-
ciparam, no segundo salão 
“Vinhos de inverno” de Vi-
seu, que este ano incluiu a 
novidade do festival literário 
“Tinto no branco”.                                                                                                                                        

Segundo a Câmara de 
Viseu, que organizou o 
evento, o saldo dos três dias 
foi “muito positivo e prome-

Cinco Mil pessoas nos “Vinhos de Inverno”
tedor”, tendo acorrido cinco 
mil pessoas ao Solar do Vi-
nho do Dão, “cerca de meta-
de das quais de fora de Vi-
seu”, incluindo visitantes do 
Porto, Coimbra e Salaman-
ca (Espanha), por exemplo.

“A participação nos ‘Vi-
nhos de inverno’ e no primei-
ro festival literário de Viseu 
excedeu as nossas melho-
res expectativas”, admitiu 
o presidente da Câmara de 
Viseu, Almeida Henriques.

1. As escolas de ges-
tão da Universidade Católica 
de Lisboa, da Universidade 
Nova e da Universidade do 
Porto são mais uma vez as 
três presenças portuguesas 
entre as melhores institui-
ções da Europa nesta área 
de ensino, de acordo com a 
seleção do Financial Times. 
A lista, uma de várias publi-
cadas pelo jornal ao longo do 
ano, é uma referência para 
estudantes e executivos, e 
um importante momento de 
promoção para as escolas.                                                                                                                                        

A Católica Lisbon School 
of Business and Economics 
é a instituição portuguesa 
mais bem classificada, tendo 
ficado em 26.º lugar, empata-

Católica é a Melhor Escola de Gestão
Portuguesa para o Financial Times

Sede Própria:
Rua Leonardo Vilas Boas, 07
Jacarepaguá .  RJ
(21) 2441.5578
(21) 2441.4550

Aluguel de Máquinas
Escavações . Transporte de Aterro

da com a Stockholm School 
of Economics. Logo abai-
xo, a 28.ª posição vai para 
a Nova School of Business 
and Economics, também em 
Lisboa e que mantém a clas-
sificação obtida em 2014. 
Já a Porto Business Scho-
ol surge em 62.º lugar. Pelo 
segundo ano consecutivo, a 
tabela, que totaliza 85 insti-
tuições, é encabeçada pela 
London Business School, da 
Universidade de Londres.                                                                                                                                         
       Entre os indicadores ana-
lisados estão a percentagem 
de estrangeiros, doutorados 
e mulheres no corpo docen-
te de cada instituição. Das 
escolas portuguesas, é a da 
Católica aquela que tem um 

maior peso de estrangeiros, 
ao passo que a Nova tem a 
dianteira no número de dou-
torados e de elementos fe-
mininos.Outro dos fatores de 
avaliação do jornal é o salário 
dos ex-alunos para três dos 
cinco programas de ensino 

analisados: MBA, MBA exe-
cutivo e mestrados em ges-
tão. O jornal calcula o valor da 
remuneração média três anos 
após a conclusão do curso e 
indica quanto é que esses va-
lores representam em termos 
de aumento salarial.
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Política

 O discurso de Antonio 
Costa na apresentação 
do programa do Governo 
foi direito às preocupa-
ções da esquerda, mas 
acabou com a promessa 
para a Europa de que terá 
no Executivo um “parceiro 
responsável”, e pelo meio 
deixou uma resposta a um 
pedido de Cavaco, com a 
promessa de dar priorida-
de à concertação social.

O primeiro-ministro não 
quer que Cavaco se es-
queça é ao Parlamento 
“que o Governo responde 
politicamente” e que é do 
Parlamento que o Governo 
recebe a “legitimidade de-

Crescimento, Emprego, Igualdade: as 
Prioridades de Esquerda de Costa

mocrática para governar”.  
O primeiro-ministro 

destacou o apoio com que 
conta nas bancadas do 
PS, BE, PCP e PEV, que 
“provaram que em demo-

cracia há sempre alterna-
tivas e que não estávamos 
condenados a ver prosse-
guir as políticas que não 
tinham apoio majoritário 
nesta Assembléia”.

Costa quer, aliás, dei-
xar claro que neste Go-
verno haverá sempre uma 
“postura de abertura ao 
diálogo e ao compromis-
so “, porque não está in-
teressado em “abrir uma 
trincheira de confrontação 
que exclua do diálogo as 
restantes bancadas parla-
mentares “. A prova disso, 
aponta o líder do PS, é o 
acordo conseguido com o 
PAN para incluir propostas 
daquele partido no progra-
ma do Governo.

“Mais crescimento, me-
lhor emprego, maior igual-
dade “ será o mantra des-
te XXI Governo.

“Este Governo do PS 
e da esquerda, que não 
estrague aquilo que foi 
feito pelo Governo que 
o antecedeu”, afirmou o 
dirigente social-demo-
crata, referindo-se à si-
tuação global em que o 
Governo anterior  deixou 
Portugal.

Marco Antonio Cos-
ta falava na Guarda, na 
sessão de encerramen-
to da segunda edição 
da Academia do Poder 
Local realizada pelo 
PSD e pelos Autarcas 
Social-Democratas, com 

Marco Antônio 
espera que 

novo Governo 
“não estrague” 

o que fez
 o anterior

71 participantes de todo 
o país, com idades entre 
os 24 e os 65 ano

Na sua intervenção, o 
vice-presidente do PSD 
recordou que o anterior 
Governo deixou “mais de 
sete mil milhões de euros 
de almofada para a ges-
tão da dívida pública”.                                          
“Se o país tiver uma afli-
ção, tem mais de sete 
mil milhões de euros de 
reservas, que é uma al-
mofada financeira para 
a gestão da dívida pú-
blica. Bem diferente da 
situação em que nós 
recebemos o país, que 
não tínhamos almofa-
da para rigorosamente 
nada, pousávamos a ca-
beça na pedra dura das 
dívidas que nos tinham 
deixado e de um país à 
beira da bancarrota”, afir-
mou. “Mas mais do que 
isso, até ao final do ano 
têm 62 milhões de euros 
de dotação previsional 
para qualquer situação 
imprevista. E, por isso, 
se não mexerem, se não 
estragarem, os 3% de 
déficit serão atingidos 
sem grande dificuldade”.

“Paga quem tiver de 
pagar, porque tem um 
consumo ou uma utiliza-
ção de cuidados inapro-
priada. Não pode, ou não 
deve, pagar quem não 
tem uma alternativa a não 
ser recorrer a um ponto de 
cuidados de saúde que a 
pessoa julga o mais ade-
quado”, disse Adalberto  
Fernandes , no final de 
uma visita às instalações 
da Linha Saúde 24.

De acordo com o mi-
nistro, o valor das taxas 
moderadoras vai baixar, 
respeitando assim “o com-
promisso político que está 
no programa do governo”.

Nós honramos os nos-
sos compromissos e esta-

mos neste momento a tra-
balhar no sentido de fazer 
as alterações que estão 
desenhadas”, adiantou.

 Para já, Adalberto  
Fernandes confirmou que 
está em curso “uma revi-
são do modelo de taxas 
moderadoras em vigor”.  
“As taxas moderadoras 
não podem ser taxas fre-
nadoras, castigadoras. 
Têm de ser taxas que mo-
delam uma procura e que 
visam construir uma pro-
cura que é mais adequada 
ao interesse dos doentes”.

O ministro quer que as 
taxas moderadoras sejam 
“um instrumento de inteli-
gência no acesso e circu-
lação dos doentes”.

Taxas Moderadoras
Baixam em 2016

“Da parte do PCP o 
que o PS pode esperar é 
empenho e honra na pa-
lavra dada. Agora, não 
peçam é que abdique-
mos do nosso projeto ou 
da nossa identidade”.

Jerónimo de Sousa, 
que falava em Aveiras 
de Cima,  recordou o 
processo negocial com o 
atual governo e congra-
tulou-se com o fato de 
ter conseguido incluir no 
programa algumas pro-
postas que podem “aju-
dar a mudar a vida dos 
portugueses”.

“O PS estava com os 
pneus em baixo e depois 
de ouvir o PCP percebeu 

que era possível dar cor-
po a uma solução política. 
É pouco e limitado mas o 
povo português também 
não estava à espera que 
fosse tudo feito de uma 
vez. Agora, também não 
queríamos que fosse tão 
pouco para ficar tudo na 
mesma”, sublinhou.

No entanto, o líder co-
munista reconheceu que 
o caminho com o novo 
Governo “não será line-
ar e simples”, dadas as 
“contradições ideológi-
cas” entre os partidos.                                               
Jerónimo de Sousa criti-
cou também a coligação 
PSD/CDS-PP, acusando
-os de terem dito “menti-

Jerônimo adverte que PCP não
Fará “Favores a Ninguém”

rolas” ao longo de toda a 
campanha eleitoral, evi-
tando assim terem uma 
derrota mais expressiva 
nas eleições. “Se tives-
sem dito toda a verdade 
sobre a sobretaxa e so-
bre o Banif a pancada 

teria sido maior”.
O secretário-geral do 

PCP acusou igualmen-
te alguns comentadores 
de “direita” de odiarem o 
PCP por terem estraga-
do a festa à coligação e 
a Cavaco Silva

Estas posições foram 
transmitidas pela porta-voz 
desta força política, Catari-
na Martins, em conferência 
de imprensa, numa reu-
nião da Mesa Nacional do 
Bloco de Esquerda.

Questionada se a can-
didata presidencial do 
Bloco de Esquerda ad-
mite desistir a favor da 
candidatura de Sampaio 

Bloco Exclui em Absoluto Desistência
de Marisa Matias nas Presidenciais

da Nóvoa, tendo em vis-
ta concentrar votos à es-
querda, Catarina Martins 
respondeu: “Marisa Ma-
tias vai a votos”.

Sobre a questão das 
presidenciais, Catarina 
Martins definiu como meta 
impedir a eleição “do can-
didato apoiado pela di-
reita” Marcelo Rebelo de 
Sousa no primeiro turno , 

fez duras críticas à candi-
datura da socialista Maria 
de Belém por “sobrepor as 
regras europeias à Cons-
tituição da República” e 
excluiu qualquer concen-
tração de votos a favor da 
candidatura do ex-reitor 
da Universidade de Lis-
boa, Sampaio da Nóvoa.

“Se há algo que as elei-
ções legislativas nos ensi-
naram é que os excessos 
de tacticismo aritmético 
falham. Pelo contrário, a 
mobilização da esquerda 
é que torna possível a alte-
ração do panorama político 
em Portugal”, sustentou.

De acordo com a tese 
da porta-voz do Bloco de 
Esquerda, a lição das úl-
timas legislativas “é que o 
milhão de pessoas que vo-
tou à esquerda do centro, 
que votou à esquerda do 

PS, é que foi promotor de 
mudanças em Portugal”.

“Nas eleições presiden-
ciais, da mesma forma, 
é também quem se po-
siciona à esquerda sem 
ambiguidades quem está 
em melhores condições 
para uma mudança. Co-
meçaram estas eleições 
presidenciais com a ideia 
de que Marcelo Rebelo de 
Sousa ganharia no prio-
meiro turno e que o próxi-
mo Presidente da Repúbli-
ca continuaria a ser uma 
figura de apoio ao PSD e 
ao CDS-PP, mas essa re-
alidade está a mudar e é 
cada vez mais provável a 
existência de um  segun-
do turno . A candidatura 
de Marisa Matias e a mo-
bilização da esquerda foi 
essencial para este pro-
cesso”, advogou.
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Almoço Beneficiente em Prol das Obras da 

Foi realizado, no último 
domingo, nas luxuosas 
dependências do famoso 
Hotel Windsor, na Barra 
da Tijuca, o tradicional al-
moço beneficente em prol 
da finalização da constru-
ção das obras da réplica 
da Capela de N.S. de Fá-
tima no Recreio dos Ban-
deirantes. E, mais uma 
vez a nossa comunidade 
luso-brasileira se fez pre-
sente, demonstrando toda 
sua devoção e fé à Nos-
sa Senhora de Fátima, 
participando ativamente 
da conclusão desta gran-
de obra. É um verdadeiro 
encontro de amigos que 
aproveitam este momen-
to de benevolência para 
reverem alguns amigos 
que, durante o ano, às 
vezes não é possível de-
vido à agitação do dia a 
dia e compromissos. Mais 
uma vez a organização do 
evento está de parabéns 
pelo capricho e bom gosto 
pela decoração e um car-
dápio especial, onde os 
convidados puderam sa-
borear uma vasta varieda-
de gastronômica, além de 
vinhos portugueses, das 
melhores procedências. 
Também durante o even-
to foi realizado um show 
onde a juventude presen-
te curtiuo momento ao 
lado dos seus familiares. 
Mais o ponto alto deste 
dia, com certeza foram to-
dos que prestigiaram mais 
este almoço beneficente e 
terem a certeza que mais 
uma vez cumpriram sua 
missão, mostrando que a 
comunidade está sempre 
presente nestes momen-
tos de coração aberto.

Roberto Leal, mais uma 
vez, apresentou-se para a 
alegria de todos que lá es-
tavam

Momento em 
que o andor 
com a ima-
gem de Nos-
sa Senhora 
de Fátima 
entrava no 
salão do Ho-
tel Windsor, 
em procissão, 
sendo con-
duzida pelos 
Srs. Manuel 
Cunha, Ma-
nuel Lima e 
Vicente

Marcando presença, no tradicional almoço beneficente para a Capelinha N.S. de Fatima, Sérgio Claro 
e esposa, Antonio Rocha, esposa, com demais familiares e amigos

Linda família, no almoço beneficente: os diretores da Status Veículos, Camilo e Abel, esposa Márcia, 
o Rocha, da Mavesa Realengo, Camilo Rios – diretor da Mavesa Veículos Nova iguaçu e esposa, 
Geralda e demais familiares e amigos

Um time de primeira, neste dia de benevolência da família portuguesa, o empresário Nelson de Almeida, – 
diretor-presidente da famosa empresa, Comercial Beirão da Serra com sua esposa, familiares e amigos

O sorridente empresário, Joaquim Cunha, esposa Margarida, filha Andréia, neta e genro, sempre presti-
giando o tradicional almoço no Hotel Windsor. Na foto com o diretor do Hotel Windsor e familiares

Sempre 
marcando 
presen-
ça nos 
grandes 
eventos 
de bene-
volência, 
familia 
Pacheco e 
amigos

Numa pose especial, durante o evento vemos o Bertaldo e esposa 
Kênia, Roberto Leal, com a familia Cunha demais amigos

Dois gran-
des empre-
sários de 
sucesso da 
nossa comu-
nidade, Dr. 
Mário Viana, 
do Vianense 
Supermer-
cados e 
Emílio Rios 
– diretor-pre-
sidente da 
Guaracamp

Sempre distribuindo simpatia, o dinâmico empresário Álvaro Lopes 
Menezes, dos famosos produtos Big Soft com sua esposa, curtin-
do o show do Roberto Leal

Um verdadeiro time de campeões,  o empresário José de Sá, Álvaro Lopes Menezes, da empresa ALM 
Higiene com os amigos do Intercontinental Supermercados e o Celso

Sempre com aquele  sorriso o dinâmico empresário Orlando 
Scarpinelli, com os amigos Hilário e a Ângela

Alfredo Masotti, diretor das Frisa e queijos Cremolat, com sua 
esposa Sonia Masotti com um grupo de amigos

Outra mesa em destaque no Hotel, Hortência Filgueiras da 
cooperativa Barra Mansa, Lucas, diretor do Inter, Bernardo, 
Celso, Alvaro da Camélia, Marcelo e Amanda
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Windsor

Capela de N.S. de Fátima no Recreio

Orlando 
Scarpinelli 

– diretor-pre-
sidente da 

empresa 
Benassi 

e esposa, 
sempre 

distribuindo 
simpatia, 

ao lado do 
amigo, Dr. 

