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A aniversariante Alice Lage comemorou em ritmo de 
carnaval suas seis décadas bem vividas, aqui ao lado do 
esposo Sr. Lino Lage Presidente da Associação dos Po-
veiros de São Paulo. Trazemos esta reportagem, a coluna 
Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, nossa re-
trospectiva e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Alice Lage

Comemorou Seis Décadas

A organização declarou 
2016 como “Ano da CPLP 
contra o Trabalho Infantil”, na 
Assembleia, com o objetivo 
de “estreitar as relações de 
cooperação existentes entre 
os  Estados-membros e pros-
seguir os esforços conjuntos 
neste combate”.

“O fato de a CPLP decretar 
2016 como ano de luta contra 
o trabalho infantil é uma ma-
neira de os países dizerem a si 
mesmos que isto é importante, 
é uma questão de desenvol-
vimento social e que querem 
trabalhar para verem como 
podem ser mais eficazes”, 
considerou, o especialista da 
Organização Internacional do 
Trabalho  sobre trabalho in-
fantil, José Ramirez Machado.                                                                                                                      

A comunidade lusófona 
agrupa países muito hete-
rogéneos, com realidades 
económicas e sociais mui-
to diferentes, além de os 9 
países estarem espalhados 
por 4 continentes. Também 
no que diz respeito ao traba-
lho infantil, as realidades são 
muito diversas, mas o perito 
da organização das Nações 
Unidas para o trabalho desta-
ca o significado de os países 
lusófonos se unirem nesta luta.                                                                                                                  
Portugal conseguiu pratica-
mente erradicar o trabalho 
infantil, registrando-se muito 
poucos casos por ano, en-
quanto o Brasil continua a lutar 
contra esta realidade, apesar 
de ser considerado “um cam-
peão” nas políticas de comba-

Portugal conseguiu Eliminar Trabalho 
Infantil entre Países da CPLP

FeStA tropiCAL
BenFiquiStA

pré-LAnçAmento Do Livro 
DA mAriA ALCinA “A ForçA

inFinitA Do FADo”

Conforme prometemos estamos divulgando a re-
portagem completa do pré-lançamento do livro de 

Maria Alcina, “A Força Infinita do Fado”. Na foto, o mo-
mento do agradecimento emocionado da fadista, ao 
lado das suas filhas Ângela e Alcineli e do escritor Igor 
Lopes. Veja a reportagem nas págs. 8, 9 e 10

FeStA portuGueSA
no imperAtor

Dia 24, no Espaço Cultural João Nogueira (Im-
perator) às 16 horas, na Rua Dias da Cruz, no 

Meier show da Maria alCina, no Projeto En-
contro com as Estrelas do cantor Márcio Gomes, 
apresentando, uma tarde portuguesa

Passos Coelho e  António Costa 
Estão Quase em Campanha

Quatro meses após 
as legislativas, PSD e PS 
continuam em campanha 
eleitoral. Passos segue o 
movimento pelo país, em 
empresas, associações e no 
partido, e Costa multiplica-
se em sessões de esclare-
cimento sobre o Orçamento 
do Estado.

A estratégia de Passos 
Coelho é manter-se presen-
te, mostrar que está pronto 
para pegar no leme do país. 
As diretas a 5 de março, são 
uma oportunidade para ele 
se mostrar numa coisa que 
é bom: ações de campanha 
sem arruadas. Passos par-
ticipa na cimeira do PPE, 
onde estará com a chance-
ler Angela Merkel, e no dia 
seguinte vai a Santarém en-
cerrar as jornadas  do PSD. 
Passos terá um encontro 
com empresários do Turis-
mo no Algarve e participar 
em mais uma sessão com 
militantes do PSD.                                                                                                                                      

Nas jornadas do PSD, a 
principal temática é o Orça-
mento do Estado . A banca-
da vai definir o sentido de 
voto e acertar a estratégia.                                                                                                                         
Passos vai fazendo decla-

a Casa da Vila da Feira recebeu no domingo um pu-
blico especial, onde festejaram diversos aniversá-

rios, num destaque a aniversariante Isaura Milhazes 
que completou mais uma primavera ao lado do seu 
esposo Mario Alexandre, filha Patrícia o Presidente Er-
nesto Boaventura, netinha Camila e amigos que foram 
prestigiá-la. detalhes na página 18

rações adequadas à região 
que visita. Num encontro 
com empresários em Cas-
telo Branco, lembrou que 
defendeu a redução dos pe-
dágios e que  já tinha tudo 
preparado para que isso 
fosse uma realidade. Pas-
sos acredita em problemas 
no governo socialista e a 
ideia é manter a estrutura 
pronta. Se a campanha in-
terna tiver de evoluir para 
campanha, está tudo pre-
parado. O líder da oposição 
quer chegar a abril, altura 

em que Marcelo passa a ter 
o poder da dissolução, com 
a mesma força no partido e 
sem descer nas pesquisas.                                                                                                                                     
Para António Costa é impor-
tante explicar  o Orçamen-
to, é prato forte,  servido 
aos  socialistas, depois de  
os ministros se multiplica-
ram pelo país a explicar as 
contas que já estão no Par-
lamento, o primeiro-minis-
tro tem utilizado as redes 
sociais para explicar  as 
opções orçamentais.  Cos-
ta falou  do que diz ser o 

“Gostava de dizer que 
esse espanto ou essa sur-
presa não tem razão de ser. 
Eu próprio já comentei na 
comissão parlamentar de 
Obras Públicas, na primei-
ra reunião onde estive, fiz  
uma primeira referência a 
essa questão, dizendo que 
via com bons olhos a aproxi-
mação da TAP à Ásia, atra-
vés desse investidor que, no 
fundo, era agora um novo 
investidor no capital de um 
dos membros do consórcio” 
afirmou  Pedro Marques.                                                                                                                                         
O PSD e o CDS-PP mani-
festaram-se, durante o fim 
de semana, preocupados e 
apreensivos com os contor-
nos da alteração do contrato 
da TAP, anunciando a inten-
ção de requerer com urgên-
cia a ida do ministro ao par-
lamento, após o semanário 
Expresso ter noticiado que o 
“Governo deixa entrar chine-

Espanto sobre Capital Chinês 
na TAP não tem Razão de ser

ses no capital da TAP”.
“A ideia aqui de uma sur-

presa ou de que os deputa-
dos não foram informados 
por mim sobre essa matéria 
não tem qualquer razão de 
ser”, frisou o governante.                                                                  
Pedro Marques explicou tam-
bém que “essa é uma ques-
tão que por agora se mantém 
no campo das hipóteses”.                                                                                                                                      
“É uma hipótese de que es-
tamos a falar. Não é nada 
concretizado que o Governo, 
oficialmente, não tenha infor-
mado o parlamento”, afirmou.

As administrações da Me-
tro do Porto e da Sociedade 
de Transportes Coletivos do 
Porto  anularam os contratos 
de subconcessão à Transdev 
e à Alsa, respectivamente, 
devido a “invalidades diver-
sas”, disse à Lusa fonte ofi-
cial das empresas.

De acordo com a mesma 
fonte, a decisão foi tomada 
pelos conselhos de adminis-
tração das empresas por ha-
ver “invalidades diversas nos 
contratos”. O próximo passo 
neste processo é “comunicar 
a decisão às empresas que 

tinham celebrado os contra-
tos” de subconcessão.

Nove dias depois de ter 
entrado em funções, o exe-
cutivo de António Costa  sus-
pendeu “com efeitos imedia-
tos” o processo. Os contratos 
aguardavam visto prévio do 
Tribunal de Contas para en-
trarem em vigor.                                                                                                                                          

A decisão tomada  pelos 
conselhos de administra-
ção da Metro do Porto e da 
STCP formaliza a posição do 
executivo, que acredita que a 
reversão não implica o paga-
mento de indenizações.

“orçamento responsável” e 
“que quer virar a página da 
austeridade”. O líder do PS 
apresentou números con-
cretos das suas contas: num 
primeiro vídeo sobre “como 
as famílias vão recuperar 
772 milhões de rendimen-
to” e, num quarto episódio, 
de como “80% das famí-
lias são beneficiadas pelo 
novo coeficiente familiar”.                                                                                                                            
A estratégia  do Governo 
passa pelo convencimento 
do cidadão. Uma estraté-
gia  também para consumo 
interno: no próximo sába-
do, as Jornadas  do PS, 
vão explicar aos deputados 
socialistas como conciliar 
“crescimento econômico, 
investimento e contas pú-
blicas saudáveis” com o OE 
para 2016  Estas jornadas 
de 2 dias, em Vila Real, ca-
sam os temas do Interior e 
do Orçamento no lema “Va-
lorizar o território, relançar a 
economia”. É António Costa,  
que encerra os trabalhos no 
sábado e antecipa-se, de 
novo, a explicação das con-
tas do OE, que respeita  os 
entendimentos do PS com 
os parceiros parlamentares.

Metro do Porto e STCP Anulam Contratos

“Pessoas que normalmente iam de férias para o norte de 
África e para a Turquia estão agora a olhar para Portugal e Es-
panha”, afirmou o porta-voz da companhia aérea irlandesa, em 
conferência de imprensa em Lisboa.

Em declarações aos jornalistas, Kenny Jacobs disse que 
muitos turistas estrangeiros, sobretudo alemães e ingleses, vão 
este ano alterar o destino das suas férias, o que “esgotará” res-
taurantes e hotéis no Algarve, devido à crescente insegurança 
nos países do Mediterrâneo.

Portugal terá Procura Extra
de Turistas no Verão

expLoSão De
ALeGriA no viLA

sucesso absoluto, a Festa Tropical da Casa do Ben-
fica, no final de semana na Casa das Beiras. Mo-

mentos de êxtase do público, lotando o salão ao som 
do Conjunto Típicos das Beiras e seu maestro, Rogé-
rio, dando um show, colocando todo mundo para dan-
çar. detalhes na página19

momentos marcantes
do Convívio Social

transmontano
dETalhEs na PÁGina 22

ALmoço
portuGuÊS

no recreat i vo
português

de Jacarepaguá
Detalhes na página 18
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Foram definidas pelo 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) as regras de 
transição a serem apli-
cadas aos processos ju-
diciais sobrestados que 
envolvem pedidos de 
concessão de benefício 
ao Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) 
nos quais não houve re-
querimento administra-
tivo prévio. A definição 
foi tomada na conclusão 
do julgamento do Recur-
so Extraordinário (RE) 
631240, com repercus-
são geral reconhecida, 
ao qual foi dado parcial 
provimento ao pedido do 
INSS na semana passa-
da.

Na sessão desta quar-
ta-feira (3), foi acolhida 
a proposta apresentada 
pelo relator do recurso, 
ministro Luís Roberto 
Barroso, relativa ao des-
tino das ações judiciais 
atualmente em trâmite, 
sem a precedência de 
processo administrativo 
junto à autarquia federal. 
O ministro ressaltou que 
os critérios são resulta-
do de proposta de con-
senso apresentada em 
conjunto pela Defensoria 
Pública da União e pela 
Procuradoria Geral Fe-
deral.

Regras de transição
A proposta aprovada 

divide-se em três par-
tes. Em primeiro lugar, 
ficou definido que, para 
aquelas ações ajuizadas 
em juizados itinerantes, 
a ausência do pedido 
administrativo não impli-
cará a extinção do feito. 
Isso se dá porque os 
juizados se direcionam, 
basicamente, para onde 
não há agência do INSS.

Em segundo lugar, 
nos casos em que o 
INSS já apresentou con-
testação de mérito no 
curso do processo ju-
dicial fica mantido seu 
trâmite. Isso porque a 

contestação caracteriza 
o interesse em agir do 
INSS, uma vez que há 
resistência ao pedido.

Em terceiro lugar, fi-
cou definido que as de-
mais ações judiciais de-
verão ficar sobrestadas. 
Nesses casos, o reque-
rente do benefício deve 
ser intimado pelo juízo 
para dar entrada no 
pedido junto ao INSS, 
no prazo de 30 dias, 
sob pena de extinção 
do processo. Uma vez 
comprovada a postu-
lação administrativa, a 
autarquia também será 
intimada a se manifes-
tar, no prazo de 90 dias.

Uma vez acolhido 
administrativamente o 
pedido, ou nos casos 
em que ele não puder 
ser analisado por moti-
vo atribuível ao próprio 
requerente, a ação é ex-
tinta. Do contrário, fica 
caracterizado o interes-
se em agir, devendo ter 
seguimento o pedido 
judicial da parte. A data 
do início da aquisição 
do benefício, salientou 
o ministro Roberto Bar-
roso, é computada do 
início do processo judi-
cial.

RESUMO DA QUES-
TÃO POSTA:

Ação judicial sobre 
concessão de benefício 
deve ser precedida de 
requerimento ao INSS 
pelo segurado. Em caso 
de recusa, aí sim, terá 
que ser ajuizada a ação 
competente perante o 
Poder Judiciário Fede-
ral, a partir de agora.
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Dr. Armênio cArDoso
comemorou 80º Aniversário De viDA

O mês de janeiro foi 
especial para a família 
ginasta, que festejou o 
80.º aniversário do Pre-
sidente Armênio Cardo-
so, com uma Missa So-
lene em Ação de Graças 
na Igreja Nossa Senho-
ra do Parto, no Centro 
do Rio. Afinal são 80 
anos de uma belíssima 
história de vida e mui-
to trabalho e sucesso. 

Logo a seguir ao ato 
religioso o Presidente 
Armênio Cardoso se-
guiu para a sede do 
R.S Clube Ginástico 
Português com seus 
familiares e amigos, 
para passarem alguns 
momentos de descon-
tração, onde foi realiza-
do um brinde da direto-
ria do Clube Ginástico 
Português, familiares e 

amigos ao Presidente 
Armênio Cardoso pelos 
seus 80 anos de vida e 
belíssimo trabalho que 
vem realizando na su-
administração frente ao 
Ginástico.Com certeza 
mais uma linda data 
na vida desse grande 
português. Dr. Armênio 
Cardoso era só alegria 

e felicidade ao lado da 
esposa D. Arlete Car-
doso e demais familia-
res. Na oportunidade o 
Presidente Dr.Armênio, 
foi homenageado com 
uma placa alusiva,a 
data entregue pela di-
retoria do R.S. Clube 
Ginástico Português,d.
Maria Amélia

No altar da Igreja de N.S. do Parto no Centro do Rio de Ja-
neiro, vemos o aniversariante do dia, o Presidente R.S. Clube 
Ginástico Português Dr. Armênio Cardoso junto, ao celebran-
te Padre Dom Bruno

Num close para o jornal Portugal em Foco, o Presidente Ar-
mênio Cardoso, Padre Dom Bruno e a Sra. Arlete Cardoso

Ainda no interior 
da Igreja N.S. do 
Parto, um grupo 
de amigos e di-

retores do Ginás-
tico numa pose 
especial com o 
aniversariante, 

o Presidente 
Armênio Cardoso, 
o celebrante Dom 

Bruno e a Sra. 
Arlete

Panorâmica da Missa em Ação de Graças pelo 80.º aniversário do Presiden-
te do R.S. Ginástico Dr. Armênio Cardoso. Na foto com familiares e amigos

Num destaque especial linda imagem do Presidente Armê-
nio Cardoso e esposa Arlete Cardoso, festejando seus 80 
anos de vida

O Presidente do Ginástico Dr. Armênio Cardo-
so, recebeu uma placa alusiva ao seu aniver-
sário das mãos da diretora Maria Amélia

Momento de muita alegria com o Dr. Armênio Cardoso brin-
dando, seus 80 anos de vida com sua esposa Arlete Cardoso 
e demais familiares

Diretores do Ginástico e familiares erguendo um brinde festivo ao aniversariante do dia Dr. Armênio Cardoso – Presidente do 
Ginastico
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

CPLP lança esta semana em Lisboa o ano 
do combate ao trabalho infantil

 A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa  
decidiu classificar 2016 como o ano internacional de 
combate ao trabalho infantil, uma iniciativa que será for-
malmente lançada esta semana em Portugal, com uma 
sessão de debates na Assembleia da República, em 
Lisboa,.

A cerimônia de abertura do “Ano internacional da 
CPLP contra o trabalho infantil” começara  com inter-
venções do secretário executivo da CPLP, Murade 
Murargy, da vice-presidente do parlamento português, 
Teresa Caeiro, e da ministra da Solidariedade Social de 
Timor-Leste, Isabel Guterres. A sessão de trabalhos em 
Lisboa incluirá um painel de análise do trabalho feito na 
CPLP contra o trabalho infantil desde o ano 2006, com 
contributos de representantes da Organização Interna-
cional do Trabalho, da CPLP e da central sindical portu-
guesa CGTP.                                                                                                                                           

O evento contará também com uma discussão entre 
deputados portugueses sobre a eliminação total do tra-
balho infantil até ao ano 2025.
Governo quer executar garantia
de oito milhões de euros à Galp

O Ministério da Economia quer executar uma garan-
tia bancária de 8 milhões de euros que a Galp entregou 
como caução em Outubro de 2007, depois de assinar 
um contrato com o Estado para construção de uma 
central eléctrica em Sines. A central de ciclo combina-
do, que deveria ter entrado em funcionamento em 2010, 
nunca chegou a sair do papel porque, depois de suces-
sivos pedidos de adiamento que foram sendo autoriza-
dos pela tutela, a Galp renunciou à licença de produção 
no final de 2013.
montepio revê em baixa
crescimento da economia portuguesa

O Departamento de Estudos do Montepio reviu em 
baixa a sua previsão de crescimento anual da economia 
portuguesa este ano de 2% para 1,7%. Em causa está 
o decepcionante crescimento do Produto Interno Bruto 

no último trimestre de 2015 e a pressão imposta pelo 
contexto internacional.

Num relatório publicado, o Departamento de Estudos 
do banco justifica a decisão de rever em baixa as previ-
sões de crescimento para a economia em 2016 devido 
ao fato de os dados do PIB ficarem “aquém do esperado 
no final de 2015, mas também por um enquadramento 
internacional menos favorável e uma maior pressão dos 
mercados financeiros sobre a dívida portuguesa”.
taP apoia atração de turistas
europeus para o Brasil

 A TAP, a fim de estimular o fluxo de turistas europeus 
para o Brasil, está apoiando uma ação junto à maior fei-
ra de negócios do setor em Lisboa, a BTL – Bolsa de 
Turismo de Lisboa.

A ideia é que hotéis e secretarias de turismo do Brasil 
façam agendamentos para rodadas de negócios duran-
te evento .Apesar da desvalorização do Real, a moeda 
brasileira, o Brasil mantém-se como uma das apostas 
da organização da Feira, porque Lisboa continua a ser 
o maior hub europeu para o mercado.Com este progra-
ma, lançado em parceria com a Embratur, é possível o 
contato dos profissionais brasileiros com vários merca-
dos estrangeiros e principalmente com os europeus.”-
No ano passado, foram atraídos novos compradores 
europeus, especializados na oferta brasileira, e que ti-
veram o maior interesse em agendar reuniões com os 
operadores brasileiros. O balanço da primeira edição do 
programa foi muito positivo e este ano queremos conso-
lida-lo”, afirma Fátima Vila Maior, diretora da Feira Inter-
nacional de Lisboa (FIL), responsável pela BTL.
Construção fechou 2015
com queda de 4,2%

 O setor da construção em Portugal terminou 2015 
em queda, com o índice de produção a recuar 4,2% em 
dezembro em comparação com o mesmo mês de 2014. 
Em novembro a queda tinha sido menor, de 3,8%. 

