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O primeiro-ministro pe-
diu serenidade em torno 
do Novo Banco e lembrou 
que a União Europeia pror-
rogou o prazo de venda da 
instituição até agosto de 
2017. António Costa foi in-
terrogado sobre o processo 
de reestruturação do Novo 
Banco, que prevê a saída 
de cerca de 500 funcio-
nários até ao final do ano, 
mas escusou-se a fazer co-
mentários. O chefe do Exe-
cutivo referiu apenas que 
“há tempo para, com sere-
nidade, decidir o que tem 
de ser decidido” e, acres-
centou, “sem a pressão do 
curto prazo”.

O Novo Banco detido 
em exclusivo pelo Fun-
do de Resolução bancário 
deverá ser vendido até ao 
verão do próximo ano, de-
pois da Comissão Europeia 
ter estendido por um ano 
a data para a alienação. 
A possibilidade de o ban-
co continuar na alçada do 
Estado foi avançada nos 
últimos dias, com o PCP e 
o BE, partidos que apoiam 
o Governo, a defenderem a 
nacionalização.

Costa Sem
Pressas na Venda 

do Novo Banco 

Guterres já é Candidato
a Secretário-Geral da ONU

“Ao tomar esta iniciati-
va, Portugal contribui para 
o processo de seleção do 
próximo secretário-geral da 
ONU, apresentando um can-
didato excepcionalmente 
qualificado para o desempe-
nho “, diz em nota o executi-
vo.  O texto enviado às reda-
ções sucede a uma carta do 
primeiro-ministro, António 
Costa, dirigida aos presiden-
tes da Assembléia-Geral e 
do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas.                                                                                                                                         

Para o Governo, a candi-
datura de Guterres é “um im-
perativo, num tempo em que, 
mais do que nunca, é urgen-
te mobilizar o mundo em prol 
da paz e da segurança, dos 
direitos humanos e do de-

senvolvimento sustentável”.                                                                                                                                   
O executivo lembra a “lon-

ga carreira “ de Guterres, “ 
enquanto primeiro-ministro e 
alto-comissário das Nações 
Unidas para os refugiados .                                                                                                                 
“O Eng.º António Guterres 
deu provas do seu compro-
misso com os ideais huma-
nistas consagrados nos ob-
jetivos e nos princípios da 
Carta das Nações Unidas, 
bem como da sua capaci-
dade de liderança e ges-
tão ao mais alto nível. São 
amplamente reconhecidas 
as suas competências di-
plomáticas, essenciais para 
gerar consensos ao serviço 
de um multilateralismo efe-
tivo” diz o texto . Guterres 
é ainda descrito como um 

DOMINGUEIRA MINHOTA E 
INAUGURAçãO DA EscOlA
 DE MUsIcA DE cARTAxO 

A Câmara Municipal de 
Coimbra vai preencher os 
terrenos que resultaram das 
demolições para a passa-
gem do Metro Mondego na 
Baixa da cidade com a cria-
ção de uma Via Central, per-
mitindo também o trânsito 
automóvel.

Segundo a autarquia, a 

criação desta ligação, para 
além de aumentar a mobili-
dade no centro da cidade, vai 
”eliminar uma área de degra-
dação urbana, contribuindo 
para a melhoria de um espa-
ço vasto”, que está inserido 
na zona de proteção classi-
ficada pela UNESCO como 
Património da Humanidade.

Numa Singela homenagem estamos republican-
do reportagem extraida da Revista Escudo, no ano 
de 1997, contando um pouco da história da nossa 
saudosa Matriarca, Benvinda Maria. Detalhes pági-
nas 4 e 5

Subida de Taxas Ameaça Aviação

“profundo conhecedor do 
sistema das Nações Unidas” 
que demonstrou sempre 
“forte capacidade reformista 

e permanente empenho na 
promoção da igualdade de 
género, com resultados con-
cretos e duradouros”.

Após uma campanha de 
quase 10 mil quilómetros, 
Passos Coelho entregou a 
moção de estratégia glo-
bal e a candidatura a líder 
do PSD, confirmando-se 
que será candidato único. A 
moção do atual presidente 
do partido, terá como eixos 
fundamentais o combate 
às desigualdades sociais, 
a defesa da continuidade 
de um programa de refor-

mas para o país e afirmar 
a captação de investimen-
to como fator fundamental 
para a criação de emprego.                                                                                                                                  
Na parte mais política, expli-
cam fontes da direção na-
cional, a estratégia também 
se irá manter: fazer oposi-
ção proativa, preparar a má-
quina para ganhar eleições 
e regressar ao poder quan-
do surgir a oportunidade. Há 
também a ideia de recuperar 

Passos Coelho Apresentou
Candidatura a Líder

o PSD como principal potên-
cia autárquica em 2017.

A moção de Passos - 
com o slogan “Social demo-
cracia, sempre” - não deverá 
assumir qualquer coligação 
com o CDS. O PSD fará o 
seu caminho sozinho, em-
bora os centristas sejam 
sempre o parceiro “privile-
giado”. Ideologicamente até 
haverá afastamento face 
ao CDS, pois a tendência é 
para uma aproximação ao 
centro. Como explica fonte 
social-democrata , “vamos 
partir à conquista do centro 
que o PS deixou órfão, ao 
radicalizar-se e tornar-se 
um Bloco de Esquerda com 
mais dimensão”. 

Quanto ao PS, as rela-
ções estão muito crispadas 
e o documento - que terá 
sido escrito com a colabora-
ção do primeiro vice-presi-
dente, Jorge Moreira da Sil-
va - irá refletir isso. Passos 
deixará claro que com este 
PS não há entendimentos.

O presidente, Paulo Geisler, classifica a su-
bida como “colossal” e admite que, a manter-se, 
poderá ameaçar as transportadoras. Nos ou-
tros aeroportos, as taxas subiram menos, mas 
também são criticadas pela Rena. Refutando 
as acusações, a ANA diz cumprir o contrato de 
concessão e que as taxas são inferiores às dos 
aeroportos lá elencados como termo de compa-
ração.                                                                                                                                     

Os argumentos da empresa comprada pela 
Vinci em 2013 não convencem, contudo, a IATA, 
Ryanair, EasyJet e Rena. Em outubro de 2015, 
num texto conjunto, protestaram junto da ANAC. 
Defenderam que “as taxas devem refletir os cus-
tos” e disseram estar em causa a diretiva euro-
peia das taxas aeroportuárias. Ainda, escrevem 
as companhias, o atual método de cálculo dos 
valores pode levar a “taxas excessivas”.

Coimbra Vai Criar Via Central nos Terrenos
por Onde Iria Passar o Metro Mondego

O Centro Cul-
tural João 

Nogueira rece-
beu uma be-

líssima platéia 
para o lança-

mento do livro e 
show da fadista, 
Maria Alcina. Na 

foto com o an-
fitrião da noite, 

o cantor Márcio 
Gomes. Deta-
lhes pág. 14

IMpERATOR lOTADO pARA
vER sHOw DA MARIA AlcINA

Foi realizado, no passado domingo, Vindimas à Cam-
ponesa vemos apreciando a linda ramada, a Presi-

dente Rita Couto, esposo Thierry Becu e o diretor e ex
-presidente Manuel Coelho. Detalhes pág. 17

O cantor Marco Vivan e sua Banda mostrou, mais 
uma vez, toda sua versatilidade e um ótimo repertó-

rio, animando o Almoço dos Aniversariantes do Mês, no 
palco, ao lado do Jorge Moreira. Detalhes na pág. 16

Almoço em Homenagem aos
Aniversariantes do Arouca

ARRAIAl
TRANsMONTANO

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes realizou, nes-
te domingo o seu tradicional Arraial Transmontano. 

Na foto, a primeira-dama Fátima, agradecendo a pre-
sença dos associados e amigos. Detalhes na pág. 20

U m fim de semana maravilhoso, vivido pela família 
minhota que marcou presença, na Casa do Minho, 

no sábado, inauguração da Escola de  Musica de Car-
taxo, na foto a Professora Ana Isabel Brasil. E a Do-
mingueira Minhota. Detalhes na pág.8 

vINDIMAs DO clUbE sOcIAl
cAMpONEsEs DE pORTUGAl

bENvINDA MARIA
NUMA ENTREvIsTA DE 1997

UMA lINDA HIsTÓRIA DE vIDA
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braGaNçaCaMiNha

A edição deste ano da 
Feira do Porco Alenteja-
no, que vai decorrer em 
Ourique nos dias 18, 19 
e 20 de Março, vai con-
tar, à semelhança dos 
anos anteriores, com 
muitas novidades e ani-
mação, com grande des-
taque para os concertos 
de Diogo Piçarra e Paulo 
Gonzo.

Assim, a edição des-
te ano da Feira do Porco 
Alentejano vai ter uma 
opening night, a 17 de 

Março, com concertos da 
Banda Filarmónica 1.º de 
Janeiro de Castro Verde 
e de Ruben Baião.

No dia 18 de Março, 
sexta-feira, será a vez de 
Diogo Piçarra, vencedor 
do concurso Ídolos, subir 
a palco. Já no dia 19 de 
Março, sábado, o grande 
concerto da noite será 
protagonizado por Paulo 
Gonzo, um dos nomes 
incontornáveis da música 
portuguesa. O último dia 
da Feira do Porco Alente-

Feira dO pOrCO aLeNTejaNO 2016 

As Travelas do Pas-
sos são um bolo típico do 
Concelho de Mação, des-
ta época, particularmente 
do Dia dos Passos. Hoje 
em dia encontram-se à 

Travelas do passos de Mação
venda no comércio local, 
fabrico de alguns indus-
triais da panificação que 
continuam a fabricar este 
magnífico bolo.

Francisco Serrano faz, 
no livro “Elementos His-
tóricos e Etnográficos de 
Mação” a história das Tra-
velas dos Passos, em me-
ados dos anos 30 do Séc. 
XIX e conta-nos que:

“A procissão dos Pas-
sos é antiquíssima nesta 
vila, sendo a mais impor-

tante festividade tradicio-
nal destes sítios”..

Neste dia vendiam-se 
em grande quantidade 
uns bolos a que chama-
vam travelas, semelhan-
tes às roscas de pão de 
trigo, que as crianças avi-
damente comiam no mon-
te do Calvário, finda a Pro-
cissão!

A grande massa de 
forasteiros que ocorria à 
festividade, tudo se forne-
cia de travelas para brin-

darem as crianças das 
suas terras.

Hoje, e principalmente 
depois da carestia da vida, 
ocasionada pela Grande 
Guerra, quase que não 
existe o tradicional costu-
me da venda das travelas.

“Há 140 anos já esses 
bolos se vendiam ao pú-
blico no domingo de Pas-
sos.”

A receita das Travelas 
consta da Carta Gastronô-
mica “À Mesa em Mação”!

A Câmara Municipal 
de Alijó vai criar uma Uni-
versidade Sênior que terá 
a sua sede na Biblioteca 
Municipal.

Conscientes da impor-
tância de uma vida ativa, 
que nos apresente desa-
fios, independentemente 
da idade, de modo per-
mitir estabelecer laços 
de amizade e convívio, 
este projeto poderá dar 

resposta a muitos dos 
desejos e aspirações aos 
naturais de Alijó.

A Universidade Sênior 
dirige-se a todos os muní-
cipes maiores de 55 anos 
que tenham vontade de 
aprender e conviver, sem 
o peso da avaliação e a 
rigidez das regras do en-
sino oficial.

Trata-se de um espaço 
para desfrutar da compa-

nhia dos demais e, em si-
multâneo, enriquecer o co-
nhecimento de uma forma 
simples e prática. Algumas 
das disciplinas disponíveis 
são, por exemplo, a Pintu-
ra, a Informática, as Artes 
Decorativas, o Inglês, en-
tre outras.

Haverá uma apresen-
tação da Universidade à 
comunidade no dia 3 de 
Março, às 15h, na Bibliote-

ca Municipal e as aulas te-
rão início no dia 4 de Abril. 
Para mais informação, po-
derão também dirigir-se 
à Junta de Freguesia ou 
contatar a Biblioteca Muni-
cipal de Alijó.

As inscrições estão 
abertas até 31 de Março 
e podem ser realizadas 
na Biblioteca Municipal, 
presencialmente ou por 
telefone.

alijó cria Universidade sênior

Dia 20 de Fevereiro, 
Bragança comemorou o 
aniversário de elevação à 
cidade

Este sábado, dia 20 
de Fevereiro, Bragança 
comemorou 552 anos de 
existência como cidade.

Este ano o programa 
foi dirigido aos habitantes, 
pretendendo ser menos 
formal e apelar à partici-
pação dos cidadãos, com 
animação em vários pon-
tos da cidade ao longo 
de todo o dia. A música 
foi uma dominante, ten-
do cerca de 450 pessoas, 
de 17 grupos de música e 
dança da cidade, estado 
envolvidas nas comemo-
rações.

Ao princípio do dia, a al-
vorada esteve a cargo da 
Fanfarra dos Bombeiros 
Voluntários de Bragança. 
As três tunas acadêmicas 
do Instituto Politécnico de 
Bragança (RTUB, Rauss-

Tuna e Tôna Tuna), a 
Tuna do Agrupamento de 
Escolas Miguel Torga, a 
Escola de Gaiteiros e To-
cadores da Lombada e o 
grupo de música popular 
“Terra Firme” espalharam 
também música por toda 
a cidade.

Também à Unidade 
Hospitalar de Bragança 
chegou à música com os 
Jamfor4 e Quarteto de 
Flautas do Conservató-
rio de Música e Dança de 
Bragança.

Ao início da tarde, hou-
ve o hastear das bandei-
ras, no exterior do Teatro 
Municipal de Bragança, 
que decorreu ao som dos 
hinos nacional e a Bra-
gança (este criado pela 
Orquestra Fervença), en-
toados pelo Coral Brigan-
tino, momento ao qual se 
seguiu uma sessão sole-
ne no Teatro Municipal de 
Bragança.

jano 2016, 20 de Março, 
domingo, será animado 
pelo programa da TVI, 
Somos Portugal, que vai 
emitir em direto do recin-
to da feira entre as 14h00 
e as 20h00, para, logo de 
seguida, ter início o con-
certo de encerramento 
do certame pelo grupo 
Canto Oculto.

Destaque ainda para 
as atividades permanen-
tes que vão decorrer ao 
longo dos três dias do 
evento, como um parque 

de diversões infantil, o 
corte de presunto, o sor-
teio de presuntos e os 
concursos Miss Piggy e 
de Grunhidos. A Feira do 
Porco Alentejano, que foi 
visitada por mais de 60 
mil pessoas na edição 
de 2015, é um certame 
de referência regional e 
nacional, que consolida 
Ourique como Capital do 
Porco Alentejano, sendo 
a imagem de um mun-
do rural com futuro e em 
constante renovação.

COMeMOrações
de 552 aNOsOs Municípios de Ca-

minha e A Guarda vão 
promover, nos meses de 
março, abril e maio, vários 
percursos dos Caminhos 
de Santiago, que integram 
o Caminho Português da 
Costa. Esta iniciativa é pri-
meira de várias atividades 
organizadas em conjunto 
no âmbito da candidatura 
a Paisagem Cultural da 
UNESCO. Este percurso, 
o primeiro de sete, é já no 
dia 5 de Março. A inscrição 
custa 55 euros e o prazo 
termina a 29 de fevereiro.

Recorda-se que no dia 
6 de novembro, os presi-
dentes das câmaras de 
Caminha e A Guarda assi-
naram um memorando de 
entendimento com vista 
à candidatura do “Estuá-
rio do Minho Caminha - A 
Guarda” a Paisagem Cul-
tural da UNESCO.

A iniciativa engloba 
sete etapas do Caminho 
Português da Costa e 

começa no dia 5 de mar-
ço com a primeira etapa, 
até Mougás. No dia 12 
de março, vai decorrer a 
etapa Mougás - Vigo, no 
dia 2 de abril, o percurso 
Vigo - Redondela, no dia 
16 de abril Redondela - 
Pontevedra, no dia 23 de 
abril Pontevedra - Caldas 
de Reis, no dia 7 de maio 
Caldas de Reis - Padrón e 
no dia 14 de maio Padrón 
- Santiago de Compostela. 
O custo da inscrição para 
todos os percursos é de 
55 euros por participante. 
Os interessados devem 
efetuar a respetiva inscri-
ção até ao dia 29 de fe-
vereiro, através do e-mail 
ambiente@cm-caminha.
pt ou dos telefones 258 
721 708 ou 914 476 461. 
É de realçar que os dois 
municípios assegurarão o 
apoio logístico e o trans-
porte dos participantes 
até aos pontos de partida 
e no regresso das etapas. 

Caminha e a Guarda vão promover o
ercurso caminho português da Costa

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.

adVOGadO TribUTarisTa
Oab-rj 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

pLeNÁriO deFiNe reGras de TraNsiçÃO 
NO jULGaMeNTO de reCUrsO sObre 

beNeFÍCiOs dO iNss
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

missÃo PoRtUGUesa aNUNCia 
aDJUNta e aDiDo oLÍmPiCo

Está fechada a equipa que 
chefiará a Missão Portugue-
sa aos Jogos Olímpicos do 
Rio 2016. Catarina Monteiro e 
Márcio Aguiar serão, respeti-
vamente, Adjunta do Chefe de 
Missão e Adido Olímpico aos 
Jogos Olímpicos que se reali-
zarão no Brasil.

Coordenadora de Relações 
Internacionais do Comité Olím-
pico de Portugal desde 2001, 
Catarina Monteiro reúne uma 
vasta experiência no olimpis-
mo, tendo sido Coordenadora 
Administrativa e Logística da 
Missão Portuguesa aos Jogos 

Olímpicos de Atenas 2004, 
Pequim 2008 e Londres 2012, 
bem como aos Jogos Euro-
peus Baku 2015, entre outras 
Missões aos Jogos Olímpicos 
da Juventude e aos Festivais 
Olímpicos da Juventude Euro-
peia. A nível desportivo foi atle-
ta de alta competição em Gi-
nástica Rítmica e representou 
a Seleção Nacional no Cam-
peonato da Europa de 1993 e 
no Campeonato do Mundo de 
1994.