Mário Viana, 
do Vianense 
Supermerca-
dos, esposa 

Romilda 
e demais 

amigos

Outro destaque no almoço beneficente, no Hotel Windsor, Sr. Abílio Brandão, esposa Adelaide Bran-
dão com os amigos Amândio e esposa, Fernando da Silva Amaral e esposa, Adelaide da Costa Ama-
ral, netos Marcinho e Bruno

Sr. Álvaro 
Lopes Mene-
zes – diretor 
da empresa 
ALM Higie-

ne (pro-
dutos Big 

Soft) quando 
cumprimen-
tava, no Ho-
tel Windsor, 

o diretor
-presidente 

do Inter-
continental 

Supermerca-
dos, espo-

sa, netos 
e demais 
familiares

Mesa do 
empresá-
rio Álvaro 

Lopes Me-
nezes, dos 

produtos 
Big |Soft, 
no Hotel 
Windsor, 

no almoço 
beneficen-

Quem também marcou presença, nesta tarde festiva, foi Licínio Bastos, Eliane, o empresário Geni-
val Bezerra, Padre Lázaro e demais amigos

Como é 
tradicional, 

todos os 
anos, o 

empresário 
Laerte Mon-
teiro, diretor 
do Princesa 

Supermer-
cados, 

esposa e 
familiares 

marcam 
presença 

nesta festas 
beneficente

Outro 
grande 
amigo 
deste belo 
projeto be-
neficente, 
o ex-pre-
sidente 
da Casa 
de Viseu, 
José Lino 
de Sousa 
com sua 
esposa 
Belarmi-
na e um 
grupo de 
amigos

Outra turma 
bem anima-
da no Hotel 
Windsor, 
,Agostinho 
e esposa, 
Valdir Lemos 
– presidente 
da Acegri 
e demais 
amigos

Uma pose 
exclusiva 

para o Jornal 
Portugal em 

Foco, um 
quarteto de 

peso da nossa 
comunidade 
portuguesa, 

os dinâmicos 
empresários 

Joaquim 
Cunha e 

Manuel Rocha 
com suas res-
pectivas espo-

sa Margarida 
e Mariazinha

Joaquim Cunha, sempre com o seu espírito, festivo num registro com o Francisco Esteves e amigos

Mesa do empresá-
rio, Euclides Alfenas 
Milagres, da empre-
sa Friganso – Im-
pério com os ami-
gos Celso e demais 
equipe da Friganso

Mais amigos presente no Hotel Windsor o empresário Manuel Vieira, esposa Fatima, com o 
cantor romântico Mario Simões, esposa Mariazinha e um grupo de amigos 

Armando 
e Marcia 
Olinda e. 
demais 
familiares e 
amigos

Alegria geral 
dos amigos 
no almoço 

beneficente, 
Tito, Eduardo 

Lima, Maneca, 
Manuel Lima 

dos queijos, Jo-
aquim Cunha, 

Luizamar
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Feijoada da Mocidade de 
Padre Miguel agitou o arouca

O cantor Bruno Ribas, interprete da Mocidade, no palco com o mestre de bateria, Dudu, o 
vice-presidente, Rodrigo Pacheco e o casal de mestre-sala e porta bandeira, Diogo e Cristina

Momento em que a diretoria da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel, na 
pessoa do seu vice-presidente Rodrigo Pacheco fazia uma singela homenagem ao Antonio Marques 
– diretor social do Arouca, Fernando Soares – Presidente do Arouca, Luiz Cláudio – vice-presidente 
do Arouca, Licínio Bastos – diretor artístico, José Asdrúbal – diretor, Sidney – diretor de esportes e o 
Tomé – diretor de patrimônio

Panorâmica da apresentação da Mocidade, no Arouca Barra Clube

Um domingo diferente para a família arou-
quense. Amigos e diretores viveram um ver-
dadeiro clima de carnaval com a realização 
da tradicional feijoada da escola de Samba 
Mocidade de Padre Miguel que, com a sua 
famosa bateria “do mestre André” deu ritmo 
às suas passistas e demais componentes, 
nesta tarde festiva com direito a muita cer-
veja e aquela suculenta feijoada, preparada 
no capricho pela equipe de baianas da Mo-
cidade, marca registrada da Escola, um ver-
dadeiro manjar dos Deuses. Durante a tarde 
a diretoria da Mocidade Independente de Pa-
dre Miguel, na pessoa do seu vice-presidente 
Rodrigo Pacheco prestou uma homenagem 

aos diretores do Arouca Barra Clube com 
uma linda bandeira e um diploma ao Sr. Li-
cínio Bastos. Na oportunidade, o Presidente 
Fernando Soares Bastos e o vice-presidente 
Luís Cláudio Ribeiro e demais diretores agra-
deceram a lembrança. Mas a tarde, realmen-
te, foi fantástica com todo mundo caindo no 
samba, extravasando alegria e satisfação 
com a presença da Mocidade que teve o seu 
samba-enredo 2016 interpretado pelo puxa-
dor Bruno Ribas que, com o apoio da bateria 
e a raça dos componentes e da comunidade 
e o apoio da diretoria da Escola que realiza-
rão em 2016 um belíssimo carnaval, na Mar-
quês de Sapucaí. Até a vitória.

Linda imagem 
do casal de 
mestre-sala e 
porta bandeira 
da Mocida-
de de Padre 
Miguel, Diogo 
e Cristina, o 
Presidente do 
Arouca, Fer-
nando Soares, 
o vice-presi-
dente, o jovem 
e dinâmico Luís 
Cláudio Ribeiro 
e o Asdrúbal 
Rodrigues

O charme e elegância das passistas e do passista 
da Mocidade de Padre Miguel, num registro com o 
Luís Cláudio Ribeiro

O vice-presidente do Arouca, Luís Cláudio Ribeiro ao lado de sua 
esposa, Marcela Ribeiro, junto dos demais familiares e amigos, de-
monstrado toda sua satisfação com o sucesso da feijoada da Moci-
dade, no Arouca

Marcando presença, na feijoada da Mocidade Independente de Padre 
Miguel, nossos amigos da empresa Vila de Arouca, Asdrúbal Rodri-
gues, esposa Elisabete Soares e o Edson Neiva e Cláudia Pessoa

Explosão de alegria, no domingo no Arouca, Licínio Bastos com 
Eliane e demais amigos

Num destaque especial, Antonio Marques, Asdrúbal Rodrigues, esposa 
Elisabete Soares, Luís Cláudio Ribeiro, Eliane, Marcela Ribeiro, Edson 
Neiva e Cláudia Pessoa

Linda 
imagem das 
baianas da 
Mocidade, 

numa pose 
com o Luís 

Cláudio 
Ribeiro, 

Marcela Ri-
beiro, Elia-

ne, porta 
bandeira da 
Mocidade e 
a primeira-

dama do 
Arouca, Li-
lian Soares

Quem marcou presença na suculenta feijoada da Mocidade foi o 
João Mendes com familiares e amigos

Curtindo o domingo com sua linda família, na feijoada da Mocidade de 
Padre Miguel, Júlio, esposa Sandra Serápico, filhas Beatriz e Bruna, 
Natália e Normandi, portugueses que vivem nos Estados Unidos

Um show de simpatia do casal Antonio Marques e esposa Alice 
com os amigos Lúcia e Rogério Vidigal (Farinha Pura e Império) 
e Eliane

Sempre 
transbordan-
do alegria 
e esponta-
neidade, o 
carismático 
empresário, 
Nunes, da 
Padaria e 
Confeitaria 
Kipão com 
sua esposa, 
Sandra e 
o casal de 
mestre-sala 
e porta ban-
deira, Diogo e 
Cristina, além 
de demais 
amigos
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Mais um evento de sucesso em parceria do Hospital Igesp com 
a TMJobs Business Club Healthcare “Sistema Lean” - em busca 
do cuidado perfeito. Vemos Rosangela Bova, Naiza Telma Ca-
milo e do Hospital Igesp Patrícia Lopes e Bruna Carolina Sales.

Momento inesquecível na ultima noite de fados na Casa de Por-
tugal, dos amigos Albino Vieira e Verônica Vieira com Jorge Fer-
nando, Fábia Rebordão, Ciça Marinho e a Maria de Lourdes.

Magnífico encontro em Portugal, de gentes amigas daqui. Ve-
mos a Aline Torrão, “filando” o jantar na casa dos amigos Adelai-
de e o Sr. José da Silva Couto, ambos do Grupo Folclórico dos 
Veteranos de São Paulo do Clube Português.

Gente boa de nossa comunidade como muitos outros poucos 
que conhecemos. Vemos aqui o casal Sra. Maria Emilia e o es-
poso Sr. Jacinto Pereira, como sempre se divertindo.

Bodas de Estanho
Festejou a Casa do Minho

O ultimo dia 29 de novembro de 
2.015, foi dia de muita festa na Casa 
Cultural Império do Minho, foi a data 
em que comemorou suas Bodas de 
Estanho, 10 anos. Foi assim come-
morado mais um ano de fundação, 
mais um ano de muito trabalho em 
prol da divulgação dos usos e cos-
tumes portugueses. A entidade, que 
tem à frente o dinâmico minhoto 
José Pisco, e este, tem atrás de si 
uma diretoria coesa como também 
seus familiares, todos não medem 
esforços para continuar avante nes-
ta empreitada. Como apresentador 
e responsável pela condução da 
festa, lá esteve o grande folclorista 
Manuel Caldas, recentemente ho-
menageado pela Câmara Municipal. 
Este saudou a todos os presentes, 
os padrinhos, apoiadores e patroci-
nadores da entidade que são: Nu-
matur Turismo, Habib´s, Megga Im-
press, Ragazzo, Pedras Coimbra, 
Sabino´s Calçados, Sacaria Leão, 
Padaria Santo Inho. No telão da 
entidade, todos puderam ver fotos 
do tempo da construção e reforma 

da entidade, há 10 anos. A diretoria 
recepcionou a todos os muitos ami-
gos, que lá estiveram prestigiando a 
Casa do Minho. A festa teve inicio 
como o tradicional coquetel com 
queijos, azeitonas e saborosa lin-
güiça picante, bolinhos de bacalhau 
e aquela batidinha para acompa-
nhar tudo isso. Na seqüencia um 
dos momentos mais aguardados a 
sensacional Bacalhoada Minhota, 
além de outros pratos e opções. Os 
aniversariantes do mês foram tam-
bém nesta tarde homenageados.  
Na continuidade tivemos a brilhante 
atuação do rancho da casa, que é 
comandado pelo ensaiador Marce-
lo Pereira. Estes exibiram como de 
costume seu repertorio de todo o 
Minho. Exibiu modas como “Chula 
Velha, Vira da Nossa Terra, Cana 
Verde, Chula da Meadela, Tirana, 
Vira da Ponte da Barca, Fandango 
de Viola Verde e outras. Nesta tar-
de as componentes Maria e Luiza, 
estavam estreando novos trajes da 
Areosa, trazidos de Portugal pelo 
Presidente Jose Pisco. Foram ho-

menageadas com flores as esposas 
dos padrinhos da entidade como o 
Sr. Ernesto Rodrigues, o Eduardo 
Tedim, o Sr. Manuel J. Monteiro, a 
Sra. Euvira Pereira Pompilho, o Sr. 
Emilio da Mega Impress, o Julinho 
e ainda a Sra. Ana Monteiro, a pri-
meira dama Sra. Albertina Pisco, 
a Sra. Teresa, a Sra. Almeirinda, o 
Kim e a Gracinda ex-componentes 
do rancho, e a Sra. Rosa Pires ho-

menageada representando todos 
os amigos que não puderam ali es-
tar. Destaque para o belíssimo bolo 
oferecido pela Padaria São João em 
forma de pirâmide e a toda a volta, 
aplicadas várias fotos dos seus 
componentes desde a fundação do 
rancho. Assim, foi cantado o “Pa-
rabéns a Você”, e efetuado o corte 
do bolo que foi oferecido a todos os 
presentes.

Instante do “Parabéns a Você”, com a diretoria, padrinhos, componentes, 
patrocinadores e apoiadores.

Aqui o Rancho Folclórico da Casa do Minho de São Paulo, durante sua 
atuação.

Presentes vemos o minhoto Sr. Emiliano M. Bezerra, o sogro Sr. Jaime de 
Almeida e a esposa Sra. Maria Alegria Bezerra.

A 1.a dama da entidade Sra. Albertina Pisco, o vice presidente Sr. Armando 
Monteiro, a equipe da cozinha e do bar.

O padrinho da entidade Sr. Ernesto Rodrigues a esposa Sra. Cassilda N. Rodrigues, 
as filhas Karina e a Kátia, as netas Ana Julia e a Carolina e ainda a Sra. Ana Monteiro.