Os dados divulgados  pelo Instituto Nacional de Es-
tatística  mostram que no total de 2015 o índice de pro-
dução na construção em Portugal baixou 2,5%, uma  
recuperação face à queda de 8,9% em 2014.

População aplaude a 
iniciativa da junta de fre-
guesia de Porto de Mós. 
Os pontos de ônibus da 
freguesia de S. Bento, em 
Porto de Mós, são agora 
obras de arte pública, em 
resultado de um trabalho 
executado por artistas 
plásticos, a convite da jun-
ta de freguesia. O projeto 
‘Aurora – Rotas de arte 
pública em área protegi-
da’ começou em setembro 
de 2015, com a pintura e 
decoração de oito para-
gens de onibus, prosse-
guiu em janeiro com mais 
12 paragens e terá ainda 
uma terceira fase, com 
intervenções nas pare-
des do centro educativo, 
posto de socorro, clube 
desportivo e num edifício 
da junta de freguesia. “A 
ideia surgiu numa altura 
em que as paragens ne-
cessitavam de ser requa-
lificadas e lembrámo-nos 
de que seria interessante 
trazer a arte pública para 

artistas transformam Paradas
de Ônibus em obras de arte 

um contexto rural numa 
área protegida, já que es-
tamos no Parque Natural 
das Serras de Aire e Can-
deeiros”, disse Samuel 
Costa, da Junta de Fre-
guesia de S. Bento. “En-
quanto as pessoas estão 
à espera, podem apreciar 
esta arte”, sublinhou. E a 
reação da população não 
poderia ser melhor. Fer-
nanda Rosa acha “inte-
ressante” o trabalho dos 
artistas, enquanto Joa-
quim Santos defende que 
as paragens ficaram “mais 
bonitas”. “Todas as pes-
soas que passam gostam 
de vir falar , dizem que 
está “giro” e perguntam 
se precisamos de algu-
ma coisa”, conta Gabriela 
Coimbra, uma das artistas 
envolvidas no projeto, que 
recorreu a ceiras usadas 
nos lagares de azeite na 
sua paragem de onibus. 
Já Filipe Garcia desenhou 
o mapa da área protegida, 
expandindo a sua inter-

PeRDa De Um amiGo
Faleceu Luiz Felipe Lampreia, diplomata, ex-Ministro 
das Relações Exteriores e antigo Embaixador do Bra-
sil em Portugal. Seu avô, o Conselheiro Lampreia, veio 
para o Brasil quando da implantação da República em 
Portugal e foi figura proeminente da comunidade portu-
guesa. Temos seu busto no Real Gabinete Português 
de Leitura.
O Emb. Luiz Felipe Lampreia, como Ministro e como re-
presentante do Brasil em Portugal, sempre demonstrou 
grande estima e consideração pela nossa comunidade. 
Recebeu do Real Gabinete o “Laurel de Gratidão” em 
10/03/1997.

CoNseLHo De estaDo
Marcelo Rebelo de Sousa já escolheu nomes para o 
novo Conselho de Estado: Eduardo Lourenço, António 
Guterres, António Lobo Xavier, Leonor Beleza e Luís 
Marques Mendes.
Para representar a Assembléia da República no Con-
selho já haviam sido escolhidos em dezembro Carlos 
César (PS), Francisco Louçã (BE), Domingos Abrantes 
(PCP), Francisco Pinto Balsemão (PSD) e Adriano Mo-
reira (CDS-PP).

esCoLas De samBa
No desfile das “escolas de samba” deste ano a escola 
vencedora foi a “Mangueira”. Apenas por um décimo 
a “Unidos da Tijuca”, não ganhou. Erro dos jurados... 
Parabéns ao Presidente Fernando Horta e a todos os 
componentes da “Escola”.

DemaGoGia
O governo português prometeu que em meados do ano 
baixará a carga de trabalho dos funcionários públicos 
de 40 para 35 horas semanais. Na Alemanha os fun-
cionários trabalham mais tempo (entre 39 e 41 horas) 
– mas a demagogia impera à solta em Lisboa. O Mi-
nistro das Finanças, Mário Centeno, não sabe quando 
irá aplicar a medida – contrariando o que anunciou o 
Primeiro-Ministro. E parece ser mais sensato.

aiNDa a taP
Com o acordo assinado entre o governo e o consór-
cio que adquiriu recentemente o controle da TAP (Ga-
teway) o Estado recuperou parte do capital da empre-
sa. O Presidente da Câmara do Porto quer que sejam 
repostos os vôos que saíam do Aeroporto de Pedras 
Rubras para a Europa e tinham sido cancelados. O Es-
tado português vai ter 50% do capital da empresa.
Mas a discussão em torno do processo de privatização 
da TAP, pelos vistos, ainda vai render.
 
CaRNaVaL
A chuva “estragou” o Carnaval em algumas terras portu-
guesas. A festa teve de ser cancelada, como na Figuei-
ra da Foz, ou foi adiada, como em Ovar e em Estarreja.
Em Loulé, Torres Vedras, Sintra, no Funchal e noutros 
lugares os foliões não desistiram - e saíram para as ruas, 
com sátiras e marafonas, enfrentando o mau tempo.

eUtaNÁsia
Em Portugal entrou em discussão se se devia ou não 
legalizar a eutanásia. Só em três países na Europa a 
eutanásia não é condenada por lei. Será que num país 
que confronta tantos problemas – desde o desempre-
go à dívida pública – precisaria estar agora a discu-
tir se deve considerar crime ou não, em determinadas 
circunstâncias, optar pela morte ao invés de lutar pela 
vida? A razão parece-nos estar com a Igreja portugue-
sa, que já se manifestou contrária à tentativa da legali-
zação da eutanásia.

FeRNaNDo HeNRiQUe CaDoso No 
ReaL GaBiNete
No 1º volume dos “Diários da Presidência – 1995-1999, 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, há a se-
guinte notícia a propósito da visita que ele fez ao Real 
Gabinete Português de Leitura no “10 de junho”:
“O Real Gabinete de Leitura é impressionante. Tem um 
estilo que eles chamam de manuelino, parece um ‘col-
lege’ de Cambridge ou de Oxford, com uma biblioteca 
fantástica.”
“No Gabinete de Leitura ouvi discursos muito bons tan-
to do Embaixador de Portugal, como do Presidente do 
Gabinete de Leitura, que me inspiraram a fazer uma 
resposta mais efusiva, mais calorosa sobre Portugal, 
utilizando um ou outro poema de Fernando Pessoa e 
de Camões”.

aeRoPoRto De LisBoa
A partir de 15 de maio, conforme decisão do governo, o 
aeroporto de Lisboa vai passar a chamar-se Humberto 
Delgado.
É uma homenagem a uma das figuras de maior desta-
que da oposição ao regime do Estado Novo.

FeCHo
Depois do carnaval não me lembro da fantasia que 
usaste, mas lembro-me do beijo que me deste. 

A competição organizada e promovida pela Europe-
an Consumers Choice  já terminou e o arquipélago dos 
Açores ficou no top 5 .

 Zadar, na Croácia, ficou em primeiro, Atenas, na Gré-
cia, ficou em segundo, tal como em 2016, Plovdiv, na 
Bulgária, ficou em terceiro e Nantes, França, em quarto.   
Na quinta posição ficou o arquipélago português que 
tem tido muito destaque internacional no último ano de-
vido à entrada das companhias aéreas lowcost e ao au-
mento de afluência nos portos açorianos de cruzeiros. 
Em edições anteriores do Best European Destination, 
Lisboa e Porto já foram contemplados com o primeiro 
lugar. A capital em 2010 e a Invicta em 2012 e 2014. 

açores entre os melhores Destinos

venção para uma pedra 
gigante numa pedreira 
próxima. Para os artistas, 
trata-se de uma “experiên-
cia única”, sobretudo pela 

“oportunidade de conviver 
com as pessoas da aldeia 
e poder mudar a sua roti-
na”, diz Jhon Douglas, ar-
tista plástico brasileiro
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Regiões & ProvínciasNotícias
de Oeiras

O presidente da Câmara de Oeiras, Paulo Vis-
tas, participou numa recolha de beatas de cigarro 
no chão, em Algés, distribuir cinzeiros aos fuma-
dores, e prometeu multar os que insistirem em su-
jar as ruas do concelho.

Autarca de Oeiras Recolhe
Beatas de Cigarro do Chão e

Promete Multar Desrespeitadores

O concelho de Oei-
ras vai receber, no fim 
de semana, a primeira 
Feira Local de Empre-
endedorismo, um even-
to que vai concentrar 12 
empreendedores, com 
novas ideias para pro-
mover oportunidades de 
negócio.

De acordo com o pre-
sidente da União de Fre-
guesias de Oeiras, São 
Julião da Barra, Paço de 
Arcos e Caxias, Nuno 
Campilho, a ação visa 
juntar vários empreende-
dores locais para pode-
rem apresentar os seus 
planos de negócio e in-
teragir com empresários 
mais experientes.

Além disso, acres-
centou, o objetivo do 
encontro é também dar 
a conhecer a região 
como “um ecossistema 
empreendedor forte e 
propício ao empreende-
dorismo, promovendo 
parcerias com diversos 
agentes locais de di-
mensão”.

Ao todo estarão ex-
postos os projetos de 12 
participantes, em várias 
áreas, a maioria tecno-
logia “Quebre o hábito, 
beatas são lixo, não dei-
te no chão” é o nome da 
campanha que está a 
ser levada a cabo pela 
Câmara de Oeiras para 
melhorar o ambiente do 
concelho.

Paulo Vistas e outros 
vereadores quiseram dar 
o exemplo e estiveram 
pela manhã em Algés a 
distribuir cinzeiros por-
táteis a fumadores e a 
alertá-los para a necessi-
dade de se habituarem a 

deixar as beatas no lixo.
“Iniciámos esta cam-

panha pela constatação 
de um hábito que, in-
felizmente, as pessoas 
têm que é o de deixar 
as beatas dos cigarros 
para o chão, quase que o 
fazem de uma forma in-
consciente, automática”, 
lamentou Paulo Vistas.

O autarca alertou para 
o fato de muitas vias pú-
blicas servirem de “verda-
deiros cinzeiros urbanos”.

No contato com as 
pessoas, pelas ruas de 
Algés, uma freguesia 
com vários estabeleci-
mentos de restauração, 
Paulo Vistas disse ter re-
cebido uma “reação mui-
to positiva”.

“As pessoas ficaram 
surpreendidas de me 
verem a mim a ter esta 
ação e penso que terá 
resultados”, disse.

 A campanha de sen-
sibilização ainda não tem 
data para terminar, mas 
Paulo Vistas já garantiu 
que, depois disso, os que 
não respeitarem o am-
biente serão penalizados.

“Claro que haverá 
multas, quer nas beatas 
de cigarros, dejetos ca-
ninos ou outro lixo qual-
quer. Não faz sentido 
estarmos a investir em 
campanhas de sensibi-
lização para depois há 
pessoas que não querem 
saber de nada”, assegu-
rou o autarca.

As ações de sensibi-
lização serão alargadas 
a outras zonas do con-
celho de Oeiras e Paulo 
Vistas disse já estar con-
vencido de que haverá 
muita adesão.

Feira de Empreendedorismo 
em Oeiras vai Promover 

Povos Negócios

De 5 a 10 de fevereiro 
Torres Vedras viveu intensa-
mente aquele que é o Carna-
val mais português de Portu-
gal e cada um fez a figura que 
bem lhes apeteceu! Energia, 
um entusiasmo coletivo con-
tagiante e um espírito que só 
conhece quem visitou a cida-
de por estes dias… É assim 
o nosso Carnaval: orgulhosa-
mente espontâneo e partici-
pado por todos, este ano por 
cerca de 350 mil pessoas.

No arranque do Carnaval 
2016, com o tema “Figuras 
e Figurões”, contamos com 
8100 deliciosas “figurinhas” 
a desfilar no Corso Escolar 
(5 fevereiro), em representa-
ção de 80 estabelecimentos 
de ensino do concelho, num 
evento que envolve toda a 
comunidade educativa e fa-
mílias e que pinta as ruas do 
corso com cores vibrantes e 
de um frenesim que nos faz 
voltar à infância.

Suas Altezas Reais, os 
Reis do Carnaval El Rei 
Dom Figurão Embatukado 
do Belo Karrascão e Dona 
Figurona Perikita Rebulona, 
reinaram a partir do momen-
to em que o presidente da 
Câmara Municipal de Torres 
Vedras, Carlos Bernardes, 
lhes entregou solenemente 
a Chave da Cidade, na sex-
ta-feira à noite. Os súbditos 
do reino da folia acorreram 
aos milhares para assistir à 
cerimônia de entronização 
dos Reis, que aconteceu na 
Praça da República. Uma 

Balanço do Carnaval de Torres Vedras

menção especial à Rainha 
do Carnaval de Torres (um 
homem por tradição) que 
depositou, na Terça-Feira 
Gorda, o “abanico real” que 
lhe pertenceu durante 10 
anos. Todos os foliões Tor-
rienses agradecem à sua 
Rainha (Pedro Adam) pelo 
contributo na manutenção 
das tradições do Carnaval 
mais Português de Portugal.

Os 42 grupos de mascara-
dos que participaram no cor-
so noturno de sábado trouxe-
ram duas mil “belas figuras” a 
desfilar na rua, numa mostra 
de criatividade e de trabalho 
organizado. A alegria desta 
participação espalhou-se por 
todos os que quiseram assis-
tir ao desfile e a noite seguiu 
ao ritmo do Tó’Candar, com 
todos os elementos da banda 
a fazer a multidão dançar en-
tusiasticamente.

Já os corsos diurnos, que 
tiveram lugar no domingo e 
terça-feira, fizeram de Tor-

res Vedras a grande capital 
do Carnaval, com cada vez 
mais pessoas vindas de vá-
rios pontos do país a querer 
perceber o porquê da enor-
me fama do nosso Carnaval. 
As expectativas foram cer-
tamente superadas: muito 
entusiasmo nos zés-Pereiras 
de Amarante, que há mais de 
50 anos nos fazem estron-
dear com os seus bombos 
e que têm orgulho em fazer 
parte da história do Carna-
val; os 8 carros alegóricos 
que saíram à rua, impregna-
dos de sátira e carregados 
de qualidade artística toda 
ela torriense (Creative Fac-
tory e Gate 7); os grupos de 
mascarados; os cabeçudos 
que este ano tiveram direito 
a lifting; as matrafonas; os 
carros de grupos espontâne-
os; os cavalinhos (elementos 
de várias bandas filarmôni-
cas do concelho) e um sem 
número de outras atrações.

Já na segunda-feira à tar-

de 1500 seniores, de cerca 
de 30 instituições, demons-
traram no Baile Máscaras 
Tradição que não há idade 
para se ser um verdadeiro fo-
lião. A alegria foi contagiante 
e a energia inesgotável.

Ainda na segunda-feira 
à noite realizou-se o Corso 
Trapalhão mais atrapalhado 
de sempre, com destaque 
para as inúmeras matrafo-
nas que saíram à rua, ou não 
fossem elas um dos símbo-
los maiores do Carnaval tor-
riense. Nesta noite pôs-se à 
prova a capacidade de resis-
tência de muitos foliões, pois 
foi a última noite forte da edi-
ção 2016 do Carnaval.

Com muitas carpideiras e 
ar pesaroso, a Quarta-Feira 
de Cinzas trouxe o enterro 
do Entrudo, com o julgamen-
to do Rei junto ao Tribunal da 
cidade, a partir das 21h00 e 
com a noite a terminar com 
os céus a iluminarem-se com 
o fogo-de-artifício.

Em traços gerais, assim 
foi o Carnaval de Torres Ve-
dras 2016, na certeza que 
por muito que se escreva 
não se consegue transmitir 
a folia que por aqui se viveu.

Carlos Bernardes, presi-
dente da Câmara Municipal, 
enaltece o facto do Carnaval 
de Torres Vedras se assumir, 
cada vez mais, como uma 
marca da nossa cidade e do 
nosso concelho. Agradece 
ainda a todos aqueles que 
fazem do nosso Carnaval um 
evento de excelência.

A Câmara Municipal de 
Mangualde vai falar de Pa-
trimônio Cultural. A Palestra 
“Eu, tu, nós e a Salvaguar-
da do patrimônio Cultural” 
será abordada por Gertru-
des Branco, Arqueóloga da 
DRCC, no Auditório da Câ-
mara Municipal de Mangual-
de, no dia 19 de fevereiro, 
pelas 21h00. A entrada é 
livre. O objetivo é abordar a 
importância da salvaguarda 
do patrimônio cultural e, em 
particular, destacar o papel 
da arqueologia de acompa-
nhamento e de prevenção no 
contexto das obras públicas 
e privadas. Desmistificar o 
papel do arqueólogo nesta 
função e dar relevo ao seu 
papel na salvaguarda de um 
patrimônio que é de todos 
nós, uma herança conjunta.

Gertrudes Branco é in-
vestigadora do Centro de 

MaNGUaLde

aVeIro

Vai Falar de “eu, tu, nós e a salvaguarda do Patrimônio Cultural”
História da Arte e Investiga-
ção Artística, da Universida-
de de Évora, licenciada em 
História Arqueologia, pela 
Universidade de Lisboa, 
mestre em Pré-História e 
Arqueologia, doutora em Ar-
queologia, pela Universidade 
de Évora. É técnico superior 
da Direção Regional de Cul-
tura do Centro e já foi técnico 
superior do IGESPAR e téc-
nico superior no Instituto Por-
tuguês de Arqueologia.

“PaTrIMÔNIo(s) e 
IdeNTIdade(s)”:

FaLar de PaTrIMÔNIo, 
HIsTÓrIa e CULTUra
A palestra insere-se no 

programa “Patrimônio(s) e 
Identidade(s)” que faz par-
te da programação para a 
celebração dos 30 anos de 
elevação de Mangualde à 
categoria de Cidade. “Pa-
trimônio(s) e Identidade(s)” 

consiste na realização men-
sal de uma palestra sobre 
temas de patrimônio, história 
e cultura, relacionados com 
Mangualde e as suas gentes, 
numa lógica monográfica, 
ou sobre assuntos que, de 
universais, possam implicar 
este território.

O objetivo é permitir o 
acesso à cultura e à refle-

xões destas questões a qual-
quer pessoa da comunidade 
mangualdense, e integrá-la 
de forma ativa na preserva-
ção do seu património e dar-
lhe a conhecer – ou a relem-
brar – a sua história local, as 
suas memórias e a fazer-lhe 
sentir a sua identidade, a sua 
singularidade, ou seja demo-
cratizar a cultura.