“Após 15 anos de experi-
ência olímpica, nos quais co-
ordenei 12 Missões Portugue-

sas, é para mim um orgulho e 
uma honra assumir o cargo de 
Adjunta do Chefe de Missão, 
no qual irei dar o meu melhor, 
garantindo, juntamente com 
o Chefe de Missão, todas as 
condições para que a Missão 
Portuguesa ao Jogos Olímpi-
cos Rio 2016 seja um suces-
so”, afirma Catarina Monteiro.

Nascido no Rio de Janeiro, 
mas filho de pais portugueses, 
de Trancoso e Baião, Márcio 
Aguiar possui dupla naciona-
lidade e já viveu em Portugal, 
sendo um dos mais reputados 
advogados no Brasil e segun-
do a conceituada revista jurídi-
ca brasileira Análise “um dos 
mais admirados nas áreas de 
Direito do Consumidor, Direito 
Económico e na área da Ban-
ca”. É sócio fundador da Ban-
ca Jurídica Corbo, Aguiar e 
Waise Advogados Associados 
e também Conselheiro da Câ-
mara Portuguesa de Indústria 
e Comércio, assume agora a 
função de Adido Olímpico fa-
zendo a ligação entre a Missão 
Portuguesa, as autoridades e 
instituições locais e o Comité 
Organizador dos Jogos Olím-
picos Rio 2016.

Márcio Aguiar mostra-se 
entusiasmado com esta nome-
ação afirmando que irá “honrar 
esta função com muita dedi-
cação, amor, serenidade, dis-
crição e muito trabalho, tendo 
sempre em mente construir o 
melhor ambiente para os atle-
tas competirem ao mais alto 
nível. Vou vestir a camisola de 
Portugal e ser mais um atleta 
como os demais”.

José Garcia, Chefe de 
Missão aos Jogos Olímpicos 
Rio 2016, explica assim a no-
meação de Catarina Monteiro: 
“A experiência, a competência 
e o entusiasmo demonstrado 
nas diferentes Missões do 
COP em que participou foram 
fundamentais para a escolha 
da Responsável pelas Rela-
ções Internacionais do COP e 
ex-atleta internacional de Gi-
nástica Rítmica”. Já quanto a 
Márcio Aguiar “a proximidade 
à Comunidade Portuguesa no 
Rio de Janeiro, a sua relação 
com as instituições locais e o 
currículo apresentado, aliado 
ao dinamismo e à vontade de-
monstrada em servir Portugal, 
determinaram a sua escolha”.

Nevou no algarve. Há anos Que a 
serra de monchique Não se Vestia de Branco

Portugal facilita planejamento fiscal 
agressivo a multinacionais 
Um estudo à escala europeia conclui que Portugal tem 
dez brechas que permitem esquemas de planeamento 
agressivo por parte das multinacionais. A pontuação colo-
ca-nos na média da Europa, melhor que Holanda, Bélgica 
ou Luxemburgo, mas pior que Espanha e Alemanha.
Costa pede às empresas para não 
esquecerem mercado interno
O primeiro-ministro, António Costa, enalteceu as empre-
sas que exportam, mas realçou não esquecer o mercado 
interno e a sua importância, numa visita ao Salão Interna-
cional do Setor Alimentar e Bebidas. “Estamos a falar de 
um setor que cria mais de cem mil empregos e tem tido 
um crescimento constante ao longo dos últimos anos”, re-
ferindo-se ao setor agro-alimentar, que tem várias cente-
nas de marcas portuguesas representadas no evento que 
decorre em Lisboa. “Temos uma meta muito ambiciosa: 
em cinco anos podermos equilibrar a nossa balança co-
mercial em valor”, acrescentou ainda António Costa.
arte portuguesa vai ser divulgada no 
Google nos próximos quatro anos                                                                                              
Os artistas portugueses tem mais uma ferramenta onde 
podem divulgar a participação em exposições internacio-
nais: o Google. A iniciativa, válida por 4 anos, surge por 
um acordo entre o motor de busca e a Direção-geral das 
Artes. O acordo foi assinado na semana passada com 
o Google Cultural Institute para divulgação de conteúdos 
daquele organismo responsável pela promoção e divul-
gação da criação artística nacional. A primeira das expo-
sições internacionais portuguesas a ser divulgada será 
a presença na Bienal de Arte de Veneza, com início em 
Maio, em que Portugal estará representada com: “Nei-
ghbourhood -- Where Álvaro meets Aldo”, sobre a obra 
de Álvaro Siza Vieira, no âmbito da habitação social.
Portugal cresce acima da média e é agora o 
14º país mais digitalizado da Ue
O “Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade” 
de 2016, que a Comissão Europeia, revela que Portugal 
obtém uma classificação global de 0,53 pontos, passando 
à primeira metade da tabela, no 14.º posto, ligeiramente 

acima da média comunitária (0,52), quando no ano pas-
sado era 16.º, com 0,49 pontos.                                                                                                                 
Portugal integra, assim, no índice deste ano o grupo dos 
países que estão a evoluir mais rapidamente, embora se 
mantenha longe dos lugares  top do “ranking” europeu , 
ocupados por Dinamarca, Holanda, Suécia e Finlândia, 
todos próximos dos 0,7 pontos.
investimentos nos metros de Lisboa e Porto 
serão candidatos ao Plano Juncker
O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, 
afirmou no Parlamento a possibilidade de os projetos 
de investimento dos metros do Porto e de Lisboa se-
rem candidatos a financiamento no âmbito do plano 
Juncker.                                                                                                            
O responsável disse terem já sido dadas indicações aos 
conselhos de administrações dos metros para prepara-
rem projetos, de forma a que em 2017 possam ser ini-
ciados os investimentos, no alargamento da sua rede. 
Segundo explicou, estes projetos “só encontram uma 
fonte de financiamento que é o Plano Juncker”, admitin-
do a intenção de os candidatar a essas verbas.
agricultura e construção brilham em 2015
Os desempenhos da agricultura, silvicultura e pescas e 
da construção destacam-se em 2015, o segundo ano de 
recuperação após a crise que levou à intervenção da troi-
ka. Crescimento ficou em linha com o da Zona Euro.
Novas regras na energia vão “tirar” 
120 milhões à eDP
O regulador vai reforçar a transparência e a supervisão 
no mercado. As poupanças para os consumidores devem 
chegar aos 120 milhões até 2020, com as receitas da 
EDP nas centrais remuneradas a serem afetadas.
Já se pode trocar qualquer botijão de gás 
em todos os pontos de venda sem custos 
Os portugueses já podem trocar botijões de qualquer 
marca em todos os pontos de venda. O regulador prome-
te desenvolver um “rigoroso plano de fiscalização”. Mas 
ainda não existe data definida para a entrada em vigor 
do reembolso das botijas vazias. As novas regras para o 
mercado de gás engarrafado já entraram em vigor em 1 
de março.

Algarvios foram em roma-
ria até à Foia, o ponto mais 
alto do Algarve, onde a neve 
caiu .

Há cerca de seis anos 
que não se via cair neve as-
sim na Serra de Monchique, 
no Algarve. Pelas nove da 
manhã, a neve começou a 
cair e obrigou mesmo a fe-
char uma das estradas de 
acesso que liga Monchique 
à Foia, o ponto mais alto do 
Algarve, devido ao gelo que 
se acumulou e consequentes 
perigos para a condução.

A via foi entretanto rea-
berta mas as autoridades es-
peram que, durante a tarde, 
pessoas de toda a região se 
desloquem até à Serra, para 
ver neve - algo que muitos 
farão pela primeira vez.

A romaria até ao local co-
meçou logo de manhã, quan-
do os algarvios começaram 
a partilhar nas redes sociais 
imagens da neve que caía 
em Monchique.

O mau tempo está a fa-
zer-se sentir em todo o país e 
o IPMA já tinha alertado que, 
este fim de semana, poderia 
nevar mesmo em territórios 
mais a sul, como acabou 
por acontecer no Algarve. 
Este sábado, as estradas de 
acesso às zonas mais eleva-
das das serras da Estrela, no 
distrito de Castelo Branco, e 
do Caramulo e de Montemu-
ro, no distrito de Viseu, estão 
cortadas devido à neve.

As temperaturas vão con-
tinuar baixas e a precipitação 
vai manter-se, principalmen-

te no litoral oeste, sendo por 
vezes de granizo, mas no do-
mingo a chuva diminui e pode 
ocorrer gelo ou geada no 
interior, segundo o IPMA. A 
queda de neve vai continuar 
hoje nos locais acima de 400 
metros, e vai subindo a 600 a 
800 metros ao longo do dia.

No domingo, “a situação 

melhora, a quantidade de 
precipitação é inferior, com 
aguaceiros fracos especial-
mente no litoral oeste, com 
tendência a diminuir a partir 
do final da manhã” e a neve 
vai limitando a sua presença 
a altitudes mais elevadas, 
explicou Ricardo Tavares, do 
IPMA.

PoLÍtiCa PoRtUGUesa
Com a posse do novo Presidente da República terminam as 
mudanças nos principais cargos políticos em Portugal. Re-
alizaram-se eleições legislativas em 5 de outubro cujos re-
sultados levaram à formação de um novo governo, liderado 
pelo socialista António Costa; e em janeiro, nas eleições pre-
sidenciais, venceu, com maioria absoluta, o social-democrata 
Marcelo Rebelo de Sousa.
Abre-se, portanto, um novo ciclo político em Portugal e em-
bora nos últimos tempos tenha havido uma grande crispação 
entre os partidos, esperamos que comece a haver maior tran-
qüilidade em São Bento e que os parlamentares enfrentem e 
procurem resolver os graves problemas nacionais, ao invés 
de se desgastarem em acusações e ataques recíprocos.
Certamente será esse também o desejo do novo Presidente 
da República.

FUteBoL PoRtUGUÊs
Na última quinta-feira, o “Porto” e o “Sporting” foram elimina-
dos nos torneios europeus. Por enquanto, ficaram o “Benfica” 
e o “Braga”, a lutar pelos títulos. Tanto no Brasil, como em 
Portugal, o futebol na maioria dos clubes, está longe de se po-
der comparar com o futebol que se praticava há alguns anos.

PRoFª CLeoNiCe
A profª Gilda Santos e outros professores universitários, dis-
cípulos da Profª Cleonice Berardinelli, Mestra da Literatura e 
especialista em estudos sobre vários autores portugueses, 
estão a preparar um livro que será editado na celebração do 
seu centenário de nascimento (no próximo mês de junho).
Pela amizade, com que nos enriqueceu sempre; pelo magis-
tério, graças ao qual tanto aprendemos; pelo trabalho e pela 
entrega à Literatura portuguesa, de Gil Vicente a José Sara-
mago, enfim, pelo amor a Portugal e pelo carinho dispensado 
aos portugueses e, em especial, à nossa comunidade – muito 
devemos à Profª Cleonice. É uma dívida por tudo, pelo seu in-
teresse pelas nossas associações e pelos ensinamentos com 
que nos enriqueceu ao longo da vida.

tURismo 
A hotelaria em Portugal no ano passado acolheu 17 milhões 
de turistas. E, entretanto, muitos ingleses e alemães já com-
çaram a fazer reservas nos hoteis do Algarve para este ano.

NoVo PResiDeNte
O Prof. Marcelo Rebelo de Sousa está a assumir a Presidência 
da República. Eleito no 1º turno das eleições de janeiro, quan-
do obteve mais de 51% dos votos, substitui no Palácio de Be-
lém o Prof. Aníbal Cavaco Silva, que durante 10 anos exerceu 
o cargo de Supremo Magistrado da Nação portuguesa.
As afinidades do Prof. Marcelo com o Brasil vêm de longe, 
dos anos 70. Os pais (antigo Ministro Baltazar Rebelo de Sou-
sa e esposa) viveram muitos anos em S. Paulo, após o “25 de 
abril”, assim como o irmão, Dr. Pedro Rebelo de Sousa, que 
foi Presidente da Câmara Portuguesa de Comércio e figura 
proeminente na nossa comunidade, que muito enriqueceu 
com seu trabalho e seu dinamismo.
Fazemos votos para  que o novo Presidente da República 
tenha o maior sucesso no exercício do cargo. Qualidades e 
sabedoria não lhe faltam.
Também na hora em que se despede do Palácio de Belém 
devemos registrar o nosso reconhecimento ao Prof. Aníbal 
Cavaco Silva, que com muita dignidade e coroando uma bri-
lhante carreira política exerceu a Presidência durante dois 
mandatos (antes foi Ministro das Finanças e Chefe do Gover-
no) e que teve sempre o apoio (nos votos e não só) da nossa 
comunidade.
 
CHUVas e eNCHeNtes
Algumas regiões do país têm sofrido nas últimas semanas o 
rigor das chuvas e o drama das enchentes.  Além dos trans-
tornos para as populações, os prejuízos, sobretudo nas áreas 
rurais, do centro, do norte e do nordeste do País têm sido 
enormes. Os campos ficam alagados, as estradas cortadas, 
as lavouras destruídas, etc.

saRDiNHas
O defeso na pesca da sardinha vai prolongar-se até o fim de 
abril. Os técnicos estão preocupados com a falta do peixe – 
mas os pescadores e suas famílias é que sofrem mais.

eUtaNÁsia
Os temas polêmicos estão a vir à tona em Portugal. Depois 
das uniões homossexuais – com o escândalo do cartaz do 
“Bloco de Esquerda” – agora entrou em pauta a eutanásia. 
Uns são a favor, outros contra – e até a Pilar, viúva de José 
Saramago, além de outras figuras mediáticas, assinou o ma-
nifesto defendendo a legalização da morte provocada.

DesPoRtiVas
O nosso “Vasco da Gama” empatou, no domingo, com o “Bo-
tafogo”, e já está classificado para a fase seguinte.
Na Espanha, o “Real Madrid”, do Cristiano Ronaldo, com 
nova derrota, afastou-se mais do título. Já em Portugal o “Por-
to” ganhou ao “Belenenses” – e fez o dever fora de casa, pois 
o jogo foi em Lisboa.

oFeNsa
O Bloco de Esquerda distribuiu um cartaz, com a imagem de 
Cristo em defesa das causas homossexuais.
Para muitos portugueses o cartaz foi uma ofensa gratuita à 
sua sensibilidade e sentimentos religiosos. Também a Confe-
rência Episcopal Portuguesa e o CDS condenaram a atitude 
do “Bloco”. Perante a reação, o cartaz foi recolhido.

QUaResma
Estamos em plena Quaresma. É tempo de reflexão e de sacri-
fícios, de via-sacra e da Paixão. Logo chegará a Páscoa. Os 
mais idosos lembram o sofrimento de Jesus, de Sua Mãe, das 
Santas Mulheres e dos discípulos do Messias. E as crianças, 
essas ficam sonhando com a alegria pascal, com os presen-
tes e os chocolates, com a música e os salmos.
Todos nos lembramos da Páscoa da nossa infância. Buscar 
a regueifa e os ovos tingidos em casa dos padrinhos. Ganhar 
amêndoas. Beijar a cruz trazida pelo pároco da aldeia com 
os mordomos do Santíssimo. E a mãe a preparar o almoço 
caprichado. E ao longe o som das campainhas do compasso 
a aproximar-se do Pé-do-Monte...

FeCHo
 Saudades da Páscoa, saudades de ti. 
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Benvinda assunção Pereira

T           omamos a liberdade de mostrar uma entrevista de nossa mentora 
Benvinda Maria , que surge pelas mãos de um casal amigo Henri-
que e Rosa Loureiro, nossos amigos que  nos trouxeram a revista  

Escudo de junho de 1997 com essa entrevista no nosso caso muito bem 
feita por Carmen Lucia,  revela umas coisas que pouca gente conhecia  . 
Depois de 19 anos é bom rever as opiniões de uma pessoa com um co-
nhecimento das coisas.

Cabe a cada de nós ler e ter suas opiniões . Confira.

Escudo MagazinE: 
Conte-nos como era 
sua vida em Portugal?

BEnvinda Maria: Eu 
vendia galinhas. Toda a minha 
família comercializava galinhas 
e ovos para os mercados, lá 
se chama “pro grosso”. Mas eu 
sempre fui muito esquisita, não 
gostava de vender galinhas, en-
tão fui ser empregada de uma 
frutaria no mercado da Praça da 
Figueira. Frequentei a escola e 
fiz toda a minha vida em Lisboa. 
Só que eu nunca gostei de ser 
empregada, sempre fui muito 
mandona e abri minha própria 
frutaria no bairro do Arieiro no 
Guerra Junqueiro. Como eu 
não tinha dinheiro para fazer a 
“montra” da vitrine e havia aber-
to a loja no Natal, peguei um 
peru vivo e coloquei-o na vitrine, 
pendurei por trás um papel com 
um desenho e no chão aquela 
relva verdinha. As pessoas que 
passavam achavam graça, ba-
tiam na vitrine e o peru fazia: 
“glu-glu, glu-glu...”. E assim eu 
comecei. Mas eu tinha um so-
nho, eu sempre voei alto, nun-
ca consegui voar baixo. Dentro 
daquilo que eu voei e sonhei, 
hoje eu estou! Já bati a cabeça 
no teto, por isso acho que não 
adianta fazer mais nada, devo 
ficar quieta.

E.M: Como aconteceu sua 
vinda para o Brasil?

BEnvinda Maria: Aos trin-
ta anos eu vim de visita para 
casa de um amigo ver o Brasil 
com meu filho, de cinco anos 
adorei. Eu não queria ir embo-
ra, mas não sabia fazer nada.

E.M: Como começou a se 
estabelecer no Brasil?