Dia 13.12.2015
Churrasco da Provedoria

A diretoria da Provedoria da Comunidade Portuguesa estará neste 
dia realizando a partir das 13 horas no próprio lar, mais um chur-
rasco, com a renda toda revertida para o lar. Os presentes neste 
dia terão contato com os internos no lar. Teremos a exibição do 

Rancho FOlc. Pedro Homem de Mello. Local Av. Coronel Sezefre-
do Fagundes, 6170 Bairro do Tremembé – São Paulo 

Informações fone (11) 2995.3166 – 2995.5451

O jornal Portugal em Foco publica aqui graciosamente, todos 
os eventos da comunidade, desde que os mesmos sejam 

informados, via telefone, fax, email ou por oficio. As corres-
pondências podem ser enviadas para a Rua Dr. Francisco 

Jose Longo, 135 Chácara Inglesa - Vila Mariana CEP 04140-
060 Telefones (11) 5581.2991 - 5589.3309 ou pelo email 

amotorrao@gmail.com

Eleições para Presidente da 
Republica em Portugal

No dia 24 de Janeiro de 2016 você irá eleger o 
próximo Presidente da República. Nesse dia você 

deve se deslocar ao seu Consulado, munido de um 
documento de identidade com foto, e exercer a sua 
cidadania votando. Mas para poder votar, precisa 
estar recenseado, verifique antes se você está re-
censeado. Caso tenha dificuldades envie um email 

para, o email  eleicoes@spaulo.dgaccp.pt
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Dia 10.12.2015
Marina Fernandes Carvalhais (filha 
Américo e Mila do Grupo Folc. Da Casa 
de Portugal); Sr. Mário Lopes; Humberto 
Teixeira (da Casa Ilha da Madeira); Ana 
Maria Lopes (Elos Sul).
Dia 11.12.2015
Maria de Fátima Oliveira (esposa do 
falecido amigo Sr. Mario Padaria Oki-
nawa).
Dia 12.12.2015
Com. Vasco de Frias Monteiro (Diretor 
social da Casa de Portugal e da em-
presa Viana do Castelo seguros); José 
Roberto Veríssimo e Sergio Veríssimo 
(Carvoaria São José); Sra. Lurdes Rel-
vas (esposa do falecido amigo Américo 
Relvas).
Dia 13.12.2015
Sr. Laurentino Vilar (vice-presidente da 
Associação dos Poveiros de São Paulo 
que nesta data comemora seus 81 anos 
de vida em 2015); e comemorando os 
seus 18 anos de casamento neste ano 

de 2015, temos os amigos Fernanda Ra-
chas e Renato Reis.
Dia 14.12.2015
Dr. Antonio de Almeida e Silva (Presi-
dente do Conselho da Comunidade); 
Dra. Maria Manuela Braga; Fernando 
Teixeira Azevedo; Duarte Cardoso Fer-
reira; Zito de Malta.
Dia 15.12.2015
Sra. Maria do Rosário Delgado Cardoso 
(esposa do falecido amigo Sr. Bernardo 
Cardoso Supermercado Jaraguá); João 
Borges; Francisco de Almeida Godinho. 
Dia 16.12.2015
Sra. Maria de Fátima Borges (esposa Sr. 
Raimundo do Oregon Hamburger); Raul 
da Silva dos Ramos (do Grupo Folclóri-
co da Portuguesa de Desportos que ira 
comemorar seus 70 anos de vida); Cláu-
dia Mendes Torres (Filha do casal Ma-
nuel Torres e Carmen Mendes Torres da 
Cascatinha Pães e doces); aniversario 
de casamento dos amigos Sra. Alegria 
Bezerra e o Sr. Emiliano Bezerra.

Muitos Amigos no Tradicional
“Almoço das Terças”

Destacamos nesta edição, ilus-
tres presenças de amigos pre-
sentes no ultimo dia 25.11.2015, a 
este sempre salutar convívio se-
manal, na “Taberna Cais do Por-
to”, na Associação Portuguesa de 
Desportos. Este encontro às ter-
ças feiras, é considerado o ponto 
de encontro de amigos às terças 
feiras. Entre um copo e outro, um 
bom papo, rever e conhecer no-
vos amigos e saborear a deliciosa 
gastronomia portuguesa, sempre 
aos cuidados da “expert” Tereza 
Morgado e sua assistente Tere-
zinha. Caro leitor apareça você 
também por lá, sua participação 
é por adesão. Informações e re-
servas pelo fone (11) 3228.2627.

Presentes neste dia o Sr. Fernando Martins, o Sr. Mauro Oliveira, o Sr. Jurandir Longo, o Sr. Fernando Braz de Car-
valho, o Sr. Ferrucciu Narduzzo, o Rogério Martins, o Sr. Isaias dos Santos, o Dr. Egleiser Lino Mirabelli Grili, o Sr. 
Carlos A. Morgado, o Sr. Antonio Morgado, o Sr. José Roberto Lage e Silva e o Fernando L. Martins.

Aqui os amigos Edson Mantoani, o Dr. Plínio R. Machado Junior e o Dr. Luis 
Claudio Ferreti.

I Festival Internacional de Francesinhas
Em São Paulo

Este “I Festival Internacional de 
Francesinhas”, promete desde já 
a proeza de reunir conceituadas 
casas Portuguesas, que trazem 
diretamente da Cidade do Porto as 
verdadeiras e tradicionais “Fran-
cesinhas”. Nomes de conceitua-
dos restaurantes como a Cufra e a 
Marisqueira Majára vão trazer até 
si esta especialidade já reconhe-
cida como um dos dez melhores 
sanduíches do mundo. A France-
sinha é constituída por linguiça, 
salsicha fresca, fiambre, carnes 
frias e bife de carne de vaca ou, 
em alternativa lombo de porco as-
sado e fatiado, coberta com quei-
jo (posteriormente derretido). É 
normalmente guarnecida com um 
molho à base de tomate, cerveja e 
piri-piri e é este molho que faz a 
diferença!. Os acompanhamentos 
sejam gambas ou batatas fritas 
são facultativos, mas neste festival 
estão incluídos no Menu. As Fran-
cesinhas são consideradas “as 
melhores sanduíches do Mundo” e 
um ícone dos Portugueses. Além 

disso, neste Festival as Francesi-
nhas serão feitas por conceituadas 
casas do Porto, o que garante a 
autenticidade da receita e o pala-
dar do molho original.
Como nasceu a Francesinha?
Segundo reza a história, foi um 
português de nome Daniel David 
Silva que após muitos anos emi-
grado em França, regressou a 
Portugal nos anos cinquenta e foi 
trabalhar no restaurante “A Rega-
leira” no Porto. No regresso, trou-
xe consigo a inspiração de uma 
das sanduiches mais típicas de 
França:  o “Croque-Monsieur”. A 
sua ideia foi a de ajustar os ingre-
dientes ao paladar e cultura gas-
tronómica das gentes da cidade do 
Porto, que habituados a comidas 
substanciais de sabores fortes e 
quentes, acabando por criar o fa-
moso molho que é, sem qualquer 
contestação, a alma de qualquer 
boa Francesinha!
Como nasceu o nome France-
sinha?
O nome Francesinha foi uma ho-

menagem do Daniel Silva às mu-
lheres francesas que naquela 
altura já eram bem mais “apimen-
tadas” e provocantes que as portu-
guesas…É por isso que um prato 
típico do Porto se chama… Fran-
cesinha!. O I Festival Internacio-
nal de Francesinhas é organizado 
pelo “ O Segredo é o Molho - Asso-
ciação de Francesinhas à Moda do 
Porto” e conta com algumas das 
mais conceituadas casas de Fran-
cesinhas do Porto entre os seus 
associados, que depois de vários 
anos a “apurar a receita” em Por-
tugal estão agora em condições de 
internacionalizar as Francesinhas 
em parceria com a Confraria da 
Francesinha de São Paulo. Anote 
aí de 15 a 17 de Janeiro das 12H00 
às 24H00 Clube Português de São 
Paulo Rua Turiassú, 59 Perdizes.  
E de 22 a 26 de Janeiro das 12H00 
às 24H00 no Centro Cultural Por-
tuguês de Santos à Av. Ana Costa, 
290/294 na Cidade de Santos. Bi-
lhetes à venda em:  
www.compreingressos.com

Vinhos lusos no top dos melhores brancos para o Verão
Há cinco vinhos portugueses 
entre os 50 melhores brancos 
para o Verão. A opinião é da 
crítica de vinhos inglesa Jane 
MacQuittyy, do jornal ‘The Ti-
mes’, que publicou, recente-
mente, uma seleção dos vinhos 
ideais para a estação mais 
quente do ano, disponíveis nas 
prateleiras dos supermercados 
britânicos.
 O artigo, ilustrado com uma fo-
tografia dos típicos socalcos do 
Vale do Douro, destaca, desde 
logo, na categoria de “Menos 
6.50 libras” um vinho daque-
la região: o Azinhaga de Ouro 
Branco (2014), descrito como 
“a escolha perfeita para acom-
panhar um ‘buffet’ de Verão”.
De acordo com Jane MacQuit-
ty, o Azinhaga de Ouro Branco 
(2014) é um verdadeiro presen-
te, nascido nas “íngremes e 
selvagens vinhas em socalcos 
do Norte de Portugal” e que so-
bressai graças ao “exotismo” e 
ao sabor da ameixa amarela e 
da casca de limão. 
Na categoria de “Menos 8 li-
bras”, uma das escolhas de 
MacQuitty recaiu, por outro 

lado, sobre o Vinho Verde 
Branco (2014)” produzido pela 
Adega Ponte de Lima e visto 
pela especialista como um dos 
“melhores vinhos cooperati-
vos” portugueses, rico em ou-
sadia e “perfeito com sardinhas 
assadas ou salmão crocante”. 
Entre os melhores vinhos para 
acompanhar um dos mais tra-
dicionais pratos britânicos - o 
típico “fish and chips” (peixe 
com batatas fritas) - há, tam-
bém duas opções nacionais: 
são elas o vinho verde Quinta 

de Azevedo (2014) e o Cigarra 
Branco (2014) da região de Vi-
nhos de Lisboa.
Se o primeiro, com o seu “cará-
ter floral e frutado”, “preenche 
todos os requisitos dos grandes 
apreciadores de vinho”, asse-
gura Jane MacQuitty, o segun-
do, “um vinho não envelhecido 
e com temperatura controlada, 
cítrico e com aroma a flor de 
laranjeira” é uma escolha “rica, 
apimentada, férrea e repleta de 
charme português”, declara a 
especialista.

Marlene Querubin 
Recebe Título de Cidadã Paulistana
Pela segunda vez, o Circo Spa-
cial abrigou uma Sessão Solene. 
Marlene Querubin abriu mão do 
Salão Nobre da Câmara Munici-
pal de São Paulo para receber 
o título no picadeiro. A Câmara 
Municipal de São Paulo conce-
deu, em sessão solene, no ulti-
mo dia 3 de dezembro, numa ini-
ciativa do vereador Rubens W. 
Calvo, o Título de Cidadã Paulis-
tana a Marlene Querubin. A em-
presária de circo é atriz, poetisa, 
compositora, escritora e diretora 
fundadora do Circo Spacial, da 
Academia Brasileira de Circo e 
da União Brasileira dos Circos 
(UBCI). Considerado a maior 
honraria do município, o título de 
Cidadão Paulistano, é entregue 
a pessoas pelos seus serviços 
prestados em prol do cresci-
mento da cidade, em diversas 
áreas. Marlene receberá o título 
por sua contribuição no desen-
volvimento das artes circenses. 
Marlene, nascida em Cascavel 
(PR), é reconhecida por sua 
inestimável contribuição ao de-
senvolvimento das artes circen-
ses em nosso País. Escreveu 
mais de cinco livros, entre eles 

Marketing de Circo, Coração 
na Lona e Momentos Mágicos. 
Marlene foi a primeira mulher a 
dirigir um circo no Brasil: o Circo 
Spacial. Quando surgiu há qua-
se 30 anos, ele foi o precursor 
do chamado circo moderno e 
tem valorizado, cada vez mais, 
os artistas brasileiros. Conta 

com uma equipe de 200 profis-
sionais – entre artistas, técnicos 
e funcionários da área adminis-
trativa -, 22 carretas com gera-
dor próprio de luz, dois mil itens 
no figurino, 100 toneladas de 
alumínio e ferro, além das lonas 
que ocupam uma área de dez 
mil metros quadrados.

foto – Ligiane Braga
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Esse é o cara, novamente de volta ao nosso convívio, Graças a 
Deus, o Jota Santos do City Bar em Campinas. É ali que temos 
o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada 
do planeta. Duvida???

Estes três bons amigos o Armando Torrão, o Sr. Fernandinho, e 
o Mané da Bela, vestiram, trabalham e honram a camisa do Gru-
po Folclórico dos Veteranos de São Paulo do Clube Português. 
Estes são Veteranos, sob todos os aspectos, já outros “ESTÃO 
VETERANOS”, ou seja, de passagem...

Olhem só o amigo 
Manuel das Jóias 
desfilando com sua 
“bota” de vinho fla-
grado no aniversa-
rio do Rancho Folc. 
Pedro Homem 
de Mello. Conhe-
ço alguns que le-
vam wisque às fes-
tas, este leva seu 
próprio vinho e de 
qualidade é claro.

“Ceia de Natal” 
Do Clube Português 

Mais uma vez o Clube Português 
de São Paulo, saiu na frente, reali-
zando no final de novembro, mais 
precisamente no dia 27, a sua con-
fraternização, anunciando assim 
a chegada do Natal, e de mais um 

ano de árduo trabalho para manter 
vivas as nossas tradições. O Clube 
Português é uma das associações 
mais antigas da Paulicéia, e sem 
duvida alguma enche de orgulho a 
todos nós portugueses. Foi ofereci-

O Presidente Dr. Rui Mota e Costa, o neto Gabriel, o Presidente do Conse-
lho Com. Joaquim Justo dos Santos, o Presidente do Conselho da Comuni-
dade Dr. Antonio de Almeida e Silva e a diretoria do clube.