O alemão Karl Murr, presi-
dente do júri dos prémios “Luigi 
Micheletti”, esteve ontem em 
Aveiro, onde visitou a lancha 
“Praia da Costa Nova”, que se 
candidatou àquele galardão in-
ternacional, de forma a ver re-
conhecido o seu valor histórico 
e patrimonial. A ideia de Gusta-
vo Moreira Barros -empreende-
dor que em 2011 adquiriu a lan-
cha, recuperou-a fez dela mais 
um ponto de interesse turístico 
da Ria - passa por promover 
o projecto de ter “um museu a 

navegar”. “Estes prêmios pre-
tendem reconhecer algo que 
foi patrimônio industrial e que 
foi reaproveitado para criar algo 
novo”, explica o aveirense à 
margem da visita que, ontem, 
uma comitiva encabeçada por 
Karl Murr realizou à “Praia da 
Costa Nova”. Além da apresen-
tação da lancha e daquilo que 
já foi feito para a tornar opera-
cional, Gustavo Moreira Barros 
recordou algumas das tradições 
aveirenses e a ligação secular 
entre a toda a região e a Ria.

“Praia da Costa Nova” deixa Júri “Impressionado”
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macedi de cavaleiros

guimarães

vila da feira

bragança

viseu

Patrimônio Histórico 
Tem de ser “Protegido”

Os Bombeiros de Gui-
marães foram chamados 
a remover uma árvore que 
caiu devido ao mau tempo.

Foi uma situação regis-
trada, cerca das 15h00, 
na Rua de S. Martinho, 
freguesia de Candoso S. 
Martinho.

Esta foi à única ocor-
rência registrada pelas 
Corporações de Bombei-

ros de Guimarães nesta 
tarde com muita chuva e 
algum vento.

A pluviosidade regis-
trada fez com que as 
duas bacias de retenção 
do Largo das Hortas re-
gistrassem a sua máxima 
capacidade o que obrigou 
à abertura controlada das 
respectivas comportas ao 
início da tarde.

CALDAS DE S. JORGE 
O vereador do PS, Mário Oliveira, já tinha chamado 

a atenção para o cruzeiro em pedra de 1660, localizado 
nas Caldas de S. Jorge, que foi partido pela base quan-
do, no decorrer de uma poda de tílias, alguns ramos ca-
íram. Na última reunião de Câmara, o vice-presidente, 
José Manuel Oliveira (que presidia em substituição de 
Emídio Sousa que se encontrava na Festa das Foga-
ceiras em Pretória, África do Sul) informou que foi “uma 
intervenção a cargo da Junta de Freguesia”.

Está a decorrer em Seia a 38.ª edição da Feira do 
Queijo Serra da Estrela.

Além do queijo pode apreciar bom presunto, chouriço 
entre outros enchidos, pão, mel, etc.

Não falta o artesanato, a música, o folclore típico da 
região e não só, o cão Serra da Estrela.

Como vê, motivos suficientes para o conduzirem até 
Seia, a capital do Queijo.

feira do Queijo da serra 
da estrela - seia 2016

O Município de Águeda 
é um dos cinco finalistas do 
Prêmio Boas Práticas de 
Participação, pelo que se 
convidam todos a votar no 
Orçamento Participativo de 
Águeda entre 1 de fevereiro 
e 18 de março de 2016.

O prêmio de Boas Prá-
ticas de Participação, lan-
çado no mês de outubro 
passado, inserido numa 
iniciativa da Rede de Au-
tarquias Participativas, 
tem como objetivo tornar-
se um incentivo à imple-
mentação, disseminação 
e valorização de práticas 
inovadoras de democracia 
participativa em Portugal.

Após apuramento dos 
cincos finalistas, anuncia-
dos a 21 de janeiro, decor-
re agora a fase de votação 
pública ao qual todas e to-

finalista do Prêmio boas
Práticas de Participação

dos são chamados a votar. 
Cada uma destas fases, 
votação do júri e votação 
pública, terá um peso de 
50% na pontuação final.

Cada votante dispõe de 
dois votos, podendo votar 
uma vez ou duas em prá-
ticas distintas. A votação 
requer uma verificação 
com os seguintes passos:

1. Criação de um login 
gratuito em 30 segundos 

na plataforma D21: ht-
tps://www.d21.me/vote/
VkB4p5gtx;

2. Validação do registo 
através do link que rece-
beu no seu email;

3. Entre na ligação for-
necido para o boletim de 
votação;

4. Pode exercer o seu 
direito de voto.

Nas palavras de Gil Na-
dais, “o voto no Orçamento 

Participativo de Águeda é 
importante, pois reforça o 
trabalho coletivo da primei-
ra edição deste processo 
de aprendizagem conjun-
ta entre eleitos e eleitores, 
que assumiu o desafio de 
contribuir para uma inter-
venção informada e res-
ponsável dos cidadãos nos 
processos governativos 
locais, o que teve reflexo 
numa participação em for-
ça dos aguedenses para 
uma efetiva correspondên-
cia entre as preocupações 
de cada cidadão e o bem
-estar e aspirações cole-
tivas, na perspectiva de 
que o contributo de todos 
é fundamental para obter-
mos um concelho melhor, 
mais inclusivo, mais ‘seu’ 
no sentido de ‘orgulho de 
ser Águeda’”

Cidade de Macedo de 
Cavaleiros acolheu iní-
cio das festividades com 
desfile, queimada pro-
tagonizada pelo Padre 
Fontes e queima do Ca-
reto. Aldeia de Podence 
foi o palco dos restantes 
dias de festa.

O Carnaval são três 
dias mas em Macedo 
de Cavaleiros são qua-
tro. Para muitos, este é o 
“Carnaval mais genuíno 
de Portugal”. O desfile 
que percorreu as ruas de 
Macedo de Cavaleiros foi 
o maior de sempre da ci-

“entrudo chocalheiro” atrai
milhares a macedo de cavaleiros

dade mas a organização 
não tem dúvidas de que 
foi “o maior do nordeste 
transmontano”. 

A chuva que se abateu 
sobre a cidade durante a 
tarde, parou para ver pas-
sar os cerca de 800 foliões 
integraram os 26 grupos 
participantes, entre asso-
ciações locais e grupos 
vindos de fora. 

Os participantes foram 
chegando timidamente, 
com medo do mau tem-
po. Depois de assistirem 
ao desfile, a queimada, foi 
um dos momentos mais 

aplaudidos. Pela primeira 
vez, o padre Fontes veio 
de Montalegre para pre-

parar uma queimada que 
contou a presença dos 
Caretos de Podence.

O Bloco de Esquerda 
questionou o Ministério 
do Ambiente sobre as su-
cessivas queixas dos mu-
nícipes de Bragança em 
relação ao cheiro prove-
niente da ETAR, que fre-
quentemente se sente em 
várias artérias da cidade. 
Tal como o Jornal Nor-
deste noticiou na semana 
passada, o problema não 
é novo mas o desconten-
tamento mantém-se.

Gil Gonçalves, porta-
voz do Bloco de Esquerda 
do distrito de Bragança, 
lamenta que o Município 
de Bragança e a Águas do 
Norte nada tenham feito 
para resolver esta situa-
ção. “Quer a autarquia, 
quer a empresa respon-
sável, a Águas do Norte 
têm conhecimento da situ-

ação, já há bastante tem-
po, e o problema, até ao 
momento, não foi resolvi-
do. Creio que existem al-
gumas soluções técnicas 
que poderão minimizar 
os impactos. Talvez não 
haja vontade por parte da 
autarquia ou por parte da 
empresa responsável”, 
considera. 

A localização da ETAR 
é outra das queixas fre-
quentes. Gil Gonçalves 
considera que essa locali-
zação não foi a mais feliz. 
O porta-voz do Bloco do 
Esquerda alerta ainda para 
as descargas de esgotos 
no rio Sabor, que tal como 
o Jornal Nordeste referiu 
na última edição, terão ori-
gem na Estação Elevatória 
de S. Lázaro, junto à Obra 
Social Padre Miguel. 

bloco de esquerda Questiona 
ministério do ambiente sobre 

a eTar de bragança

mau Tempo em guimarães Provocou 
apenas Queda de uma Árvore

O executivo municipal 
viseense aprovou ontem, 
em reunião da câmara, o 
lançamento do concurso 
para a cobertura e revi-
talização do Mercado 2 
de Maio. O presidente da 
autarquia, Almeida Henri-
ques, explicou que o mu-
nicípio irá convidar os três 
arquitetos e ateliês de ar-
quitetura que venceram, 
no ano passado, o con-
curso de ideias, a apre-
sentarem propostas para 
a elaboração de “projetos 

Projeto da cobertura 
conhecido até Junho

finais e de especialidade”, 
mandatando a Sociedade 
de Reabilitação Urbana 
“Viseu Novo” a realizar um 
novo concurso, que terá 
em consideração os resul-
tados da consulta pública 
efetuada em Outubro e 
Novembro de 2015.
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NAUFRÁGIO DO
ENSINO DA LÍNGUA

tores africanos de língua 
portuguesa e acrescentar a 
aprendizagem dos “gens” e 
“patterns” da cultura dos po-
vos indígenas. O terceiro – 
e neste é visível o sebo ide-
ológico dos responsáveis 
pelo documento ministerial 
– é apagar Portugal e a Eu-
ropa do estudo das origens 
do Brasil, silenciar sobre as 
culturas e a História do “ve-
lho continente”, excluir dos 
currículos escolares tudo o 
que rescende à Literatura 
portuguesa, desde as can-
tigas medievais de amor e 
de maldizer aos realistas 
de Alves Redol, de Camões 
a Saramago, de Garrett a 
Ferreira de Castro.

Com o sarapatel a ca-
pricho, que de permeio leva 
as críticas à colonização, 
os autores do documento 
defendem a vingança sobre 
os “exploradores” do pas-
sado e os “escravizadores 
das populações negras e 
indígenas” para, segundo 
eles, dar voz “à cultura dos 
povos oprimidos” em detri-
mento da “Europa elitista e 
opressora”.

Em resumo: os “sábios” 
do Ministério da Educação 
pretendem enterrar os li-
vros e apagar todas as 
normas de ensino que cui-
dem ou se fundamentem 
no passado; querem que 
os alunos deixem de lado 
os romances do Eça e os 
sonetos de Antero; acham 
que “Os Lusíadas” de Ca-
mões e os “Sermões” do 
Padre Antonio Vieira não 
são recomendados para 
o estudo do vernáculo; 
que Gil Vicente e Fernan-
do Pessoa não devem fi-
gurar nas antologias – e 
que os programas das 
escolas devem excluir os 
clássicos luso-brasileiros 
e substituir as cantigas 
trovadorescas pelos dese-
nhos do “gibi” e os textos 
de Camilo pelas cavalga-
das do Capitão Marvel.

Talvez enojados e sem 
paciência os autores do ar-
tigo da “Folha” terminam a 
crítica ao documento do Mi-
nistério da Educação com 
uma ironia: “depois desta”, 
escrevem, “seremos mais 
finlandeses, talvez...”

 A. Gomes da Costa 

Não é apenas no qua-
drante econômico e finan-
ceiro, onde os ventos não 
sopram a favor, nem des-
te lado nem do outro do 
Atlântico, que as relações 
luso-brasileiras atravessam 
um período difícil. Tivemos, 
entre outros revezes, a sa-
ída da “Portugal Telecom” 
- do setor das telecomu-
nicações e o desastre do 
Grupo Espírito Santo - nas 
relações bancárias. Mas 
também na área cultural e 
do ensino nem tudo corre 
sem desacertos.

Ainda agora, por exem-
plo, em artigo publicado na 
“Folha de S. Paulo”, a Dou-
tora Flora Bender Garcia e 
o Professor José Ruy Loza-
no alertam para os termos 
de um documento baixado 
pelo Ministério da Educa-
ção, com o título de “Base 
Nacional Comum Curricu-
lar”, no qual se propõe a 
eliminação da obrigatorie-
dade do estudo da Litera-
tura Portuguesa. É que na 
opinião dos responsáveis 
pelo documento, esse es-
tudo, até hoje, tem sido 
desnecessário à educação 
e preparo dos estudantes 
que conseguiram terminar 
o ensino médio.

Os dois autores do ar-
tigo publicado na “Folha” 
confessam que não sa-
bem quem elaborou a tal 
proposta, e, muito menos, 
se a mesma chegou a ser 
analisada e discutida por 
linguistas, gramáticos ou 
historiadores. Entretanto, 
como diria o Conselheiro 
Acácio, depois de escabi-
char os dentes, às vezes 
até é melhor não se saber 
quem tirou a casca das 
batatas e quem as cortou 
em rodelas.

Entretanto, não deixam 
de referir os pontos que, 
segundo o critério do Minis-
tério, justificam a inovação 
proposta. O primeiro, seria 
levar os alunos iniciantes 
a lerem, antes dos outros, 
os autores contemporâne-
os e só depois, nos anos 
seguintes, já então com 
mais preparo, ter acesso às 
obras escritas nos séculos 
anteriores. O segundo pon-
to consiste em recomendar 
a inclusão no programa da 
matéria, a leitura de au-

Destinadas a cientistas 
a meio da carreira, as bol-
sas contabilizam um total 
de 585 milhões de euros, 
com as bolsas individuais 
a poderem chegar aos 2 
milhões. As bolsas visam 
permitir aos cientistas “con-
solidar as suas equipes de 
investigação e desenvolver 
as suas ideias inovadoras”.                                                                                                                             
O comissário europeu res-
ponsável pela Investigação, 
Ciência e Inovação, Carlos 
Moedas, referiu que estas 

bolsas financiam o “traba-
lho de algumas das mentes 
mais brilhantes em termos 
de investigação de frontei-
ra” e “pessoas cujas inven-
ções podem dar origem a 
novas indústrias e novos 
mercados e que contribuem 
para o bem-estar do plane-
ta”. Aos 8 portugueses vão 
ser alocados cerca de 16 
milhões de euros.

A lista de cientistas na-
cionais inclui Nuno Maulide 
(projeto VINCAT), Jorge Fer-

nandes (EPIFISH), Mônica 
Bettencourt-Dias (Centriole-
BirthDeath), Helder Maiato 
(CODECHECK), Gonçalo 
Castelo-Branco (EPIScOPE), 
Pedro Carneiro (SKILLPOV), 
Marina Costa Lobo (MAPLE) 
e Ricardo Reis (INFL).Os 
projetos incluem-se em áre-
as como a saúde, genética, 
física, biologia celular, mas 
também as questões da in-
flação e a influência da crise 
da zona euro na politização 
da Europa.

Oito Cientistas Portugueses
Recebem Bolsas de 16 Milhões

Finanças Prolongam Prazo Para
Comunicar Faturas e Entregar IRS

O Ministério das Finanças 
anunciou que prolongou o pra-
zo para “verificação e comu-
nicação de faturas eletrônicas 
no portal e-fatura”, até 22 de 
fevereiro.                                             

A prorrogação afeta tam-
bém “os prazos de reclama-
ção prévia dos valores apura-
dos pela Autoridade Tributária 
e de entrega da declaração 
modelo 3 de IRS”.

 “Esta decisão tem em 
vista salvaguardar as ga-

rantias dos contribuintes 
no que respeita ao conhe-
cimento, em tempo útil, da 
informação a disponibilizar 
pela Autoridade Tributária, 
por contribuinte, de toda a 
informação que lhe foi co-
municada”, diz a Autoridade 
Tributária, em comunicado.                                                                                        
Disponibilização do valor 
das despesas e encargos 
no Portal das Finanças, 
numa página pessoal do 
contribuinte, da consulta dos 

montantes apurados pela AT 
com base na informação 
que lhe foi comunicada atra-
vés do sistema e-fatura, do 
recibo eletrônico de rendas 
e de todas as declarações 
entregues por entidades ter-
ceiras.Novo prazo: até 15 de 
Março.  Reclamação prévia 
do cálculo efetuado pela AT 
dos montantes das despe-
sas que lhe foram comuni-
cadas. Novo prazo: (de 16 
de março) até 31 de março.

“O calçado português é 
hoje uma marca que ven-
de e que ajuda a vender as 
empresas portuguesas. É 
um bom exemplo de como, 
quando se diz ‘Made in Por-
tugal’ no calçado, as pes-
soas acreditam que é bom 
e isso ajuda a vender em 
qualquer parte do mundo”, 
realçou o governante na sua 
primeira visita à maior feita 
do setor a nível mundial, a 
Micam, em Milão.

Manuel Caldeira Cabral 
começou por visitar as em-
presas portuguesas na Mipel 

Ministro da Economia diz que Sapatos
Ajudam a “Vender” Portugal

- espaço na feira dedicado às 
malas e artigos de pele.

Passou depois para a par-
te do calçado, percorreu al-
guns dos muitos corredores 
com sapatos, botas e botins, 
conheceu os empresários 
portugueses, ouviu-lhes as 
histórias e as preocupações 
e ainda lhes disse que muito 
do mérito do setor se deve 
ao trabalho da APICCAPS, 
Associação Portuguesa dos 
Industriais de Calçado.                                                                                                              

Aos jornalistas, reiterou 
esta ideia e destacou que 
este “é um bom exemplo 

para o país e para outros 
setores de como, através 
da tecnologia, do investi-
mento na qualificação das 

Um ano depois da in-
trodução da taxa sobre 
sacos plásticos, governo 
e Agência portuguesa do 
Ambiente  não têm dúvi-
das: os hábitos dos portu-
gueses tornaram-se mais 
verdes. Desde que há um 
ano foi criada, a contri-
buição que colocou cada 
saco plástico leve a cus-
tar 10 cêntimos levou a 
uma redução de 94% no 
seu fabrico e de 95% no 
seu consumo , entre ja-
neiro e outubro de 2015. 
Constata-se,  “que houve 
uma redução significativa 
do fabrico de sacos de 
plástico leves em 2015 , 
bem como da disponibili-
zação de sacos de plás-
tico leves ao consumidor/
cidadão pelo setor da dis-
tribuição”. O governo de 
Passos Coelho, que fez 
nascer a medida, espe-
rava que cada português 
descesse a sua utilização 
de sacos para apenas 50 
sacos em 2015. A justi-
ficar a medida estavam 

Consumo de Sacos Plásticos Caiu 95% 

boas práticas já observa-
das em países como os 
Estados Unidos ou Irlan-
da, onde o consumo caiu 
a pique. As contas a este 
número ainda são difíceis 
de fazer, mas também o 
ministério do ambiente 
fala em reduções no con-
sumo de sacos plásticos 
leves na ordem dos 90%. 
Na Maxmat, a diminuição 
no consumo foi de 97,4% 
no último ano; na Norau-
to a queda foi de 97,2%, 
a Calzedonia cortou em 
95,6% e no Aldi a que-
da foi de 91,9%. A Fnac, 
por seu lado, sentiu uma 

redução de 83,6% no 
número de sacos vendi-
dos.  A contribuição que 
nasceu com a reforma 
da fiscalidade verde apli-
ca-se a sacos plásticos 
leves. E, para estes, toda 
a cadeia de valor paga a 
devida contribuição: os 
retalhistas passaram a 
comprar sacos aos seus 
fornecedores com taxa 
e a cobrar com taxa aos 
clientes. No entanto, a 
introdução da medida foi 
menos pacífica do que se 
esperava e, a maior par-
te dos retalhistas adoptou 
práticas diferentes.                                                                                                                                     

Os cofres públicos re-
ceberam 1,5 milhões de 
euros, em vez dos 40 mi-
lhões  previstos para esta 
medida. E, perante a que-
da, o ministério do Am-
biente já só antecipa, para 
2016, uma receita de 200 
mil euros com esta con-
tribuição. “Esta diferença 
entre a receita prevista e a 
receita real deve-se à alte-
ração das especificações 
técnicas dos sacos comer-
cializados que deixaram 
de estar abrangidos por 
essa categoria”, afirmou  
fonte oficial do ministério. 
Mesmo assim, o Governo 
confirma que todos os sa-
cos – os abrangidos pela 
taxa, os mais grossos es-
colhidos pelas retalhistas 
e os sacos do lixo – são 
hoje menos utilizados do 
que há um ano. Cada vez 
mais o consumidor portu-
guês tem uma grande pre-
ocupação com a sustenta-
bilidade do planeta e está 
consciencializado para a 
sua proteção. 

pessoas e da formação pro-
fissional, se pode conseguir 
melhorar a qualidade, criar 
mais valor e, com isso, ser 
competitivo”.