BEnvinda Maria: Um dia 
fui almoçar com um amigo, 
Marco Paulo em uma pensão 
comercial e achei uma graça 
tremenda porque naquele tem-
po você para almoçar pagava 
antes de comer, o que era um 
alto negócio. Eu logo pensei: 
“isso aqui é bom para mim!”. 
A mulher estava lá e eu per-
guntei: “como é que se monta 
isto?” E ela me ensinou. Eu 
nunca tinha visto isso na minha 
vida: pegar na entrada, pagar 
antes de comer... Incrível! Mas 
era assim mesmo. Havia um 
senhor chamado Martins que 
estava a quarenta anos no 
Copa Cabana Palace de gar-
çom e ele disse ter um espa-
ço vago em um prédio na Mi-
nistro Figueira de Castro, em 
Copacabana, onde eu poderia 
alugar para fazer minha pen-
são. Eu disse: “ótimo! Se não 
der certo eu vou embora.” Isso 
tudo como turista. Em frente a 
essa loja havia um salão que 
era do chefe Fernandes, que 
foi da polícia e veio para o 
Brasil fugido porque tinha sido 
contra Salazar. Quando ele me 
viu perguntou–me o que fazia 
por aqui e expliquei-lhe que iria 
abrir uma pensão. Quando per-
guntei o que achava ele disse:

 “Ô mulher, isto aqui é o 
paraíso, é muito bom, tu tens 
experiência... Então eu fiz a 
pensão. O chefe Fernandes 
e o Sr. Martins me ajudaram 
e eu fazia ali o bacalhau, fa-
zia arroz de cabidela, todos 
estavam a olhar mas faltava 
alguma coisa que eu não sa-
bia o que era. Um dia uma en-
fermeira que sempre comia lá 
me disse: “A senhora me des-
culpe, mas isso não é pensão 
comercial. Pensão comercial 
tem o feijão, o arroz, tem que 
ter a farinheira...” E eu disse: “ 
O que? Comer bacalhau com 

o Leal Rodrigues não o achei, 
liguei para o meu marido que 
na verdade era homem do jor-
nal e ele disse para aguentar. 
A primeira coisa que fiz foi ir 
ao escritório, tirar os lacres e 
pegar as cadeiras, máquinas 
e passar tudo para baixo. No 
outro dia, fui a uma sala que o 
Leal Rodrigues tinha na cidade 
e o porteiro não me deixou en-
trar. Disse-lhe para ligar para o 
Leal Rodrigues e no final das 
contas, o porteiro abriu a sala, 
peguei uma caminhonete e le-
vei para lá.

Quando  na segunda-fei-
ra o saudoso Rocha Mendes 
chegou e o jornal já tinha outra 
sede. Era muito engraçado, 

pois só tínhamos duas cadei-

ras para quatro sentar... 
resumindo: meu marido de um 
lado e eu do outro salvamos o 
“Mundo Português”. Compra-
mos ele falido em 1976 e fica-
mos com o título.

E.M: Qual a diferença da 
Benvinda de hoje para aquela 
de vinte anos atrás?

BEnvinda Maria: Hoje es-
tou muito calma, muito tranqui-
la, mas há vinte anos atrás eu 
era muito brava, brava mes-
mo! Eu não poderia ver injus-
tiças. Abria o peito para qual-
quer pessoa, mas quando eu 
via uma injustiça ficava brava  
mesmo. Eu não media... Não 
sei dizer se estou realizada 
por causa disso. Hoje eu já en-
gulo sapos, mas há vinte anos 
atrás, não engolia não!

E.M: Qual a principal ca-
racterística que a tornou essa 
pessoa tão respeitada?

BEnvinda Maria: Eu co-
mecei a fazer-me respeitar 
respeitando os outros. É o con-
selho que dou a todo mundo: 
respeite os outros, mas tam-
bém se faça respeitar, porque 
geralmente quando você vai 
pedir um anúncio, eles pen-
sam que estão dando uma es-
mola. A pessoa pode ter vindo 
de baixo ou de cima, tem que 
entender que é um negócio 
que você vai representar. Nin-

guém tem o direito de fazer 
pouco de você e isso para mim 
doía muito e eu não aceitava. 
Tiveram até pessoas que eu 
recusei o anúncio e dizia: “ago-
ra eu não quero mais.” Eu fiz 
me respeitar assim, sempre 
trabalhei. Eu tenho visto muitos 
aí, cada um com a sua manei-
ra de trabalhar, que dizem: “Eu 
não ponho a sua foto no jornal 
porque você nunca me deu um 
anúncio”. Eu acho isso até uma 
falta de ética. As pessoas tem 
que saber que o direito de um 
termina quando o do outro co-
meça. Você pode lutar muito, 
trabalhar muito, mas se a sua 
estrela não ajuda não adian-
ta... Eu tenho uma boa estrela, 
mas eu compro muito Bombril 
para dar nela. É muito difícil 
alguém chegar para mim e di-

zer não, mas tam-
bém quando alguém diz, eu 
fico muito brava. Eu acho que 
não mereço aquilo. Ás vezes, 
é uma coisa tão insignificante. 
Porque ele disse não? E pior 
quando é aquele “não” com 
raiva. Eu acho que até para 
me modificar, da maneira que 
eu era, para que eu estou, foi 
Deus que disse: “fique quieta, 
te acalma um pouco porque a 
vida não é isso não”.

E.M: Como aconteceu a 
ideia do Jornal Portugal em 
Foco?

BEnvinda Maria: Eu ven-
di “O Mundo Português” ao 
Champalimaud, porque ele 
queria ser Presidente da Re-
pública e então comprou o jor-
nal. Nessa época, eu ainda era 
brava e já estava cansada de 
ser brava. Eu queria um tablói-
de onde eu fizesse só as casas 
regionais, coisa e tal.... Eu me 
comprometi a ficar dois anos  
e meu marido também como 
diretor comercial em Portugal. 
De repente apareceram lá, em 
Portugal. De repente apare-
ceram  em Portugal, dois se-
nhores que trabalhavam para 
o Champalimaud. Meu marido 
me ligou contando que disse 
a eles retrucaram: “É o dire-
tor comercial mas não manda 

nada!”. Então ele me disse: “Ben-
vinda, sai do “O Mundo Portu-
guês”, porque esse trabalho que 
estou fazendo não vai para este 
jornal”. Numa semana eu sai e na 
outra já estava no “Portugal em 
Foco”. Todo trabalho que estáva-
mos realizando para “O Mundo 
Português”, até as publicidades, 
foram para o “Portugal em Foco”, 
que na época se chamava “Mun-
do Luso-Brasileiro”. A edição saiu 
com 68 páginas. Os senhores 
que trabalhavam para o Champa-
limaud mandaram apreender os 
jornais alegando que os nomes 
eram muito parecidos. Como eu 
fazia também um programa de 
rádio, fiz um concurso no ar para 
que os ouvintes escolhessem um 
nome. O escolhido foi o “Portugal 
em Foco” e então pusemos. E 
está aí até hoje desde 1981.

E.M: Houve alguém que aju-
dou em seu início?

BEnvinda Maria: Tive 
sim, muitos amigos e profes-
sores que me ensinaram, entre 
eles, sem dúvida nenhuma, foi 
o professor Marcelo Caetano já 
no “Portugal em Foco”. Ele não 
ia a uma Casa Regional se eu 
não o acompanhasse. Ele não 
me ajudava financeiramente 
ou arranjava anúncios, mas a 
companhia dele tinha um peso. 
Quando as pessoas queriam 
levá-lo para alguma Casa Re-
gional ele dizia: “Já falou com a 
Benvinda Maria?”. Uma pessoa 
importante como ele, fazendo 
isso, também me dava um certo 
respeito. Tenho que reconhecer 
que no nosso trajeto há sempre 
uma pessoa que ajuda. Por isso, 
eu sempre falo dele com muito 
carinho. Inclusive no seu último 
livro “ Os Últimos Dias de Mar-
celo Caetano no Brasil”, parece 
que ele fala em mim quinze ve-
zes. Quando ia à  casa dele e ele 
estava com visitas eu no meio 
daquela gente toda muito quieta 
e ele perguntava: “Benvinda Ma-
ria, como é que vai a nossa colô-
nia?” isso porque ele sabia que 
era um assunto que eu conhecia 
e as outras pessoas também 
gostavam de saber como é que 
ia a colônia portuguesa do Bra-
sil. Isso dava uma certa força.

E.M:   Conte-nos um episódio 
que você tenha achado engraça-
do em sua vida de jornal.

BEnvinda Maria: Têm acon-
tecido coisas que eu acho muita 
graça e outras que, às vezes, tem 
dado aborrecimentos. São tantos 
que é difícil eu me lembrar as-
sim, de repente. Mas há um que 
eu achei muito engraçado... Eu 
passei pelo Mercado das Flores 
e vi um Comendador comprando 
flores. Percebi que ele comprava 
dois ramos de flores. Cheguei no 
jornal e publiquei uma nota: “um 
Senhor Comendador estava no 
Mercado das Flores comprando 
dois ramos de rosas, um para a 
matriz, outro para a filial. Na pró-
xima semana eu digo o nome...”. 
Aconteceu que na semana me te-
lefonaram três ou quatro Comen-
dadores me pedindo para não re-
velar seus nomes! (risos)

E.M: Você se rotula como “jorna-
leira”, isto é modéstia ou vaidade?

BEnvinda Maria: Nem é 
modéstia, nem vaidade. É, since-
ramente, o que eu penso. Chego 
até a ter pena de certas pessoas 
que andam por aí nos meios jor-
nalísticos da comunidade e que 
fazem questão que lhes chamem 
de jornalistas. Jornalista para mim 
é aquele  que quando chega à re-
dação, o chefe lhe pede para es-
crever um artigo sobre qualquer 
pessoa e ele logo pergunta: “é 
contra ou a favor ?”. quando muito 
eu me considero uma colunista...

E.M: Você se considera, nes-
sa altura, uma das pessoas mais 
antigas na imprensa escrita da 
comunidade?

BEnvinda Maria: Sim, por-

feijão e arroz? Essa gente tá 
maluca! ” Ela ofereceu-se para 
ajudar-me e eu imediatamen-
te aceitei. Ela me ensinou a 
servir o feijão e o arroz, como 
já era muito trabalho, por-
que já era muita clientela eu 
meti uma cozinheira. Um dia 
me pediram um tal de vatapá 
que eu não sabia o que era. 
Eu não sabia absolutamen-
te nada de comida brasileira. 
Aprendi com as cozinheiras. 
Eu mandava embora de pro-
pósito para vir outra e me 
ensinar outras coisas. Depois 
vendi essa pensão e abri ou-
tra na Rua Buenos Aires, pois 
aquilo para mim já tinha sido 
uma lição. O meu marido e o 
José Maria Rodrigues, que era 
jornalista,  colocaram o nome 
na pensão de Tiroliro. Não tí-
nhamos dinheiro para obras e 
queríamos fazer um cantinho 
para as comidas portuguesas, 
ai é que de fato começou. Meu 
marido arranjou revistas portu-
guesas e forramos aquilo tudo 
com elas. Foi aí que eu come-
cei a ficar conhecida, com as 
pessoas indo comer naquele 
recanto. Eu ganhei dinheiro 

porque o que sobrava dali, no 
outro dia , ia para a pensão co-
mercial. Tinha sempre novida-
de naquele recanto. Iam mui-
tas pessoas lá, dentre elas o 
Alberto Braga comer de graça 
e outros mais por aí, não é?... 
Ali eu comecei a me interessar 
pela colônia. Lá iam Leonardo 
Jorge, Leal Rodrigues, Gomes 
da Costa; toda essa gente co-
meçou a me conhecer ali na 
pensão. Dois anos depois eu 
vendi a pensão e abri outra na 
rua do Acre.

E.M: Por que o pseudôni-
mo “Benvinda Maria”?

BEnvinda Maria: quando 
eu era dona de pensão todos 
me chamavam de “Dona Ma-
ria”, o que eu não gostava 
nada. E quando eu dizia que 
meu nome era Benvinda eles 
então me chamavam de Ben-
vinda Maria... Tanto em Portu-
gal como no Brasil, ninguém 
conhece a Benvinda, mas 
todos conhecem a Benvinda 
mas todos conhecem a Ben-
vinda Maria!

E.M: Como aconteceu 
essa mudança de ramo para o 
Jornalismo?

BEnvinda Maria: Meu ma-
rido trabalhava para o Jornal 
“O Mundo Português”, que era 
de propriedade do Leal Rodri-
gues, do Gomes da Costa e 
do Joaquim de Carvalho, da 
Tap.  Ele era o representante 
internacional, faz cadernos em 
todas as partes do mundo. Ha-
via também o senhor Cancela, 

que tinha um jornal: “A Folha de 
Portugal” e queria que eu fosse 
para lá fazer uma coluna. Quan-
do eu disse que não poderia 
pois o meu marido estava no “O 
Mundo Português”, o homem fi-
cou tão nervoso que começou a 
se meter comigo. Acontece que 
o Real Rodrigues andava muito 
tempo a querer que eu fizesse 
uma coluna de fofocas. O meu 
marido também havia prometi-
do que eu contaria as fofocas 
para o jornal mas não com o 
meu nome, (Deus me livre, nem 
pensar nisso!...). então comecei 
a escrever a coluna como “Olho 
Mágico”. Assim, o Leal Rodri-
gues sabendo das intrigas do 
Cancela, foi pedir-lhe para não 
se meter mais comigo 
porque eu era uma 
pessoa muito bacana, 
etc e tal. Na outra 
semana, o Cancela 
ainda meteu mais o 
pau em mim, cha-
mou-me de “Che-
fona”, “Malvinda”, 
e outros nomes. 

Quando na outra se-
mana eu pego “O Mun-
do Português” e vejo no 
“Olho Mágico”, Benvinda 
Maria eu quase tive um troço. 
Liguei para o Leal Rodrigues e 
quase que o matei. E ainda falei 
que não escreveria mais. Mas 
o meu marido, quando chegou 
de viagem convenceu-me a não 
fazer isso. Continuei a escrever 
e a levar as propagandas dos 
cadernos que ele vendia em 
Portugal. Um dia eu estou no 
Jornal Mundo Português, na Av. 
Rio Branco, quando aparecem 
oficiais de justiça para fechar o 
jornal, numa quarta-feira, dia do 
aniversario do jornal. Era uma 
falência. Eu não entendia nada 
de jornal, fiquei apavorada de 
ver aqueles homens. Pergun-
taram quem era a pessoa res-
ponsável. Como lá só estava 
eu, respondi-lhe: “Sou eu!”. Eu 
fui para o juiz. Nesse mesmo 
dia lacraram o jornal que era 
no décimo segundo andar, mas 
tínhamos em baixo um quarto, 
tipo depósito. Fui para o juiz, 
falei, falei, falei, não me lembro 
o que ele disse, sinceramente, 
só sei que o juiz disse assim: 
“Bem, se a senhora fez tudo 
isso, onde é que está a procu-
ração que lhe dá estes direitos? 
Eu estava a pensar que havia 
metido o juiz no bolso, mas es-
tava enganada. Então ele me 
deu quarenta e oito horas para 
levar a procuração certo de que 
eu não tinha porcaria nenhuma 
e voltaria sem nada. Liguei para 
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que muita gente que se diz 
“professor” começou comigo, 
por exemplo o Antonio Vieira, 
o Maneca, o “Camarão” e o 
Antonio Simões. Todos come-
çaram no jornal “O Mundo Por-
tuguês” quando eu o dirigia. 
Mas, não quero dizer com isso 
que eles não têm o direito de 
se considerar jornalistas, até 
mesmo dizerem que têm mais 
conhecimento do que eu.

E.M: Quando surgiu a idéia 
de formar um Rancho Folclóri-
co para dançar em Portugal?

BEnvinda Maria: Já no 
“Portugal em Foco” eu comecei 
a sonhar em levar um rancho à 
Portugal. Havia o J. Pimenta, 
que era de Portugal, nós nos 
dávamos muito bem e eu co-
mentei que tinha vontade de 
levar um rancho para lá e ele 
disse: porque que não leva? 
“Eu tenho lá um hotel, lhe dou 
trinta dias de estadia.” Então 
eu fui à Tap apresentar o pro-
jeto ao Tomás Mutello, que era 
o diretor comercial e me disse: 
“Ah Benvinda, deixe dessas 
coisas. Isso não é trabalhar por 
Portugal. Eles querem samba 
e praia e tal...” eu sai do escri-
tório dele a chorar. Coisa que 
não era muito fácil de eu fazer. 
No caminho encontrei o Mor-
gadinho, diretor-geral, curioso 
pelo meu estado, perguntando 
o que houve e se havia morri-
do alguém... Eu disse que não, 
para ele deixar para lá. Ele pu-
xou-me pelo braço, mandou eu 
sentar e então expliquei sobre 
o projeto, que era uma coisa 
muito boa para Portugal e para 
os garotos. Fala-se muito em 
juventude, mas ninguém faz 
nada... Ele pediu que me acal-
ma-se e foi falar com Mutello. 
Quando voltou me disse que 
eu teria as quarenta passa-
gens, o que foi para mim uma 
alegria. Escolhemos o grupo 
pelos que dançavam a mais 
tempo. Fomos a Portugal com 
todo conforto, mas só dança-
mos nas inaugurações das 
obras do J. Pimenta, onde não 
havia ninguém, só como cha-
mariz, e não era aquilo que eu 
queria. Eu queria mostrar Por-
tugal para os garotos. Mostrar 
as coisas ruins, mas também 
as boas. Expliquei a situação 
para o J. Pimenta e como ele 
nos abriu as portas, ofereci fi-
car oito dias à disposição dele 
e ir a Portugal falar com o Mi-
nistro da juventude. O Ministro 
da Juventude deu a idéia de 
procurar as Câmaras e ficar 
dois dias em cada uma. Man-
damos uma cartinha para elas 
e pronto! Nos primeiros anos 
ficamos no Convento em Arou-
ca, em Albergues da Juven-
tude, nunca ficamos na rua. 
De dez anos para cá tem sido 
mais fácil. E não posso deixar 
de dizer que foi com a ajuda do 
meu marido.

E.M: A senhora assiste aos 
festivais de folclore?

BEnvinda Maria: Não 
gosto de ir a festivais. São can-
sativos para participar. 

Hoje em dia só houve-se 
falar em maconha em crack e 
nessas coisas e estes garotos 
dedicam suas vidas à dançar 
folclore. Alguns são até achin-
calhados pelos amigos. Eles 
deveriam trata-los pelo menos 
com dignidade.

E.M: É verdade que a se-
nhora não discute sobre políti-
ca e religião?