Reunidos vemos o Sr. Ferdinando 
R. Pereira, Sr. Amilcar Ferreira, Dr. 
Paulo Almeida, Dr. David da Fonte 
e o Sr. Jose Manuel F. de Almeida.

do a todos os presentes um coque-
tel ali servido pelo Buffet Giardini 
seguido de jantar.  O presidente Dr. 
Rui Mota e Costa em companhia de 
seus pares de diretoria e conselho 
deliberativo recepcionaram a todos 
os amigos, convidados ilustres, as-
sociados e representantes de casas 
co-irmãs. O presidente no uso da 
palavra saudou a todos, apresentou 
seus pares de diretoria e conselho. 
Apresentou o novo presidente da 
provedoria Dr. Paulo Porto que tam-
bém é diretor do clube. O Dr. Paulo 
disse só ter aceitado o cargo por ser 
aquela uma entidade a qual confia 
e que espera continuar recebendo 
o apoio de todos, e finalizou agra-
decendo pela confiança. O Dr. Rui 
Mota e Costa pediu também, aplau-
sos ao Dr. Fernando Ramalho, que 
deixava o cargo de primeiro prove-
dor do Lar da Provedoria. O Dr. An-
tonio de Almeida e Silva Presidente 
do Conselho da Comunidade foi 

convidado a fazer uso da palavra. 
Disse aos presentes da atual crise 
que assola o país, uma época difí-
cil, mas que os portugueses estão 
acostumados a desafios e que es-
pera por dias melhores, sempre 
com muito trabalho e gratidão ao 
povo brasileiro. A animação con-
tinuou madrugada adentro com a 
Banda Philadélfia

Com. João Caldas Cônsul Honorário em Ribeirão 
Preto, a Sra. Emilia Morgado o esposo Sr. Oscar 
Ferrão, a Sra. Maria Bernadete Moredo o esposo Dr. 
Fernando Jose Moredo Presidente do Centro Tras-
montano, Dr. Manuel Magno Presidente da Secção 
do PSD e a esposa Sra. Maria Teresa Nunes. 

Dr. Fernando Ramalho, Dr. Antonio de Almeida e 
Silva, o presidente Dr. Rui Mota e Costa, o Côn-
sul Dr. Paulo Lourenço, Dr. Paulo Almeida e o Dr. 
José de O. Magalhães.

Presentes vemos a 1.a dama da entidade Sra. Lin-
da Costa, a filha Silvia Costa, a neta Mariane, a 
amiga Sra. Teresa R. de Paula e a Sra. Tereza 
Morgado.

1ª Rodada de Negócios
Na Portuguesa Entre Patrocinadores

O Salão Nobre do Canindé rece-
beu, na noite do ultimo dia 05, a 
bem sucedida 1ª Rodada de Negó-

cios da Portuguesa. O evento que 
reuniu todos os patrocinadores da 
equipe rubro-verde com a inten-
ção de prospectar novas e melho-
res oportunidades para todos. Os 
patrocinadores ADIMIX, JUNIDIÁ, 
SICAO e SELETA puderam ofere-
cer seus produtos em preços abai-
xo do mercado, diretamente para 
donos de padarias, bares, restau-
rantes, hotéis e motéis. Uma opor-
tunidade pioneira, desenvolvida 
pelo Departamento de Marketing da 
Portuguesa. Presente no evento, o 
Sr. Domingos Pereira Pinho, Presi-
dente da SINHORES (Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Simi-
lares), elogiou a iniciativa do Clube 
em realizar a reunião de negócios 
entre seus patrocinadores. “Já fui 

panificador e sei a rotina de traba-
lho e negócios de uma padaria. A 
oportunidade que a Portuguesa 
está oferecendo é única e excelente 
para todos”. Quem também marcou 
presença na 1ª Rodada de Negó-
cios da Portuguesa, foi o Presidente 
do SINDIPAN (Sindicato dos Pani-
ficadores), Sr. Antero José Pereira, 
que garantiu a parceria entre Por-
tuguesa e padarias para 2016. “É 
uma honra estar esta noite aqui no 
Canindé e foi muito boa a parceria 
que realizamos no Campeonato. 
Podem ter certeza que ano que 
vem, vamos seguir com essa união, 
que foi muito boa para todos”. Noi-
te de bons negócios e boas ofertas 
foi a proposta da Portuguesa e foi 
o obtido pelos patrocinadores que 

participaram do encontro. Resulta-
do final que foi comemorado pelo 
Vice-Presidente de Marketing do 
Clube, Antônio Carlos Castanheira. 
“Desde o começo do projeto desen-
volvido pelo departamento, a inten-
ção era fazer essa união entre todos 
os nossos patrocinadores, por isso 
a importância dessa noite. Foi tudo 
muito planejado, muito negociado e 
por isso fiquei muito satisfeito cada 
vez que ouvi aqui essa noite alguém 
dizendo que havia feito um bom ne-
gócio. Significa que foi um suces-
so”. Esta foi apenas a primeira de 
outras rodadas de negócios que a 
Portuguesa vai organizar, sempre 
com a intenção de reunir seus pa-
trocinadores e que todos consigam 
sair ganhando.

Fotos de: Dorival Rosa

O vice-Presidente de Marketing, 
Antonio Carlos Castanheira.

Sr. Renato da Padaria Flor de Ypê, Sr. Gustavo 
da Padaria Água Viva e Sr. Fernando da Padaria 
Flor de Ypê.

Sr. Manuel da Padaria Rio D´Ouro, Sr. Antero da Padaria 
Trigo de Ouro, Sr. Arnaldo e seu filho da Padaria Bella 
Regente e o Sr. Carlos Teixeira  da Padaria Manhattan.

Sr. Domingos Pinho Presidente da Sinhores, 
Sr. Jean Pierre e o diretor de marketing Marcos 
Gerardi.

A velha armadura de Dom Quixote de La Mancha
Revestido da velha armadura da fé

percorro montado no dorso 
de Rocinante

os caminhos ancestrais dos pastores
sonhando como Dom Quixote

 de La Mancha
defender o ideal de cavaleiro andante.
Enfrento as deceções e os dissabores

de quem nasceu no tempo errado
de quem anda no sentido contrário 

ao da multidão,
mas contra tudo e contra todos

cansado e com o corpo alquebrado
prometeu pelejar pelos oprimidos,

os injustiçados e perseguidos.
Nada temerei, 

nem os gigantes da iniquidade,
a bondade infinita 

e o sentimento de justiça
transcendem os moinhos
que empoam a realidade.

Daniel Bastos, “A velha armadura de Dom Quixote 
de La Mancha”, in Terra.
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Golpe de ‘astúcia’ do Duque de Palmela
A elevação há 200 anos do Brasil a 
Reino Unido a Portugal e Algarves, 
em 16 de dezembro de 1815, foi, 
sem dúvida, um golpe de astúcia 
da diplomacia lusitana para que 
os enviados da Coroa da Casa de 
Bragança pudessem participar dos 
encontros do célebre Congresso de 
Viena – em cujas sessões, na capital 
austríaca, antigas monarquias da Eu-
ropa foram restabelecidas depois de 
aplastado o fantasma da Revolução 
Francesa que rondara por quase dez 
anos o continente com os exércitos 
de Napoleão Bonaparte. O anúncio 
feito no Rio de Janeiro pelo então 
Príncipe Regente D. João VI (1767 – 
1826) permitiu que diplomatas de sua 
Corte tomassem assento nas futuras 
sessões do Congresso de Viena. Por-
tugal, com a Família Real fora 
da Metrópole, e Espanha, 
cujo Rei tinha sido destro-
nado, só deveriam parti-
cipar como ouvintes dos 
debates que realinharam 
nova geopolítica continen-
tal. Ficou determinado 
também em Viena 
a ‘recolonização’ 
da Espanha nas 
Américas, que 
não funcionou, e 
uma nova divisão 
dos territórios das 
Áfricas, até então, con-
trolados praticamente só 
por Portugal. Era simbólica a inclusão 
dos Algarves no Reino Unido. Todos 
os soberanos lusitanos eram aclama-
dos, desde Sancho I (1154 – 1211), 
em 1181, como Rei de Portugal e 
Algarves ou mesmo Rei de Portugal 
e Algarve. Uma justa menção à mais 
meridional das regiões portuguesas 

reconquistada há quase nove séculos 
ao califado islâmico na Península 
Ibérica. 
Grandes nomes da diplomacia eu-
ropeia estiveram no Congresso de 
Viena, que transcorreu entre 1814 
e 1815, dentre eles, os anfitriões 
austríacos, o Imperador Francisco 
I (1768 – 1835) e o seu estadista, o 
mítico Príncipe Klemens Wenzel 
von Metternich (1773 – 1859), o 
Imperador das Rússias, Alexandre 
I (1777 – 1825), o Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros da França, o 
controvertido Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord (1754 – 1838), 
os representantes da Prússia, Karl 
Auguste von Hardenberg (1750 
– 1822) eWilhelm von Humbol-
dt (1767 – 1835) e o lendário britânico 

Arthur Wellesley, o Duque de 
Wellington (1769 – 1852) que 
derrotaria em 18 de junho da-
quele ano o próprio Napoleão 
Bonaparte, em Waterloo, na 
Bélgica. Os diplomatas por-
tugueses eram liderados por 

Pedro de Sousa Holstein 
(1781 – 1850), o Duque 

de Palmela, cujo re-
trato ilustra a coluna, 
autor da manobra da 
elevação do Brasil a 

Reino, com apoio de 
Talleyrand. O Congresso 

de Viena decidiria ainda por 
uma Santa Aliança, de caráter 

militar, algo semelhante à Organi-
zação do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), criada depois da Segunda 
Guerra, para evitar, à época, que 
novas tentativas liberais ou repu-
blicanas voltassem a prosperar no 
continente. Foi chamada de Santa 
Aliança porque dela faziam parte os 

russos, que são, majoritariamente, 
ortodoxos, os austríacos, católicos, 
e os prussianos, protestantes. Mas o 
acordo não conseguiria evitar a onda 
de liberalismo que começaria a varrer 
a Europa, a partir da Inglaterra, impul-
sionada pela Revolução Industrial. Os 
ingleses, no entanto, jamais aderiram 
à República e sustentam até hoje uma 
sólida Monarquia.  
A elevação do Brasil a Reino Unido 
foi um golpe de astúcia do Duque de 
Palmela, porém, de curtíssimo prazo, 
pois a manobra terminaria por contri-
buir, sete anos depois, para a procla-
mação da Independência do Brasil, 
em sete de setembro de 1822, com o 
brado retumbante de um dos filhos do 
próprio D. João VI, o impetuoso Pedro 
(1798 – 1834), Príncipe do Brasil, por 
causa de uma briga com o seu irmão 
mais jovem, D. Miguel I (1802 – 1866), 
então Rei português. D. Pedro, que, 
como Imperador do Brasil, passaria 
à História como Pedro I, enquanto 
em Portugal, onde também foi Rei, é 
Pedro IV, insurgiu-se contra o irmão 
porque este, no comando da Corte 
em Lisboa, voltou a tratar o Brasil 
como uma simples colônia, passando 
por cima dos acordos fixados com a 
elevação a Reino Unido. A composi-
ção criada pelo Duque de Palmela 
é nitidamente inspirada no modelo 
britânico, no qual, associados à Ingla-
terra, desde 1707, estão Escócia, País 
de Gales e Irlanda Norte, formando, 
com a tradicional bandeira, a belíssi-
ma Union Jack, um símbolo respei-
tado e admirado em todo o planeta. 
A antiga Irlanda do Sul, que também 
integrava o Reino Unido, tornou-se 
uma república independente em 1922. 
Justamente no ano do centenário da 
Independência brasileira.

Jorge Jesus Punido 
Entrou no vestiário do juiz...

O treinador do Sporting foi 
multado em 288 euros, por 
violação de dispositivos re-
gulares conforme previsto no 
Artigo 141º do Regulamento 
Disciplinar da Liga. Uma das 
violações de Jorge Jesus foi o 
acesso ao vestiário da equipe 
de arbitragem, infração pre-
vista no Artigo 63º no Regu-
lamento das Competições. O 
referido jogo com os Belenen-
ses, arbitrado por Artur Soa-
res Dias. O Sporting também 
foi multado em 383 euros por 
entrada ou permanência de 
pessoas não autorizadas, e 
em 612 euros por atraso do 
início do reinício dos jogos e 
suspensão de Islam Slimani. 
Jorge Jesus por sua vez des-
mentiu categoricamente, que 
tenha estado em zona proibi-

da e explicou que após a habi-
tual entrevista rápida à Sport 
TV e no caminho para o bal-
neário do Sporting, encontrou 
Artur Soares Dias à porta do 
vestiário dos árbitros e natu-
ralmente cumprimentou-o, se-
gundo logo de imediato ao en-
contro dos seus jogadores. O 
treinador do Sporting está de 
tal modo incomodado com a 
acusação que qualifica de fal-
sa que confessa estar dispos-
to a chamar Soares Dias como 
testemunha, se for necessá-
rio. Voltando ao Campeonato, 
o Sporting segue à frente com 
seu treinador se movimentan-
do a todo momento do jogo. 
Certamente continua sem pa-
rar pelos corredores dos está-
dios desta vez com as compa-
nhias de Bruno Mascarenhas, 

da direção do clube e Nelson 
Pereira, treinador de goleiros 
também citados no relatório. 
Vamos acompanhar o caso.

Caros Amigos continuem ligados no programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar das 17 às 18 
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”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Frase da Semana
Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus 
erros e fracassos, e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência.
Frase de para – choque
Dívida pra mim é sagrada. Deus lhe pague... 

Programe-se
Dia 13.12 Churrasco de Natal na 
Provedoria onde teremos a exibição 
do Rancho 
Podem
Imaginar, Roberto leal e Quim Bar-
reiros juntos???? É esperar para 
ver...
Chateado
Ficou na ultima semana o amigo 
Manuel das Jóias. Este foi prestigiar 
uma entidade, a qual poucas vezes 
tem ido e com o ocorrido não sabe 
se volta.
É que
A mando de um diretor sentou-se 
onde lhe foi determinado. Ate ai 
tudo bem. O problema foi quando 
outro diretor chegou pra ele e pediu 
para sair Dalí daquele lugar.
Este
Para não criar problema, pois como 
sabemos é meio “enfezadinho”, 
levantou-se e foi sentar em outro lu-
gar. Eu não teria levantado, tinha lhe 
respondido que o diretor “tal”, é que 
me mandou sentar ali, ele que fosse 
falar com o “tal” diretor.
Bye Bye Manu
Esse é o titulo do show que a Manu, 
filha do Roberto Leal, estará fazen-
do na sua despedida do Brasil, no 
próximo dia 10 de dezembro, quinta 
próxima, na Adega Cais do Porto. 