“É esse exemplo que o 
calçado está a dar aqui em 
Milão e é por esse exemplo 
que as exportações do calça-
do conseguiram nos últimos 
seis anos crescer 50%, não 
só porque se estão a vender 
mais pares de sapatos, mas 
porque também se estão a 
vender melhores, com mais 
valor, com base em marcas 
próprias”, sublinhou.

EDP Comercial Quer 
Fechar 2016 com Quatro 

Milhões de Clientes
A EDP Comercial quer 

fechar este ano com quatro 
milhões de clientes em car-
teira no mercado liberalizado. 
Atualmente, conta com 3,7 
milhões e espera, por isso, 
crescer 8% ao longo de 2016.                                                           

“Estamos a prever chegar 
ao final do ano com quatro 
milhões de clientes na ele-
tricidade”, disse o presidente 
da EDP Comercial, Miguel 
Stilwell de Andrade.

Este crescimento é, no 
entanto, inferior ao registado 
nos anos anteriores, devido 
à consolidação do mercado 
liberalizado de eletricidade, 
onde já se encontram 70% 

dos clientes . 
Mesmo assim, a empre-

sa espera um aumento dos 
sistemas solares, na pro-
dução de energia solar em 
casa, que deverá crescer 
136% este ano, para um to-
tal de mais de 10 mil siste-
mas vendidos.

Além do mercado de ele-
tricidade, a companhia pre-
vê um avanço no mercado 
liberalizado de gás natural. 
No final de 2015, a EDP 
Comercial tinha atingido um 
total de 500 mil clientes de 
gás natural e espera crescer 
20% este ano para um total 
de 600 mil clientes.
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“Os utentes podem 
ter confiança que du-
rante o dia ou durante 
a noite há uma resposta 
de radiologia que é ade-
quada e segura para 
os seus problemas de 
saúde”, afirmou Fernan-
do Araújo. Questionado 
pelos jornalistas sobre 
falta de especialistas 
em radiologia à noite e 
fins de semana nos hos-
pitais da região Norte, 
que tem vindo a ser de-
nunciada desde dezem-
bro de 2015, o secretá-
rio de Estado disse ser 
“necessário sossegar e 
tranquilizar as pesso-
as” porque existe “uma 
resposta de radiologia 
durante o período no-
turno nas principais ins-
tituições hospitalares do 
Norte e do país”.

“Temos uma respos-
ta semelhante à que 
acontece na maior parte 

Pedro Passos Coelho, dis-
se que a primeira versão do 
Orçamento de Estado  para 
2016 cedeu à realidade e, que 
passando para a terceira ver-
são, descobre-se que afinal 
é contracionista. “A primeira 
versão do OE cedeu à reali-
dade. E, depois de poderem 
proclamar que iam cumprir 
todas as promessas milagro-
sas, de restituir os rendimen-
tos sem que isso pusesse em 
causa o equilíbrio do OE, a 
redução da dívida e as regras 
europeias, passamos para 
a terceira versão em que se 
descobre que afinal o OE, 
não só não é expansionista 
mas é contracionista”.

O presidente do PSD su-
blinhou que afinal já não vai 
haver um choque no con-
sumo porque os impostos 
vão incidir mais de modo 
a desincentivá-lo. “Só não 
se percebe é como é que a 
economia vai crescer mais 

Governo Garante Resposta
“Adequada e Segura” em
Radiologia nos HospitaisPassos diz que Primeira

Versão do OE Cedeu à Realidade

com a procura interna. Se 
as pessoas fumarem me-
nos do que o ano passado, 
se consumirem menos com-
bustíveis, recorrerem menos 
ao crédito, o Estado não vai 
buscar a receita que dizia ir 
arrecadar. E, se não vai bus-
car tem défice, se tem défice 
tem dívida.

Quem é que a paga? Isto 
parece uma falácia. Não pa-
rece, é uma falácia”, susten-
tou. Passos não acredita que 
os objetivos sejam atingidos 

O antigo primeiro-ministro 
adiantou que continua a “não 
acreditar” que os objetivos 
que estão inscritos no OE 
para 2016, sejam atingidos. 
“Estes pressupostos  es-
tão errados, nem o Governo 
acredita neles”, disse. Passos 
Coelho sustenta que “bas-
ta ouvir um deputado do PS 
a explicar que a carga fiscal 
vai aumentar, referindo-se ao 
professor de finanças públi-
cas, Paulo Pereira, e depois 
ouvir um professor de econo-

mia do trabalho que é minis-
tro das Finanças, a explicar 
que baixa a carga fiscal”. E, 
conclui que nem eles, “acredi-
tarão totalmente naquilo que 
estão a fazer. O que queriam 
fazer mesmo era um milagre. 
Mas, como não há milagres, 
vamos ver no que é que isto 
dá. Eu espero que não dê 
muito errado”.

O presidente do PSD sus-
tentou que “normalmente, os 
socialistas têm uma grande 
habilidade para redistribuir 
a riqueza gerada, mas têm 
sempre imensa dificuldade 
em encontrar mecanismos 
de geração de riqueza”. “Nós 
se queremos acrescentar 
prosperidade ao país, temos 
de executar reformas que 
nos permitam gerar de um 
lado, confiança, e do outro 
lado, acrescentar valor e com 
isso poder realmente ter um 
resultado social, mais justo e 
mais equilibrado”, concluiu.

das cidades europeias 
e americanas”, subli-
nhou, admitindo a pos-
sibilidade de “contratar 
recursos humanos que 
estejam disponíveis”, 
desde que exista “ca-
pacidade do ponto de 
vista orçamental”.

De acordo com o 
secretário de Estado, o 
recurso à telerradiologia 
também acontece em 
hospitais do Centro e Sul 
do país, “assim como 
existe noutras cidades 
da Europa e do mundo”.

Discussão na especiali-
dade vai começar no dia 24, 
mas os partidos à esquerda já 
preparam propostas. À direita, 
o tempo, por ora, é de manter 
todas as opções em aberto

No PSD, fonte da dire-
ção parlamentar limitou-se 
a dizer que ainda está em 
curso o processo de deci-
são sobre o sentido de voto 
do partido na generalidade. 
Essa votação está marca-

da para dia 23, no f inal de 
um debate parlamentar de 2 
dias sobre o OE 2016. Os so-
ciais-democratas iniciam em 
Santarém 2 dias de jornadas 
parlamentares, algo que fará 
parte do processo decisório.

Do lado do CDS-PP, nin-
guém fala, “para já”, em pro-
postas de alteração ao OE. 
Fonte oficial dos centristas as-
sinala que ainda há margem 
para que estas venham - se 

 Esquerda Já tem Propostas de
Alteração ao Orçamento de 2016

forem - a ser formuladas, ao 
passo que um elemento da di-
reção do partido adianta que a 
decisão sobre eventuais alte-
rações ao documento deverá 
ser tomada nesta semana.

O PS  quer insistir numa 
proposta que caiu durante 
as negociações do governo 
com a Comissão Europeia: 
baixar (de 11% para 9,5%) os 
descontos para a Segurança 
Social dos trabalhadores com 
rendimentos iguais ou abaixo 
de 600 euros brutos por mês.

 Se esta redução da TSU 
valesse durante o ano intei-
ro, ela teria um impacto na 
ordem dos 130 milhões de 
euros. Este deverá ser um 
assunto discutido nas jorna-
das parlamentares que o PS 
convocou para sexta-feira e 
sábado, em Vila Real.

O BE está diz que nes-
tas negociações tudo aquilo 
que o PS definiu em tempos 
como os mínimos sociais: 

melhoramentos no subsídio 
social de desemprego, no 
abono de família, no comple-
mento solidário para idosos. 
“O Bloco quer um Orçamento 
que recupere o efeito redistri-
butivo perdido em Bruxelas”. 
Embora à margem do OE, o 
partido também se prepara 
para apostar forte num alar-
gamento da abrangência da 
tarifa social da EDP.

João Oliveira, líder da 
bancada comunista, elencou 
ontem 4 ideias - mas subli-
nhando que poderão haver 
mais. O partido quer me-
lhorar o subsídio social de 
desemprego, baixar a taxa 
máxima de IMI que as au-
tarquias podem cobrar aos 
seus munícipes (de 0,5% 
para 0,4%), introduzir um 
princípio de gratuidade pro-
gressiva nos manuais esco-
lares e desencadear um pro-
cesso de congelamento das 
propinas do ensino superior.

O CDS acusou  o Go-
verno de ter omitido aos 
portugueses e ao parla-
mento a eventual entrada 
de capital chinês na TAP, 
e acusou o PCP e o BE 
de darem “cobertura” aos 
atos do executivo.

“Não está em causa o 
fato de o possível investi-
dor ser chinês. Não está 
em causa a companhia em 
questão, que tem dimen-
são. Está em causa que 
o Governo foi duas vezes 
ao parlamento e fez várias 
cerimónias públicas em 
que omitiu absolutamente 
este fato e escondeu in-
fantilmente esta cláusula. 
Este Governo acha que 
pode enganar o parlamen-
to e os seus sócios, o BE 
e o PCP, dão cobertura”, 
afirmou fonte da direção 
do CDS à agência Lusa.

As reações do CDS 
surgem um dia depois de 
o semanário Expresso ter 
noticiado na sua edição 
de sábado que o “Gover-
no deixa entrar chineses 
no capital da TAP”, subli-
nhando que o executivo 
de António Costa “assinou 
cláusula” para a HNA ter 
10% da empresa.

O CDS assinalou ainda 
que, da mesma forma que 
o Governo, “em três meses, 
não disse a verdade sobre 
os exames do ensino bási-
co e secundário e os impos-

CDS Acusa Governo
de ter Escondido Entrada

de Capital Chinês

tos”, também “não disse a 
verdade ao parlamento so-
bre as cláusulas escondidas 
do negócio da TAP”.

No âmbito do acordo 
alcançado entre o Go-
verno e o consórcio Ga-
teway, o Estado vai pagar 
1,9 milhões de euros para 
ficar com 50% da em-
presa (em vez de 34%), 
enquanto o consórcio pri-
vado vai passar de 61% 
do capital da companhia 
para 45%, podendo che-
gar aos 50%, com a aqui-
sição do capital à disposi-
ção dos trabalhadores.

O Estado passa ainda 
a nomear o presidente do 
conselho de administra-
ção da companhia aérea, 
composto por 12 elemen-
tos - seis escolhidos pelo 
Estado e seis pelo consór-
cio privado. Já a comissão 
executiva, liderada por 
Fernando Pinto, terá três 
membros, nomeados pe-
los acionistas privados.

O PSD vai requerer a 
presença do antigo secretá-
rio de Estado Diogo Lacerda 
Machado no parlamento ale-
gando que, na “qualidade de 
negociador”, será a pessoa 
certa para prestar esclareci-
mentos sobre o processo ne-
gocial da TAP. “Entendemos 
que é o momento de o doutor 
Diogo Lacerda Machado, o 
negociador, vir ao parlamen-
to explicar aos deputados e 
ao país exatamente o que 

está no acordo, que implica-
ções, que responsabilidades 
e compromissos o Estado 
assumiu e quais foram as 
contrapartidas que foram 
dadas aos acionistas da Ga-
teway em troca deste novo 
acordo”, afirmou à Lusa o 
vice-presidente da bancada 
do PSD, Luís Leite Ramos. 
O deputado argumentou que 
o ministro da tutela, Pedro 
Marques, “omitiu a informa-
ção” de que “havia uma cláu-

PSD Chama Diogo Lacerda Machado com Urgência ao Parlamento

sula relevante para capitais 
chineses na TAP” quando foi 
ao parlamento na semana 

passada explicar o proces-
so da reversão da venda da 
transportadora aérea.
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Pré-lançamento do livro

Dr. Nuno de 
Mello Bello, 

Cônsul Geral 
de Portugal no 
Rio de Janeiro, 
realizando seu 

pronunciamento, 
no lançamento 

do livro, A Força 
Infinita do Fado

Foram registradas pre-
senças de autoridades 
portuguesas, tais como 

o Cônsul Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro, Dr. Nuno 
Bello, os Deputados da As-
sembléia da República, Se-
nhores José Cesário e Carlos 
Páscoa, bem como do Sub 
Procurador Geral da Repú-
blica Brasileira, Dr. Alcides 
Martins.

A Deputada Marta Rocha , 
grande amiga da homenage-
ada, também esteve presen-
te, bem como, o ator global 
Tony Ramos e esposa Lidia-
ne, os cantores Márcio Go-
mes, Mário Simões,  dentre 
outros.

O evento teve como Mes-
tre de Cerimônia o diretor 
social do Arouca Barra Clu-
be, Antonio Marques que, ao 

lado do diretor de Folclore, 
Claudio Ribeiro, foram os or-
ganizadores do evento.

Cumprindo um rápido 
protocolo, o Mestre de Ceri-
mônias fez a abertura com a 
leitura do prefácio do livro que 
foi redigido pelo grande fa-
dista Carlos do Carmo, onde 
este ressalta a trajetória da 
Maria Alcina, registrando os 
bons e maus momentos vivi-

dos pela nossa heroína.
Para falar sobre a obra, su-

biu ao palco o Sub Procurador 
Geral da República, Dr. Alci-
des Martins, um dos expoen-
tes da Comunidade Portugue-
sa no Rio de Janeiro e grande 
amigo da nossa fadista. Não 
faltaram elogios ao Livro, que 
tão bem retrata a vida e a car-
reira desta que é um orgulho 
para todos os portugueses.

 No dia 28 de janeiro, o Arouca Barra Clube sediou o evento de pré-lançamento 
do livro “Maria Alcina a Força Infinita do Fado”. A diretoria do Arouca, na pessoa do 
seu Presidente Fernando Soares, manifestou uma profunda satisfação por ter aco-
lhido na sua casa tão importante evento.

A expressiva presença da comunidade luso-brasileira foi uma prova inequívoca 
de grande reconhecimento do valor artístico e da brilhante carreira da nossa fadista, 
Maria Alcina.

Os presentes foram brindados por um lauto coquetel, patrocinado por um grupo 
de amigos da fadista que sempre marca presença nos momentos de celebração de 
fatos importantes da sua carreira. São eles os senhores: Cunha, da Rede Planalto, 
César Soares, da Vila de Arouca Representações, Manuel Vieira, da Benfica Ilumi-
nação, Luís Augusto, do Super Prix, Antonio Serápico, do PoliSuper, Adão Ribeiro, 
da Rede Itahy, João Martins, da Dirija, Antonio Peralta, Manuel Lima, da empresa 
dos Rei dos Queijos, Ceará, das Lojas Griff e Art dos Vinhos, Pereira, da Bauduco, 
José Luiz, da Nova Cap, Cesário, da Flor de Liz e Lúcia, decoradora do Arouca

A fadista Maria Alcina, encantando seus amigos e convidados com 
sua inda voz, acompanhada dos músicos Vitor Lopes, Oscar Mar-
ques e  Claudio Matheus

A De-
putada 
Estadual 
Martha 
Rocha 
prestigiou 
o lança-
mento 
do livro 
da amiga 
Maria 
Alcina e 
do escri-
tor Ígor 
Lopes Os amigos de Niterói, foram levar o seu abraço à amiga Maria Alci-

na, onde podemos com distinto casal, Dra. Rosa Guedes, esposo 
Dr. Fernando Guedes – Cônsul Honorário de Portugal em Niterói

Alegria e satisfação da fadista Maria Alcina e o simpático casal, Fá-
tima e o Comendador Manuel Vieira, exibindo o seu livro, A Força 
Infinita do Fado

Show de 
simpa-
tia dos 

amigos, 
nesta noite 

magnifica 
da nossa 

fadista 
maior, Ma-

ria Alcina 
com os 

amigos, o 
casal João 

Vieira, 
esposa 

Conceição 
e o Escritor 
Ígor Lopes

Dr. Alcides Martins e esposa Angelina, num close com a fadista Ma-
ria Alcina, e um par de componentes do R.F. do Arouca Barra Clube

O grande baluarte do folclore português, Antonio Serápico com os 
amigos, o casal Beth Soares e Asdrúbal Rodrigues, numa pose com 
Maria Alcina e Ígor Lopes

O ex-presidente do Arouca, o jovem Douglas Moreira, esposa Mo-
nique e os filhos Marcelinho e Maria Fernanda, prestigiando a sua 
amiga, a fadista Maria Alcina

Outro 
grande 
casal de 
amigos da 
querida 
fadista, 
Maria 
Alcina, o 
empresá-
rio Adão 
Ribeiro e 
esposa, a 
sorriden-
te Irene 
Ribeiro e 
o jovem 
talentoso 
Ígor Lopes

Descon-
tração dos 

amigos, 
o casal 

Ana Maria 
e José 
Matos 

dos Reis 
ao lado 

da amiga 
Maria 

Alcina, au-
tografando 
sua obra e 

o escritor 
Ígor Lopes 

O dinâmico empresário, Manuel Rocha, diretor da empresa Visiense 
Terraplanagem, esposa Mariazinha Vaz Rocha, seu amigo, Arcelino 
e esposa Assunção, sempre prestigiando a amiga Maria Alcina

Num destaque especial, o Manuel Rocha, diretor da empresa Vi-
siense Terraplanagem e os amigos Arcelino,  Joaquim Cunha e 
demais amigos

Radian-
te, Maria 
Alcina 
com os 
amigos, 
o casal 
Rosa 
Martins 
e João 
Mar-
tins, da 
Conces-
sionária 
Dirija

O casal 
Sra. Laura 
Cerveira, 
esposo Co-
mendador 
,Orlando 
Cerveira 
num des-
taque es-
pecial com 
a querida 
amiga a fa-
dista Maria 
Alcina e 
Ígor Lopes