BEnvinda Maria: É ver-
dade. Eu acho que cada um 
tem direito de ter a religião que 
quiser, o partido que quiser, eu 
tenho o direito de ser fascista, 
você tem o de ser comunista, o 
outro de ser socialista... Eu me 
dou muito bem com a Neuza 
Amaral que é Judia. Respeito 
muito a religião dela e ela tem 
obrigação de respeitar a mi-
nha. Na minha casa é proibido 
terminantemente falar em reli-
gião e em política.

E.M: No seu ponto de vis-
ta, a comunidade portuguesa é 
unida ou não?

BEnvinda Maria: Eu não 

acho que a comunidade seja 
desunida. Só quem assistiu ao 
vinte e cinco de abril viu o que 
se fez pelas pessoas que aqui 
chegaram que foram quase 
quarenta mil. Eu acho que não 
houve ninguém na comunida-
de que não trabalhasse, que 
não se unisse. A comunidade 
talvez seja um pouco vaido-
sa e essa vaidade, às vezes, 
atrapalha um pouco o que se 
deve fazer. A comunidade aju-
da quando alguém pede. Hoje 
ela está mais aberta, mais mo-
derna. Nas Casas Regionais, 
antigamente, um garoto não 
tinha vez e hoje estamos com 
falta de presidente, de vice
-presidente. Se, há vinte anos 
atrás, os líderes da comunida-
de deixassem entrar os jovens 
para a diretoria, ele teria hoje 
cinquenta anos, teria casado 
com um menina das associa-
ções, feito a sua vida e teria 
renovado. Mas não! Quando 
eu entrei para comunidade foi 
uma revolução.

E.M: A senhora participa da 
diretoria de alguma Casa Re-
gional?

BEnvinda Maria: Eu não 
sou diretora, nunca fui e nun-
ca serei diretora de nenhuma 
Casa Regional. Se me pergun-
tarem se eu tenho convites, eu 
tenho muitos.

E.M: Qual a sua visão so-
bre os jovens nas diretorias 
das Casas Regionais?

BEnvinda Maria: Antiga-

mente não deixavam entrar os 
jovens, mas eles hoje também 
se acomodaram. Já tenho pe-
dido para várias pessoas para 
serem diretoras de certas ca-
sas que frequentam, pessoas 
da própria região e a resposta 
que você houve é: “eu não te-
nho tempo para isso”. Como 
é que eles querem estar nas 
casas, mandar, se não querem 
trabalhar para elas? As pesso-
as têm que entrar como alguma 
coisa e ir subindo. Qualquer jo-
vem, entrar como presidente de 
uma casa é impossível. Existe 
um caminho a seguir. Existe o 
departamento da Juventude, 
mas por falta de jovens muito 
pouco é feio. Meu filho fazia a 
“Corrida dos Descobrimentos” 

no dia 22 de abril. Só realizou 
duas vezes e não houve mais 
devido a mil e um problemas. 
Uma pessoa sozinha não pode 
fazer muito e a Federação nem 
sempre pode ajudar, pois as re-
alizações dão muita despesa. 
É preciso buscar patrocínios. E 
para isso precisa-se de gente 
para mobilizar.

E.M: Qual sua opinião so-
bre a distribuição de troféus 
que vários radialistas realizam 
todos os anos?

BEnvinda Maria: Acho 
uma verdadeira palhaçada. 
Seria muito mais honesto, já 
que são eles que compram e 
pagam os troféus, que os en-
tregassem a quem muito bem 
entendesse e ninguém teria 
nada com isso; agora, essa 
coisa de jurados é o fim!... Eu 
até já fui distinguida com um 
desses troféus que andam por 
ai mas, sinceramente, não tive 
coragem de comparecer para 
recebe-lo. Todos querem imi-
tar uma pessoa que é inimitá-
vel: o saudoso Lima Abreu. Os 
concursos que ele realizava 
tinham dignidade.

E.M: Você acha que as radia-
listas trabalham pela comunidade?

BEnvinda Maria: Se tra-

balhar pela comunidade é di-
vulgar as festas das Associa-
ções, todos trabalham. Mas eu 
não penso assim... Trabalhar 
pela comunidade é ir mais 
além, como por exemplo, o 
Maneca que, que por vários 
anos, mandou a Portugal di-
versos emigrantes portugue-
ses que não iam à sua terra 
natal há mais de trinta anos. 
Isto é um trabalho! Outros vão 
às Casas Regionais e ajudam 
a fazer leilões, levam muita 
gente para prestigiar as festas, 
enfim, fazem alguma coisa!... 
Ter um programa de rádio é 
como outro negócio qualquer 
que se goste de fazer; se há 
patrocinador, o programa está 
no ar. Se não há, fecham-se as 
portas, ou seja, sai do ar!

E.M: Como a senhora viu 
as eleições para o Conselho 
das Comunidades?

BEnvinda Maria: Ninguém 
lutou a favor do Conselho, foi 
tudo contra  o Gomes da Cos-
ta. Ele aconselhou ao senhor 
secretário para que o Conse-
lho fosse escolhido, votado nas 
Casas Regionais, porque afi-
nal, são elas que trabalham e 
lutam, mas o secretário não foi 
dessa opinião. Eles então fo-
ram contra o Gomes da Costa. 
Não é por ai! Se eles querem 
derrubá-lo então trabalhem, fa-
çam bonito e depois vão para 
as eleições. 

Hoje chegam ao Consu-
lado pessoas perguntando 
onde é que se inscrevem para 
as aposentadorias, devido a 
informações dadas erradas. 
O Conselho é consultivo, vai 
ser empossado em setembro 
mas, só daqui a quatro anos, 

terão outra reu-
nião. Você acha 
que isso vai dar 
em alguma coi-
sa?

Quem esta-
va a trabalhar é 
quem vai conti-

nuar trabalhando. Eu sou muito 
honesta. O que esses meninos 
novos aí fizeram com o Dr. Go-
mes da Costa não tinham o di-
reito de fazer. Se você me per-
guntar se o Gomes da Costa 
tem qualquer coisa errada, eu 
digo: “Tem”, mas o que ele faz 
de certo e de bom compensa 
aquilo que ele faz de mal. En-
tão, porque esses meninos não 
chegam perto do Gomes da 
Costa e dizem: “Nós queremos 
trabalhar, dê-nos trabalho!”.

E.M: Qual é, na sua opinião, 
a pessoa que defende e divul-
ga mais Portugal no Brasil?

BEnvinda Maria: Para de-
fender Portugal não há pessoa 
como o Dr. Antônio Gomes da 
Costa. Vocês já devem ter per-
cebido que, quando qualquer 
Jornal brasileiro ataca Portu-
gal só uma voz se levanta, e 
responde: é a do Dr. Gomes 
da Costa. Quanto a divulgar, 
podem dizer o que quiserem, 
mas não as associações Por-
tuguesas que mais divulgam 
Portugal. A bem da verdade, 
Portugal, hoje não é só “Galo 
de Barcelos” e folclore.

Mas, também, não deixa 

de ser verdade que o governo 
português não ajuda as Casas 
Regionais para que elas pos-
sam colocar outras festividades 
que atraíam os jovens que não 
gostam de dançar folclore, ou 
melhor que gostem de outras 
atividades como o esporte, pe-
ças de teatro português, enfim, 
há muita coisa que se podia 
fazer nas Casas Regionais en-
tre atividades culturais, sociais 
e desportivas. Mas, tudo isso 
custa dinheiro... Só este ano. 
O governo português deu uma 
ajudazinha para que se pudes-
se realizar o Campeonato de 
Futebol de salão entre as Ca-
sas Regionais Portuguesas. 
Aliás, não podemos esquecer 
que esse Campeonato já se re-
aliza há 23 anos.

E.M: Dizem seu lema é “Os 
cães ladram e a caravana pas-
sa”, por que?

BEnvinda Maria: Eu 
sempre fui uma pessoa mui-

to polêmica e a inveja é 

uma coisa que ninguém pode 
esconder. Já falaram muito de 
mim e até me chamaram anal-
fabeta, cozinheira, galinheira, 
enfim, diziam uma série de 
coisas. E diante de tudo isso 
eu somente ria, achava gra-
ça porque foi esse jeito de ser 
que aprendi da minha mãe. 
Ela me ensinou que “só se 
atiram pedras em árvores que 
dão bons frutos”. Assim, ainda 
hoje eu meço o meu alto astral 
por aquilo que falam de mim e 
sempre digo: “falem mal, mas 
falem de mim... Os cães ladram 
e a caravana passa...”.

E.M: Qual foi sua maior fe-
licidade?

BEnvinda Maria: Ter meu 
filho, Joaquim Felipe Marques 
Mendes.

E.M: A senhora tem alguma 
superstição?

BEnvinda Maria: Supers-
tição não, mas, não penso mui-
ta coisa na terça-feira. 

E.M: Qual a sua maior virtude?
BEnvinda Maria: Talvez 

a minha maior virtude seja eu 
não pensar só em mim.

E.M: E o seu maior defeito?
BEnvinda Maria: Dizer 

aquilo que tenho que dizer.
E.M: O que costuma fazer 

nas horas de lazer?
BEnvinda Maria: A minha 

família é muito bonita, é maravi-
lhosa! Somos seis e nos damos 
muito bem. O meu marido me 
apoia muito; Joaquim Felipe, 
meu filho, nem se fala!... É ele 
quem organiza o Campeonato 
de Futebol de Salão entre ou-
tros eventos; a Leila, sua espo-
sa, também já ajuda e é ela que, 
ultimamente, tem tomado conta 
das moças que fazem parte do 
Rancho Folclórico Português do 
Rio de Janeiro, que é uma tare-
fa que dá muito trabalho. Meu 
neto  Felipe e  a minha netinha 
Mariana fica atenta a tudo e não 
tenho dúvidas de que, ao seu 
tempo e à sua maneira, vai ser 
uma “Benvinda Maria”!

E.M: Qual mensagem a 
senhora deixaria para nossos 
leitores?

BEnvinda Maria: Não 
estou fazendo demagogia 
nenhuma, mas que os leito-
res te ajudem a manter a re-
vista, porque é uma cachaça 
que nós começamos a fazer, 
não é vaidade. Cada pessoa 
que vem ao mundo traz uma 
missão a cumprir. E dessas 
missões há umas das mais 
fáceis e a de ter uma revista 
e uma das mais difíceis, por 
isso vocês precisam tanto de 
ajuda, quanto eu tive e como 
ainda tenho. Se as pessoas 
deixarem de me ajudar eu não 
posso sair com o meu jornal. 
Não é dar esmola. A própria 
publicidade pode ser descon-
tada no imposto de renda. As 
pessoas tem que compreen-
der que ninguém tem um jor-
nal, uma revista ou uma casa 
comercial por vaidade. É um 
trabalho, é uma empresa com 
despesas como outra qual-
quer. Se há vinte e cinco anos, 
alguém me dissesse que eu 
teria um jornal, eu ia dizer que 
estava todo mundo doido. A 
própria publicidade é paga 
pelo imposto de renda. Então, 
não custa nada as pessoas 
compreenderem que Portugal 
a cada dia, precisa ser mais 
divulgado, a imigração está a 
acabar. Vamos manter o espi-
rito dos garotos! Uma revista 
com um ano ou seis meses, se 
estiver em um consultório ou 
no banheiro você pega, olha 
e lê. Falou “Portugal” já está 
dando publicidade, não é ver-
dade? Essas coisas precisam 
ser feitas. Os americanos, a 
primeira coisa que eles fazem 
quando vão abrir qualquer 
negócio, tiram quarenta por 
cento para publicidade. Diga a 
verdade, um anúncio por mês, 
o que que custa? Alguns di-
zem que é contenção de des-
pesas. Ora, se não pode dar 
cem, dê cinquenta, mas dê! 
O importante é a parceria, é 
estar junto. Hoje, na comuni-
dade portuguesa, eu não sei 
se existe mais brasileiros ou 
portugueses. Então tem que 
se falar de Portugal quando se 
deita, quando se levanta, mos-
trar isso aos nossos filhos. O 
que eu digo é que, hoje, para 
manter uma revista tem que 
ser uma heroína.
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CONSEQUÊNCIAS DA CRISE
do lado português, até alen-
tadores na primeira década 
do século. Nenhum dos dois 
países apresenta condições 
de reverter uma queda que 
se acentuou nos últimos anos 
tanto no comércio bilateral 
como na área de capitais.

Infelizmente, não é apenas 
nos domínios econômico e fi-
nanceiro que as relações luso
-brasileiras estão enfraqueci-
das. Também noutras áreas, 
como no quadrante cultural e 
no intercâmbio universitário, o 
movimento é cada vez menor 
e as iniciativas escasseiam. 
Ainda tudo se agrava quan-
do às dificuldades da atual 
conjuntura acrescem medi-
das infelizes, como a que foi 
há pouco tomada com a in-
terrupção das matrículas em 
universidades portuguesas de 
estudantes brasileiros benefi-
ciados por bolsas de estudo 
em cursos superiores. Para 
assegurar o benefício do go-
verno, esses bolsistas tiveram 
de fazer opção por escolas de 
outros países.

No campo editorial, as di-
ficuldades também são imen-
sas e no intercâmbio desporti-
vo pouco se tem realizado. 

Não há dúvida que a falta 
de recursos financeiros e a 
crise estão a afetar um qua-
dro de relações que deveria 
ser bem maior em todas as 
áreas. E será.

 A. Gomes da Costa 

As relações luso-brasi-
leiras, no plano econômico 
estão a ressentir-se, como é 
inevitável, das dificuldades 
que os dois países atraves-
sam. Depois do desaire de 
alguns investimentos recí-
procos – sobretudo na área 
financeira e nas telecomuni-
cações – o próprio comércio 
bilateral está a repercutir as 
consequências da crise e no 
ano passado o volume des-
se comércio já não chegou 
a 1,8 bilhões de dólares: fi-
camos nos vinhos e azeites, 
de lá para cá, e no petróleo e 
açúcar, de cá para lá e pouco 
mais.

Na atual conjuntura não 
se vislumbram perspectivas 
para que o volume das tran-
sações aumente: o Brasil 
está a atravessar uma crise 
medonha, como não se via 
há muitos anos, e Portugal, 
com o novo Governo, procu-
ra conter os desequilíbrios do 
Orçamento, enquadrar-se no 
rigor das regras comunitárias, 
combater o desemprego e re-
tomar o crescimento.

Com tantos problemas e 
desafios a afetar a situação 
econômica e financeira dos 
dois países e a preocupar os 
governos, não se pode es-
perar, a curto prazo, que al-
cance novos patamares o in-
tercâmbio comercial entre os 
dois países. E, muito menos, 
que se retomem os fluxos 
de investimento que foram, 

A taxa de desemprego mante-
ve-se em Janeiro nos 12,2%, 
inalterada , indicam as esti-
mativas provisórias divulgadas  
Instituto Nacional de Estatística 
. A estimativa da população de-
sempregada entre os 15 e os 
74 anos, que já considera valo-
res ajustados de sazonalidade, 
foi de 619,5 mil , o que significa 
um decréscimo de 0,2% face 
ao valor definitivo obtido para 
Dezembro de 2015. Em Janei-
ro de 2016 registou-se um de-
créscimo mensal na população 

desempregada de mulheres 
(0,3% e 1100 pessoas) e de 
jovens (1,0% e mil pessoas), 
mantendo-se os valores rela-
tivos a homens e adultos pra-
ticamente inalterados. A taxa 
de desemprego dos jovens 
situou-se em 29,9%, uma di-
minuição de 0,2 pontos per-
centuais face ao mês anterior. 
Quanto à população empre-
gada em Janeiro, a estimativa 
provisória do INE aponta para 
as 4.477,6 mil pessoas, menos 
0,1% do que em Dezembro de 

Taxa de desemprego; 12,2% em Janeiro

Entre 70 companhias aé-
reas, a portuguesa é uma das 
que mais comentários positi-
vos receberam dos passagei-
ros nas redes sociais. A TAP 
é a quarta companhia aérea 
“mais amada” do mundo nas 
redes sociais, de acordo com 
um estudo realizado nos EUA 
que analisou 1,3 milhões de 
tweets durante o período entre 
o Dia de Ação de Graças e o 
Natal, a época mais stressan-
te do ano para viajar de avião. 
À frente da TAP, na alçada 
de um consórcio privado de 
que fazem parte a empresa 
Azul, liderada por David Ne-
eleman e pelo grupo HPGB, 
representado pelo empresá-
rio Humberto Pedrosa, estão 
apenas a Korean Airlines, a 
companhia de charters cana-
diana Air North e a low-cost 
alemã TUIfly. O ranking das 

TAP é a Quarta Companhia mais amada do Mundo

companhias aéreas “menos 
amadas” pelos passageiros é 
liderado precisamente por três 
empresas dos EUA - Spirit Air-
lines, Frontier Airlines e Ame-
rican Airlines. “As companhias 
norte--americanas estiveram, 
nos últimos anos, a dormir no 

que diz respeito à qualidade 
do serviço. Isto numa altura 
em que os lucros batem recor-
des.” O estudo, cujas conclu-
sões foram agora publicadas 
pela revista norte-americana 
Fortune, foi realizado pela 
agência de marketing Fractl 

a partir de amostragens dos 
diálogos eletrônicos entre os 
clientes e as companhias. A 
análise, que avaliou a capaci-
dade de resposta de um total 
de 70 companhias aéreas de 
todo o mundo, foi feita através 
de um “algoritmo sentimental”, 
que mede o grau de satisfação 
dos passageiros, através de 
palavras com conotações po-
sitivas ou negativas trocadas 
nas redes sociais. Por exem-
plo, o conforto - ou a falta dele 
- é uma das grandes preocu-
pações dos passageiros e a 
palavra “lugar” aparece 5286 
vezes nos tweets. A TAP tem 
mais de 900 mil seguidores 
no Facebook, no Twitter conta 
com mais de 30 mil fãs, en-
quanto no Instagram o núme-
ro de fãs da companhia aérea 
portuguesa já ultrapassou os 
65 mil e no LinkedIn os 40 mil.