Teremos jantar as 20,30 e show 
às 22 horas. Claro o papai Rober-
to Leal La estará participando tam-
bém. Reservas 3228.2627 
Tem gente
Que peca por querer ser simpático 
com todos. No recente aniversario 
do Rancho Pedro Homem de Mello, 
na hora do bolo, foram chamados 
presidentes de entidades, patroci-
nadores, apoiadores, amigos, etc 
etc. Só esqueceram de uma pessoa 
que ali sempre esta presente presti-
giando-os.
A cara
Dessa pessoa ao final vendo não 
ser chamada, claro era de indigna-
ção e com razão.
Os amigos
Do Elos Sul estarão reunidos na 
próxima sexta feira dia 11.12, na 
Adega Cais do Porto, para sua Fes-
tiva de Natal. Nessa noite serão 
empossados novos companheiros 
elistas migrados do Elos Oeste Eça 
de Queiroz recentemente extinto. 
Lá estaremos. 
A exemplo
Do Grupo Folclórico dos Veteranos 
de São Paulo do Clube Português, 
o Grupo Folc. da Casa de Brunho-
sinho, também estará fazendo sua 
confraternização de Natal, nas de-
pendências do Arouca.

Anotem aí
O Arouca São Paulo Clube esta-
rá iniciando suas atividades já em 
janeiro próximo. Será no dia 31 de 
janeiro com um almoço de confra-
ternização.
Muitos foram
Os amigos a prestigiar a festa dos 
50 anos de carreira ininterrupta no 
radio do Brasil, do amigo e nosso 
colunista Martins Araujo, na Casa 
de Portugal. Seu programa foi 
transmitindo ao vivo, com varias 
atrações. A renda, pois foi pedido 
aos presentes 2 kg de mantimentos, 
foram doados para o Lar da Prove-
doria.
Por acaso
Os amigos já viram alguma receita 
de bacalhau, que vai acompanhado 
com ovos de codorna ??? Pois bem, 
eu também não.
No ultimo
Aniversario da Casa do Minho, no 
momento das homenagens, foi ho-
menageada a Sra. Rosa Pires. Ela 
foi homenageada representando 
todos os amigos da entidade, ...que 
não puderam ali estar..., pois esta-
vam em outros eventos...
O Torrão
Sempre seu amigão, já em clima de 
Natal, deixa a todos um abração, e 
promete voltar na próxima edição.

O The Lisbon MBA Part Time – o 
MBA da Católica-Lisbon School 
of Business and Economics (Ca-
tólica-Lisbon) e da Nova School 
of Business and Economics (Nova 
SBE) entrou, pela primeira vez, 
para o Ranking de MBAs execu-
tivos do Financial Times, sendo o 
único MBA em Portugal a constar 
deste ranking. Esta entrada é ex-
plicada, em grande parte, pelo pro-
gresso na carreira dos ex-alunos, 
nomeadamente uma subida sala-
rial pós-MBA de 47%. Outros fac-
tores valorizados no ranking são a 
diversidade e a qualidade do corpo 
docente, bem como a qualidade 
da investigação de ambas as uni-
versidades. Anabela Possidónio, 
Diretora Executiva do The Lisbon 
MBA, comentou: “Depois de o nos-
so programa International, que te-
mos em parceria com o MIT, cons-
tar entre os melhores do mundo, 
é agora a vez do nosso Programa 
de MBA Part Time entrar também 
neste ranking tão exclusivo. É um 
enorme motivo de orgulho para 
nós termos ambos os programas 
no ranking do Financial Times, a 
referência a nível mundial. É um 
resultado fantástico e deve-se, em 
muito, à parceria das duas melho-
res escolas de negócio do país, ao 
apoio dos nossos mecenas e ao 
trabalho do nosso corpo docente 
que, a par de uma formação téc-
nica sólida, tem contribuído para 
desenvolver líderes, com inovação, 
criatividade, empreendedorismo e 
uma visão e experiência interna-
cional.” Francisco Veloso, Diretor 
da Católica-Lisbon SBE, salientou: 
“Este resultado reflete o sucesso 
de uma estratégia de excelência 
que tem vindo a ser implementada 
e que permite a grande visibilidade 

do The Lisbon MBA no estrangei-
ro e a liderança incontestável em 
território nacional. É com muito 
orgulho que conquistamos mais 
uma vitória, desta vez do nosso. 
Programa Part Time, que reflete o 
sucesso dos nossos alumni, que 
conseguiram alavancar os conhe-
cimentos adquiridos durante o 
MBA; a confiança depositada em 
nós pelas empresas e uma bem-
-sucedida política de alianças com 
os players mais relevantes do mun-
do empresarial.” Para Daniel Tra-
ça, Diretor da Nova SBE “Estamos 
todos de parabéns. Nos últimos 
dias temos tido bons motivos para 
acreditar que o ensino superior 
português é cada vez mais uma 
referência no mundo. Sinto-me 
orgulhoso por fazer parte desta 
equipe que cedo percebeu a im-
portância de aliar o melhor talento 
a um programa de excelência, de 
forma a permitir que Portugal fos-
se cada vez mais um ativo de qua-
lidade, reconhecido pelos rankings 
internacionais do ensino superior. 
Temos dois programas de MBA 
entre os melhores do mundo, es-
tou muito satisfeito.” O ranking do 
Financial Times é o ranking que 
serve como referência a nível 

mundial neste mercado. As tabe-
las são elaboradas com base em 
critérios que vão desde o salário a 
três anos após o MBA, até à per-
centagem de mulheres no corpo 
docente. Para elaborar as listas, o 
diário britânico recorre a questio-
nários online, feitos às escolas e 
aos antigos alunos. O ranking está 
disponível no link http://rankings.
ft.com/businessschoolrankings/
executive-mba-ranking-2015
Sobre o The Lisbon MBA
O The Lisbon MBA resulta de uma 
joint-venture entre as duas escolas 
de negócios mais conceituadas 
em Portugal, a Nova School of Bu-
siness and Economics e a Católi-
ca-Lisbon School of Business and 
Economics. Esta parceria com-
preende um MBA part-time com a 
duração de dois anos e um MBA 
internacional full-time, em associa-
ção com a prestigiada MIT Sloan 
School of Management. O The Lis-
bon MBA disponibiliza uma plata-
forma onde estudantes de topo de 
todo o mundo, dotados de talento 
e ambição, se podem encontrar 
num ambiente de aprendizagem 
dinâmica, com um grupo docente 
composto por profissionais de re-
ferência.

“The Lisbon MBA” 
Entre os melhores MBAs executivos do mundo
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 16

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 13

JORNADA 18JORNADA 12

AVEIRO
JORNADA 13

COIMBRA
JORNADA 10

LISBOA
JORNADA 10

VILA REAL
JORNADA 10

VISEU
JORNADA 10

GUARDA
JORNADA 9

CASTELO BRANCO
JORNADA 7

LEIRIA
JORNADA 9

Pela primeira vez em muito tempo, o FC 
Porto teve capacidade para dar a volta a um 
jogo e com isso garantiu o quarto triunfo se-
guido no campeonato, a sua melhor série no 
jogo nesta temporada. O Paços de Ferreira 
vendeu cara à derrota (2-1) no Estádio do 
Dragão, no Porto, e marcou primeiro, graças 
a um início ambicioso que chegou a criar pâ-
nico na defesa local, mas no final foi à falta de 
eficácia portista — e a aparente crise de con-
fiança de Vincent Aboubakar — que motivou 
a curta diferença no marcador. A equipe de 
Julen Lopetegui cumpriu o seu objetivo e vai 
agora concentrar-se na sobrevivência na Liga 
dos Campeões, com um encontro decisivo em 
Londres, frente ao Chelsea, na quarta-feira.

O treinador do Benfica 
sublinhou a justiça do triun-
fo dos “encarnados” sobre 
a Acadêmica (3-0), na 12.ª 
rodada da Liga, enquanto o 
técnico da Briosa considerou 
o resultado exagerado para o 
que se passou no gramado.

Rui Vitória (Benfica)
“Foi uma vitória justa e 

clara, frente a um adversário 
que não perdia há sete jogos. 
Tivemos a partida sempre 
controlada e podíamos ter 
feito mais um gol ou outro”.

“(Gol de Renato Sanches) 
Acaba por ser a cereja no 
topo do bolo, foi um belíssi-
mo gol de um jovem jogador 
que está a crescer. E foi uma 
estreia na Luz em grande, da 
qual ele não se vai esquecer 
mais”.

“(Jogo com o Atlético Ma-
drid) Dos jogadores que aqui 
estiveram, estará tudo dis-
ponível para terça-feira. Va-
mos querer ficar em primeiro 
lugar. Vamos preparar esse 
jogo a partir de amanhã, tem 
sido assim, de três em três 
dias”.

Filipe Gouveia (Acadêmi-
ca)

“Vínhamos com uma es-
tratégia bem montada. Nos 
primeiros 20 minutos querí-
amos retardar o gol do Ben-
fica e até ao primeiro pênalti 
o Benfica não criou nenhu-
ma oportunidade. Depois do 
primeiro pênalti, ficou mais 
complicado. Na primeira par-
te faltou também mais critério 
na saída de bola. É uma vitó-
ria que assenta bem ao Ben-
fica, pelo que fez, mas por 
números exagerados”

Rui Vitória: 
“Foi Uma Vitória 
Justa E Clara”

Porto Conseguiu Vencer, 
Apesar de Esta Perdendo

Sporting Assusta-Se Na Madeira 
Mas Mantém Intacta A Liderança

Gol de Adrien Silva, a abrir a segunda metade 
da partida, segurou a vantagem “leonina” em re-
lação ao FC Porto no campeonato, embora o Ma-
rítimo tivesse acreditado até o último instante nos 
Barreiros. 

A viagem do Sporting ao Funchal não resultou 
num filme de suspense como aconteceu nos últi-
mos dois jogos da equipe para o campeonato, mas 
os “leões” voltaram a ter de esperar pelo apito final 
para respirar aliviado. Frente a um Marítimo deter-
minado em travar o ciclo vitorioso dos lisboetas na 
Liga e colocar em causa a sua liderança na tabela 
classificativa, acabou por valer um gol solitário de 
Adrien, ao início do segundo tempo, para os visi-
tantes somarem mais três pontos e manterem a 
vantagem de dois para o FC Porto.



Esportes

O Arouca venceu nes-
te domingo o Boavista por 
3-2, no jogo da 12.ª rodada 
da I Liga de futebol, depois 
de os boavisteiros terem 
conseguido repor a igual-
dade por duas vezes. Com 
uma grande penalidade 
para cada equipe, os “axa-
drezados” protestaram a 
invalidação de um gol ao 
zagueiro central Henrique 

pela equipe de arbitragem, 
depois de o ter validado. 
A vitória arouquense fi-
cou selada com um gol de 
Nuno Coelho, de grande 
penalidade. As duas equi-
pes há muito não venciam 
jogos para o campeonato 
e entraram em campo a 
disputar cada lance, o que 
resultou em quatro gols na 
primeira parte.

Arouca vence Boavista
em jogo polêmico

O convocado nacional, 
Fernando Santos, defendeu 
que a nomeação de Cristia-
no Ronaldo para os finalistas 
da Bola de Ouro é “mais que 
justa” e demonstra todo o po-
tencial do português.

“Esta nomeação de Cris-
tiano Ronaldo é reflexo de 
todo o valor e qualidade que 
tem. Afinal, é o melhor joga-
dor do Mundo e está pela 
oitava vez entre os nomea-
dos”, destacou o treinador 

“Nomeação de Ronaldo é o Reflexo de 
Todo o Valor que tem” - Fernando Santos

ao site oficial da Federação 
Portuguesa de Futebol.

Fernando Santos lembrou 
ainda o trabalho do madei-
rense na Seleção Nacional, 
referindo que foi com “consci-
ência” que votou nele. 

“Este foi um ano importan-
te para o Cristiano, individual 
e coletivamente, sobretudo na 
Seleção Nacional. Contribuiu 
muito para o êxito de Portugal, 
que se clasificou para a fase fi-
nal do Euro 2016”, terminou.

As autoridades norte-a-
mericanas investigam indí-
cios de que o presidente da 
FIFA, Joseph Blatter, atual-
mente suspenso, sabia de 
subornos de cerca de 100 
milhões de dólares (92 mi-
lhões de euros) pagos a an-
tigos membros do organis-
mo, noticiou a BBC.  

Segundo a investiga-
ção da BBC, divulgada no 
domingo, a empresa de 
‘marketing’ desportivo ISL 
terá pago um total de 100 
milhões de dólares a mem-
bros do organismo máximo 
do futebol mundial, incluin-
do ao ex-presidente da FIFA 
João Havelange e ao antigo 
executivo Ricardo Teixei-
ra, tendo obtido em troca 
os direitos televisivos e de 
‘marketing’ durante os anos 
1990. Blatter tem vindo a 
garantir desconhecer os pa-
gamentos, mas a emissora 
adianta ter tido acesso a 
uma carta obtida pelo FBI 
que levanta dúvidas relati-
vamente à sua negação. A 
carta refere-se aos paga-
mentos do ISL e alegada-
mente foi escrita por Have-
lange, que nota que Blatter 
tinha “pleno conhecimento de 
todas as atividades” e que era 
“sempre informado” delas.

Blatter foi o ‘número dois’ 
de Havelange antes de as-
sumir o seu lugar, ou seja, 
a presidência da FIFA, em 

Blatter na Mira de
Investigação

Por Parte do FBI

1998. Segundo a emissora 
BBC, Blatter declinou res-
ponder às suas alegações. 
Blatter, que foi suspenso em 
outubro por 90 dias pelo co-
mitê de ética da FIFA, deve 
deixar o cargo em fevereiro 
próximo.

Além da referida investi-
gação por parte dos Estados 
Unidos, Blatter também se tor-
nou alvo de uma investigação 
criminal da Suíça por suspei-
ta nomeadamente de gestão 
danosa do organismo máxi-
mo do futebol mundial e pelo 
pagamento de dois milhões 
de dólares, feito em 2011, ao 
seu eventual futuro sucessor, 
o presidente suspenso da 
UEFA, Michel Platini.

A investigação suíça le-
vou o organismo de ética da 
própria FIFA a lançar um in-
quérito anterior.

Os investigadores da 
FIFA finalizaram a sua in-
vestigação em novembro, 
entregando as provas aos 
juízes da comissão de ética, 
os quais deve emitir um ve-
redito este mês.

O FC Porto é uma das 13 
equipes que estão na corri-
da às últimas sete vagas 
nas oitavas de final da Liga 
dos Campeões em futebol, 
na sexta e última rodada da 
fase de grupos.