Dr. Afonso 
– vice-presi-
dente-médi-
co do Clube 

Português 
de Niterói, 

junto à 
Maria 

Alcina que 
autografava 

seu livro, 
A Força 

Infinita do 
Fado com o 

amigo, Sr. 
Antonio do 

“Cafubá”

Outro grande 
amigo, nesta 
noite mágica, 

no Arouca, Luis 
Ribeiro  dos de-

liciosos vinhos 
João Fazenda 

e o escritor Igor 
Lopes
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“Maria alcina a Força inFinita do Fado”

O diretor do Restaurante seu “Antonio do Cafubá” – Piratininga 
-  Niterói, o empresário Antonio marcou presença no lançamento do 
livro da sua amiga Maria Alcina

Outro 
grande 
amigo da 
fadista, 
Maria 
Alcina, 
presente 
na noite 
mágica, 
no Arouca, 
professor 
Albano 
Parente, 
ainda 
vemos o 
jovem Ígor 
Lopes

A diretora 
transmon-

tana, Lúcia 
Granito,foi 

levar o seu 
abraço e 
carinho à 

amiga Maria 
Alcina e o 
jovem Ígor 

Lopes

Quem 
também 

prestigiou a 
Fadista  foi o 
Comendador 

Henrique 
Loureiro e 

esposa Rosa 
Loureiro, 

num close 
com a amiga 
Maria Alcina, 

no lançamen-
to do seu 

livro

Outra grande 
amiga, que 

marcou 
presença 

no Arouca 
Barra Clube, 
D. Elídia que 

trabalhou 
muitos anos 

na Tap Air 
Portugal. Na 

foto com a 
amiga Maria 
Alcina e Ígor 

Lopes

Grande amigo, Cláudio Ribeiro, incansável neste projeto, apoiando a 
amiga Maria Alcina e o Ígor Lopes

Presidente do Arouca, Fernando Soares, quando entregava seu Li-
vro para Maria Alcina autografá-lo, ao lado do Escritor Ígor Lopes

A família açoriana esteve bem representada, no lançamento do livro 
A Força Infinita do Fado, da fadista Maria Alcina e Ígor Lopes, o vi-
ce-presidente da Casa dos Açores Álvaro Mendonça, esposa, Laura 
Mendonça, filha Ana Laura e amiga Magali

A fadista Maria Alcina autografando o livro das amigas Dra. Adelaide 
Brandão, Margarida Cunha e Eliane

Nosso 
diretor 
Felipe 
Mendes, 
(Portugal 
em Foco) 
num close 
no Arouca 
com a nos-
sa fadista 
e colabo-
radora,  
Maria 
Alcina e o 
jornalista 
Ígor Lopes

Outro 
amigo que 
também foi 
levar o seu 

carinho a 
amiga Ma-
ria Alcina, 
o Antonio 

Cardão 
– Presi-

dente do 
Conselho 
da Casa 
de Viseu

O Deputa-
do Carlos 
Páscoa 
e esposa 
Elizabeth 
ao lado 
da amiga, 
Maria 
Alcina, 
autogra-
fando seu 
livro

O Presidente da Casa de Viseu, Flávio Martins e sua simpática e sor-
ridente esposa, Luciane Martins, Assesora da Vereadora, Teresa Ber-
gher, num registro fotográfico com a amiga Maria Alcina e Ígor Lopes

A família feirense também marcou presença no Arouca, na festa da 
Maria Alcina. Em destaque, o Presidente Ernesto Boaventura, sua 
irmã Lúcia, filha Rose Boaventura com o esposo Camilo leitão e o 
Ígor Lopes

Outro gran-
de amigo, 
presente 

nesta noite 
inesque-
cível, no 
Arouca, 

Sr. Jaime 
Cardoso 
– diretor 
do Res-

taurante 
Casa do 

Bacalhau, 
cumpri-

mentando 
sua amiga 

Maria 
Alcina 

Da esquerda para a direita, a fadista Maria Alcina com os ca-
sais, Clarice Moreira e Gentil Moreira, Laura Cerveira e Co-
mendador Orlando Cerveira

Numa pose especial, o escritor Ígor Lopes, a fadista Maria 
Alcina, o comendador Gentil Moreira, esposa Clarice e dona 
Laura Cerveira 

Um time de craques no Arouca (da esquerda para a direita): Dr. 
Carlos Bartha, Diretor do clube Português de Niterói, Dr. Fernando 
Guedes, Cônsul Honorário de Portugal em Niterói, Dr. Abílio Bran-
dão, Comendador Gentil Moreira, o cantor romântico e fadista, 
Mário Simões, Sr. José e Sr. Antônio
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Para falar do jovem es-
critor Igor Lopes, autor do 
livro, subiu ao palco o Pro-
fessor Evandro Julião, que 
teceu inúmeros elogios ao 
autor, ressaltando a sua 
trajetória profissional e a 
sua competência no tra-
balho de pesquisa da obra 
que agora veio a público.

Representando as au-
toridades presentes, se di-
rigiu ao público, o Cônsul 
geral de Portugal no Rio 
de Janeiro, Dr. Nuno Bello, 
que falou sobre a home-
nageada e seu contributo 
inestimável à difusão ao 

“a Força InFInIta do Fado”o lIvro do ano

O Deputa-
do Portu-
guês José 
Cesário, 
prestigiando 
sua amiga, 
a Fadista 
Maria Alcina 
e o jovem 
escritor Ígor 
Lopes

Nada como 
estar ao lado 
dos amigos 
num momento 
mágico como 
este, por isso, 
Ígor Lopes, a 
nossa fadista 
Maria Alcina 
eram só 
alegria com 
o casal Alice 
e Antonio 
Marques, o 
apresentador 
da noite,

Maria 
Alcina, ao 
lado do 
amigo de 
longas da-
tas, Mário 
Simões, 
exibindo 
o seu livro 
junto à 
sua espo-
sa Maria 
Simões e 
o escritor 
Ígor Lopes

fado e das nossas mais 
valiosas tradições.

Em resumo, o Arou-
ca Barra Clube serviu 
de palco para uma noite 
mágica, onde a nossa 
Força Infinita do Fado, 
Maria Alcina, pode re-
ceber da Comunidade 
Portuguesa um justo e 
merecido tributo à sua 
vida e sua carreira, ago-
ra documentadas para 
a posteridade pelo jo-
vem escritor Ígor Lopes.

Sem dúvida “A Força 
Infinita do Fado e A For-
ça Infinita de Deus”.

Num close especial com a amiga, Maria Alcina, o autor Igor Lopes, 
o casal, Sra. Albina Palmeira, esposo Fernando Palmeira – diretor 
da empresa Palmeira Tintas

Carlos Palmeira e Alice Palmeira com ,a obra literária da amiga,  a 
fadista Maria Alcina e do jovem Ígor Lopes

Prestigiando 
o Livro, A 

Força Infinita 
do Fado, de 

Maria Alcina, 
o empresário 

Fernando 
Palmeira, es-
posa, Albina 
Palmeira, D. 
Inês, Carlos 
Palmeira e 
Alice Pal-

meira

Alegria e 
descontra-
ção deste 
grupo de 

amigas da 
nossa Co-
munidade: 

Neumara 
Coelho, D. 
Olga Bar-

ros, Isaura 
Milhazes, 
Alair Nas-

cimento,  
Celeste 

Lopes, e 
Maria Tere-

sa Sousa

Dr. Paulo Sena, também marcou presença no 
lançamento do livro da fadista, Maria Alcina 
no Arouca Barra Clube

D.  Adília Noronha com Maria Alcina e 
Ígor Lopes, no lançamento do livro A For-
ça Infinita do fado

Outro casal de amigos presente no Arouca, Leonel Barbosa 
e Salvina Barbosa. Na foto com Maria Alcina e Ígor Lopes

Maria Alcina, autografando o seu livro para os amigos, 
Eliane Mariath e sua filha Flávia Mariath

Um time 
de “feras”, 
no dia 28 

de janeiro, 
no Arouca: 
Dr. Alcides 

Martins, An-
tonio Mar-

ques, João 
Martins, 
Fausto, 

Adão Ribei-
ro, Douglas 

Moreira e 
Comen-

dador 
Henrique 
Loureiro

O charme 
e elegância 

feminina 
,presti-

giando a 
amiga Maria 
Alcina, Lilian 

Soares, 
Angelina 
Martins, 

Rosa Mar-
tins, Irene 

Ribeiro, Ali-
ce Marques, 

Monique 
Moreira e  

filha Maria 
Fernanda
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A amiga Alice Lage primeira dama da Associação dos Poveiros 
de São Paulo que comemorou seu aniversario no carnaval aqui 
com o irmão Manuel Craveiro a esposa Marta Cintra, o filho Mar-
celo Cintra e a esposa Juliana Matias.

Olhaí o Presidente da Casa de Portugal do Grande ABC e o Sr. 
Manuel dos Santos assando as sardinhas do primeiro almoço de 
sábado naquela entidade realizado no ultimo dia 30 de janeiro.

Já estamos com saudades deste encontro, na casa de campo 
dos amigos Lucinda e Zé, na prazeirosa cidade de Extrema, 
quando será o próximo??? Vemos a Izeias, a Dulci, a Laura, a 
Isabel, a anfitriã Lucinda e a Sra. Eulália Gil.

Recordamos aqui esta linda foto tirada na praça principal de Ma-
cedo de Cavaleiros - Trás os Montes - Portugal. Aqui vemos as 
amigas Sra. Maria de Lourdes Braz, a Sra. Isabel Cordoba e a 
Sra. Olinda Doutel, que foram para a festa de Malta, e que em 
breve teremos outra.

O Portugal em Foco ira recordar o ano de 2015 
parte da historia da Comunidade Luso-Paulista que aqui foi publicada. 

Com o lema “RECORDAR É VI-
VER” , o seu jornal Portugal em 
Foco ira trazer a historia da Comu-
nidade Luso-Paulista bem como 
de todo o Brasil, aqui publicada 
em suas paginas no decorrer do 
saudoso ano de 2.015. Iniciamos 
hoje nossa anual retrospectiva 
trazendo os melhores momentos 
transcorridos na comunidade no 
ano de 2.015. E num ano cheio 
de histórias, acontecimentos e 
passagens, é-nos difícil destacar 
duas ou três. Por isso, sublinha-
mos vários acontecimentos, da 
Comunidade Luso-Paulista, os 
quais, situando-se em planos dís-
pares, constituem marcos para 
toda a comunidade que certamen-
te ficarão registrados em seus 
anais. Acompanhe as imagens 
que valem mais que mil palavras
MARÇO 2015
Vice Presidente do PSD no Al-

moço da Quintas. O conhecido 
convívio do almoço das quintas na 
Casa de Portugal de São Paulo, 
recepcionou no dia 05.03.2015, 
o Dr. Marco Antônio Costa, vice
-presidente do PSD. Foram rece-
bidos na Casa de Portugal pelo 
Com. Antônio dos Ramos nesse 
que é considerado a coqueluche 
da Comunidade. 
Recanto Das Hortências com 
Roberto Leal. A direção do hotel 
realizou de 09 a 13, e de 16 a 20 e 
ainda realizou de 23 a 27 de março 
a IV semana Luso-brasileira.
Dentre as muitas atrações tive-
mos a cantora Marli Gonçalves, o 
cantor Roberto Leal, que fizeram 
parte da programação. No último 
dia 11 de Março lá estivemos, dia 
do belíssimo show do ídolo Ro-
berto Leal, que se exibiu com sua 
banda e balé.
A Pujança do Arouca fez com 

que o Arouca São Paulo Clube, 
chegasse a uma vitalidade a co-
memorar seus 36 anos de muita 
história. História que o jornal Por-
tugal em Foco, tem deixado regis-
trado em suas páginas desde a 
sua fundação.  O  Presidente do 
Arouca Sr. José Pinho, agradeceu 
a todos os presentes, o vereador 
Toninho Paiva fez uma sessão so-
lene. Parabéns Arouca pelos seus 
36 Anos de lutas e glórias.
Empossada Nova Diretoria da 
Casa de Portugal do Grande 
ABC. No dia 07 de Março de 2015, 
foi um dia de muita festa na Casa 
de Portugal do Grande ABC, onde 
se comemorou seus 30 anos de 
fundação. O eleito Sr. Carlos José 
Rodrigues agradeceu a todos, ti-
vemos ainda nesta tarde o “Para-
béns a Você” e o corte do belíssi-
mo bolo dos 30 anos da entidade.  
O Sucesso da Vindima na Casa 

de Portugal. A casa de Portugal 
contou com o apoio dos integran-
tes do seu grupo folclórico lide-
rado pelo Diretor Sr. Ernesto Le-
mos. A Numatur Turismo apoiou 
e patrocinou, esse grande evento 
popular, onde todos os presentes 
receberam uma cesta contendo 
deliciosas uvas.
Casa de Portugal do Grande 
ABC - 30 Anos de Fundação. A 
Casa de Portugal do Grande ABC, 
comemorou no último dia 15 de 
Março de 2015, os seus 30 anos 
de fundação. O Presidente Sr. 
Carlos Rodrigues no uso da pala-
vra fez sua saudação aos presen-
tes e anunciou a entrada do amigo 
Padre Antônio Maria que entoou 
do seu repertório musicas do seu 
novo CD “Vida de Maria”. Foi ser-
vido aos presentes um delicioso 
almoço tendo como prato principal 
o saboroso bacalhau.
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Quando a Princesa Isabel disse não
A obstinada Princesa Isabel, A Re-
dentora, passou à História pela 
corajosa decisão de abolir, no dia 13 
de maio de 1888, a escravidão no 
Brasil. Contra ela e o seu amado pai, 
D. Pedro II, O Magnânimo, levanta-
ram-se, imediatamente, os grandes 
proprietários de terras, bem como a 
maioria da classe política e os milita-
res, que, comandados pelo alagoano 
Marechal Deodoro da Fonseca (1827 
– 1892), organizariam uma ‘quartela-
da’, um ano e meio depois, em 15 de 
novembro de 1889, e puseram abaixo 
a Monarquia. Proclamaram a Repú-
blica seguindo um ‘script’ vigente à 
época em toda a América Latina, na 
qual prevaleciam o caudilhismo e as 
ditaduras militares – que, desastro-
samente, perdurariam quase até o 
finalzinho do século XX.
Personagem de relevo da dinastia 
da Sereníssima Casa de Bragança, 
a Princesa do Brasil, nascida em 
1846, no Paço de São Cristóvão, no 
Rio de Janeiro, era a única herdeira 
da Coroa quando destronado D. Pe-
dro II – embora fosse a segunda na 
ordem de sucessão entre os quatro 
filhos do Imperador. Acontece que 
os seus outros três irmãos já tinham 
morrido. O primogênito, D. Afonso 
Pedro, falecera, em 1847, aos dois 
anos. A terceira filha da união de D. 
Pedro II com a Dona Teresa Cristina 
de Bourbon, Princesa do Reino das 
Duas Sicílias, se chamava Leopoldi-
na, morta em 1871, aos 24 anos, e 
o caçula, D. Pedro Afonso, aos dois 
anos, em 1850. A Redentora possuía 
uma linhagem invejável. Era bisneta 
do Rei D. João VI, neta de D. Pedro, 
que no Brasil é Primeiro e, em 
Portugal, Quarto, sobrinha da Rainha 
de Portugal, Dona Maria II, e prima de 
dois monarcas lusitanos, D. Pedro V 
(1837 – 1861), O Bem-Amado, e D. 
Luis I (1838 – 1889), chamado de O 
Bom pelo escritor Eça de Queiroz. 
Uma Princesa notável. Casou-se, 
aos 18 anos, com o nobre francês 
Louis Philippe Marie Fernand Gaston 
d’Orléans, o célebre Conde d’Eu, neto 
de Louis Philippe I, derradeiro Rei de 
França – soberano de 1830 a 1848. 
O Conde d’Eu muito influenciaria a 
Princesa Isabel a decretar o fim do 

trabalho escravo no Brasil – o que já 
havia acontecido na França, em 1789, 
quando da Revolução pela Igualdade, 
Fraternidade e Liberdade, assim 
como na Inglaterra, em 1807, com 
a proibição do tráfico de escravos, 
o mesmo acontecendo, três anos 
depois, em Portugal.
A Princesa do Brasil, título nobiliár-
quico oficial da filha de D. Pedro II, 
driblaria, desde a adolescência, a 
insistente proposta de casamento do 
ditador do Paraguai, Solano López, 
que chegaria à presidência de seu 
país, em 1862, substituindo o próprio 
pai, Carlos Antonio López, considera-
do muito mais ‘liberal’ do que o filho. 
Sete anos antes, em 1855, Solano 
López visitara o Rio de Janeiro, sendo 
recebido pelo Imperador do Brasil e 

condecorado com a Ordem do Cruzei-
ro. Desde então, teria insistido em se 
casar com a Princesa Isabel, através 
de emissários que despachava de 
Assunção para o Rio de Janeiro. 
Mas, rejeitado, acabaria invadindo o 
Brasil, em 1864, justamente no ano 
do casamento da Princesa Isabel com 
o Conde d’Eu, deflagrando, assim, 
o dramático conflito que no Brasil 
chamamos de Guerra do Paraguai 
– conforme a coluna Mundos ao 
Mundo que publiquei aqui, em 25 
de dezembro de 2014, com o título A 
guerra do Napoleão paraguaio. 
Um confronto que se alastraria pelas 
fronteiras vizinhas da Argentina e 
do Uruguai e que aconteceu há 150 

anos, estendendo-se até 1870, com 
um final melancólico para o regime 
de Solano López – ele morreria em 
combate na localidade paraguaia 
de Cerro Corá, próxima à fronteira 
brasileira de Ponta Porã, no atual 
estado do Mato Grosso do Sul. O 
próprio Conde d’Eu, a contragosto da 
Princesa Isabel, assumiria o comando 
das tropas brasileiras quase no final 
do confronto, substituindo o célebre 
Duque de Caxias, título de nobreza 
do Marechal Luis Alves de Lima e 
Silva (1803 – 1880), o temido Duque 
de Ferro. Saiu-se muito bem em 
diversas frentes do conflito. Estava 
por trás do ardor do nobre francês, 
ao bater-se tão tenazmente contra as 
tropas paraguaias, provavelmente, a 
vontade de dar uma ‘lição’ ao ditador 
latino-americano – seu desafeto no 
terreno sentimental. Solano López, 
enjeitado pela Princesa Isabel, já 
estava casado com a irlandesa Elisa 
Alícia Lynch, entretanto, demonstrava 
ter ainda atravessado na garganta o 
‘não’ que recebera da filha do monar-
ca brasileiro.
O golpe republicano levaria o Conde 
d’Eu ao exílio, na sua França natal, 
juntamente com D. Pedro II, a Prin-
cesa do Brasil e os quatro filhos, na 
mesma noite do golpe militar do Mare-
chal das Alagoas. Residiram por anos 
no Chateau d’Eu, um castelo erguido 
no final do Primeiro Milênio, no ano 
de 996, em Seine-Maritime, na Alta 
Normandia, no Norte da França, que 
seria vendido, nos anos 1940, para o 
espalhafatoso magnata da imprensa 
brasileira, o paraibano Assis Chateau-
briand (1892 – 1968), que tentou, sem 
êxito, criar a Fundação Pedro II, um 
instituto que se destinaria a ajudar 
os estudantes brasileiros na Europa. 
O magnifico Chateau d’Eu seria ad-
quirido em 1961 pela municipalidade 
de Seine-Maritime e transformado 
em Musée Roi Louis-Philippe I, seu 
antigo proprietário, local de culto à 
memória da Monarquia francesa – e 
lá estão também, em exposição per-
manente, várias peças pertencentes 
à Família Imperial Brasileira. Legado 
da Princesa Isabel que morreria há 
95 anos, em 1921, sem rever o Brasil 
que tanto amou.