Aeroporto do Porto é a principal aposta da Transavia para 2016

Associação Empresarial de 
Portugal realiza uma missão 
empresarial a Cuba, que conta 
com 11 empresas, para procu-
rar oportunidades numa econo-
mia que se espera que ganhe 

Empresas Portuguesas vão a Cuba antecipando 
o fim do embargo americano

dinamismo com o eventual fim 
do levantamento do embargo 
norte-americano. A comitiva é 
composta por empresas liga-
das ao setor da construção, 
com os representantes em-

Portugueses poupam 
14 Milhões em Medicamentos 

presariais a terem em Havana 
várias reuniões e contatos insti-
tucionais, o que acontece antes 
da visita histórica do Presidente 
dos Estados Unidos da Améri-
ca, Barack Obama, a Cuba, 
marcada para 21 e 22 de Mar-
ço. “A nossa opção foi chegar 
o mais cedo e o mais depressa 
possível, aproveitando para re-
forçar o relacionamento econó-
mico bilateral. No dia em que os 
EUA, levantarem o embargo, 
cairá o último muro da Guerra 
Fria. E o livre comércio inter-
nacional, Portugal incluído, ga-
nhará com isso”, afirmou o pre-
sidente da AEP, Paulo Nunes 
de Almeida, citado no comuni-
cado. O objetivo desta missão 
empresarial portuguesa é pre-
cisamente começar a preparar 
esse momento para intensificar 

as relações comerciais e numa 
altura em que o Governo cuba-
no se mostra mais receptivo à 
iniciativa privada e investimen-
to estrangeiro.                                                                                                                                    

A AEP considera que Por-
tugal tem várias empresas e 
setores em condições de entrar 
naquele país, de materiais de 
construção, energias renová-
veis, agro-indústria, moldes, 
tratamento de resíduos, têxteis, 
calçado, turismo e ainda equi-
pamento médico hospitalar.                                                                                                                                    
Segundo a AEP, que cita dados 
da Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portu-
gal , em 2015 Portugal expor-
tou 45,9 milhões de euros para 
Cuba, sendo que as importa-
ções foram de 26,8 milhões de 
euros, numa balança comercial 
favorável para Portugal.

Os portugueses vão pou-
par este ano 14 milhões de eu-
ros com a redução dos preços 
dos medicamentos imposta ao 
setor farmacêutico. Do lado 
do Estado, as poupanças che-
gam aos 68 milhões de euros. 
Os números foram comunica-
dos pelo Infarmed a Bruxelas 
e constam do último relatório 
de avaliação da Comissão Eu-
ropeia a Portugal. O documen-
to diz  ainda que o preço mé-
dio dos genéricos caiu de 15,5 
euros para perto de 7,2 euros 
nos últimos  anos. Entre 2010 
e o ano passado, o preço dos 
medicamentos em geral sofreu 
uma queda de 27,4%: de 16,8 

euros para 12,2 euros. Bruxe-
las critica, contudo, o fato de 
os medicamentos genéricos 
chegarem pouco a casa dos 
portugueses e recomenda me-
didas adicionais para que isso 
se altere. A poupança para o 
Estado e para os portugueses 
representa um rombo de 82 
milhões de euros na indústria 
farmacêutica e no negócio das 
farmácias, que já manifesta-
ram preocupação em relação 
a estas previsões. O setor, 
com margens cada vez mais 
reduzidas, atravessa uma fase 
difícil, com uma em cada cinco 
farmácias em situação de in-
solvência. 

Nem só pela instalação 
de bases num determinado 
aeroporto se pode aferir a im-
portância que este tem para a 
operação de uma companhia 
aérea. Para a Transavia, a 
companhia lowcost que re-
sultou da fusão entre a KLM 
e a Air France, o aeroporto 
do Porto é “um dos mais im-
portantes de toda a rede” e 
aquele onde a transportadora 
mais aumenta frequências e 
deposita esperanças de cres-
cimento. “É o único aeroporto 
onde mantemos uma rota não 
doméstica a ligação Porto-
Funchal e vai ser aquele que, 
a partir de 9 de Maio, vai ter o 
maior número de frequências 
numa mesma rota em toda a 
rede: 4 ligações diárias entre 
Porto e Orly”. “Não encontra 
mais nenhum caso destes em 

toda a rede da companhia”, 
disse a nova presidente exe-
cutiva da Transavia França, 
Nathalie Stubler.

Mesmo assim, e apesar 
dos objetivos ambiciosos de 
crescer em 30%, este ano, o 
número de passageiros trans-
portados de e para aeroportos 
portugueses, não há nenhuma 
previsão para instalar uma base 
em território nacional. “A opção 
que tomámos para instalar 
uma base fora dos nossos mer-
cados, França e Holanda, foi 
em Munique. Não temos mais 
nenhuma prevista para fora 
dos nossos territórios”, afirmou 
a CEO, acrescentando que, 
quando as coisas mudarem, os 
aeroportos portugueses serão 
sempre uma boa hipótese de 
análise “porque Portugal é o 
segundo mercado mais impor-

tante para toda a rede Transa-
via, e o primeiro mercado para 
a Transavia França”. Durante o 
ano de 2015 Portugal garantiu 
mais de 10% dos 11 milhões 
de passageiros transportados 
e os objetivos para 2016 estão 
já fixados.                                                                                                                                 

As ofertas da Transavia 
para os aeroportos nacio-
nais vão passar das atuais 
17 para 24 rotas, e o aero-
porto Francisco Sá Carneiro 

vai ser aquele que oferece o 
maior número de frequências 
em toda a rede: não haverá 
mais nenhum caso a oferecer 
4 ligações diárias como a que 
vai surgir entre Porto e Orly.                                                                              
As novas ligações que a Tran-
savia vai oferecer a partir de e 
para aeroportos nacionais são 
as rotas Munique-Porto, Muni-
que-Faro e Munique-Lisboa, e 
ainda as rotas Faro-Lyon, Lis-
boa-Lyon e Nantes-Faro. 

2015. A taxa de emprego em 
Janeiro recuou 0,2 % face a 

Dezembro de 2015, situando-
se em 57,2%.

INE confirma crescimento 
de 1,5% do PIB

O Produto Interno Bruto au-
mentou 1,5% no ano passado, 
ainda assim, ligeiramente abai-
xo das previsões oficiais do an-
terior Governo e do Banco de 
Portugal. Em 2014, tinha cres-
cido 0,9%. Os dados foram re-
velados pelo INE e revela que 
a economia cresceu 0,2% no 
último trimestre de 2015.

O consumo privado voltou 
a impulsionar o crescimento 
da economia nacional, subin-
do 2,6% em relação a 2014. 
As compras de bens dura-
douros aumentaram 11,4% e 
atingiram o maior valor desde 
2010.

Já os gastos das adminis-

trações públicas aumentaram 
0,8%, naquela que foi o pri-
meiro valor positivo registado 
desde 2009.

O investimento aumen-
tou 3,6%, abaixo dos 5,5% de 
2014. No entanto, olhando só 
para a formação bruta de capi-
tal fixo  e descontando as aqui-
sições líquidas de cessões de 
objetos de valo, o aumento foi 
de 3,7% e significa o melhor re-
sultado desde o ano 2000.

As exportações aumen-
taram 5,1%, mais do que no 
ano anterior, mas a procura 
externa continuo a retirar valor 
ao PIB, já que as importações 
cresceram 7,3%. 
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Política

Em entrevista publicada 
pelo jornal “Público”, o mi-
nistro afirma que a lei do Or-
çamento do Estado reforça a 
autonomia das instituições de 
ensino superior e defende que 
esta é “a única forma de facili-
tar o emprego científico e o re-
juvenescimento dos quadros” 
de docentes e investigadores.                                                                                                                                

Em questão está a norma 
que permite às instituições 
fazer contratações até ao li-
mite máximo do valor mais 
alto gasto com pessoal num 
dos últimos 3 anos. Nos últi-

Cavaco Recusa Voltar a Belém 
Para ser Condecorado

Cavaco Silva não quer 
voltar a Belém depois de 
Marcelo Rebelo de Sousa 
tomar posse como Presi-
dente da República, no dia 
9, no Parlamento. O proto-
colo terá proposto a Cava-
co que a sua condecoração 
como ex-PR fosse feita em 
Belém - onde Marcelo re-
gressa depois da tomada de 
posse para um almoço com 
individualidades do país, 
entre os quais os presiden-
tes dos tribunais superiores.                                                                                                                                      

Cartaz autorizado por 
Catarina Martins foi criticado 
pela Igreja, PSD, CDS e até 
por dirigentes bloquistas.                                                                                                                
A Bloquista assume que o 
cartaz com a frase “Jesus 
também tinha dois pais” foi 
“um erro” porque “não foi 
compreendido”. À entrada 
para o encerramento do 13º 
Congresso da CGTP, a co-
ordenada do Bloco de Es-
querda assumiu, tal como 
o DN revelou , que deu luz 
verde ao polêmico cartaz. 
“Tudo o que passa pelo Blo-
co de Esquerda, passa pela 
direção e por mim”, afirmou.                                                                                                               
Catarina Martins explicou 
que o objetivo do BE era 
“assinalar uma conquista 
muito importante no campo 
da igualdade. Uma das for-
mas de o fazer foi a tradu-
ção de um ‘slogan’ do movi-
mento internacional cristão 
pela igualdade”. E adian-

tou: “Não foi compreendido 
e como não foi compreen-
dido é um erro”.  O cartaz 
foi criticado por PSD e CDS 
e pela Conferência Epis-
copal, que o considerou 
uma “afronta aos crentes”. 
Também houve objeções 
internas. Francisco Louçã 
e Mariana Martins foram 2 
dos rostos do BE que con-
testaram o cartaz aprova-
do por Catarina Martins.                                                                               
Na sexta-feira à noite, o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa 
também condenou o cartaz, 
considerando que represen-
ta uma mentira “que des-
qualifica quem a propaga”.                                                                                                              
Catarina Martins viu e não 
se opôs à imagem para par-
tilha na internet - concebida 
a pensar num público mais 
jovem e menos conserva-
dor -, que ninguém no par-
tido esperava que tivesse 
provocado tanta celeuma.

O cartaz foi um erro, 
assume Catarina Martins

“Do lado do PS, esta-
mos não só empenhados 
em desenvolver este man-
dato, de forma a cumprir 
integralmente o programa 
do Governo aprovado pelo 
parlamento, como estamos 
empenhados em cumprir 
um novo mandato, assim o 
eleitorado nos de a confian-
ça “.Santos Silva comen-
tava assim as declarações 
da candidata à liderança do 
CDS-PP, Assunção Cristas, 
que em entrevista ao jornal 
‘Público’ assumiu a possibi-
lidade de o CDS-PP formar 
um governo com PSD e PS, 
mas sem António Costa.                                                     
“Compreendo todas as de-

Governo Empenhado em Conquistar Novo Mandato
clarações que a deputada 
Assunção Cristas entenda 
fazer. Mas há um Gover-
no constituído em Portugal, 
que tem um programa que 
é claro, tem um apoio par-
lamentar maioritário que 
também é claro, e esse 
apoio é desenvolvido no 
horizonte da legislatura”, 
disse o ministro socialista.                                                                                                      
Santos Silva acrescentou 
que “em 2019, em função 
dos resultados das elei-
ções que decorrerão en-
tão, logo se verá como se 
constituirá o novo Governo”.                                                                                    
Questionado também sobre 
as declarações de Assunção 
Cristas, o ex-primeiro-mi-

nistro Pedro Passos Coelho 
afirmou hoje que “o PSD 
estará preparado para go-
vernar” e recusou “especu-
lar” sobre “qualquer solu-

Salário do ex-primeiro-
ministro baixou mil euros, 
deixou de andar com se-
gurança e tem mais tempo 
para a família. Chega à São 
Caetano antes das 08h30, 
lê jornais no percurso casa-
sede do PSD e, por vezes, 
os almoços são reuniões.                                                                                                                                     
O pin na lapela, com a ban-
deira de Portugal, é o mesmo, 
mas a rotina - quando não há 
Parlamento nem ações inter-
nas do partido - é diferente da 
de primeiro-ministro. Já não 
há protocolos que atrapalhem 
as saídas para o trabalho. 
O batalhão de seguranças 
como primeiro-ministro foi re-
duzido a zero. O presidente 
do PSD tinha direito a uma 
equipe de seguranças do cor-
po de segurança pessoal da 
PSP  durante um ano, mas 
optou por não ter guarda-cos-
tas. “É destemido, não é fã do 
contato popular, mas nunca 
foi psicótico da segurança”.                                                                                                          

Passos Dispensa Segurança, Ganha Menos e Almoça a Trabalhar

Para voltar ao seu gabinete, 
na oposição, o presidente do 
PSD teve de desalojar o vi-
ce-presidente Marco António 
Costa, que ocupava a cadei-
ra enquanto o líder estava no 
governo. É ali que Passos re-
cebe pessoas. Muitas vezes 
o almoço é feito na própria 
sede e, outras, é aproveita-

do para reuniões de trabalho.                                                                                                       
Há rotinas fixas: a reunião da 
comissão política permanen-
te, acontece por norma todas 
as terças-feiras. E mesmo 
fora da sede há  hábitos: as 
tardes de quarta e quinta-fei-
ra e as manhãs de sexta-feira 
são passadas no Parlamen-
to - a cumprir as funções de 

deputado. Passos é um ins-
titucionalista. Daí que faça 
gala de não faltar, embora 
não deixe de fazer o traba-
lho político normal de líder da 
oposição.     A vida de Passos 
está longe de ser monótona. 
No seu gabinete, Passos tem 
uma equipe próxima, à qual 
não impõe reuniões fixas. 
Sempre que precisa de um 
dos seus homens, chama-o.                                                                                   
Outra mudança na vida de 
Passos face a primeiro-minis-
tro é o salário. Recebe menos 
mil euros brutos, mas mais 
668 euros do que os restan-
tes deputados. O PSD paga 
a Passos “um complemento 
salarial destinado a perfazer 
a diferença entre a remune-
ração de deputado e a equi-
valente à de vice-primeiro-mi-
nistro”. Ou seja: recebe 4012 
euros brutos, eram 5016 
como primeiro-ministro e 
3444 se ficasse apenas com 
o de deputado.

Ministro :Universidades Podem Contratar Cerca de 500 Pessoas

ção que esteja relacionada 
com alguma crise que seja 
suscitada pelo fato de os 
partidos da maioria não se 
entenderam”.

blemas de organização já 
que Marcelo vai estar, de-
pois do almoço em Belém, 
numa cerimônia na Mesqui-
ta de Lisboa. Segue  depois 
para a  Ajuda, onde o novo 
PR irá cumprimentar o cor-
po diplomático. Ao início da 
noite, estará na Praça do 
Município para um concerto 
dedicado à juventude, com 
José Cid, Paulo de Carva-
lho, Mariza, Anselmo Ralph 
e Pedro Abrunhosa, entre 
outros artistas.

     Cavaco não aceitou e a 
condecoração vai mesmo 

ser feita no Palácio da Aju-
da - o que cria alguns pro-

mos quatro anos, segundo o 
ministro, cerca de 1.100 do-
centes abandonaram o ensino 
superior. “Devíamos estar hoje 
a pensar em duplicar esses 
números durante a legislatu-
ra, ou seja, em introduzir pelo 
menos mais 2.000 investiga-
dores e docentes no sistema 
de ciência e ensino superior”, 
declarou o governante, assu-
mindo a ambição de ver os or-
çamentos reforçados em “pelo 
menos 200 milhões de euros, 
no prazo da legislatura”. Ma-
nuel Heitor assinala na entre-

vista que nas universidades 
portuguesas só 70% do corpo 
docente tem doutoramento, 
quando “um sistema normal 
tem 100%”. Nos politécnicos, 
a percentagem é de 30%. O 
ministro tenciona também fle-
xibilizar o emprego científico 
assim que o orçamento for 
definitivamente aprovado, pro-
movendo contratos intermé-
dios com vários escalões: “O 
investigador FCT vai evoluir 
para contratos mais flexíveis, 
deve haver vários tipos de 
contratos”.

Luís Montenegro diz que Governo 
quer ser “dono disto tudo”

O líder da bancada social-
democrata, Luís Montenegro, 
acusou António Costa de 
querer “mandar” no Banco de 
Portugal.  

Para Montenegro, este é 
apenas um dos ponto de uma 
estratégia maior: PS, Gover-
no e parceiros parlamentares 
querem ser os “donos disto 
tudo”.

 “António Costa e os seus 
apoiantes – e o próprio PS 
– estão a indiciar a vários ní-
veis que se querem transfor-
mar mesmo nos ‘donos disto 
tudo’. Quiseram governar, 
depois de terem perdido as 
eleições. Estão a tomar de as-
salto o aparelho do Estado, é 
para mudar a bem ou a mal”, 
afirmou.

Montenegro chegou assim 
ao Banco de Portugal, re-
cordando as declarações de 
António Costa, que, acusou 
o governador do organismo, 

Carlos Costa, de irresponsa-
bilidade no caso dos lesados 
do BES. Para o líder parla-
mentar do PSD, este foi um 
“ataque vergonhoso e despu-
dorado” que está “em marcha 
contra o Banco de Portugal”.

“Primeiro-ministro, minis-
tro das Finanças, líder par-
lamentar do PS, estão todos 
a tocar a mesma música, to-
dos a perder a vergonha e a 
querer trazer de volta a Por-
tugal os temos de asfixia e da 
claustrofobia democrática“, 
afirmou.

“É uma vergonha” e “é ile-
gítimo que o PS e o dr. António 
Costa queiram mandar no Ban-
co de Portugal. Não se pode 
condicionar, interferir, nem que-
rer, objetivamente, pressionar” 
o regulador. Ou “mudar para 
poder mandar no Banco de 
Portugal. É isso que o dr. Antó-
nio Costa quer fazer no Banco 
de Portugal”, acrescentou.
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Fim de semana movimentado na Casa do minho
A diretoria da Casa do 

Minho preparou um fim de 
semana com muita atração 
e qualidade para seus as-
sociados e amigos. No sá-
bado dia 27 foi realizada a 
inauguração da Escola de 
Música de Cartaxo. O even-
to foi realizado no Salão 
Nobre da Casa do Minho 
com a presença de direto-
res e músicos da Academia 
de Música de Cartaxo ago-

ra situada na casa do Minho 
do Rio de Janeiro no Cos-
me velho.

O evento contou com 
a atuação fantástica dos 
professores de música de 
diversos instrumentos e es-
tilos. A escola oferece aulas 
de vários instrumentos, de 
canto coral, composição, 
musicalização, entre outras.