A formação ‘azul e bran-
ca’, que falhou a classifi-
cação prematura na quinta 
rodada, ao não conseguir 
pontuar na recepção ao 
Dínamo de Kiev, está bem 
acompanhada, nomeada-

Treze Equipes na Luta Pelas
Últimas Sete Vagas Nas ‘Oitavas’

mente por três colossos in-
gleses, o Manchester United, 
o Arsenal e o Chelsea. Wol-
fsburgo, Bayer Leverkusen, 
PSV Eindhoven, Roma, BATE 
Borisov, Olympiacos, Dínamo 
de Kiev, Gent e Valência são 
as outras nove equipes na 
corrida as ‘oitavas’.

Os ‘dragões’ jogam a 
classificação no Grupo G 
com os ‘blues’, necessitando 
de vencer em Stamford Brid-
ge, enquanto o conjunto de 

José Mourinho só precisa de 
empatar, pois tem vantagem 
num eventual empate a três, 
também com Dínamo de 
Kiev, que só precisa de bater 
em casa o Maccabi.

Caso o Dínamo de Kiev 
não vença em casa - sem 
adeptos - os israelitas, a única 
equipe a zero na fase de gru-
pos - cinco derrotas por mais 
de um gol de diferença e 1-15 
em gols -, seguem em frente 
portugueses e ingleses.

Treinador português po-
derá ter os dias contados no 
Chelsea e surge agora uma 
restrita lista de treinadores.

 O jogo do Chelsea fren-
te ao FC Porto, esta quar-
ta-feira será decisivo para a 
continuidade de Mourinho à 
frente dos ‘blues’ e a direção 
do Chelsea já está a analisar 
possíveis substitutos para o 
português.

Pep Guardiola surge ago-
ra como um dos possíveis 
substitutos de Mourinho, se-
gundo o Fichajes.com, sur-

gindo numa lista de favoritos. 
Além do espanhol, que já foi 
rival de Mourinho quando 
ambos treinavam Barcelona 
e Real Madrid, respectiva-
mente, também Simeone, 
Ancelotti, Capelo e Bren-
dan Rodgers são apontados 
como possibilidades.

O encontro entre Chelsea 
e FC Porto, agendado para 
quarta-feira, será decisivo 
depois do conjunto de Stam-
ford Bridge ter somado a oi-
tava derrota na Premier Lea-
gue frente ao Bournemouth.

Chelsea Pensa em Ex-rival de Mourinho para o Substituir

Acordo com entidade/
clube estrangeiro já estará 
fechado e só poderá ser que-
brado caso surjam propostas 
mais elevadas pelos dois fu-
tebolistas.

 A época ainda está lon-
ge do final, mas o FC Porto 
já poderá ter assegurado à 
venda de dois atletas, um ne-
gócio que poderá fazer che-
gar aos cofres ‘azuis e bran-
cos’ um total de 80 milhões 
de euros. Segundo dá conta 
o Diário de Notícias.

Yacine Brahimi e Imbula 
são os jogadores que, se-
gundo a publicação em ques-
tão, estão de saída do FC 
Porto no final da temporada 
numa transferência conjunta 

já acordada com emblemas/
investidores interessados.

O argelino poderá render 
qualquer coisa como 50 mi-
lhões de euros, valor da sua 
cláusula de rescisão, pelo 
que o médio francês enche-
rá a conta bancária ‘azul e 
branca’ com os restantes 30 
milhões de euros.

O acordo apenas poderá 
vir a ser deitado por terra se 
outros clubes apresentarem 
propostas com montantes 
iguais ou superiores.

Contudo, o FC Porto ape-
nas receberá 50 por cento 
50 milhões de euros dados 
pelo clube em questão, uma 
vez que os portistas apenas 
detêm metade do seu passe. 

‘Pack de Jogadores’ Recheará Cofres do Dragão com 80 Milhões

A situação poderá vir a ser 
invertida, caso os portistas 
adquiram a restante percen-

tagem do seu passe, que 
está sob domínio da Doyen 
Sports.
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IMPEACHMENT

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

O pronunciamento 
da presidente Dilma, 
após a aceitação do 
pedido de impeach-
ment acatado pelo 
presidente da Câma-
ra Eduardo Cunha, 
nos leva a concluir 
que está muito distan-
te o dia em que a pre-
sidente da República 
usará as sandálias da 
humildade. Não disse 
nada, arrogante, pau-
tando sua fala nos 
ataques ao adversário Eduardo Cunha. Torna-se 
necessário deixar claro e a presidente Dilma pre-
cisa entender que o texto e a proposta de impea-
chment não veio da cabeça do Cunha, foi escrito 
e assinado por um dos fundadores do PT, o jurista 
Hélio Bicudo, de 93 anos e pelos também juristas, 
Miguel Reale Junior e Janaina Conceição Pascho-
al. Numa total deselegância, a turma do PT, claro 
alguns de seus quadros, chegou a insinuar que 
Bicudo estaria senil e gagá. Entretanto, o mestre 
não se intimidou. Propôs à presidente Dilma Rou-
ssef que lesse a Constituição, lá está escrito que o 
impeachment é um remédio constitucional, um pro-
cesso democrático. Também convém lembrar,  que 
além do respaldo constitucional, o impeachment 
da presidente tem o apoio da maioria da popula-
ção brasileira segundo pesquisas recentes. O país 
está à deriva, sem comando, mergulhado numa das 
piores crises econômicas e de moral poucas vezes 
vistas antes. Vejamos por exemplo, o presidente da 
Câmara Eduardo Cunha, envolvido ao que parece, 
em tanta corrupção, contas na Suiça, falcatruas, na 
maior cara de pau continua comandando a Câmara 
Federal e ainda tentou usar de barganha com três 
deputados do PT e membros da Comissão de Ética, 
procurando trocar o voto dos três, em seu benefício 
na Comissão, pela aceitação de abertura do impe-
achment de Dilma. Os três anunciaram que vota-
riam contra Cunha! Pagaram pra ver e a resposta 
de Cunha, foi aceitar o pedido de impeachment. 
Vamos ver quando se instala o dele, que será por 
corrupção ativa e passiva enquanto da presidente 
Dilma é por incompetência e irresponsabilidade fis-
cal. Boas “peças”!
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O cantor ro-

mântico, Mário 
Simões, reali-
zou um belís-
simo show na 
festa do 38.º 

aniversário 
do Programa 

“Portugal 
Canta Brasil”. 

Na foto, ao 
lado do radia-

lista Antônio 
Simões

Num desta-
que espe-

cial a mesa 
festiva dos 
radialistas 

Antônio, 
Simões, 

Júnior,fa-
miliares e a 

equipe do 
Programa 
“Portugal 

Canta 
Brasil”

38º Aniversário do Programa “Portugal Canta Brasil”

Antônio Simões e seu filho Júnior, confraternizando-se com os amigos, Fernanda, An-
tônio Serápico, Mário Simões, o advogado e nosso colunista, Fernando Carrasqueira, 
o casal, D. Rosa e o empresário, João Martins, da Concessionária Dirija,Felipe Men-
des,Camilo Leitão

Um domingo especial 
para a família Si-

mões que festejou 38.º 
aniversário, no ar, com o 
famoso programa Portu-
gal Canta Brasil e, mais 
uma vez, a Casa da Vila 
da Feira, foi o palco des-
ta linda festa, onde os 
anfitriões recepcionaram 
os amigos para, juntos, 
festejarem este dia es-
pecial. Os radialistas, An-
tônio Simões e Simões 

Junior fizeram questão 
de homenagear, com 
um buquê de flores, os 
amigos que, ao longo 
destes anos vem cola-
borando e prestigian-
do com sua audiência 
o Programa Portugal 
Canta Brasil na Rádio 
Metropolitana – RJ, 
assim como os pa-
trocinadores e suas 
esposas. Foi um ver-
dadeiro encontro luso

-brasileiro e nada como 
um cardápio “supimpa” 
para oferecer a todos os 
presentes: um churras-
co self-service, sardinha 
portuguesa assada na 
brasa e grande varieda-
de de carnes e saladas. 
Abrindo a tarde musical 
tivemos como atração, o 
excelente Conjunto Típi-
cos da Beira Show que, 
como sempre, dá um 
espetáculo à parte com 

Os em-
presários 
Pache-
co, Luís 
Augusto, 
esposa, 
Glorinha 
com o 
Bruno e 
Raissa, 
num close 
especial

seu bom repertório e 
muito ritmo. Mas a atra-
ção principal deste dia 
comemorativo da família 
Simões foi à apresen-
tação do cantor român-
tico, Mário Simões,a-
companhadoda Banda 
Tb Show abrilhantou a 
festa do 38.º aniversário 
do programa Portugal 
Canta Brasil dos radia-
listas Antônio Simões e 
Simões Júnior. Na opor-
tunidade o Portugal em 
Foco congratula-se com 
seus diretores e deseja 
mais e mais sucesso.

Curtindo a festa do Programa “Portugal Canta Brasil”, o 
Presidente do Conselho da Casa da Vila da Feira, Adão 
Ribeiro com sua linda neta, Juliana

Num destaque na Casa da Vila da Feira, o nosso casal nota 10 da comunidade por-
tuguesa, a sorridente Ana Maria, seu amado esposo José Matos e o amigo Fernando 
Santos das Concertinas e D. Irene Brites

Dois grandes empresários da nossa comunidade portuguesa, Marshal, do Restaurante 
Massapê e esposa, Antonio Lopes, da famosa A. Lopes Imóveis e esposa, presentes 
no Vila da Feira
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O R.F. 
Maria da 

Fonte 
quando 
iniciava 

a Quinta 
de San-

toinho

Os aniver-
sariantes 

do mês 
com os tra-

dicionais 
cha-

péus de 
Viana do 
Castelo, 

num lindo 
momento

SANTOINHO É TRADIÇÃO NA CASA DO MINHO

Brindando à felicidade Noemis, com o Francisco (res-
taurante Mondego) e Glória Pinheiro (irmã)

“O que é bom mere-
ce bis”, assim se diz. A 
Casa do Minho dedicou 
o sábado passado, dia 
6, a mais uma Quinta 
de Santoinho: uma noite 
toda especial, reunindo 
novamente a família mi-
nhota e convidados para 
momentos de tradição e 
sadio convívio. Uma das 
festas mais tradicionais 
no calendário social, a 
Quinta de Santoinho foi 

Felipe Mendes – diretor do Jornal Portugal em Foco com 
os amigos, o vice-presidente minhoto Casimiro Ferreira 
e o Presidente Agostinho dos Santos

prestigiada pelo grande 
público, comprovando, 
mais uma vez, a con-
fiança de todos no su-
cesso e organização do 
evento, marca registra-
da do Presidente Agos-
tinho dos Santos e sua 
diretoria.

À noite contou com o 
costumeiro serviço tra-
dicional de caldo verde, 
sardinha assada, pão, 
etc... e os bons vinhos 
portugueses; tudo am-
bientalmente no melhor 
musical do Conjunto os 
Amigos do Alto  Minho-
que, como sempre, fez 
aquele Arraial para que 
todo mundo dançasse, 
até cansar. O Rancho 
Minhoto com seus tra-
dicionais números de 
dança e folclore do Mi-
nho agradou em cheio, 
a rapaziada mostrou 
que idade não é docu-
mento para dançar o 
folclore português.

A festa não acaba 
aí...

Após a apresenta-
ção do Rancho, os Gi-
gantones, ao som dos 
Zés Pereira, brincaram 
com todos, seguindo-se 
as Marchinhas Lumino-
sas, para todo mundo 
participar, e para o final 

da festa, nada melhor 
do que aquele caldo 
verde quentinho.

A Casa do Minho to-
mou maior vultuosidade 
que pode ser notada a 
cada evento, que por 

mais comum que seja, 
sempre está presente 
algo de novo, e, isso de 
dá graças ao trabalho 
apaixonado de seus di-
rigentes pela sua Insti-
tuição Regional. 

Outra 
bela mesa 
curtindo o 
Arraial Mi-
nhoto, no 

sábado, 
Mariana, 

Raphael e 
familiares

A família Fa-
ria Bombas 
já é uma 
tradição na 
Quinta de 
Santoinho, 
João Fran-
cisco Faria, 
esposa Vera, 
João Faria e 
Tânia

O diretor da Loja Kansas Auto Peças,Antônio Amaro ao 
lado da sua esposa e neta prestigiando o famoso Arraial 
Minhoto
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Curtindo 
o almoço 
visiense, 
o ex-pre-
sidente 
José Lino, 
esposa 
Belarmina, 
familiares 
e amigos

Sempre marcando presença no Solar Visiense, o ex-presidente Antonio 
Lopes e esposa Virgínia Lopes

Grande presença nas festas portuguesas das Casas Regionais, o Co-
mendador Orlando Cerveira, esposa Laura Cerveira, seu filho, neta, de-
mais familiares e amigos

Família Cardão, uma marca forte sempre presente, na Casa de Viseu, o Presidente do 
Conselho, Antonio Cardão, sua filha Ane Cristine, seu genro Alexandre, netos Miguel, 
Natan com o Felipe Mendes (Portugal em Foco)

Panorâmica 
do salão 
social vi-

siense com 
um bom 

público, em 
destaque, 

vemos o 
Presidente 
Dr. Flávio 

Martins

Como é tradicional, a 
diretoria visiense ho-

menageou seus naturais 
com um tradicional almo-
ço. Sempre com aquele 
cardápio: sardinha portu-
guesa na brasa, febras, 
uma maravilhosa mesa 
de frutas, tipo self-ser-
vice e o delicioso caldo 
verde. Na oportunidade 
foi realizado o lançamen-

to do Livro, a Auto Bio-
grafia de Antonio Duarte 
Rodrigues, um acordeo-
nista do Rancho Folcló-
rico. AVISO: A Casa de 
Viseu lançará, em julho 
2016, um livro comemo-
rativo pelos 50 anos de 
sua fundação. Por isso, 
pedimos que ajudem 
a divulgar este pedido. 
Quem tiver fotos ou al-

gum material para ser 
emprestado ou mesmo 
que queira deixar seu 
depoimento de alguma 
história dos 50 anos de 
nossa Associação, faça 
contato com nossa se-
cretaria, pelo telefone 
3391-6730 (de terça a 
sexta) ou pelo e-mail: 
secretaria@casade vi-
seu.com.br

Viseu homenageou seus naturais de Tondela e Mortágua
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O Presidente 
do Conselho 
da Casa das 
Beiras, José 
Henrique, ao 
lado do Presi-
dente da Casa 
das Beiras, 
José Henrique, 
entregando 
ao Sr. Antonio 
Ribeiro o título 
de sócio de 
Grande Bene-
mérito da Casa 
das Beiras

Panorâ-
mica do 
almoço 
dos ani-
versa-
riantes 
da Casa 
das 
Beiras

Churrasco dos Aniversariantes:
um “Sabor a mais” na
CASA dAS BeirAS

Par começar o mês 
de dezembro, nada me-
lhor que reencontrar 
amigos, num ambiente 
social, saboreando um 
dos melhores churras-
cos da nossa “Vida As-
sociativa” e ainda mais, 
comemorando aniver-
sário.