Dia 18.02.2015
Luis Caldas Fernandes; Izilda 
Maria dos Santos; Camila Batista 
Pinto (Arouca); Guiomar Gomes 
de Araújo; Ceará ( Grupo Folc. Da 
Casa de Portugal de São Paulo); 
Carla (Colaboradora da Numatur 
Turismo).
Dia 19.02.2016
Sra. Maria Aparecida Fernandes 
(esposa do falecido amigo Jorge 
Alberto o Jorge da cabaça); Ma-
riana Saad Guarda (filha do casal 
Dra. Renata Saad e Dr. Ismael 
Guarda); Sra. Rosangela Moreira 
(esposa do amigo Antonio Graça 
Moreira, da Vidrolândia).
Dia 20.02.2016
Fabio Dias Vaz (Consulado de 

Portugal e Rancho Folc. Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca São 
Paulo Clube); Maria Augusta 
(ex- fadista); Neliana Eiras (neta 
do Professor Manuel Marques); 
Cláudio Lopes; Regina Aparecida; 
Olinda de Jesus Vieira; Sra. Leo-
nor Rocha (esposa do amigo Ro-
chinha da Bauducco); Sr. Deferial 
Caldeira Pinto Bravo (nosso ami-
go há anos e assinante do nos-
so jornal); Germano Melo; Marta  
Gasparini Fernandes (esposa do 
Toninho do Aldeias).
Dia 21.02.2016
Parabéns enviamos a sempre 
linda e alegre Ana Beatriz (filha 
do casal amigo Luis Quaggio da 
Tap e da Lucia Quaggio. Será que 

tem festa??); Sônia Teixeira (Elos 
Sul); Merência Carreiro Preto.
Dia 22.02.2016
Marcela Santos Garrido; Patrícia 
Lopes Pires (filha do casal Orlan-
do ex - vice social da Portuguesa 
e Fátima Pires).
Dia 23.02.2016
Adelino de Sá (artista Plástico); 
Thiago (neto dos amigos Julio e 
Alzira Torres); Carlos Lopes (assi-
nante); Regina (Colaboradora da 
Numatur Turismo).
Dia 24.02.2016
Aniversário de casamento de Er-
nesto Santos e Iara; Luis Carlos 
Fernandes Rosa; Faria aniver-
sario neste dia, o falecido amigo 
Américo Relvas.

Dia 20.02.2016
Festa da Vindima na Casa de Por-
tugal de Campinas
A Casa de Portugal de Campinas 
estará realizando nesta noite, mais 
uma Festa da Vindima a partir das 
20 horas em sua sede.  Teremos ao 
jantar: caldo verde, bacalhau assa-
do, file de frango, arroz, brócolis, 
batata dourada salada e sobreme-
sa. Como atração, teremos a exi-
bição do Grupo Folc. Da Casa de 
Portugal de Campinas. Informações 
e convites Rua Ferreira Penteado, 
1349 Cambuí – Campinas 
fone (19) 3252.5752  
www.casadeportugalcamp.com.br 
Dia 27.02.2016
Festa das Vindimas e 8.o Encontro 
das Concertinas na Praia Grande
A Casa de Portugal de Praia Gran-
de estará realizando nesta noite 
em sua sede a partir das 20 horas, 
a sua festa da Vindima e o 8.o en-
contro de Concertinas. Será servido 
churrasco, carne, lingüiça e frango 
e acompanhamentos. O show esta-
rá a cargo do Grupo Folc. Da Casa 
de Portugal de Praia Grande e mui-
to vira livre com os tocadores de 
concertina. Convites e informações 
na secretaria ou com a diretoria.  Av. 
Paris 1.500 Canto do Forte - Praia 
Grande – São Paulo 
fones (13) 3491.4559 
Dia 28.02.2016
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa Cultural Império do Minho e 
seu rancho folclórico estarão neste 
dia a partir das 13 horas realizando 
mais um almoço dançante. Teremos 
como prato principal o delicioso ba-
calhau à moda do Minho além de 
outros pratos e acompanhamentos. 
A animação estará a cargo da toca-
ta do rancho da casa que se exibirá. 
Convites e reservas com a diretoria 
e componentes. Local Rua Jaguare-
tê, 414 Casa Verde 
fone 011 - 98155.8187 
Dia 03.03.2016
Sessão Solene comemorativa aos 

37 anos do Arouca
O Arouca São Paulo Clube convi-
da a todos para a sessão solene 
comemorativa dos seus 37 anos 
de fundação a partir das 20 horas. 
Teremos como orador oficial a Dra. 
Margarida Belém Vice Presidente 
da Câmara Municipal de Arouca, 
e ainda a presença do Digníssimo 
Secretario das Comunidades Por-
tuguesas Dr. Jose Luiz Carneiro, o 
Cônsul Geral Dr. Paulo Lourenço, o 
Proponente desta sessão Vereador 
Toninho Paiva e o Dr. Antonio de 
Almeida e Silva Presidente do Con-
selho da Comunidade. Ao final será 
servido um farto coquetel aos pre-
sentes. Informações no local Rua 
Vila de Arouca 306 (Rodovia Fer-
não Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos 
fones (11) 2455.1000 - 2455.1988 
- 2497.2581  
www.aroucaclube.com.br
Dia 06.03.2016
Almoço em Comemoração aos 37 
anos de vida do Arouca
O Arouca São Paulo Clube esta-
rá comemorando mais um ano de 
vinda com um almoço e intensa 
programação. Teremos às 11 ho-
ras o haste amento das bandeiras, 
às 11,30 horas missa na Capela 
Rainha Santa Mafalda, às 12,30 
horas Almoço Bacalhoada a moda 
de Arouca além de outros pratos, 
às 15 horas exibição do Rancho 
Folc. Arouca São Paulo Clube, 
às 16 horas teremos “Parabéns” 
e o corte do bolo, e a seguir mu-
sica para dançar com a tocata do 
Ranho do Arouca. Informações 
convites e reservas a Rua Vila 
de Arouca 306 (Rodovia Fernão 
Dias Km 80) Tucuruvi ou pelos 
fones (11) 2455.1000 - 2455.1988 
- 2497.2581  
www.aroucaclube.com.br
Almoço de Confraternização nos 
Poveiros
A Associação dos Poveiros de São 
Paulo estará neste dia realizan-
do seu primeiro evento deste ano. 

Teremos um saboroso almoço de 
confraternização tendo como prato 
principal o bacalhau além de outros 
pratos saladas e acompanhamen-
tos. A animação estará a cargo do 
Rancho Folc. Raízes de Portugal. 
Convites e informações 2503.2835 
– 2967.6766 Rua Dr. Afonso Ver-
gueiro, 1104 V. Maria - São Paulo 
e-mail contato@poveirossp.com.br
Arraial na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará nes-
te dia realizando mais um arraial, 
a partir das 13 horas em sua sede. 
Comidas típicas, exibição dos gru-
pos folclóricos da entidade. Infor-
mações e convites: Rua Casa Ilha 
da Madeira, 214 Bairro Horto Flo-
restal – São Paulo (11) 2231.8818 
- 2231.0922 
Dia 12.03.2016
Festa da Vindima do Centro Cul-
tural Português de Santos
Você não pode perder mais esta 
Festa da Vindima no Centro Cultural 
Português de Santos a partir das 20 
horas em sua sede a Av. Ana Costa, 
290. Como atração teremos a exi-
bição do Rancho Folc. Verde Gaio. 
Convites e informações Av. Ana 
Costa, 290/294  
Fone: (013) 3234-6503 - (013) 3219-3079 
Fax: (013) 3234-9395 
Dia 20.03.2016
Comemoração dos 31 anos da 
Casa de Portugal do Grande ABC
Não perca a grande festa em come-
moração aos 31 anos de fundação 
da Casa de Portugal do Grande 
ABC, neste dia a partir das 13 horas 
em sua sede. Teremos às 13 horas 
a Benção do Padre Antonio Maria, 
seguindo-se o almoço bacalhoada 
a moda da casa self-service, e às 
15 horas Show Internacional vindo 
de Portugal Show Paulo Ribeiro & 
Banda Lusa. Crianças até 10 anos 
grátis. Convites e informações R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - San-
to André – São Paulo 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188 
casa@casadeportugalabc.com.br 

CAUSA SOCIAL LUSO-BRASILEIRA
Por: *Dr. Paulo Porto Fernandes

Inúmeras foram as contribuições 
portuguesas à sociedade brasi-
leira, principalmente na área de 
saúde e assistência social, mor-
mente com a implantação das 
Santas Casas de Misericórdias e 
Beneficências Portuguesas por 
todo o Brasil. Entretanto, estas 
instituições acabaram se inte-
grando de tal forma que poucos 
são os que associam este lega-
do aos portugueses, entretanto, 
esta origem histórica é irrefutá-
vel. Atualmente, entre as inúme-
ras iniciativas em prol da socie-
dade, a comunidade portuguesa 
de São Paulo tem se empenhado 
em divulgar a cultura, os usos e 
os costumes portugueses, o que 
é essencial para aproximar os 
povos e preservar os laços de 
fraternidade que sempre os uni-
ram, entrementes, além desse 
primado cultural há que se ter 
um objetivo igualmente nobre, 
que é o bem comum, através 

da beneficência e da solidarie-
dade, as quais são intrínsecas 
à alma luso-brasileira. Na nos-
sa comunidade luso-brasileira 
de São Paulo, a única entidade 
que manteve esta essência de 
solidariedade, independente da 
origem ou classe social de seus 
assistidos, foi a Provedoria da 
Comunidade Portuguesa de São 
Paulo, a qual busca dar apoio 

social e acolhimento aos menos 
favorecidos de recursos finan-
ceiros, através de seu “Lar” de 
acolhimento a idosos e do seu 
Centro de Apoio a Carenciados, 
além de ser um “braço social” do 
Governo Português em São Pau-
lo, a prestar apoio incondicional 
aos portugueses carenciados 
e em situação de risco. Diante 
desta realidade, não obstante ao 
essencial papel que cumprem as 
associações luso-brasileiras de 
São Paulo, a difundir a cultura, 
a culinária, seus maravilhosos 
grupos folclóricos, através de 
seus abnegados componentes, 
chegou o momento de direcionar 
esforços, por um objetivo benefi-
cente e benemérito em favor dos 
mais carenciados, aproveitando 
a essência e sentimento luso a 
incorporar esta nobre causa.  
*Dr. Paulo Porto Fernandes é ad-
vogado e atual Presidente do Lar 
da Provedoria.        
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Em Ritmo de Carnaval...
Alice Lage Comemorou Aniversario

Fazer aniversario, é fazer uma 
retrospectiva da vida, dos erros e 
acertos e uma chance para exa-
minar que realmente a jornada 
valeu a pena!! E foi isso o que 
fez a Sra. Alice Lage, nascida 
em Laundos, Povoa de Varzim, 
filha de Olinda Lopes Craveiro e 
Américo M. da Fonseca. O casal 

teve também mais 3 filhos que 
são a Rosa, o Manuel e a Gorete. 
Alice Lage veio para o Brasil no 
ano de 1.962 e aqui conheceu o 
também poveiro Lino Fernandes 
Lage. Ambos são há anos dire-
tores e fundadores da Associa-
ção dos Poveiros de São Paulo, 
e agora recentemente o Sr. Lino 

Lage assumiu a presidência da 
entidade que congrega poveiros 
e não poveiros. Casaram-se no 
dia 20.01.1979 na igreja Sagrado 
Coração de Jesus, e fruto deste 
enlace nasceram Andrea e Adria-
na, que já lhes deram dois queri-
dos genros o Eduardo e o Marcelo 
e que já lhes deram a linda neta 

Isabela. Alice Lage super festeira 
e sempre bem-humorada come-
morou suas seis décadas em rit-
mo de carnaval, ou seja, em pleno 
carnaval, no dia 09 de fevereiro 
de 2.016. A festa foi de surpresa, 
organizada pelas filhas, esposo e 
genros. O evento foi familiar, para 
poucas pessoas, o que deixou o 

ambiente mais festivo e agradável 
com uma decoração charmosa 
e de bom gosto. Foi servido aos 
presentes um farto coquetel se-
guindo-se um festival de crepes, 
salgados e doces e depois um 
festivo baile de carnaval. Ainda 
nesta tarde a aniversariante teve 
outra surpresa além da festa, foi 

um pequeno show da cantora e 
fadista Ciça Marinho e à viola Ser-
gio Borges. A cantora interpretou 
vários fados e canções terminan-
do num grande baile de carnaval. 
Não faltou ainda nesta tarde o 
“Parabéns e Você” e o corte do 
delicioso bolo comemorativo aos 
60 anos da poveira Alice Lage.

Instante do “Parabéns a Você” Alice Lage com o esposo Lino Lage e as 
filhas Andrea e Adriana.

Radiantes e prontos para o carnaval vemos a aniversariante Alice Lage com 
o esposo Lino Lage.

A aniversariante Alice Lage aqui com sua mãe Sra. Olinda Lopes Craveiro e 
seus irmãos, Manuel Rosa e Gorete.

Alice lage com seus estimados pais Sra. Olinda Lopes Craveiro e o Sr. Amé-
rico M. da Fonseca.

Alice Lage, o esposo Lino Lage e a querida netinha Isabela.

Aqui a aniversariante Alice Lage, o esposo Lino Lage, as filhas Andrea e 
Adriana, o genro Marcelo e a neta Isabela.

Junto a aniversariante Alice Lage, vemos o esposo Lino Lage e o genro 
Eduardo.

A cantora e fadista Ciça Marinho acompanhada pelo Sergio Borges, foi mais 
uma surpresa desta tarde para homenagear a aniversariante Alice Lage 
aqui com o esposo Sr. Lino Lage.

A aniversariante Alice Lage aqui com amigos e familiares que lá foram para 
lhe dar um abraço nesse dia tão especial.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 23

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 24

JORNADA 29JORNADA 22

AVEIRO
JORNADA 21

COIMBRA
JORNADA 17

LISBOA
JORNADA 16

VILA REAL
JORNADA 17

VISEU
JORNADA 17

GUARDA
JORNADA 17

CASTELO BRANCO
JORNADA 13

LEIRIA
JORNADA 16

SPORTING GOLEIA (4-0) O 
NACIONAL E VOLTA à LIDERANçA
O Sporting venceu,o Nacional, 

por 4-0, em jogo a contar para a 
22.ª rodada da Liga. Na Chou-

pana, os leões ganharam de 
forma tranquila, com dois gols 

de Slimani (um de grande pena-
lidade), outro de Adrien (pênalti) 

e um de João Mário.
Com esta vitória, o Sporting 

regressa à liderança isolada da 
Liga, com três pontos de vanta-

gem sobre o Benfica.

FC Porto venCe BenFiCa na Luz 
O FC Porto 

venceu o Benfi-
ca, por 2-1, no 
Estádio da Luz. 
Mitroglou ainda 
deu vantagem 
aos encarna-
dos, mas Herre-
ra e Aboubakar 
completaram a 
reviravolta dos 
dragões.
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Sporting de Braga Vence
 Marítimo, Reduzido 

a Dez, com Dificuldade
O Sporting de Braga so-

mou o terceiro triunfo seguido, 
ao ganhar na casa do Marítimo 
por 3-1, em partida da 22.ª rod-
da, disputada no Funchal.

Os minhotos, que levam 
uma série de nove jogos sem 
perder, venceram graças aos 
gols de Pedro Santos (17 e 34 
minutos, o primeiro de grande 
penalidade) e de Hassan (24), 
tendo o Marítimo reduzido ain-
da na primeira parte, através 
de Dyego Sousa (43).

O Marítimo, que aumentou 
para cinco o número de jogos 
consecutivos sem ganhar no 
campeonato, ficou reduzido a 
10 aos 15 minutos, devido à ex-
pulsão de Maurício no lance que 
originou a grande penalidade.

Nelo Vingada apostou num 
esquema tático diferente do 
habitual, colocando três defe-
sas-centrais de início (Dirceu, 
Maurício e Romário Leiria), 
enquanto Paulo Fonseca fez 
várias poupanças, a pensar 
no jogo da Liga Europa com 
o Sion, com destaque para a 
adaptação de Wilson Eduardo 
a lateral-direito.

A estratégia insular caiu 
por terra logo aos 15 minutos, 
quando Maurício foi expulso 
após cometer grande penalida-
de ao travar Rui Fonte. Pedro 
Santos converteu o ‘castigo 
máximo’, enganando Salin, 
aos 17.

A superioridade numéri-
ca incentivou o conjunto bra-
carense, que viria a dilatar a 

vantagem aos 24 minutos, por 
intermédio de Hassan, após 
cruzamento de Pedro Santos.

O azar maritimista conti-
nuou, pois, dois minutos de-
pois, esteve perto de reduzir, 
no que seria um auto gol de 
Mauro, mas a bola acertou no 
poste.

Muito melhor era o dia de 
Pedro Santos, que viria a bisar 
aos 34 minutos, ao rematar ain-
da de fora da área, aproveitan-
do uma bola perdida.

Os gols não ficariam por 
aqui na primeira parte, pois o 
Marítimo conseguiu marcar aos 
43 minutos, com Dyego Sousa 
a finalizar o nono gol na I Liga, 
após Marafona ter defendido o 
primeiro remate de João Diogo.

Quem esperava que o Ma-
rítimo estivesse acabado enga-
nou-se, pois os ‘verde rubros’ 
entraram com vontade em mu-
dar o desfecho e tiveram pos-
sibilidade de marcar, em rema-
tes de meia distância, por João 
Diogo e Alex Soares (48 e 56 
minutos).

O Braga também desperdi-
çou, primeiro num remate lon-
go de Josué, aos 52 minutos, 
e depois por Rui Fonte, que, à 
‘boca’ da baliza, fez o mais difí-
cil e falhou o alvo.

A partida continuou emocio-
nante, com a ação a decorrer 
mais no meio-campo ‘arsenalis-
ta’ e Patrick quase reduziu para 
a equipe da casa, num remate 
cruzado, aos 77 minutos, que 
saiu ao lado.

Maicon abandona FC Porto e 
Rumo ao São Paulo

O central brasileiro irá 
ser cedido ao São Paulo 
até final da temporada, se-
gundo a imprensa noticiou-
Uma semana depois de ter 
cometido o drástico erro que 
acabaria por custar ao FC 
Porto uma derrota frente ao 
Arouca, Maicon abandona o 
Dragão, cedido até final da 

temporada ao São Paulo.
No clube paulista, Mai-

con irá reencontrar Kelvin, 
‘herói’ do título de 2013, 
também ele cedido pelo FC 
Porto.