A organização do evento 
agradece especialmente ao  
presidente da casa do Mi-
nho Agostinho dos Santos 
e ao Sr. Casemiro Ferreira. 
Como sempre a diretoria da 
Casa do Minho inovando 
e apoiando as boas inicia-
tivas que visam divulgar o 
trabalho destes jovens mú-
sicos.

Foi uma noite memorá-
vel, como sempre o Presi-
dente da Casa do Minho 
Agostinho dos santos dan-
do um show de hospitali-
dade aos seus convidados. 
Dando sequência a pro-
gramação no domingo dia 
28 com início às 12 horas 

foi realizada a tradicional 
Domingueira Minhota que 
teve como atração principal 
o Rancho de Veteranos da 
Casa do Minho. Mais uma 
vez nossos veteranos dan-
do um show de experiência 
e competência ao som da 
música das concertinas à 
moda de Ponte de Lima e 
realizando uma belíssima 
apresentação do folclore 
minhoto. Parabéns a todos 
pelo belíssimo espetáculo 
proporcionado ao público 
presente. Animando a Do-
mingueira Minhota o Trio 
Josevaldo. Não podemos 
deixar de falar da maravi-
lhosa gastronomia minhota 
que ofereceu aos presentes 
um almoço super capricha-
do com direito a churrasco, 
arroz de bacalhau e feijão 
branco. Na oportunidade o 
Presidente Minhoto Agosti-
nho dos Santos parabeni-
zou aos componentes do 
Rancho Minhoto pelo lindo 
espetáculo realizado na Do-
mingueira.

Durante a 
dominguei-
ra Minhota 
o presidente 
Agostinho dos 
Santos homena-
geou a Senhora 
Requelinda que 
completou 88 
anos e recebeu 
um diploma da 
Casa do Minho 
entregue pelo 
vice-presidente 
Casimiro Fer-
reira

O Rancho Fol-
clórico de vete-
ranos Maria da 
Fonte, quando 
homenageava 
a aniversariante 
do dia Dona 
Requelinda 
com um show 
de palmas e 
carinho  

Prestigiando o domingo festivo na Casa do Minho, Felipe Mendes, 
Dona Lourdes Ramalhoto, seu filho Luiz Ramalhoto e esposa Maria 
Elena e o casal Roseni Blanc e esposo Luiz Pires (pezinho)

Num registro especial a aniversariante do dia senhora Requelinda 
de 88 anos envolvida pelo carinho dos seus familiares   

Grupo Rio & 
Choro: Bianca 
Silva no trum-

pete, Fausto 
Maniçoba 

pandeiro, Vi-
cente Miranda 

violão, Joice 
Belo cava-

quinho, Felix 
Fraga violino

Trio de Tango Mariana Mariana Boni Fatte e o cantor; saxofone 
Daniel Santos e o Cesar Rebechi

Mesa do presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos, o 
vice presidente Casimiro Ferreira e esposa, Lucia, o ex-presidente 
Joaquim Fernandes, Felipe Mendes do Jornal Portugal em Foco e  
Cesar,Americo, Fernandes,representando o subprefeito da zonal sul 
Bruno Ramos

Momento da apresentação do Rancho Folclórico de veteranos, 
Maria da Fonte durante a domingueira Minhota

Av. Marechal Floriano, 185 – Fone: PABX (21) 2263-6382
Fax: (21) 2253-7265 – Rio de Janeiro-RJ

Conselho Deliberativo
 
                                   Nos termos do art. 43 do Estatuto Social, convoco os Senhores Membros 
do Conselho Deliberativo Sociedade para se reunirem no próximo dia 15 de março de 2016, às 
16 horas, em 1° convocação ou 16:30 em 2° e última convocação, em nossa sede social, à Av. 
Marechal Floriano, 185 – Rio de Janeiro, com a seguinte ‘‘Ordem do Dia’’:

1. a) posse de novos conselheiros;
2. b) análise e aprovação do Balanço e do relatório de atividades referentes ao exer-

cício de 2015;
3. c) aprovação do Orçamento para o exercício de 2016;
4. d) eleição da Diretoria, da Mesa do Conselho Deliberativo e dos membros do Con-

selho Fiscal;
5.  e) assuntos de interesse geral.

                      
                   Caso não haja número legal na hora marcada, a reunião realizar-se-à meia hora 
depois com qualquer número de Conselheiros.
 

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016.
Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V

 
Antonio de Sousa Mota

Presidente

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa 
Caixa de Socorros D. Pedro V

Av. Marechal Floriano, 185 – Fone: PABX (21) 2263-6382
Fax: (21) 2253-7265 – Rio de Janeiro-RJ

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa 
Caixa de Socorros D. Pedro V

Assembléia Geral Ordinária
 
                Nos termos do art. 33, alínea ‘‘a’’, do Estatuto Social, convido os Senhores As-
sociados da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V a 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 15 de março de 2016, às 15:00 
horas, em nossa Sede Social, à Av.Marechal Floriano, 185 – Rio de Janeiro, para:
 

1. eleger 30 associados para o Conselho Deliberativo com mandato para o perí-
odo de 2016/2018.
                          
                  Caso não haja número legal na hora marcada, a reunião  realizar-se-à meia hora 
depois com qualquer número de Associados.
 

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016.
 

Antonio Gomes da Costa
Presidente
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      Associação de Poveiros de São Paulo
Convida à todos para seu 1º Almoço

de Confraternização. Teremos Bacalhau!
Além de outros Pratos e Acompanhamentos.

Exibição do R.F. Raizes de Portugal.

Vem aí o 25º Aniversário dos Poveiros
Dia 9/04 com  uma atração vinda da Povoa de Varzim

NÃO PERCA! DIA 06/03/2016

NÃO PERCA!

Dias 18 e 19 de Março 
à partir das 12 Horas 

O “Almoço das Quintas” 
Já esta de volta

O tradicional almoço 
da Comunidade Luso 
Paulista, o conhecido 
e inigualável “Almoço 
das Quintas” na Casa 
de Portugal, depois do 
período de férias, vol-
tou a ser realizado nes-
te novo ano de 2.016. 
Foi no ultimo dia 18 de 
Fevereiro de 2.016, e 
ali se reúnem semanal-
mente, amigos, empre-

sários, dirigentes asso-
ciativos, para saborear 
as delícias da culinária 
portuguesa. Na próxi-
ma quinta feira, apare-
ça você também por lá, 
Avenida da Liberdade, 
602 bairro da Liberda-
de, sua participação é 
por adesão. Informa-
ções e reservas para 
grupos e empresas 
3273.5555 – 3207.6512

Vemos o Presidente Com. Antonio dos Ramos, o Dr. Andre Pinto de Souza da 
APS e seus parceiros de negócios Esteban Nikolas, Willian Ângelo e Fabio Costa.

Com. Antonio dos Ramos, e os amigos Sr. Ferdinando Rosa Pereira, Sr. Paulo Afonso 
de Castro, Sr. Hamilton Hoffmann, Sr. Dof Fridman e o Sr. Arnaldo Pinheiro de Melo.

Com. Joaquim Justo dos Santos, o Sr. Victor Dinis e o Sr. Antonio Carlos 
diretor financeiro da Rota do Azeite Portugal/Brasil.

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De conformidade com o artigo 29, do estatuto social vigente, pro-
cederemos à convocação dos associados do Arouca São Paulo 
Clube, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, a ser 
realizada no dia 12 de Março de 2016, na sede social, na Rua Vila 
do Arouca, n° 306- A, com início às 16h, em primeira convocação, 
se já houver maioria absoluta dos Associados presentes, ou meia 
hora depois, em segunda convocação, com qualquer número de As-
sociados presentes, nos termos do Estatuto Social em vigor.
Para deliberarem quanto a:
1.Reforma do Estatuto Social nos termos da legislação vigente;
2.Assuntos diversos de interesse da entidade.

O comparecimento de todos é muito importante para a manutenção 
e o avanço do nosso clube. Contamos com a sua presença.

São Paulo, 05 de Fevereiro de 2.016

Jose Pinho dos Santos
Presidente da Diretoria

Ricardo Ferreira Pinto
Presidente do Conselho Deliberativo

AROUCA SÃO PAULO CLUBE
Dia 03.03.2016
Sra. Rosa Maria R. Ferreira (filha 
do Sr. Antônio Rodrigues Ferreira 
e da Sra. Patrocínia de Jesus Fer-
reira – ex-presidente do Elos Sul); 
Helena Puga.
Dia 04.03.2016
ZARCO TURISMO Comemora 
neste ano de 2016 seus 20 anos 
de fundação, nossos parabéns a 
direção; José Luiz; Julia (filha do 
casal Cléo e Artur e Neta dos ami-
gos José Boleiro e Adélia).
Dia 05.03.2016
Sra. Maria Tereza Freitas (espo-
sa do falecido amigo Sr. Evaristo 
Teixeira, da ex-Maison Blanche); 
Jéssica dos Santos (neta Sr. De-
ferial Caldeira e Sra. Luiza); nos-
so amigo Coronel Gerson Rezen-
de; Carlos Felgueiras (o Carlão 
das Tintas); Sra. Wilma Oliveira 
(Esposa do falecido amigo Sr. 
Fernando Henriques de Oliveira 
do Elos Sul).
Dia 06.03.2016
Gustavo Abrantes de Carvalho; 
Vera Lucia (filha do casal amigo 
Sr. Deferial Caldeira e Sra. Luiza).

Dia 07.03.2016
Antonio Moreira Ferreira (o co-
nhecido Quim do cantador no fol-
clore); Ana Luiza Torres (filha do 
Luis e Assunção); Diego Ferracini 
(esposo da Renata Doppler am-
bos integrantes do Rancho Fol-
clórico Pedro Homem de Mello); 
Pathy do Rancho Pedro Homem 
de Mello. 
Dia 08.03.2016
É o DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER, a todas as senhoras 
da comunidade nossos parabéns 
pelo seu dia; Armindo Louzada 
(Louzada e Louzada); Sr. Fernan-
do Azevedo (Diretor presidente 
da Empresa Arrifana); Sr. Carlos 
Teixeira (da Manhattan Pães e 
Doces).
Dia 09.03.2016
Carminda Alice M. Cordeiro (es-
posa do falecido amigo Sr. José 
Joaquim Cordeiro); Idalécio de 
Souza (radialista e comentaris-
ta esportivo que em 2016 faz 73 
anos); Sra. Maria do Céu Ribeiro; 
Henrique (neto do falecido David 
Abrantes); Agostinho Bacelos.

Vem aí o Show Internacional vindo de Portugal de Paulo Ribeiro 
& a Banda Lusa no próximo dia 20.03 na comemoração dos 31 
anos da Casa de Portugal do Grande ABC.

O Dr. Antonio de Almeida e Silva Presidente do Conselho da 
Comunidade no Estado de São Paulo foi levar seu abraço ao 
novo Presidente da Republica de Portugal, Dr. Marcelo Rebelo 
de Sousa.

Olhem só quem o amigo Eusébio Ribeirinha Filho (Zébinho) 
encontrou recentemente em Alcântara-Lisboa, no Restaurante 
Solar dos Nunes, o maior cantor popular de Portugal, Quim Bar-
reiros.

Será que os amigos sabem identificar onde se estiveram recen-
temente o Armando Torrão e o Sr. José Manuel Bettencourt Pre-
sidente da Casa Ilha da Madeira??? É isso mesmo em Barcelos, 
ali foram provar o delicioso polvo do Restaurante Bagoeira.
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Os 500 anos da ponte lusa sobre o Nilo
A História é muitas vezes sur-
preendente e alguns fatos seguem 
no caminho oposto do que seria 
esperado. Foram os holandeses, 
por exemplo, que construiriam, no 
século XVII, nas ensolaradas terras 
portuguesas no Nordeste brasileiro, 
a primeira ponte em todas as Améri-
cas, inaugurada em 28 de fevereiro 
de 1644, sobre o Rio Capibaribe, 
no Recife, governado à época pelo 
Conde Maurício de Nassau, chefe 
da Companhia das Índias Ociden-
tais. Chamou-se Ponte do Recife 
e, hoje, com justiça tem o nome 
do iluminado nobre alemão que, 
ajudado pelos mestres da 
arquitetura neerlandesa 
que trouxera na sua comi-
tiva, transformaria a capital 
pernambucana, chamada 
pelos ocupantes batavos 
de Nieuw Amsterdam, a 
Nova Amsterdam, numa 
metrópole semelhante a 
capital da Holanda. Ambas 
possuem traçados quase 
iguais e são entrecortadas 
por canais, interligados por 
pontes, bem como marca-
das por suntuosos jardins 
e palácios – como o impo-
nente Palácio das Prince-
sas, sede até hoje do Governo do 
Estado de Pernambuco. Mas foram 
os portugueses, quase 25 anos an-
tes, que construíram, entre 1614 e 
1620, a primeira ponte das Áfricas. 
Justamente sobre o Nilo Azul, um 
dos dois braços do bíblico Rio Nilo 
– o outro é chamado de Nilo Branco 
e surge no Lago Vitória, o maior 
do continente africano, banhando 
a Tanzânia, Uganda e Quênia. O 
Nilo Azul nasce no Lago Tana, na 
querida Etiópia, um dos berços do 
Cristianismo - a Abissínia da Bíblia. 
Os 500 anos da construção da ponte 
marcam também os festejos de cin-
co séculos de relações diplomáticas 
entre Lisboa e Adis-Abeba, a atual 
capital da Etiópia – comemorações 
inauguradas em 2014 e que se 
estenderão até 2020.  
A lusitana ponte está próxima ao 
Mar Vermelho, no Corno d’África, 
na Etiópia do mítico Rei Preste 
João – título atribuído aos monarcas 
etíopes que, para preservarem o 
Cristianismo, se bateram durante 

toda a longa Idade Média, entre os 
séculos V e XV, contra os poderosos 
exércitos conquistadores islâmicos. 
A confluência dos rios Azul e Bran-
co acontece nos antigos territórios 
da Núbia e formam o Rio Nilo, no 
coração da atual capital do Sudão, 
Cartum, cidade fundada em 1821 
por Ibrahim Paxá (1789 – 1848), o 
soberano de origem albanesa do 
Egito sob administração do Império 
Turco-Otomano. O Nilo atravessa 
todas as terras férteis do antigo 
Reino dos Faraós e desemboca no 
Mar Mediterrâneo, próximo à histó-
rica cidade egípcia de Alexandria. A 

exuberante ponte de pedra erguida 
pelos portugueses sobre o Nilo Azul 
se mantém em um assombroso 
estado de solidez. Foi construída 
em estilo romano, à base de pe-
dras, com os tradicionais arcos, 
semelhante às existentes na própria 
Roma, onde está a milenar Ponte 
Milvio, elevada no ano 206 antes 
de Cristo, bem como em muitas 
partes da Europa, principalmente, 
nas penínsulas Ibérica e dos Bálcãs. 
Mais adiante estão as Cataratas de 
Tis Isdat, isto é, Fumaça Sem Fogo, 
uma referência às gotículas de água 
que flutuam sobre as cachoeiras - 
grande atração do Nilo Azul.
São raros os visitantes que se 
atrevem a percorrer as áreas ba-
nhadas pelo Nilo Azul, onde estão 
a Etiópia e o Sudão, territórios 
marcados há quase 1500 anos por 
conflitos religiosos entre muçulma-
nos e cristãos. Quase todos ficam 
surpresos com o ótimo estado da 
ponte levantada por determinação 
de Pero da Covilhã (1450 – 1530), 

diplomata e explorador da Coroa 
de Lisboa, que chegara, em 1494, 
às terras de Preste João. Foram 
empregados na construção da ponte 
apenas pedras, areia, cal e ovos. 
Como, aliás, observou o andarilho 
escritor espanhol Javier Reverte, 
de 72 anos, nascido em Madri, autor 
de Los Caminos Perdidos de Afri-
ca, obra publicada pela primeira vez 
em 2002, após percorrer e conviver 
com os povos das regiões cortadas 
pelo Rio Nilo. O Sudão está dividido 
hoje em dois países. Ao Norte, cuja 
capital é Cartum, possui um regime 
extremista muçulmano, e ao Sul, 

que tem Juba como capital, 
estão os cristãos. Mesmo 
o lendário Reino etíope 
de Preste João perdeu 
territórios para os islâmicos 
- como a Somália, Djibuti 
e, mais recentemente, a 
Eritreia, ocupada nos anos 
1980 por tribos muçulmani-
zadas. Isolaram-se, assim, 
todas as áreas restantes da 
Etiópia, que, agora, para 
alcançar o Mar Vermelho, 
precisa percorrer um dos 
três ‘novos’ países que 
margeiam a milenar nação 
dos soberanos Negus – 

título dos monarcas do país. O 
último Negus foi Haile Salassie 
(1892 – 1975), que reinou de 1930 
até o ano de sua morte, quando 
sofreu um golpe de estado e teria 
sido assassinado pelos militares 
que tomaram o poder apoiados pela 
extinta União Soviética. O madrile-
nho Reverte destaca também no 
seu livro outra obra dos lusitanos 
na região, um Torreão, levantado 
no século XVI, que resiste até os 
nossos dias, ao Sul do Lago Tana, 
na cidade de Bahr Dar, que, em 
árabe, significa Casa Brilhante – ao 
lado da notável Igreja de São Jorge, 
de Rito Cristão Ortodoxo Copta, 
liturgia criada no Egito, do Primeiro 
Milênio, pelo Apostolo São Marcos.
Duas pequenas nações européias, o 
Católico Portugal e a então Protes-
tante Holanda, no iluminista século 
XVII, edificaram a primeira ponte 
em dois continentes – no Reino de 
Preste João e no Recife de Nassau. 
Surpreendentes e fascinantes feitos 
da História.

Pensamento da Semana
Acho o Brasil infecto. Não tem atmosfera mental; não tem literatura; não tem arte; tem apenas uns 
políticos muito vagabundos. (Carlos Drummond de Andrade)
Frase de para – choque
LULA é meu pastor...por isto estou pastando...