Foi o programa da 
Casa das Beiras, no 
domingo, dia 6 quando 
reuniu diversos asso-
ciados e amigos na sua 
sede social, à Rua Ba-
rão de Ubá, 341, Tijuca. 
Como sempre, o chur-
rasco não chega só! 
São servido apetitosos 
acompanhamentos , 
como: frango, linguiça, 
costelinha, saladas, 
empadão de frango, 
feijão manteiga e ou-
tras delícias. Sardinha 
assada na brasa. Para 
sobremesa temos a ba-
nana assada com cane-
la e açúcar.

Muita gente boa lá 
esteve, principalmente 
aqueles que aniversa-
riavam e que recebe-

Confraternização geral, no almoço dos aniversariantes das Beiras, onde vemos o Presi-
dente José Henrique, com o Presidente do Conselho, José Henrique, o vice-presidente 
Luís Ramalhoto, esposa Maria Elena Ramalhoto, Sr. Júlio Robalo, esposa Ilda Robalo, 
Felipe Mendes, Eliane Mariath, primeira-dama Verônica e Dona Helenice

ram o carinho da dire-
toria comandada pelo 
Presidente José Henri-
que.

Dentro do programa, 
Cláudio Santos e ami-
gos, evocando pares na 
pista de dança, ao som 
do seu repertório, mos-

trando os bons “pés de 
valsa” que são, não fal-
tando os brindes, assim 
como o jogo do bingo e 
o tradicional bolo onde 
todos os aniversarian-
tes com o público can-
taram o “parabéns á 
você”.

Muito satisfeito com o reconhecimento da diretoria Beirã, 
o homenageado exibindo o seu título, Antônio Ribeiro e 
esposa Maria Antonia Ribeiro e uma amiga

Explosão 
de alegria 

do Antonio 
Ribeiro, es-

posa Antonia 
Ribeiro com 

os amigos 
Antonio Ma-
nuel, Márcia 

Tavares, 
Lucinda 

Aleixo, Ade-
lino, Eulália 

Rezende, 
Olinda Vieira 
e Gertrudes

O Cláudio dos Santos e seus amigos agitaram o almoço 
dos aniversariantes nas Beiras
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Maneca

o amor esta no ar
É com muito carinho e 

admiração que desejo e 
felicito o casal, Josefa e 

Henrique Bernardo (diretor 
da famosa Confeitaria Cavé), 

pela comemoração dos 60 
anos de união. Que Jesus 
Cristo continue, cada vez 

mais, abençoando os amigos 
e a sua linda família. De certo 
que durante a comemoração 
não faltou o tradicional vinho 

português com o delicioso
pão-de-ló da Confeitaria Cavé

Fico muito feliz quando estou numa Casa Regional 
e encontro nossos jovens, participando dos Ranchos 
Folclóricos e a Casa do Minho, com certeza, é uma 
dessas Instituições que aposta e investe nesta juven-
tude que levará adiante as tradições portuguesas de 
além-mar. Aqui destaco três jovens músicos da nova 
geração do Rancho Minhoto: Pedro, Vitinho e Leonardo

as tradições Portuguesas  
uma chama sempre acessa

É com muita satisfação que 
escrevo algumas linhas sobre 
esse grande emigrante portu-
guês, Francisco Torrão – dire-
tor-presidente da Panificação 

Mandarino, onde são fabricados 
os famosos biscoitos Globo 

“Patrimônio Carioca”, com a sua 
querida esposa, Sra. Eneida, 
sempre prestigiando nossas 

Casas Regionais. Na foto com 
Dona Adília Noronha – fundado-
ra do Arouca Barra Clube e uma 

amiga

Na próxima oportunidade 
que tiver, farei uma visita 
ao empresário César – di-
retor do Restaurante e Piz-
zaria Joia Carioca Rua Jar-
dim Botânico, 594, onde 
você encontra as melhores 
pizzas, de vários sabo-
res, e um atendimento de 
primeira qualidade com a 
equipe sempre atenciosa 
e disposta a atender e ser-
vir os clientes com muita 
fidalguia e educação. Pa-
rabéns moçada

um time de Peso Na
aldeia Portuguesa 
Um verdadeiro celeiro de amigos que 

estão sempre marcando presença no 
Cantinho das Concertinas, do meu amigo 
Carlinhos Cadavez. Olha só a animação 
desta turma, o popular Luís dos Pneus, o 
José Matos dos Reis, Humberto Mendon-
ça, Eduardo Lameira, diretor-presidente 
da PM Turismo, o diretor da Comercial 
Beirão da Serra, Eugênio. Parabéns, ra-
paziada pela animação

festa do 38.º aniversário do Programa “Portugal canta Brasil”
No domingo passado estive na Casa da 

Vila da Feira, prestigiando a festa de ani-
versário do programa do meu amigo An-
tônio Simões “Portugal Canta Brasil” que 
festejou seu 38.º aniversário no ar. Como 
sempre foi comemorado com uma linda 
festa e a presença de patrocinadores, 

colaboradores e amigos, Infelizmente tive 
um problema com a minha máquina, mas 
consegui esta foto com o nosso fotógrafo 
para destacar toda minha satisfação ao 

lado dos meus amigos, os distintos casais 
Dona Florbela e Comendador Afonso Ber-
nardo, Dona Guilhermina e Manuel Pinto 
Aires – diretor da Flora Santa Filomena

Poxa
roBerto leal!

casal Nota 1000 da Nossa comunidade

Joia carioca: um verdadeiro festival de Pizzas

Poxa, querido Rober-
to, você nos deixou 
magoados, aparecer, 
o nosso ídolo  brin-
cando com  os Vas-
caínos?  Nós, aqui no 
Rio de Janeiro somos 
a maioria e ficamos 
tristes ao ver a sua 
imagem  posicionada 
de uma maneira que, 
para nós, foi extre-
mamente deselegan-
te, que não é aquela 

que conhecemos do nosso Roberto Leal. Só pra te 
lembrar, publicamos aqui a imagem que temos do 
torcedor do Vasco da Gama é o Roberto, vestindo a 
camisa do maior clube  português , fora de Portugal.
Caro Roberto, aguardamos suas explicações, tristes, 
mas aguardamos.   
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Maria  Alcina

DE RESTAURANTES

RESPONSABILIDADE É A “HABILIDADE” DE 
RESPONDER!

MINHA HABILIDADE EM RESPONDER
ESTÁ À DISPOSIÇÃO DA VIDA!

PeNSameNto da SemaNa

Como é bom o convívio de amigos de várias as-
sociações, no caso, amigos de Niterói, prestigiando 
o AROUCA BARRA CLUBE, que recebe com fidal-
guia a todos os visitantes.

Na foto: Luís Cláudio, recepcionando os amigos 
empresários, Horácio Ferreira Fernandes – diretor 
da Loja Dulce Jóias, com sua esposa D. Dulce que é 
uma jóia rara, Fábio e Luili.

Saudações fadistas!

LiNda famíLia da terra 
de araribóia!

O meu querido 
amigo, Paulo 
Moisés, ex-pre-
sidente do CPN., 
envolvendo em 
muito carinho a 
sua linda filhinha, 
Luisinha.
Que esse amor 
seja iluminado 
pelo Menino 
Jesus.
Abraços fadistas!

Uma reunião muito alegre, nas nossas Casas 
Regionais. Na foto: Carlos Madeira diretor do Banco 
Millenium, bcn, Maestro Rogério Costa, o Empresário 
Orlando Pereira da BIG- STORE, sua elegante e sim-
pática esposa, Ana Maria, os amigos Vera e Gentil, a 
jornalista, Dagmar e a sempre serena, minha amiga 
Neide Escada.

eNcoNtro de
VerdadeiroS amigoS

Dois jovens que despontam no cenário Comer-
cial do Rio de Janeiro. Felipe Lantemart - gerente de 
Marketing das Indústrias Granfino,  seguindo os pas-
sos de seu saudoso avô, Silvio Coelho e Artur Vinicius 
Sales, diretor da Sales Ind. e Comércio de Azeites e 
Óleos Vegetais, dando sequência  ao trabalho de seu 
pai o grande amigo Artur Monteiro.

Num destaque especial, na entrega do Prêmio Top 
BGA 2015.

Saudações fadistas!

SeguiNdo oS PaSSoS famiLiareS!

tributo ao fado!
deSdem aPareNte.

LETRA DE ANTONIO CAMPOS!
 
O TEU DESDEM APARENTE
ÉUM DESDEM DE QUEM SENTE
QUE TUDO CHEGOU AO FIM
NÃO É ÓDIO NEM RANCOR
SÃO RESTOS DE UM GRANDE AMOR
QUE AINDA SENTES POR MIM.
 
AO PASSAR NÃO ME FALASTE
SÓ LEVEMENTE ACENASTE
FINGINDO NÃO ME LIGAR
MAS LOGO NESSE MOMENTO
PUDE VER O SOFRIMENTO
QUE BRILHOU NO TEU OLHAR!
NO TEU SORRISO FORÇADO
VI SAUDADES DO PASSADO
VI DESGOSTOS DO PRESENTE
E A MINHA ALMA SERENA
FICOU TRISTE SENTIU PENA
DO TEU DESDEM APARENTE!

Em todas  apresentações, de certo MARI-
LIA PERA, era impecável. No seu cantar, na 
dramaturgia, na ironia da comédia, na dança.

Dirigindo grandes espetáculos, no seu por-
te de Rainha, MARILIA PERA era única.

No dia 5/12/2015, Marilia Pera pregou-nos 
uma peça, subiu aos Céus, tão de repente, dei-
xando-nos como que anestesiados com a triste 
notícia.

Mas os anjos da arte, lá nos Céus, soltam 
fogos de artifício, cheios de estrelinhas colori-
das à sua chegada, tal qual Marília foi na terra, 
dançam, cantam e representam na vida espi-
ritual, vibrando com alegria. Aplausos Marília 
Pera!

Paz à sua alma.

Subiu aoS céuS a graNde 
eStreLa, mariLia Pera

Igor Lopes, jornalista 
Luso-Brasileiro, mui-
to dedicado às suas 
raízes é o Biógrafo 
do Livro (MARIA AL-
CINA A FORÇA IN-
FINITA DO FADO). 
Na foto: com o fadis-
ta Carlos do Carmo, 
o prefacista do livro, 
Igor Lopes e eu, Ma-
ria Alcina, numa reu-
nião, num hotel da 
Zona Sul do Rio.
Reuniões fadistas.

A minha queri-
díssima amiga, 

Vereadora 
Teresa Ber-

gher, quando  
condecorava a 
Presidente da 
ALAP. Eliane 

Mariatt, com a 
medalha e diplo-

ma Chiquinha 
Gonzaga, ao 

lado a sorriden-
te Flávia, filha 

querida da Dra. 
Eliane.

Abraços fadis-
tas!

JorNaLiSta igor LoPeS, 
o biógrafo do aNo

amor iNcoNdicioNaL!

medaLha chiquiNha goNzaga
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Turma 
animada 

no Cadeg, 
Luís e 

Bianca, 
Abel, Mar-
cia, Elson, 
Rosa, Ale-

xandre, 
Marcela, 
Jorge e 

Érica

Clima de Natal na Aldeia Portuguesa
Continua, aos sá-

bados, no Cadeg, a 
festa como sempre, 
uma autêntica Aldeia 
Portuguesa. Cada se-
mana que passa, mais 

amigos se juntam, não 
só para bater um bom 
papo, mas também 
para descontrair uma 
semana inteira de tra-
balho.

A Aldeia Portugue-
sa é o lugar ideal para 
desfrutar uma alegre 
tarde no Cadeg, onde 
o regionalismo por-
tuguês, abrangendo 

gastronimia e folclore 
alegra gente que quan-
do pode se refugia na 
alegria luso-brasileira 
que encanta todos que 
lá frequentam. Se você 
ainda não conhece a 

Aldeia Portuguesa, no 
Cadeg, vá,  sente-se e 
aprecie com prazer  a 
sardinha assada, as-
sim como uma febras 
de porco, bacalhaou 
além, do bom vinho 

português ou da cerve-
jinha gelada e, acima 
de tudo a simplicidade 
de todos que se tornam 
amigos sem, saberem 
a que classe social per-
tencem.

Show de amizade no Natal do Cadeg, onde vemos Felipe, Michel, Thiago Almeida, 
Carlos Osório – Secretário de Transporte, o radialista Roberto Canázio, Carlinhos, Ilda 
e demais amigos

Um time 
de primeira 

no Canti-
nho das 
Concer-
tinas, os 

empresá-
rios Luís 
Augusto, 

Pacheco e 
amigos no 

clima na-
talino com 

o nosso 
Carlinhos

Curtindo a Aldeia Portuguesa, Flávio e Eduardo, dois lusitanos de São Paulo com o 
Carlinhos, do Cantinho das Concertinas e demais amigos, já em clima de Natal
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“Almoço dAs QuintAs” é sucesso, sempre!...
Não há o que falar 

do “Almoço das Quin-
tas” do Arouca Barra 
Clube... É sucesso, su-
cesso, sucesso! A cada 
realização novos visi-
tantes misturam-se aos 
já habituais frequenta-
dores e associados.

E fazem do restau-
rante do clube um mo-
vimentado “point” para 
o relax, negócios ou 
um papo descontraído 
horas e horas, fugin-
do da rotina do dia-a-
dia. Além do ambiente 
aconchegante que se 
pode desfrutar, o “Al-
moço das Quintas”, por 
excelência é marcado 
pelo seu cardápio, sem-
pre muito elogiado pelos 
frequentadores, prova 
de que qualidade, bom 
gosto não podem faltar 
em programas de conví-
vio como o que o Arouca 
faz. Confira aqui mais 
um convívio!... Não que-
remos ser chatos mas, 
só para lembrar: hoje 
é quinta-feira, ainda dá 

para ir ao Arouca e cur-
tir mais um almoço com 
os amigos.