Esta temporada, o até 
agora capitão portista reali-
zou 14 jogos tendo aponta-
do 2 gols na Liga.

Carlos Queiroz Pede Demissão 
de Treinador do Irão

Carlos Queiroz apresen-
tou a demissão do treinador 
de futebol do Irão, conside-
rando que “não estão reu-
nidas as condições” para 
poder levar aquele país asi-
ático ao próximo campeona-
to do mundo de futebol.

“Face à degradação das 
condições de trabalho exis-
tentes e ao incumprimento 
dos compromissos assumi-
dos, o objetivo da classifi-
cação está em risco”, afirma 
Queiroz, na carta enviada 
ao presidente da federação 
de futebol iraniana, em que 
pede a rescisão amigável do 
contrato a 30 de abril próxi-
mo e à qual se teve acesso.

Até lá, tudo aponta para 
que o Irão ganhe o seu gru-
po da fase de classificação 
asiática - comanda o grupo 
D com 14 pontos, seguido 
de Omã, que tem 11, única 
equipe que ainda o pode 
passar.

O treinador português 
ainda deverá orientar a equi-
pe nas recepções a Índia e 
Omã, a 24 e 29 de março.

Para chegar ao Mundial, 
o Irão ainda terá de passar 
por uma segunda fase de 
grupos, este ano.

“A minha responsabilida-
de, enquanto treinador na-
cional iraniano (...), vai mui-
to além do simples fato de 
treinar a equipe. Seria fácil 
para mim continuar (...), mas 
a minha consciência obriga-

me a partir e a alertar os res-
ponsáveis”, afirma treinador.

“Constato que a minha 
presença está a ser um en-
trave para que cheguem 
à Federação os recursos 
básicos necessários à pre-
paração ideal da equipe, 
recursos esses que já tínha-
mos acordado serem condi-
ção para a continuidade do 
nosso projeto”, acrescenta 
Queiroz, que acredita que a 
sua saída “ajudará a desblo-
quear esses recursos”.

O técnico português, 
que “para evitar qualquer 
especulação” não fará mais 
declarações, está no cargo 
desde 2011. classificou a 
seleção irariana para o Mun-
dial de 2014, no qual somou 
um empate com a seleção 
da Nigéria (0-0), uma der-
rota com a Argentina (1-0) 
e uma derrota com a Bósnia 
(3-1).

Liga Europa: FC Porto inicia 
preparação para o Dortmund 

com vários ‘bês’
O FC Porto regressou 

aos treinos, após cumprir fol-
ga a seguir à vitória na Luz, 
com o Benfica (2-1), numa 
sessão sem os centrais Mai-
con e Marcano, lesionados, 
e com alguns futebolistas da 
equipa B.

Na preparação para a 
visita de quinta-feira ao Bo-
russia Dortmund, na primei-
ra mão dos 16 avos de final 
da Liga Europa em futebol, o 
FC Porto informou que Mar-
cano realizou tratamento e 
que Maicon complementou 
tratamento com trabalho de 
ginásio.

Os ‘dragões’ indicaram 
também que Alberto Bueno 
mantém o treino integrado 

condicionado e que o técni-
co José Peseiro chamou à 
sessão o goleiro João Costa, 
o defesa Verdasca e os mé-
dios Tomás Podstawaski e 
Francisco Ramos, todos da 
equipa B.

A equipe portista volta a 
treinar na segunda-feira, em 
treino uma vez mais agen-
dado para o Olival, em Vila 
Nova de Gaia, às 10:30, com 
os primeiros 15 minutos aber-
tos à imprensa.

O jogo com o Borussia 
Dortmund, na quinta-feira, 
terá início às 18:00 (horas de 
Lisboa), estando à segunda 
mão agendada para 25 de 
fevereiro, no Estádio do Dra-
gão (20:05, horas de Lisboa)

Octávio Machado Melhorou 
e Deverá Regressar a Lisboa

O diretor 
das urgên-
cias do Hos-
pital Dr. Nélio 
Mendonça, 
no Funchal, 
disse que 
o quadro 
clínico do 
d i re to r -ge-
ral do Spor-
ting, Octávio 
M a c h a d o , 
revelou re-
sultados po-
sitivos, após 
a realização de um exame.

“Fez uma Tomogra-
fia Axial Computorizada 
(TAC) e o exame revelou 
resultados positivos, ou 
seja, não detectou qual-
quer anomalia, mantendo-
se estável o seu estado de 
saúde”, revelou António 
Chaves, em conferência 
de imprensa.

Octávio Machado de-
verá ter alta na segunda-
feira, mas, antes de viajar 
para Lisboa, voltará a fa-
zer um novo exame, uma 
vez que os clínicos madei-

renses querem ter a certe-
za de que estará em con-
dições de poder viajar de 
avião: “Na segunda-feira, 
será reavaliado, no senti-
do de que possa regressar 
a Lisboa com a certeza de 
que poderá viajar a 100 por 
cento.”

O dirigente ‘leonino’ terá 
sofrido um AIT (acidente is-
quêmico transitório), tendo 
dado entrada naquela uni-
dade hospitalar no sábado, 
antes do jogo entre o Na-
cional e o Sporting, que os 
‘leões’ venceram por 4-0.

Jonas dá vantagem ao Benfica 
sobre o Zenit na Champions

O Benfica colocou-se 
nesta terça-feira em vanta-
gem sobre o Zenit na corrida 
nas quartas-de-final da Liga 
dos Campeões. Um golo de 
Jonas, no primeiro minuto 
de compensação, garante 
aos “encarnados” uma ligei-
ra margem de manobra para 
discutir o segundo capítulo 
da eliminatória, que ficará 
decidida no dia 9 de Março, 
em São Petersburgo.

Num jogo com poucas 
ocasiões de golo, os “en-
carnados” tiveram sempre 
dificuldades em ultrapassar 
a compacta linha defensiva 
dos russos, que espreitaram 
sempre o contragolpe para 
usar a velocidade de Shatov, 
Danny e Hulk. E se o Ben-

fica, na maioria das vezes, 
controlou bem esse momen-
to do jogo, também o Zenit 
mostrou ter a lição bem estu-
dada no setor mais recuado 
do campo.

Um remate fora de tempo 
de Pizzi, na primeira parte, 
após uma boa combinação 
pela direita, e um remate 
potente de Gaitán defendi-
do por Lodygin, após assis-
tência de Jonas, a meio do 
segundo tempo, foram os 
lances mais perigosos cria-
dos pelo Benfica durante o 
tempo regulamentar. Mas 
o momento decisivo estava 
guardado para o tempo de 
compensação.

Num livre indireto desca-
ído sobre o lado direito do 
ataque “encarnado”, Gaitán 
colocou a bola na área e Jo-
nas, de cabeça, quase de 
costas para a baliza, conse-
guiu colocar a bola no fundo 
da baliza.

Essa foi a melhor notícia 
da noite para Rui Vitória, que 
antes já tinha tido duas me-
nos boas: os cartões ama-
relos mostrados a André Al-
meida e Jardel, que ficam de 
fora do próximo encontro. Do 
lado do Zenit, também have-
rá duas baixas por castigo, 
as de Javi García e Criscito, 
que foi expulso.



Explosão dE alEgria nos camarotEs da passarEla do samba 
A empolgação foi a marca 

registrada nos camarotes na 
Marquês de Sapucaí, onde 
a espontaneidade e des-
contração imperou. Foram 
momentos de estase duran-
te os desfiles das escolas 
de samba, e nos intervalos 
tudo preparado com muito 
capricho para recepcionar os 
amigos e convidados um bu-
ffet de primeiro mundo com 
cardápio ultra especial bebi-
das em geral em destaques 

vinhos portugueses e Whis-
sy estrangeiro,espumantes,-
chopp. Mas com certeza o 
destaque destas duas noites 
na Sapucaí foi, uma grande 
festa entre familiares e ami-
gos dando com um show 
de simpatia e descontração 
mais uma vez da comunida-
de portuguesa que esbanjou 
felicidade e contentamento 
em presenciar o maior espe-
táculo da terra que é o carna-
val carioca, ainda mais tendo 

a possibilidade de conviver 
com amigos que durante o 
ano inteiro  encontram-se no 
dia a dia. Foi uma verdadeira 
explosão de felicidade, cari-
nho entre todos que estive-
ram presente nesta duas noi-
tes fantásticas, não podemos 
deixar de destacar também a 
belíssima decoração por sinal 
de muito bom gosto, parabéns 
a todos pela linda festa reali-
zada na passarela do samba, 
duas noites maravilhosas

Curtindo o 
carnaval,na 
Marquês de 
Sapucaí no 

camarote , Li-
cinio Bastos, 
com Eliane e 
um grupo de 

amigos

Um time de primeira no camarote da passarela do samba, Licinio 
Bastos, Fernando Soares, Aroldo Mendonça e demais amigos

O charme 
e alegria 
agitaram 
o clima 
de carna-
val nos 
camarotes 
da Sapucaí, 
num close 
especial 
vemos o 
Jerônimo 

Licinio era só alegria ao lado de familiares e do amigo Toy, cantor 
português

Explosão de alegria das senhoras; Cinthia ,Eliane, Margarida, Fáti-
ma na passarela do samba

Descon-
tração 

geral dos 
amigos 
Licinio 

Bastos, 
Manuel 
Vieira, 

Joaquim 
Cunha e 

o Fran-
cisco no 
carnaval 

carioca 
na Sapu-

caí

Num registro fotográfico no belíssimo camarote na Sapucaí, vemos 
o Joaquim Cunha, Licinio Bastos, Eliane, o Francisco, Sueli

Aroldo 
Mendon-
ça era só 
alegria com 
um grupo de 
amigos na 
passarela 
do samba

O charme 
e a beleza 
e elegância 
feminina 
levou nota 
10, neste 
carnaval 
no cama-
rote,na  
avenida do 
samba

Eliane, esbanjando simpatia com  a família Amandio
O encanto feminino foi a marca registrada deste carnaval,na foto 
Eliane com um grupo de amigas

Gente ale-
gria e bonita 

curtindo o 
carnaval na 
Marques de 
Sapucaí no 

“camarote 
nota 1.000

Licinio 
Bastos 

foi envol-
vido pelo 
carinho 

da Ana e 
Sara

Show de alegria na Marquês de Sapucaí, na foto Licinio 
Bastos, Jaquim Cunha e demais amigos

Numa pose especial para o nosso Portugal em Foco, 
Eliane, com um grupo de amigas

Turbilhão 
de ale-
gria nos 
cama-
rotes da 
Mar-
ques de 
Sapucaí, 
Licinio 
Bastos 
e dois 
amigos

Dois distin-
tos casais 
curtindo o 
carnaval na 
Sapucaí, 
Fatima e o 
comendador 
Manuel Viei-
ra, Margari-
da Cunha, 
Joaquim 
Cunha

Licinio 
Bastos 
num clo-
se com 
o grande 
amigo 
Andrey, 
novo 
diretor 
do INC 
Laranjei-
ras

Rio de Janeiro, 18 a 24 de 
Fevereiro de 2016PORTUGAL  EM FOCO
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João Paulo II

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

R e v o l t a n t e 
assistir a espe-
culação que se 
estabeleceu na 
última semana, 
em torno do que-
rido Santo Pa-
dre, João Paulo 
II, falecido em 
2005. A impren-
sa explora, cada 
um como quer, 
o possível envolvimento afetivo entre 
João Paulo II e uma filósofa americana 
de origem polonesa, Anna-Teresa Ty-
mieniecka, que seria, inclusive, casada. 
Lamentável que, somente após a morte 
do Papa, a mídia tenha tido o oportu-
nismo de divulgar o conteúdo de algu-
mas das 350 cartas, escritas durante 
trinta anos pelo religioso, então, Karol 
Jósef Wojtyla, depois Papa João Paulo 
II para Anna Teresa. Diante do absurdo 
da divulgação agora, desse  possível 
envolvimento afetivo do Papa, chego a 
pensar que possa existir um movimen-
to tentando prejudicar a canonização de 
João Paulo II. Apesar da extraordinária 
admiração que tenho pelo atual líder 
máximo da Igreja Católica, Papa Fran-
cisco, recordo com extrema ternura a 
imagem do Papa João Paulo II em sua 
visita ao Rio de Janeiro, quando em sua 
homenagem foi composta música o cha-
mando de João de Deus, pois passava o 
retrato fiel de um santo. Rogo que, toda 
essa incendiária especulação em torno 
de sua vida pessoal acabe e ele possa 
descansar em paz.
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Festa Portuguesa no Clube 
Português de JaCarePaguá

A comunidade 
portuguesa 
prestigiou a 

Festa Portugue-
sa Mensal do 

Clube Português 
de Jacarepaguá.
Nosso amigo, o 

popular Carga 
Pesada com 

familiares, feste-
jando o aniver-
sário da Daluz 

Medeiros

Felipe Mendes – diretor do Jornal Portugal em 
Foco, marcou presença no Clube Português da 
Taquara. Na foto, o reencontro com dois amigos

A Festa Portuguesa, de domingo no Clube Português da Taquara, teve a 
animação musical do Conjunto Cláudio Santos e Amigos

Foi realizada, no 
último domingo, no 
Clube Português da 
Taquara mais uma 
Festa Portuguesa, 
um projeto do Presi-
dente Olivério Carva-
lho que vem atraindo 
a comunidade portu-
guesa a frequentar 
mais o Clube, parti-
cipando, além dos al-
moços portugueses, 
alguns projetos que 
a administração Oli-
vério Carvalho vem 
realizando.

Foram momentos 
de alegria e satisfa-
ção da comunidade. 
Tudo sob a animação 
do Conjunto Cláudio 
Santos e seus Ami-

gos e o Manuel Cardo-
so. O cardápio super 
variado, bebidas diver-
sas, vinhos bagaceira, 

whiskies. 
Não percam em 

março, Ruizinho de Pe-
nacova.

Festival de aniversário 
na Casa da Vila da Feira

Show de alegria no domingo feirense, Felipe Mendes, Camilo Leitão, Fer-
nando Alves, Presidente Ernesto, sua neta Camila, Rose Boaventura e o 
um lindo bebê, Sérgio Viana e o vice-presidente Antônio Silva

Um domingo extraordinário 
na Vila da Feira com as famílias 
festejando seus aniversariantes, 
com muita alegria e satisfação e 
recebendo total atendimento do 
Presidente Ernesto Boaventura e 
da primeira-dama Rose e demais 

diretores. Um dia especial com 
a Casa cheia, os amigos sabo-
reando a gastronomia feirense e 
verdadeiro encontro de amigos e 
familiares que  a frequentam nos 
domingos, como estes, em nos-
sas Casas Regionais.

Um verdadeiro festival de aniversários, no Vila, com a família feirense ra-
diante

Momento quando a aniversariante, Maria Helena era envolvida pelos ami-
gos com o tradicional parabéns, mostrando toda beleza deste tipo de con-
fraternização
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Festa tropical da casa do BenFica

O Presidente da Casa do Benfica, Augusto José com seus diretores, Eduardo Rocha, o 
Provedor José Queiroga com os amigos, Mário Simões, o Presidente da Casa do Porto, 
Manuel Branco, esposa, Berta Branco, o Joaquim Carneiro, esposa Emília e um casal 
de amigos

Durante o almoço benfiquista vemos Fernando Oliveira, Mário Simões, o Presidente do 
Conselho da Casa das Beiras, José Henrique, Eduardo Rocha, esposa Vanda Rocha, 
Provedor José Queiroga, Sr. Júlio Robalo, senhoras, Helenice, Flavia Mariath, Felipe 
Mendes, o Presidente José Henrique e a diretora Eliane Mariath

Um domingo, show vivido por 
amigos e diretores da Casa do 
Benfica que passaram um dia 
maravilhoso com uma linda Fes-
ta Tropical, tendo a animação 
musical da Banda T.B. Show e 
show de concertinas portugue-
sas com o Fernando Santos. 
Durante o convívio foram distri-
buídas frutas tropicais, também 
não faltou o tradicional bolo dos 
aniversariantes com direito à 
“parabéns pra você”.

Também foram realizados 

bingo com 5 prêmios e leilão 
de produtos portugueses. O 
cardápio, sempre de primei-
ra. Na entrada, gostosa ca-
labresa, deliciosos aperitivos 
tropicais, doces portugueses, 
pão-de-ló e bagaceira das al-
deias. O cardápio, sensacional 
churrasco completo, arroz de 
bacalhau, empadão, sardinha 
portuguesa na brasa. Tudo 
isso com a atenção, nota 10 do 
Presidente Augusto José e sua 
diretoria.

Outro grupo 
de amigos 
presentes 
no almoço 
benfiquista, os 
casais Eneida 
e Francisco 
Torrão – di-
retor dos bis-
coitos Globo, 
Olinda e Luís, 
da empresa 
orla Cereais, 
com seus 
filhos Manuela 
e José

Prestigiando o convívio mensal da Casa do Benfica, os amigos Walter,  o empresario 
Antônio Marsal, José Queiroga – diretor benfiquista e Provedor da Igreja de Santo An-
tônio dos Pobres

O dinâmico empresário, Antônio Ribeiro, sua esposa Maria Antônia Ribeiro com os 
amigos do coração, Maria do Céu e Alberto e o diretor José Queiroga
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Maneca
clima de carnaval no 
Solar transmontano

É com muito carinho que publico este aconteci-
mento. Quando cheguei ao Brasil, em 1958, 

foi para casa dos saudosos tios, Sr. Bernardino 
e Dona Irene, em Botafogo. Que saudade pois 
nesta altura, parecia uma romaria para visitar 
Odetinha, no cemitério São João Batista, uns, 
levando algo por graças alcançadas, outros fa-
zendo pedidos. Odetinha, filha de portugueses, 
naturais da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, 
quis o destino, como vemos neste lindo cenário 
fotográfico, à esquerda o jovem Carlos Eduardo 
Neves, que um dia ligou o rádio para procurar 
um programa que lhe agradasse, passando na 
Radio Metropolitana parou no nosso, chamou 
sua mãe para escutar e até hoje não perdem um, 
principalmente à hora da nossa prece. Odetinha 
Vidal de Oliveira, Serva de Deus que está perto 
de ser beatificada e é maravilhoso para mim re-
gistrar seus familiares, como vemos à esquerda 
sua prima  Dona  Conceição, com seu filho Edu-
ardo, a quem agradeço o carinho dispensado, a  
seu lado, Dona Idália Maneca e Dona  Belmira  
Saraiva. Com muito carinho, nossas considera-
ções de amizade. Que Deus abençoe a todos.       

a HiStoria verídica
e maravilHoSaS
recordaçõeS

Foi com muita alegria que participei desta co-
memoração familiar em homenagem aos 48 

anos de casados de Sr. Manuel Pinto Aires e 
Dona Guilhermina. Como vemos na foto, à es-
querda, filha Flávia, netas Bruninha, Manuela, 
Duda e Dona Nininha. Ao centro, o casal ani-
versariante, demostrando muito alegria pelos 
48 anos de luta, carinho e com  muito amor 
constituíram uma linda família. Parabenizo sua 
filhas Flávia, Ana Lucia que fizeram esta bela 
surpresa na residência de sua filha Ana e do 
simpático genro André. Para todos um milhão 
de felicidade. Parabéns.