Programe-se
Dia 03.03 Sessão Solene co-
memorativa aos 37 anos do 
Arouca com presença de diver-
sas personalidades de desta-
que e coquetel ao final. Entrada 
Gratuita; Dia 06.03 Almoço em 
Comemoração aos 37 anos de 
vida do Arouca às 11 horas o 
hasteamento das bandeiras, 
às 11,30 horas missa na Ca-
pela Rainha Santa Mafalda, às 
12,30 horas Almoço Bacalhoa-
da a moda de Arouca além de 
outros pratos, às 15 horas exi-
bição do Rancho Folc. Arouca 
São Paulo Clube, às 16 horas 
teremos “Parabéns” e o corte 
do bolo, e a seguir musica para 
dançar com a tocata do Ran-
cho do Arouca e o cantor por-
tuguês Ruizinho de Penacova; 
Almoço de confraternização na 
Associação dos Poveiros com 
exibição do Rancho Raízes de 
Portugal; Arraial na Casa Ilha 
da Madeira com comidas típi-
cas e exibição dos seus ran-
chos; Boteco da Lusa, servira 
uma saborosa feijoada e grupo 
de pagode tocando samba de 
raiz; Dia 12.03.2016 Festa da 
Vindima no Centro Português 
de Santos tendo como atração 
o Rancho Folc. Verde Gaio; 
Adega da Lusa tendo como 
convidado o Grupo Folc. da 
Casa de Portugal de São Pau-
lo; Dia 19.03 Comemoração de 
mais um aniversario da Casa 
de Portugal de Campinas com 
jantar e show de Roberto Leal; 
Vindima na Casa de Portugal 
de São Paulo com pisa da uva, 
exibição do grupo da casa e 
como convidado o Grupo Folc. 
Da Portuguesa e Desportos; 
Dia 20.03 festa dos 31 anos 
da Casa de Portugal do Gran-
de ABC, benção padre Antonio 
Maria as 13 horas, almoço self-
-service e show internacional 
vindo de Portugal  Paulo Ribei-

ro & Banda Lusa; Almoço Dan-
çante da Casa do Minho; Dia 
09.04 Comemoração dos 25 
anos dos Poveiros com jantar 
dançante e uma atração vinda 
da Povoa de Varzim.
Anote aí
Ruizinho de Penacova vindo 
diretamente de Portugal esta-
rá no almoço de aniversario 
do Arouca se apresentando 
segundo nos informou o amigo 
Manuel Gomes.
Parece que foi cancelado
Ou melhor, transferido para o 
dia 01.05 o evento que o Con-
selho da Comunidade estava 
organizando para o próximo 
dia 13 de março no Arouca 
São Paulo Clube, que seria um 
grande encontro de folcloristas.  
Tal
Cancelamento se deveu segun-
do informações do Conselho 
da Comunidade, à manifesta-
ção agendada para esse dia 
na Avenida Paulista, contra o 
governo e nossos governantes.
Mas...
Outras línguas já disseram que 
esse adiamento não tem nada 
a ver com a manifestação e sim 
conseguir patrocínio para ban-
car o evento.
Também
Já ouvi, que esse evento se vier 
a se realizar, irá ser um prato 
cheio para aqueles dirigentes 
e folcloristas que vivem convi-
dando componentes de outros 
ranchos para os seus. Isso por 
acaso lá é verdade, eu concor-
do.
Vem aí
As Bodas de Prata da Associa-
ção dos Poveiros de São Pau-
lo. Será no dia 09.04 com um 
jantar dançante e uma atração 
especial vinda da encantadora 
Povoa de Varzim.
Deverá 
Vir também o presidente da 
Câmara da Povoa de Varzim 
Dr. Aires Pereira. Reserve seu 
convite, lugares limitados.
Vejam só
Os eventos que temos agenda-
dos para o próximo dia 06.03. 
Almoço de aniversario do Arou-
ca com o Rancho do Arouca e 
o cantor português Ruizinho de 
Penacova; Almoço de confra-
ternização na Associação dos 
Poveiros com exibição do Ran-
cho Raízes de Portugal; Arraial 
na Casa Ilha da Madeira com 
comidas típicas e exibição dos 

seus ranchos; Boteco da Lusa, 
servira uma saborosa feijoada 
e grupo de pagode tocando 
samba de raiz.
Cada uma
A entidade a beira do abismo, e 
gente usando e abusando das 
instalações a seu bel prazer 
quando poderiam estar sendo 
alugadas e auferindo dividen-
dos para ajudar a mesma.
Mas é isso
Cada vez mais vemos gente 
que vem para usar e se benefi-
ciar das entidades e não ajudar 
as entidades. 
Já
Outros quando tinham dinheiro 
em caixa, sempre arrogantes, 
nunca chamaram a comunida-
de para gastar esse dinheiro, 
ou beneficiar e ajudar a comu-
nidade de alguma forma. Agora 
ficam convocando a comuni-
dade para ajudar a entidade. E 
a inversão de valores acabou 
com a arrogância....
Anote aí
Dias 18 e 19 de março a partir 
das 12 horas, teremos no Ran-
cho Português, na Avenida dos 
Bandeirantes 1051, o 4.o Festi-
val da Sardinha na Brasa. Sar-
dinhas na broa de milho com 
batatas cozidas, harmonizadas 
com vinho branco ou tinto, a 
um preço único e você come 
quantas sardinhas quiser. Im-
perdível. 
Os militantes
Do PSD estarão se reunindo no 
próximo dia 05.03 das 14 às 20 
horas na Casa de Portugal para 
eleger o Presidente da Comis-
são Política Nacional e eleger 
os Delegados e Suplentes a 
participarem do XXXVI Con-
gresso Nacional do Partido. 
Os delegados
Que recebemos como candida-
tos são Manuel Magno e João 
Caldas Fernandes, como efe-
tivos e como suplentes os no-
mes David da Fonte e Arman-
dino Torrão.
Recebi 
Via correio o livro “Causos Sé-
rios” de autoria do amigo cario-
ca Antonio Oliveira Correia, o 
qual após sua leitura fará parte 
de nossa biblioteca com muito 
carinho. 

O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a 
todos um abração, e promete 
voltar na próxima edição.

com Roberto Leal
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Está aqui o porque do Resort Monte das Oliveiras se chamar 
Monte das Oliveiras. Temos ali cerca de 3.000 pés de oliveiras 
muitas já dando fruto nesta casa bem portuguesa. Em breve já 
teremos azeite da casa.

Gostei de ver e flagrar o luso-brasileiro Dinho de Abreu da Zarco 
Turismo, acompanhando mais uma edição do nosso trabalho no 
Portugal em Foco.

Como aqui vemos, os Arouquenses são como os Trasmontanos, 
sempre com muita fartura acima de tudo. Bons amigos flagrados 
há já alguns anos no Arouca São Paulo Clube.

Foram muitos os folcloristas a desfilar na Escola de Samba Pe-
rola Negra neste ano. Pena que a escola não conseguiu de clas-
sificar.

Duvido que alguém tenha passado um carnaval como eu, sa-
boreando as deliciosas malassadas da amiga Maria José, aqui 
com o esposo Sr. Eduardo Viveiros, ambos da Casa dos Açores. 
Ela me acostumou mal, agora já viu, na época do carnaval não 
precisa nem convidar....eu vou e como.

“Almoço das Terças”
Ponto de Encontro de Bons Amigos
Este sempre salutar convívio sema-
nal, é considerado o ponto de en-
contro de amigos às terças feiras. 
Vá você também desfrutar deste 

convívio, na Portuguesa de Despor-
tos, mais precisamente na “Taber-
na Cais do Porto”. Entre um copo 
e outro, um bom papo, rever e co-

nhecer novos amigos e saborear a 
deliciosa gastronomia portuguesa, 
sempre aos cuidados da “expert” 
Tereza Morgado e sua assistente 

Terezinha. Caro leitor apareça você 
também por lá, sua participação é 
por adesão. Informações e reservas 
pelo fone (11) 3228.2627.

Dr. Manuel Magno, o Deputado Dr. Jose Cesário, a anfitriã Teresa Morgado, 
Dr. David da Fonte e o Rodrigo Nunes Alves.

Dr. Miguel Reis, Dr. Carlos Alberto e o amigo há anos Sr. Armindo da Mota 
Moreira.

Qual é de fato a melhor maneira de viajar?
Por uma agência de viagens ou Internet??
Na compra da viagem pela internet 
o passageiro terá que fazer tudo so-
zinho e no final sai mais caro para o 
consumidor. É preciso muito cuida-
do ao comprar passagens aéreas, 
pacotes ou excursões via internet, 
como qualquer produto online: ob-
servar a procedência da empresa, 
se ela é reconhecidamente idônea 
fora da web, certificar-se se o site 
possui sistema de segurança, antes 
de entrar com o número do cartão 
de crédito dentre outros. Para se ter 
uma idéia da dimensão do proble-
ma, um relatório feito pela Comuni-
dade Européia com 386 sites que 
comercializam passagens aéreas, 

hotéis e passeios revela que os 
consumidores que compram este 
tipo de produto pela internet ainda 
enfrentam problemas graves e per-
sistentes. Em 13 países da União 
Européia e da Noruega, aproxima-
damente um terço(137) utilizava 
publicidade enganosa e práticas 
desleais contra os consumidores. 
Isso resultou numa ação em que 
metade dos sites foram forçados a 
efetuar correções. O relatório ain-
da menciona que muitas páginas 
analisadas apresentaram múltiplos 
problemas, como indicação enga-
nosa dos preços, cláusulas contra-
tuais irregulares e indisponibilida-

de das ofertas anunciadas. Esses 
problemas foram constatados em 
todo o setor de viagem indepen-
dente, no de transporte aéreo e 
em alguns casos, em operadores 
clandestinos.

O  seu jornal PORTUGAL EM FOCO 
esta trazendo semana a semana as 
mais variadas situações envolvendo 
o que é melhor procurar uma agen-
cia ou comprar direto pela internet?? 
Acompanhe aqui semana a semana. 

C O N V O C A Ç Ã O
Caros militantes
Por deliberação do Conselho Na-
cional de 10 de Dezembro de 
2.015, o Presidente da Secção do 
PSD em São Paulo, convoca a to-
dos os militantes do Partido, a com-
parecerem na respectiva Secção, 
localizada à Casa de Portugal de 
São Paulo, situada na Av. da Liber-
dade, 602, no dia 05 de Março do 
corrente ano, sábado, das 14 às 
20 horas, com a seguinte ordem 
de trabalho:

1-Eleição direta do Presidente da 
Comissão Política Nacional;
2-Eleição dos Delegados e Suplen-
tes a participarem do XXXVI Con-
gresso Nacional do PSD.

As listas candidatas de Delegados 
e Suplentes devem ser entregues 
ao Presidente da Mesa ou a quem 
o substitua estatutariamente até as 
24 horas do dia 03 de Março de 
2.016.

Com nossos melhores cumprimentos
Manuel Magno Alves
Presidente da Secção de São Paulo do PSD

Dia 03.03.2016
Sessão Solene comemorativa aos 37 
anos do Arouca
O Arouca São Paulo Clube convida a 
todos para a sessão solene comemo-
rativa 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 Dig-
níssimo Secretario das Comunidades 
Portuguesas Dr. Jose Luiz Carneiro, 
o Cônsul Geral Dr. Paulo Lourenço, o 
Proponente desta sessão Vereador To-
ninho Paiva e o Dr. Antonio de Almeida 
e Silva Presidente do Conselho da Co-
munidade. Ao final será servido um far-
to coquetel aos presentes. Informações 
no local Rua Vila de Arouca 306 (Ro-
dovia Fernão 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 e Ruizinho de 
Penacova
O Arouca São Paulo Clube estará co-
memorando mais um ano de vinda com 
um almoço e intensa programação. Te-
remos às 11 horas o hasteamento 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 
musica para dançar com a tocata do 

Rancho do Arouca e vindo de Portugal o 
cantor Ruizinho de Penacova. Informa-
ções 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 realizando seu 
primeiro evento deste ano. Teremos um 
saboroso almoço de confraternização 
tendo como prato principal o bacalhau 
além de outros pratos saladas e acom-
panhamentos. A animação estará a 
cargo do Rancho Folc. Raízes de Portu-
gal. Convites e informações 2503.2835 
– 2967.6766 Rua Dr. Afonso Vergueiro, 
1104 V. Maria - São Paulo
contato@poveirossp.com.br
Arraial na Casa Ilha da Madeira
A Casa Ilha da Madeira estará neste dia 
realizando mais um arraial, a partir das 
13 horas em sua sede. Comidas típi-
cas, exibição dos grupos folclóricos da 
entidade. Informações e convites: Rua 
Casa Ilha da Madeira, 214 Bairro Horto 
Florestal – São Paulo (11) 2231.8818 - 
2231.0922 
e-mail casailhamadeira1@uol.com.br
Boteco da Lusa
O Dpto. Social da Portuguesa estará re-
alizando neste dia a partir das 12 horas o 
Boteco da Lusa. Teremos uma saborosa 
feijoada com um grupo de pagode tocan-
do samba de raiz. Informações e convi-
tes Rua Comendador Nestor Pereira, 33 
Canindé – São Paulo 

Fone (11) 2125.9400 
www.portuguesa.com.br 
Dia 12.03.2016
Festa da Vindima do Centro Cultural 
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 Cos-
ta, 290/294  
Fone: (013) 3234-6503 - (013) 3219-3079 
Fax: (013) 3234-9395 
E-mail:  centroculturalportugues@hotmail.com 
Adega da Lusa
O Dpto. Social da Portuguesa de Des-
portos estará nesta noite realizando 
mais uma Adega da Lusa. Comidas 
típicas e muita musica para dançar. 
Teremos a exibição do Grupo Folc. Da 
Associação Portuguesa de Desportos 
e como convidado o Grupo Folc. Da 
Casa de Portugal de São Paulo. Rua 
Comendador Nestor Pereira, 33 Canin-
dé – São Paulo 
Fone (11) 2125.9400  
www.portuguesa.com.br
Dia 13.03.2016
Festa de Confraternização na Comu-
nidade Gebelinense
Você não pode perder a primeira festa 
da Comunidade Gebelinense de São 
Paulo. Será a partir das 12 horas ini-
ciando com o aperitivo com coxinha de 
frango, patês, amendoim e caipirinha 
No cardápio teremos Bacalhau à São 
Martinho “Tradicional”, e ainda Escon-
didinho de Bacalhau à Gebelim, Stro-
gonoff de Carne à Moda Gebelinense, 
diversos acompanhamentos e sobre-
mesa. Música para ouvir e dançar com 
a Tocata Cá Te Quero. Informações e 
convites (11) 4484.4382 – 99968.3599 
Estrada Velha de Mairiporã 50-A Mai-
riporã – São Paulo.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 24

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 25

JORNADA 32JORNADA 24

AVEIRO
JORNADA 23

COIMBRA
JORNADA 20

LISBOA
JORNADA 18

VILA REAL
JORNADA 19

VISEU
JORNADA 19

GUARDA
JORNADA 18

CASTELO BRANCO
JORNADA 15

LEIRIA
JORNADA 18

Jonas eleito futebolista do ano “o 
maior prêmio é estar neste clube”

Jonas foi eleito futebolista do ano 2015 
no decorrer da noite de Gala Cosme Da-
mião que assinala os 112 anos do Ben-
fica, que realizou-se no Teatro Camões, 
em Lisboa

No discurso de agradecimento, Jonas 
referiu que “o maior prêmio é estar” no 
Benfica e olhou para um futuro de con-
quistas por parte do emblema da Luz. 
“Claro que é importante a vencer este 
prêmio, mas o maior prêmio é estar neste 
clube. Esse é o maior prêmio. Este clube 
que hoje completa 112 anos de muitas 
conquistas, de grandes histórias, de tan-
tas emoções. E tenho a certeza que mais 
conquistas vão acontecer e que ficarão 
marcadas neste clube.”

f.c vencer no restelo e 
alcançar banfica

O FC Porto venceu o Belenenses por 2-1, em jogo 
da 24.ª rodada da Primeira Liga, disputado em Lis-
boa, e alcançou provisoriamente o Benfica no se-
gundo lugar do campeonato. 

Os ‘dragões’ pareciam ir embalados para uma vitó-
ria tranquila, quando chegaram aos 18 minutos com 
uma vantagem de 2-0, depois dos tentos de Brahimi 
(9 minutos) e de Tonel (18), na própria baliza, mas os 
‘azuis’ do Restelo equilibraram e reduziram aos 60, 
por intermédio de Juanto. Com a vitória, o FC Porto 
alcança o Benfica no segundo lugar da prova, ambos 
com 55 pontos, mas as ‘águias’ têm menos um jogo, 
enquanto o Belenenses é 12.º com 28
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Sporting de Braga Reduzido 
a nove empata em Arouca

O Arouca e o Sporting 
de Braga empataram em 
0-0, em jogo da 24.ª ro-
dada da I Liga de futebol, 
disputado em Arouca e no 
qual os ‘arsenalistas’ aca-
baram reduzidos a nove. 

Uma grande penali-
dade assinalada aos 54 
minutos e favorável aos 
bracarenses deu origem a 
alguns desentendimentos 
e à expulsão, por verme-
lho direto, de Rui Fonte. Na 

conversão, Alan permitiu a 
defesa ao goleiro contrário 
Bracali. Aos 64 minutos, 
Djavan foi igualmente ex-
pulso com cartão vermelho 
direto, após uma entrada 
dura sobre um adversário. 
Apesar do empate, o Spor-
ting de Braga mantém-se 
confortavelmente instala-
do no quarto local com 44 
pontos, enquanto o Arouca 
é agora sexto classificado 
com 35.

Mourinho Terá Usado O Real 
Para “Acelerar” Contrato Com 

O Manchester United

O jornal “El País” escre-
veu na segunda-feira pas-
sada que os responsáveis 
do Real Madrid suspeitam 
que o interesse que ma-
nifestaram na contratação 
de José Mourinho foi usa-
do para levar o treinador a 
assinar contrato mais rapi-
damente com o Manchester 
United, válido a partir da 
próxima temporada. A no-

tícia, com base em fontes 
institucionais do clube não 
identificadas, começa por 
referir que Zinedine Zidane 
está no cargo a título provi-
sório e que desde o despe-
dimento de Rafael Benítez 
que os merengues procu-
ram, sem sucesso, um trei-
nador. No mercado, o único 
com o perfil indicado seria 
Mourinho.