Não somos “advo-
gados” do Almoço das 
Quintas  mas, quem é 

melhor merece sempre 
destaque! E o Rochi-
nha entende nem disso 
porque todas as quin-
tas lá está ele girando 
suas lentes, focalizan-

Consul de Portugal do Rio de Janeiro Dr. Nuno de Melo Belo acompanhado da Consul 
adjunta de Portugal do Rio de Janeiro Susana Audi estiveram prestigiando o almoço 
das quintas no Arouca nesta ultima semana como vemos nesta foto com os diretores 
do Arouca Barra Clube Antônio Marques, Luiz Claudio com um grupo de amigos Felipe 
Mendes do Jornal Portugal em Foco, Luiz Ribeiro da empresa Malub Comércio Impor-
tação e Exportação, Fernando Connie Lopes, Gerônimo Lopes (Restaurante Rei do 
Leitão), Reginaldo, Rossi

do gente importante; 
enfim, pessoas que tem 
feito do “Almoço das 
Quintas” um perfeito 
“point” do bom paladar, 
dos negócios, etc.

O ex-jogador de futebol Deco num close especial com 
Aroldo Mendonça Antônio Rocha e Felipe Mendes do 
Jornal Portugal em Foco e o empresário Emilio Rios, 
Diretor presidente da Guaracamp 

Num registro espe-
cial no almoço das 
quintas do Arouca 
Barra Clube vemos, 
Antônio Marques, o 
Presidente do Arouca 
Fernando Soares o 
Vice-presidente Luiz 
Claudio Ribeiro, Drª 
Susana Audi Consul 
adjunta de Portugal o 
ex-jogador de futebol 
Deco, Consul de Por-
tugal Nuno de Mello 
Bello e Licínio Bastos 

Descontração total no almoço das quintas presidente 
do conselho do Arouca Cesar Soares, com a Consul 
adjunta de Portugal no Rio de Janeiro Drª Susana Audi, 
Francisco e Felipe Mendes

Confraternização total no almoço das quintas semana passada, Armandino, Amaro, 
Eduardo Lamera (diretor da PM Turismo), Fausto, Manuel Fontes, Francisco Gonçalves 
da Canada Contabilidade, Consul de Portugal Nuno de Melo Belo, Drª Susana Audi, Fe-
lipe Mendes do Jornal Portugal em Foco, Cidi, Roberto Coelho e Reinaldo da Docwine 
importadora de vinhos
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas e 
sua Gastronomia Regional

Peras Bêbadas 
com vinho do porto

Receita gentilmente en-
viada pela linda e parte de 
nossa colônia,
Roseni Blanc Pires da Sil-
va, Graduada em Odonto, 
2a Dama e destaque da 
Unidos da Tijuca, sócia e 
esposa do Pezinho e mãe 
do Brenno.

Para fazeres estas peras cozidas em vinho, 
precisas basicamente de peras, de vinho tinto, 
vinho do porto, açúcar e pau de canela.

Ingredientes: - 4 pêras 
200ml de vinho 
Tinto
200ml de vinho  do 
Porto
50ml de água
100ml de açúcar
3 cs canela em pó
1 pau de canela
1 cs sumo de limão

Instruções:
Tu queres umas peras ainda duras, não madu-
ras, senão o resultado final não fica bom, dema-
siado verdes também não porque depois não 
tem sabor dentro, para o vinho tinto escolhe o 
que quiseres, para o vinho do Porto  qualquer 
Porto Ruby acho que fica bem! Vais começar 
por descascar as peras, deixa o pau e um bom 
truque é cortar a base, assim quando for altura 
de apresentar ou comer as peras vão ficar em 
pé :)  depois de descascar passa as peras pelo 
sumo de limão só para impedir estas de descolo-
rar.  Agora num tacho junta todos os ingredientes 
e leva a um lume médio, para cozer, claro que 
o tempo depende do tamanho das peras e da 
sua maturação, mas vai cozendo e virando para 
cozerem por igual, deve demorar uns 20 a 30 
minutos, espeta com uma faca afiada para veres 
se está pronto.  Se entrar sem nenhuma resis-
tência então está pronta e cozida. Eu neste caso 
como achei que o liquido da cozedura estava um 
pouco fraco, eu retirei as peras e deixei o liquido 
reduzir mais um pouco até ficar ao meu gosto e 
consistência. Retirar o pau de canela e despejar 
sobre as peras. Podes servir morno ou frio, sabe 
bem das duas maneiras.
Depois me digam!!!

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 – tijuca - tel.:- 2293-1542
DEZEMBRO – 11 – Sexta-feira – 20h. Noi-
te de Fados no Castelo da Feira com a es-
treia de Ana Paula e Camilo Leitão. Entrada franca. 
Paga apenas a consumação. Faça sua reserva.
DEZEMBRO – 12 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão com ar.
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h no Salão 
Nobre. Almoço Social. Cardápio variado. Musica.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 

tels.: 3391-6730 Vila da Penha – RJ
DEZEMBRO – 11 – Sexta-feira – Sede So-
cial – 19h. Baile da Sexta-feira é na Casa de Vi-
seu. Baile da Sexta Dançante, o melhor do momen-
to, venha se divertir e “curtir” o Baile do Vermelho 
e Branco com um som do Conjunto Os Devaneios.
DEZEMBRO – 13 – Domingo – Sede Social 
– 10h. Grande festa em homenagem a Padroeira 
de Casa de Viseu, N.S. da Conceição 10h – Pro-
cissão em louvor a N.S. da Conceição, N.S. de Fá-
tima e N.S. Aparecida – a Procissão será acompa-
nhada da Banda de Portugal percorrendo as ruas 
redor de nossa Sede Social. 11 h. Missa em Ação 
de Graças. Será acompanhada pelo Coral dos nos-
sos Ranchos Folclóricos. 12:30 h. Serviremos o já 
tradicional Almoço Churrasco, com sardinha portu-
guesa na brasa, febras, uma maravilhosa mesa de 
frutas e outros pratos variados da culinária visiense 
tipo self-service e o delicioso caldo verde. Teremos 
apresentação dos Ranchos Folclóricos Adulto e Mi-
rim da Casa de Viseu.

casa do BENFica
Rua são Francisco Xavier, 363 –  Maracanã – Rio 

de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Festa da 
Casa do Benfica. Bailarico: Com a Banda Típicos 
da Beira e Show de Concertinas portuguesas. Dis-
tribuição de brindes para as senhoras presentes. 
Bingo: Com 5 prêmios úteis e leilão de produtos 
portugueses. Bolo dos aniversariantes do mês com 
direito a parabéns e brindes. Entrada: Gostosa ca-
labre-sa, deliciosos aperitivos tropicais e bolinhos 
de bacalhau. Distribuição de rabanadas, vinho do 
Porto e etc. Vendas de doces portugueses, pão de 
ló, bagaceiras das Aldeias e etc. Menu: churrasco 
self-service completo, saladas variadas, arroz de 
bacalhau, empadão, sardinha portuguesa assada 
na brasa e etc. Local: Casa das Beiras na Rua 
Barão de Ubá, 341 - Telefone: 2273-1897. Reser-
vas: 2261-2184 / 99984-1534 

casa dos aÇoREs
avenida Melo Matos, 21/25 – tijuca – R J

tel.: (21) 2568-9535
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 13h. Almo-
ço de Natal Açoriano. Servido no estilo self-ser-
vice em nosso Salão Nobre (Ar condicionado). 
Bacalhau, chester, pernil, tender e várias opções 
com acom-panhamentos variados. Mesa de frutas 
com castanhas, rabanadas, etc. Música com: Os 
Vilacondenses Show. Presença especial do Papai 
Noel. A presença já confirmada para alegrar a to-
dos os presentes. Crianças até 10 anos de idade 
não pagam almoço! Aniversariantes do mês de 
dezembro, acompanhado, não paga!!! (é necessá-

rio estar acompanhado de uma pessoa pagante, 
e também apresentar documento de identidade no 
dia, na entrada do salão).

cLUBE PoRtUGUÊs dE NitERÓi
Rua Professor Lara Vilela, 176 – ingá – Niterói

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Festa 
da Castanha. Show com o Conjunto Dose Dupla 
e apresen-tação do Rancho Folclórico Luís Vaz de 
Camões. Almoço: arroz de Braga, sardinhas portu-
guesas na brasa, churrasco completo, febras, fru-
tas e saladas variadas. R$ 70,00. Convites à venda 
na secretaria do Clube. 

cLUBE REcREatiVo PoRtUGUÊs
Rua ariapó, 50 – taquara tel.: 3251-3585 

DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Sensa-
cional Festa Portuguesa com Manuel Cardoso 
e a cantora Dulce e convidados. Cardápio especial 
para a comunidade portuguesa. imperdível!
OBS.: Em Janeiro vindo diretamente de Portugal o 
cantor Ruizinho Penacova. Em breve estare-
mos divulgando a data exata.

c.s caMPoNEsEs dE PoRtUGaL
sede campestre: Est. são  Mateus, 25 – 

J. Primavera - tel.:2776-3352/2453-2349
Rua itatinga, 560 Paulicéia – duque de caxias 

tel.: (21) 2772-4100
DEZEMBRO – 13 – Domingo – 12h. Natal 
Luz. Atração. A linda iluminação de Natal. A me-
lhor Ceia Natalina. Mesa com 12 metros com 
iguarias natalinas. Castanha – Aletria – Nozes – 
Arroz Doce – Bolinho de Bacalhau – panetone 
– Frutas e Champanhe. Almoço típico de Natal. 
Pernil – Tender – Chester - Bacalhau – Carne as-
sada. Show: Rancho Folclórico Camponeses de 
Portugal. Chegada do Papai Noel com presentes 
para as crianças. Bailarico Amigos do Alto Mi-
nho (banda da moda) e mais. Casa Cheia Nesse 
Dia faça reserva. Diversão: pula-pula – piscina 
– campo – play e mais. Barraca de doces típicos 
- Artesanato.

R.s. cLUBE GiNÁstico PoRtUGUÊs
Rua Graça aranha – 187 - centro

DEZEMBRO – 11 – Sexta-feira – 18.30h. 
Jovens tardes Funjor - Héli - Participação es-
pecial
Makariu`s - Artista homenageada - Elis Regina 
e a Bossa Nova. Ingressos: diretamente com os 
artistas e na secretaria da R. S. Clube Ginásti-
co Português. Av. Graça Aranha, Nº 187 – (21) 
3380-3600 
DEZEMBRO – 17 – Quinta-feira – 18 h. 
Concerto de Natal coro de crianças da OSB. En-
trada livre. Regência Julio Moretzsohn, Regente 
assistente, Denize Vieira, Coordenação Ana Ma-
dalena Nery.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – tel.: 2225-1820

DEZEMBRO – 12 – Sábado – 13h. Rancho 
Folclórico Maria da Fonte 61 Anos Foi além 
do horizonte os feitos da sua história venha come-
morar conosco. Jantar: Bacalhau à narcisa e ainda 
saboreie as nossas deliciosas castanhas assadas. 
Atrações: Conjunto Amigos do Alto Minho Rancho 
Folclorico Maria da Fonte 
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Zika vírus e a microcefalia
O mosquito Aedes aegyp-

ti já era conhecido por ser o 
transmissor da febre amarela 
e, principalmente, da dengue. 
Recentemente, outras doen-
ças transmitidas pelo mosquito 
também começaram a ganhar 
destaque na mídia como a fe-
bre chikungunya, da qual já falamos nessa coluna. 
Nos últimos dias, no entanto, só se fala sobre o Zika 
vírus e sua relação com o número completamente 
anormal de casos de bebê com microcefalia.

Apesar de já estar identificado desde 1947, o 
vírus só chegou ao Brasil em abril de 2015. A princi-
pio, a doença foi tratada como sendo menos agres-
siva do que a dengue, pois muitas vezes é assin-
tomática e, mesmo quando apresentava sintomas 
semelhantes à dengue - como febre, dor de cabeça, 
diarreia, dor no corpo e nas articulações -, os casos 
geralmente acabavam espontaneamente dentro de 
uma semana. Como não havia registros de mortes, 
a doença não ganhou muitas manchetes.

Tudo mudou quando, a partir de setembro, um nú-
mero muito grande de partos de bebês com microce-
falia começou a ser registrado no nordeste brasileiro, 
principalmente em Pernambuco. As primeiras respos-
tas do Ministro da Saúde que assumiu a pasta após 
barganha política foi lamentável. Ao invés de buscar 
soluções, ele recomendava que mulheres pensando 
em engravidar refletissem mais sobre a ideia. A de-
mora em tratar o caso como deveria só piorou o qua-
dro. Na última semana, o Ministério da Saúde (MS) 
informou que o número de casos suspeitos passou 
de 1.248 para 1.761, representando um aumento de 
mais de 40%. Apenas no Rio de Janeiro, já são 23 
suspeitas de nascimentos com microcefalia.

Como ainda não existe vacina contra a Zika, o 
recomendável é que gestantes ou mulheres ten-
tando engravidar protejam-se ao máximo do Aedes 
aegypti. Além do repelente, é recomendável a utili-
zação de barreiras físicas como calças compridas 
e camisa de manga longa sempre que possível. 
Um bom acompanhamento pré-natal também é im-
portantíssimo não só para os casos de microcefa-
lia, mas mesmo para bebês saudáveis.

NOSSA SAÚDEConfraternização Entre Folclorista 
e Ex-folclorista nos Poveiros 

Felipe Mendes sempre apoiando e prestigian-
do os jovens folcloristas, no sábado marcou 
presença como vemos na foto. Cumprimen-
tando nosso amigo o radialista Dimas Ramos

No sábado passado foi realizado na 
Casa dos Poveiros um encontro de 
folclorista e ex-folclorista, onde foi re-

alizada uma bela confraternização. Com direi-
to a sorteio de brindes e um bate papo informal 
entre esta moçada que tanto dignificam nosso 
folclore, parabéns aos organizadores do even-
to, pela iniciativa em reunir a rapaziada para 
esta confraternização

Fátima 
Macedo foi a 

sortuda, na 
foto receben-

do o prêmio 
do presiden-

te da Casa 
dos Poveiros 
Carlos Cesar 

e esposa 
Glorinha

www.facebook.com/vereadorpaulopinheiro
paulopinheiro@camara.rj.gov.br 