Como vemos na foto, Missa celebrada pelo 
Padre Saraiva com participação do Diáco-

no, Dr. Alcides e outros participantes, da lin-
da cerimônia de posse do distinto casal, Co-
mendador Afonso Bernardo Fernandes e sua 
senhora Dona Florbela que foram enriquecer 
a Irmandade da Igreja Santo Antônio dos Po-
bres. No cenário fotográfico o nobre casal esta 
sendo abençoado pelo padre Saraiva. Parabe-
nizo o Provedor José Queiroga pelo convite e 
a todos os irmãos, pela grande aquisição, gen-
te de Fé, tudo fazem para enaltecer a palavra 
família. Ao casal Comendador Afonso e Dona 
Florbela as maiores felicitações. Parabéns e 
muita saúde.

Fiquei muito feliz com o sucesso do pré-lançamen-
to do livro “A Força Infinita do Fado”, da minha 

querida amiga, Maria Alcina e o escritor Igor Lopes. 
Mais uma vez, a nossa comunidade deu um show 
comparecendo em massa. Destaco aqui os meus 
amigos Manuel Rocha, da Visiense Terraplanagem, 
Bertaldo e esposa Kenia, do Projeto Tarde com Ma-
ria. Um forte abraço para todos

Mais uma noite memorável, 
da comunidade portugue-

sa, prestigiando a nossa fadis-
ta maior, Maria Alcina, distri-

buindo simpatia, João Martins, 
da Concessionária Dirija, o 

casal Dra. Adelaide Brandão, 
esposo, o empresário Abílio 

Brandão e o Ricardo

Um dos grandes por-
tugueses da nossa 

comunidade, tem orgu-
lho de ter sido distin-
guido pela Presidência 
da República, Grão 
Mestre das Ordens Ho-
noríficas Portuguesa, 
como Comendador da 
Ordem do Mérito, no 
ano passado. Não pos-
so deixar de citar o es-
critor Gentil Moreira de 
Sousa que já teve dois 
livros seus, publicados: 
“De Além Mar ao Por-
to Seguro” e “Fazedor 
de Sonhos”, por sinal 

duas belas obras. Parabéns, amigo, você merece o 
sucesso e reconhecimentos do governo português.

ParabéNS 48 aNoS de caSadoS

uma Noite memorável no arouca

comeNdador GeNtil moreira 
orGulHo de PortuGal

ParabéNS aoS NovoS irmãoS

Show de alegria da
nossa comunidade
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Maria 

Alcina

DE RESTAURANTES

TODA A NATUREZA É BELA E ATRAVÉS DE SUA ORDEM
E RITMO CONHECEMOS A VERDADE DE SUAS LEIS.
SENTIR O RITMO PERCEBER A ORDEM SAGRADA
EM NOSSA VIDA É VER A BELEZA DE UM GRÃO DE 

AREIA
OU ATRAVÉS DA MAIS DESAFIANTE APARÊNCIA!

EU VEJO O BELO NO ESPELHO DA VIDA!

PeNSameNto da SemaNa

TRIBUTO AO FADO!
APRENDAMOS O RITO

LETRA DE JOSÉ SARAMAGO,
MUSICA DE MIGUEL RAMOS.

PÔE NA MESA A TOALHA ADAMASCADA
TRÁS AS ROSAS MAIS FRESCAS DO JARDIM

DEITA O VINHO NO COPO CORTA O PÃO
COM A FACA DE PRATA E DE MARFIM

ALGUEM VEIO SENTAR-SE Á TUA MESA
ALGUEM  A QUEM NÃO VÊZ, MAS QUE 

PRESSENTES
CRUZA AS MÃOS NO REGAÇO, NÃO PER-

GUNTES
NAS PERGUNTAS QUE FAZES

É QUE MENTES
 

PROVA DEPOIS O VINHO COME O PÃO
RASGA A PALMA DA MÃO NO CAULE AGUDO

LEVA AS ROSAS À FRENTE , COBRE OS 
OLHOS

CUMPRISTE O RITUAL E SABES TUDO!

FELIZ ANIVERSÁRIO 
COMENDADOR MORAES

NITERÓI SEMPRE PRESENTE NA 
CADEG DO MEU AMIGO CARLINHOS!

feSta PoRtuGueSa No ImPeRatoR!

FAMÍLIA FELIZ!

No lançamento do livro “MARIA ALCINA  - A FORÇA 
INFINITA DO FADO”, eu e o jornalista biógrafo, Igor 

Lopes, autografando para a minha família. Na foto: minha 
neta Anita e o marido Rodrigo, meu neto André Luís e Ge-
nilson, minha filha Alcinéli e Luís Gonzaga seu marido.

FORÇA SENHOR ALBERTO A 
VITÓRIA ESTÁ A CAMINHO

Fiquei mui-
to con-

tente quando 
o Rochinha 
me entre-
gou esta foto 
do senhor 
Alberto, da 
Transmater 
que graças à 
Deus  está se 
restabelecen-
do e já apro-
veitou  para 
rever  os ami-
gos no Almoço das Quintas no  Arouca. Na foto com o 
amigo Sérgio, da empresa Lazise Mármores e Grani-
tos. A equipe do Jornal Portugal em Foco, deseja-lhe 
muita saúde e proteção.

A Comunidade Portuguesa de Niterói, sempre presti-
giando  a Aldeia Portuguesa do Cadeg. Na foto: Dr. 

Fernando Guedes, Cônsul Honorário de Portugal em 
Niterói e Presidente do CPN e sua esposa Dra. Rosa 
Guedes e os amigos Carlos Bartha e Zenir Melo. Sau-
dações fadistas!

No próximo dia 24/2/16 no ESPAÇO CULTURAL 
JOÃO NOGUEIRA (IMPERATOR) NA Rua Dias da 

Cruz, no Meier, estarei me apresentando no encontro 
com as estrelas, um projeto do grande cantor Márcio 
Gomes, apresentando uma tarde  Portuguesa e fazen-
do novo lançamento do livro de autoria de Igor Lopes, 
MARIA ALCINA - A FORÇA INFINITA DO FADO. Bem 
hajam pela presença e viva o fado. 

O Bloco Badalo de Santa Teresa, foi o palco de encon-
tro de amigos festejando os 64 anos do Castrense 

Sangue Bom da Barão - José Moraes. Parabéns, ami-
go, conte muitos.

ReeNcoNtRo com o QueRIdo atoR toNI 
RamoS GRaNde amIGo doS PoRtuGueSeS

Há mais de 40 anos con-
vivi com Toni Ramos, em 
S. Paulo, nas gravações da novela An-
tonio Maria , com o saudoso ator Sérgio 
Cardoso. Assim diz o ditado, que até as 
pedras se encontram, tive a alegria de 
ser prestigiada pelo querido casal Toni 
Ramos e sua esposa Lidiane, que ale-
gremente conviveram com o público do 
Arouca, no lançamento do meu livro. Na 
foto: O querido casal Toni Ramos e Lidia-
ne, minha filha Ângela, a amiga Docelin-
da e amigos. Realização de um grande 
sonho no paraíso do Arouca, Bem hajam.
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Convívio TransmonTano 
agiTou o domingo

Belíssimo domingo de con-
vívio social da família trans-
montana. Passado a magia e a 
agitação do carnaval, segue a 
vida normal nas nossas Casas 
Regionais e a Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro realizou 
seu tradicional almoço dominical 
e como sempre, a diretoria dan-
do um show de competência e 
habilidade, recebendo a todos 
com total presteza marca regis-
trada do Presidente, em exercí-
cio, Arnaldo Nestor de Carvalho, 

esposa Alice e demais diretores 
da Casa. Dava gosto ver o públi-
co chegando e se acomodando 
e curtindo o ambiente. Mais uma 
vez, a culinária transmontana 
dando um show com o cardá-
pio, tendo em destaque arroz de 
bacalhau, empadão de frango, 
churrasco completo como acom-
panhamentos fritas e o público 
adorou, saboreando as delícias. 
A tarde foi alegre e descontraída 
com a boa música do Conjunto 
Amigos do Alto Minho.

Marcando presença, no Convívio Transmontano, o diretor do Jornal Portugal em Foco, Feli-
pe Mendes, ao lado dos amigos ,Ismael diretor e Manuel, o Presidente em exercício, Arnal-
do Carvalho e esposa Alice, o empresário José Brites, Gorete, Adélia e senhora  Ormande, 
da Casa dos Açores

Panorâmica do salão social transmontano com os famosos “pés de valsa” ao 
som do Conjunto Amigos do Alto Minho

Taí, mais uma 
vez, o simpáti-
co casal Abel e 
Sueli, mostran-
do todo seu 
molejo e ginga-
do, durante o 
convívio social 
transmontano
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Ingredientes

4 filés
150g de creme de leite
½ copo de vinho branco seco
 4 colheres (sopa) de manteiga
10 pimentas em grão amassadas grossei-
ramente
Sal a gosto

Modo de Preparo:

1. Fritas os filés na manteiga, dourando dos 
dois lados.
2. Jogar a pimenta e o sal sobre os bifes, 
virando-os para absorver o tempero.
3. Adicionar o creme de leite sem soro e 
mexer até ficar uma textura uniforme. Re-
tirar os bifes para uma travessa aquecida e 
colocar na frigideira o vinho, deixando es-
quentar bem, mas sem ferver.
4. Virar o molho sobre os bifes e servir em 
seguida.

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 - tijuca - tel.:- 2293-1542
FEVEREIRO – 20 – Sábado – 12h. Feijoada 
completa e pratos variados em nosso salão com ar 
condicionado.
FEVEREIRO – 21 – Domingo – 12h. Almoço So-
cial. No salão nobre. Cardápio variado. Música ao vivo. 
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos do-
mingos poderão utilizar o estacionamento da Igreja dos 
Capuchinhos na Rua Haddock Lobo 266 pagando ape-
nas R$ 5,00 – Uma tarifa super especial.

casa das BEiRas
Rua Barão de Ubá, 341 – tel.: 2273-1897

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – cardá-
pio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces portugue-
ses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 – 

tels.: 3391-6730/3459-3027 - Vila da Penha – RJ
MARÇO – 6 – Domingo – Sede Social – 12h. 
Festa da Fusão e Vindimas. Teremos o já tradicio-
nal Almoço Churrasco (homenagem aos naturais de 
Águeda), com sardinha portuguesa na brasa, febras, 
uma maravilhosa mesa de frutas e outros pratos va-
riados da culinária visiense tipo self-service e o de-
licioso caldo verde. Música ao vivo com o Conjunto 
Amigos do Alto Minho animando a festa. Teremos o 
Rancho Folclórico Adulto da Casa de Viseu, dançan-
do músicas de Águeda e fazendo as vindimas, com 
distribuição de uvas nas mesas. Você não pode per-
der essa festa.
MARÇO – 11 – Sexta-feira – Sede Social – 
19h. Baile de Sexta é na Casa de Viseu. Você tem 
um encontro marcado aqui na 6.ª feira dançante e 
desta vez para curtir e dançar todos os ritmos ao 
som da Banda Aeroporto.
MARÇO – 20 – Domingo – Sede Social – 
10:30h. Teremos o Almoço Churrasco em celebra-
ção da Páscoa na Sede Social com missa e Beija 
Cruz. Música ao vivo com o Conjunto Lisboa Rio 
Show ani-mando a festa.

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

de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
Dia 13 de março festa das Vindimas com muitas 
uvas e vinhos geladinho, com a Banda Típicos da 
Beira e o Grupo Folclórico Benvinda Maria.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – c. Velho – tel.: 2225-1820
FEVEREIRO – 28 – Domingo – 12h. Veteranos 
em Ação - Domingueira Minhota. O Rancho dos Ve-
teranos da Casa do Minho convida a todos para a 

Domingueira Minhota. Música ambiente ao som das 
concertinas à moda de Ponte de Lima e uma apresen-
tação especial de folclore minhoto com o Rancho anfi-
trião. Para animar a festa o Conjunto “Trio Josevaldo”. 
Para completar esta belíssima festa, um almoço capri-
chado, onde serviremos: Churrasco, arroz de bacalhau, 
feijão branco e saladas.

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39  – tel.:/Fax: (021) 2568-2018
FEVEREIRO – 21 – Domingo – 12:30h. Almoço 
self-service. Entrada: bolinho de bacalhau e aperitivos 
diversos. Menu: churrasco completo com todos os 
acompanhamentos, tripa a moda do Porto, febras de 
porco e saladas diversas. Música ao vivo com “Trio Jo-
sevaldo”. O.b.s.: Estacionamento próprio (grátis).

casa dE tRÁs-os-MoNtEs E aLto doURo
av. Melo Matos, 15-19 – tijuca 

tel.: 2284-7346 – Fax: 2568-3185
FEVEREIRO – 21 – Domingo – 12:00h. Almoço 
dos Aniversariantes  Cardapio: bacalhau com batata, 
churrasco completo com acompanhamentos, saladas, 
frutas e bolo. Atração Musical Zé Amaro e Cláudio San-
tos

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

PROJETO BAILE DOS SONHOS DOURA-
DOS Todos os sábados, a partir das 18h com o 
Grupo Som e Vozes. 

DIA 6 DEMARÇO- IMPERDíVEL 
DIRETAMENTE DE PORTUgAL

RUIzINHO DE PENAcOVA. 
Telefone para contato de shows 3251-3585 

 2423-3585.

FEsta PoRtUGUEsa No iMPERatoR!

ESPAÇO CULTURAL JOÃO NOGUEIRA (IMPERATOR) 
DIA 24 DE FEVEREIRO

Rua Dias da Cruz no Meier, no encontro com as estrelas, um projeto do grande cantor 
Márcio Gomes, apresentando uma tarde  Portuguesa e fazendo o lançamento do livro 
de autoria de Ígor Lopes, “MARIA ALCINA A FORÇA INFINITA DO FADO”. 

IMPERDIVEL!

SHOw DA FADISTA MARIA ALcINA

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
FEVEREIRO – 28 – Domingo – 12h. A mais au-
têntica vindima portuguesa. Atração : Ramada com 
8 metros cheia de uvas para vindimas, distribuição 
de uvas frescas a todos. Almoço tropical Bacalhau 
no forno – salada de atum a portuguesa – tender 
com saladas – lagarto ao molho madeira grande 
buffet de saladas especiais. Bailarico, Claudinho e 
amigos (pela primeira vez)
Show, R. F. Camponeses de Portugal “Fazendo as 
Vindimas e dançando”. E tem mais ... estaciona-
mento – piscina e mais
Venham. Primeira festa do ano!!!
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Começa o ano
Tradicionalmente, a 

primeira segunda-feira 
após o carnaval marca o 
verdadeiro início do ano 
no Brasil. Espremido en-
tre as festas de fim de 
ano e a folia carnavales-
ca, janeiro costuma ser 
negligenciado. Agora, no 
entanto, o brasileiro fi-
nalmente retoma sua rotina de trabalho e estudo. 
Com isso, esse pode ser um momento propício 
para começar a cuidar também da saúde. Claro 
que o ideal seria que todos já tivessem um acom-
panhamento adequado, mas, como sabemos que 
esse nem sempre é o caso, essa pode ser uma 
boa oportunidade de iniciar hábitos saudáveis. 

Como já alertei em artigos anteriores, o cida-
dão deveria fazer consultas com um clínico geral 
pelo menos duas vezes ao ano. Começar 2016 
com uma visita ao seu clínico pode ser uma boa 
pedida, principalmente para quem cometeu exces-
sos no carnaval. Nessas oportunidades, o ideal 
seria fazer exames laboratoriais e de imagem. Es-
ses exames de rotina são muito importantes para 
jovens, adultos e idosos. Esses últimos, no entan-
to, precisam também reavaliar sua pressão arte-
rial e saber como estão suas taxas de colesterol 
e de açúcar. É fundamental ainda, manter em dia 
os exames preventivos de câncer (mama, útero, 
próstata e intestino).

Essa também pode ser uma deixa para adotar 
uma alimentação balanceada e a prática de exer-
cícios físicos regulares. Ninguém precisa buscar 
padrões estéticos inalcançáveis, mas uma boa 
alimentação aliada a exercícios supervisionados 
costumam ser a base para uma saúde melhor e, 
consequentemente, uma maior qualidade de vida. 
Lembrando que 2016 é o ano das Olimpíadas no 
Rio e das eleições municipais. Com a promessa 
de um ano muito corrido, aproveite os próximos 
dias para marcar uma consulta com seu médico de 
confiança e comece o ano com o pé direito.

NOSSA SAÚDE

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

A AmigA isAurA milhAzes comemorou
Aniversário entre fAmiliAres e Amigos

Sem dúvida alguma, um 
domingo de muita alegria e sa-
tisfação da grande amiga Isau-
ra Milhazes que estreou nova 
idade e comemorou sua data 
natalícia ao lado dos seus fami-
liares e amigos. 

Depois de uma Missa de 
Ação de Graças, na Igreja dos 
Capuchinhos, foram almoçar 
na Casa da Vila da Feira, sendo  
o palco deste grande dia para a 
aniversariante.

 O presidente Ernesto Bo-
aventura que recebeu a todos 
com total fidalguia. Um dia 

Nossa cola-
boradora e 
amiga Isaura 
Milhazes es-
tava radiante 
de alegria fes-
tejando mais 
um aniver-
sário ao lado 
dos seus dois 
amores, sua 
filha Patrícia e 
esposo Mario 
Alexandre

sem dúvida muito espe-
cial para a amiga Isaura, 
que tem uma história de 
trabalho e de luta para 
preservar as tradições 
portuguesas no Brasil. 
Trabalho esse desenvol-
vido com muito carinho e 
amor fazendo com que 
ela seja uma unanimida-
de no seio da Comuni-
dade. As lentes do nosso 
fotografo registrou alguns 
momentos desta bonita 
e singela comemoração 
da nossa querida e ad-

Um momento 
mágico, onde os 

amigos cantam 
o tradicional 

parabéns para 
a grande amiga, 

nossa poveira 
Isaura Milhazes 

extasiante de 
alegria ao lado 

do esposo Mario 
Alexandre

Felipe mendes quando cumprimentava nossa colabo-
radora Isaura Milhazes em nome de toda equipe do 
Jornal Portugal em Foco que tanto a respeita e admira. 
Feliz aniversário

mirada colaboradora e era 
nítido percebermos a sua 
felicidade ao lado de seu 
esposo Mário Alexandre e 
sua filha Patrícia além dos 
amigos que foram presti-
giar e abraçar este coração 
maravilhoso que é o desta 
grande poveira da Póvoa 
de Varzim. 

O Jornal Portugal em 
Foco, através do seu Presi-
dente Felipe Mendes e sua 
equipe de colaboradores 
parabenizam nossa amiga 
pela data festiva. 