‘Pistola’ de Jonas Dispara 
Duas Vezes e dá Vitória 

Antes do Dérbi

Seleção Olímpica de Futebol 
Começa Preparação 

Frente ao México

A seleção olímpica por-
tuguesa vai enfrentar o Mé-
xico, em março, em Angra 
do Heroísmo, naquele que 
será o primeiro encontro de 
preparação para os Jogos 
do Rio, em 2016, anunciou 
hoje a Federação Portugue-
sa de Futebol. A partida com 
o México disputa-se a 28 de 
março, pelas 16:15 (17:15 
em Portugal continental), no 
Complexo Desportivo João 
Paulo II, em Angra do Hero-
ísmo.

Os comandados de Rui 
Jorge garantiram a classifi-
cação para o Rio 2016 com 
o segundo lugar no Europeu 
de sub-21, que se dispu-
tou em 2015 na República 
Checa, ficando a conhecer 

os adversá-
rios nos Jogos 
Olímpicos a 14 
de abril.

Em 25 de 
maio, será dis-
putada a se-
gunda partida 
da formação 
olímpica, não 
sendo ainda 
conhecido o 
adversário.

A seleção 
olímpica vai 

concentrar-se a 25 de março, 
um dia depois de os sub-21, 
igualmente treinados por Rui 
Jorge, jogarem com o Liech-
tenstein, às 16:15 (17:15 no 
continente), em jogo de clas-
sificação para o Europeu de 
2017 de categoria, que se vai 
disputar no Estádio de São 
Miguel, em Ponta Delgada.

Com cinco triunfos em ou-
tros tantos encontros, Portu-
gal lidera o Grupo 4 de classi-
ficação para o Europeu, com 
15 pontos, mais sete do que 
a Albânia (que tem mais um 
jogo), oito do que Israel (me-
nos um) e Hungria, e nove do 
que a Grécia (menos). Com 
seis encontros disputados, o 
Liechtenstein ainda não pon-
tuou.

Gianni Infantino, homem dos 
sorteios europeus tornou-se 

presidente da FIFA
O jurista ítalo-suíço Gianni 

Infantino saiu definitivamente 
da sombra de Michel Platini, 
ao beneficiar da queda do seu 
‘patrão’ na UEFA para suceder 
a Joseph Blatter como presi-
dente da FIFA.

Conhecido do grande públi-
co por presidir, ano após ano, 
aos sorteios das competições 
europeias, o afável careca de 
45 anos, que a AFP qualifica 
como “obscuro tecnocrata”, 
venceu uma corrida altamente 
politizada para ocupar a ca-
deira de sonho do seu mentor, 
agora caído em desgraça.

“É verdade que pode ter 
sido o destino a desempe-
nhar o seu papel, porque há 
alguns meses nem pensava 
em embarcar nesta aventura”, 
reconheceu recentemente à 
agência noticiosa francesa o 
jurista, que só decidiu avançar 
a 26 de outubro de 2015, após 
ser conhecida a suspensão de 
Platini por 90 dias.

Nascido na cidade suí-
ça de Brig a 23 de março de 
1970, Infantino foi o rosto 
amável da UEFA, o simpáti-
co condutor dos sorteios eu-
ropeus, que tratava de tornar 
compreensíveis as numero-
sas condicionantes dos sor-
teios, uma vez descartado 
Michel Platini, pelo seu envol-
vimento no escândalo de cor-
rupção que levou à demissão 
de Blatter, deu o passo em 
frente para liderar a recons-
trução da entidade que tutela 
o futebol mundial.

Poliglota – fala perfeita-
mente inglês, francês, italiano, 
alemão e espanhol -, o novo 
presidente da FIFA, que es-
tudou direito na Universidade 

Em dia de festa (atrasa-
da), as ‘águias’ receberam e 
venceram o União da Madei-
ra, de Norton de Matos, antes 
da visita a Alvalade.

Depois de o jogo entre 
Benfica e União ter sido adia-
do este domingo, devido a di-
ficuldades de deslocação dos 
madeirenses para Lisboa, o 
estádio da Luz recebeu esta 
o jogo entre as duas equi-
pes em clima de festa. Com 
a deslocação a Alvalade no 
horizonte, um dia depois do 
112º aniversário das ‘águias’, 
os torcedores começaram a 
ter razões para sorrir logo nos 
minutos iniciais.

Com várias poupanças 
no ‘onze’ inicial, desde logo, 
André Almeida e Renato San-
ches, foram também algumas 
estreias a marcar os minutos 
iniciais. Estreia não foi a de 
Jonas, que logo ao minuto 
5, fez do primeiro tempo das 
‘águias’.

O Benfica parecia embalar 
assim para uma exibição se-
gura. A mandar no jogo, em 
todos os aspectos, as ‘águias’ 
poucas vezes foram surpre-
endidas pelos insulares. O 
União defendia, e bem, e Gu-
diño, quase o melhor em cam-
po, salvava a sua equipe de 
maior desvantagem.

O jogo foi para intervalo 
empatado. O segundo tempo 
recomeçou tal como acabara 
o primeiro. O Benfica ao ata-
que, o União à procura do erro 

e do contra-ataque. Porém, o 
tento do descanso demorava 
a chegar. O Benfica carregava 
no ataque, mas a muralha in-
sular resistia a tudo. Tudo ou 
quase tudo.

Ao minuto 76, após can-
to, Mitroglou remata com selo 
de golo e Jonas, quem mais, 
dentro da área, tem um desvio 
que tira a bola da órbitra de 
Gudiño. Estava feito o segun-
do, tempo do descanso.

A partir daí a ‘águia’ con-
tinuou a mandar, mas já com 
menos pressão. Depois de 
algumas substituições, com 
aplausos para Salvio, que 
também teve direito a alguns 
minutos, o Benfica descansa-
va em cima do triunfo suado. 
Com os olhos já postos no 
dérbi, Vitória viu a sua equi-
pecaminhar para o final do en-
contro com o jogo comandado 
e, agora, perfeitamente colado 
ao líder Sporting – acabou por 
empatar em Guimarães frente 
ao Vitória.

de Friburgo (Suíça), chega ao 
topo do futebol mundial depois 
de ter desempenhado vários 
papéis na UEFA, desde a sua 
entrada em agosto de 2000, 
incluindo o de secretário-geral, 
cargo que assumiu em outubro 
de 2009.

Do currículo de Infantino 
constam a implementação do 
Fair Play financeiro, que in-
troduziu o controlo econômi-
co nos clubes europeus, ou o 
alargamento do Europeu a 24 
seleções, ideia que pretende 
estender ao Mundial, com um 
total de 40 equipes. Mas foi no 
apoio das ‘gentes’ do futebol, 
como Luís Figo, Roberto Car-
los, Fernando Hierro, Samuel 
Eto’o, José Mourinho, Fabio 
Capello ou Alex Ferguson, que 
a sua candidatura se susten-
tou.

Esse mesmo apoio foi tam-
bém uma arma de arremesso 
dos seus opositores, que o 
apontaram como candidato do 
‘status quo’. As semelhanças 
com o seu antecessor – a lo-
calidade onde Blatter nasceu 
dista apenas dez quilômetros 
da sua – e a fidelidade a Platini 
foram outros dos seus pontos 
débeis.

Sporting Empata em 
Guimarães e Aquece «Derby»
O Sporting 

não foi além de 
empate a zero 
na deslocação 
a Guimarães. 
Os leões per-
manecem na li-
derança isolada 
do Campeona-
to, mas apenas 
com um ponto 
de vantagem do 
Benfica, em vésperas de receber o rival em Alvalade, em par-
tida marcada para o próximo dia 5 de março.
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Fim de semana movimentado na Casa do minho
A diretoria da Casa do 

Minho preparou um fim de 
semana com muita atração 
e qualidade para seus as-
sociados e amigos. No sá-
bado dia 27 foi realizada a 
inauguração da Escola de 
Música de Cartaxo. O even-
to foi realizado no Salão 
Nobre da Casa do Minho 
com a presença de direto-
res e músicos da Academia 
de Música de Cartaxo ago-

ra situada na casa do Minho 
do Rio de Janeiro no Cos-
me velho.

O evento contou com 
a atuação fantástica dos 
professores de música de 
diversos instrumentos e es-
tilos. A escola oferece aulas 
de vários instrumentos, de 
canto coral, composição, 
musicalização, entre outras.

A organização do evento 
agradece especialmente ao  
presidente da casa do Mi-
nho Agostinho dos Santos 
e ao Sr. Casemiro Ferreira. 
Como sempre a diretoria da 
Casa do Minho inovando 
e apoiando as boas inicia-
tivas que visam divulgar o 
trabalho destes jovens mú-
sicos.

Foi uma noite memorá-
vel, como sempre o Presi-
dente da Casa do Minho 
Agostinho dos santos dan-
do um show de hospitali-
dade aos seus convidados. 
Dando sequência a pro-
gramação no domingo dia 
28 com início às 12 horas 

foi realizada a tradicional 
Domingueira Minhota que 
teve como atração principal 
o Rancho de Veteranos da 
Casa do Minho. Mais uma 
vez nossos veteranos dan-
do um show de experiência 
e competência ao som da 
música das concertinas à 
moda de Ponte de Lima e 
realizando uma belíssima 
apresentação do folclore 
minhoto. Parabéns a todos 
pelo belíssimo espetáculo 
proporcionado ao público 
presente. Animando a Do-
mingueira Minhota o Trio 
Josevaldo. Não podemos 
deixar de falar da maravi-
lhosa gastronomia minhota 
que ofereceu aos presentes 
um almoço super capricha-
do com direito a churrasco, 
arroz de bacalhau e feijão 
branco. Na oportunidade o 
Presidente Minhoto Agosti-
nho dos Santos parabeni-
zou aos componentes do 
Rancho Minhoto pelo lindo 
espetáculo realizado na Do-
mingueira.

Durante a 
dominguei-
ra Minhota 
o presidente 
Agostinho dos 
Santos homena-
geou a Senhora 
Requelinda que 
completou 88 
anos e recebeu 
um diploma da 
Casa do Minho 
entregue pelo 
vice-presidente 
Casimiro Fer-
reira

O Rancho Fol-
clórico de vete-
ranos Maria da 
Fonte, quando 
homenageava 
a aniversariante 
do dia Dona 
Requelinda 
com um show 
de palmas e 
carinho  

Prestigiando o domingo festivo na Casa do Minho, Felipe Mendes, 
Dona Lourdes Ramalhoto, seu filho Luiz Ramalhoto e esposa Maria 
Elena e o casal Roseni Blanc e esposo Luiz Pires (pezinho)

Num registro especial a aniversariante do dia senhora Requelinda 
de 88 anos envolvida pelo carinho dos seus familiares   

Grupo Rio & 
Choro: Bianca 
Silva no trum-

pete, Fausto 
Maniçoba 

pandeiro, Vi-
cente Miranda 

violão, Joice 
Belo cava-

quinho, Felix 
Fraga violino

Trio de Tango Mariana Mariana Boni Fatte e o cantor; saxofone 
Daniel Santos e o Cesar Rebechi

Mesa do presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos, o 
vice presidente Casimiro Ferreira e esposa, Lucia, o ex-presidente 
Joaquim Fernandes, Felipe Mendes do Jornal Portugal em Foco e  
Cesar,Americo, Fernandes,representando o subprefeito da zonal sul 
Bruno Ramos

Momento da apresentação do Rancho Folclórico de veteranos, 
Maria da Fonte durante a domingueira Minhota

Av. Marechal Floriano, 185 – Fone: PABX (21) 2263-6382
Fax: (21) 2253-7265 – Rio de Janeiro-RJ

Conselho Deliberativo
 
                                   Nos termos do art. 43 do Estatuto Social, convoco os Senhores Membros 
do Conselho Deliberativo Sociedade para se reunirem no próximo dia 15 de março de 2016, às 
16 horas, em 1° convocação ou 16:30 em 2° e última convocação, em nossa sede social, à Av. 
Marechal Floriano, 185 – Rio de Janeiro, com a seguinte ‘‘Ordem do Dia’’:

1. a) posse de novos conselheiros;
2. b) análise e aprovação do Balanço e do relatório de atividades referentes ao exer-

cício de 2015;
3. c) aprovação do Orçamento para o exercício de 2016;
4. d) eleição da Diretoria, da Mesa do Conselho Deliberativo e dos membros do Con-

selho Fiscal;
5.  e) assuntos de interesse geral.

                      
                   Caso não haja número legal na hora marcada, a reunião realizar-se-à meia hora 
depois com qualquer número de Conselheiros.
 

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016.
Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V

 
Antonio de Sousa Mota

Presidente

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa 
Caixa de Socorros D. Pedro V

Av. Marechal Floriano, 185 – Fone: PABX (21) 2263-6382
Fax: (21) 2253-7265 – Rio de Janeiro-RJ

Real e Benemérita Sociedade Portuguesa 
Caixa de Socorros D. Pedro V

Assembléia Geral Ordinária
 
                Nos termos do art. 33, alínea ‘‘a’’, do Estatuto Social, convido os Senhores As-
sociados da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V a 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária no próximo dia 15 de março de 2016, às 15:00 
horas, em nossa Sede Social, à Av.Marechal Floriano, 185 – Rio de Janeiro, para:
 

1. eleger 30 associados para o Conselho Deliberativo com mandato para o perí-
odo de 2016/2018.
                          
                  Caso não haja número legal na hora marcada, a reunião  realizar-se-à meia hora 
depois com qualquer número de Associados.
 

Rio de Janeiro, 29 de fevereiro de 2016.
 

Antonio Gomes da Costa
Presidente
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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 envolvi-
mento afetivo entre João Paulo II e uma 
filósofa americana de origem polonesa, 
Anna-Teresa Tymieniecka, que seria, 
inclusive, casada. Lamentável que, so-
mente após a morte do Papa, a mídia 
tenha tido o oportunismo de divulgar o 
conteúdo de algumas das 350 cartas, 
escritas durante trinta anos pelo religio-
so, 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 movimento tentando prejudicar a ca-
nonização de João Paulo II. Apesar da 
extraordinária admiração que tenho pelo 
atual líder máximo da Igreja Católica, 
Papa Francisco, recordo com extrema 
ternura a imagem do Papa João Paulo II 
em sua visita ao Rio de Janeiro, quando 
em sua homenagem foi composta músi-
ca o chamando 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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“Parabéns Pra 
Você” no arouca

O aconchegante ambiente do 
Arouca Barra Clube foi cenário de 
alegrias para comemorações nata-
lícias, no passado domingo, dia 28. 
O dia foi marcado por felicitações 
e grande confraternização, durante 
um especial almoço, onde se des-
tacaram aqueles pratos especiais à 
moda do Arouca.

Os aniversariantes puderam pas-
sar bons momentos com os seus fa-
miliares, festejando suas datas. Mui-
ta emoção, muitos cumprimentos e 
bom papo foram á tônica desta tarde 
que embora estejamos no verão foi a 
“primavera” dos aniversariantes.

Só mesmo quem esteve no Arou-

ca Barra Clube pode sentir que o do-
mingo foi de muito calor humano, mui-
tas alegrias e gostosos momentos de 
confraternização entre os associados 
e amigos, aliás, o clima que a diretoria 
da Casa sempre preza em trazer para 
todas as suas festividades.

Os aniversariantes do mês, que 
são associados e frequentadores do 
Arouca não deixaram de ser lembra-
dos pelo Presidente Fernando Soa-
res e sua diretoria, que receberam o 
já tradicional “diploma”. O Departa-
mento Feminino também não para, 
sempre com ideias atuantes e o Jor-
nal Portugal em Foco estava lá e re-
gistrou o sucesso do programa, além 

Durante 
o almo-
ço dos 
aniversa-
riantes do 
Arouca, 
no domin-
go, o Pre-
sidente 
Fernando 
Soares, 
Eliane, 
Licínio 
Bastos, 
Aroldo e 
esposa

da hospitalidade e alegria de bem 
receber o quadro social e amigos do 
Arouca Barra Clube. O cantor Marco 
Vivan e sua Banda não parou, como 
todos já sabem, divertiu e não deixou 

ninguém ficar sentado. Muita gente 
querida, acompanhada de seus fa-
miliares e amigos, movimentou à tar-
de de domingo conforme podemos 
apreciar nas ilustrações a seguir.

O romantis-
mo é marca 
desta casal 
maravilho-
so, Abel 
e esposa, 
Maria Ade-
laide, felizes 
no Arouca 
Barra Clube

O quarteto ma-
ravilha, sempre 
participando do 
convívio social 
arouquense, 
nosso Toninho 
Serápico, João 
Martins, da Diri-
ja, suas respec-
tivas esposas, 
as senhoras, 
Fernanda e 
Rosa, sempre 
dando um show 
de simpatia

Diante do bolo comemorativo, o aniversariante, Manuel Alves e esposa, Augusta Mo-
rais, seus familiares e amigos

O Manuel 
Alves, 
super feliz 
ao lado da 
sua linda 
família, 
comemo-
rando seu 
aniversário

O dinâmico empresário Nunes – diretor proprietário da Confeitaria e Padaria Kipão de 
Realengo com a esposa, Sandra e amigos, entre eles Cirene e João

Manuel Alves, aniversariante do dia, festejou seu aniversário em ritmo de concertinas 
com o amigo, Antonio Serápico, cantores ao desafio e suas respectivas esposas, Au-
gusto Morais e Fernanda Serápico
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VINDIMAS À CAMPONESA E SHOW DE FOLCLORE
Foi um lindo espe-

táculo realizado, em 
Duque de Caxias. 
Está de parabéns a 
diretoria do Clube 
Social Camponeses 
de Portugal pela de-
coração e organiza-
ção de toda sua fes-
ta, o que deixou todo 
o público satisfeito. 
A Vindima, realizada 
pelo Rancho Folcló-
rico da Casa, foi o 
ponto alto de todo 

espetáculo, de bom 
gosto, que foi esta 
festa, merecendo o 
aplauso de todos os 
presentes no Clu-
be Camponeses de 
Portugal.

A atração foi a ra-
mada com 8 metros, 
cheia de uvas para 
as vindimas e distri-
buição de uvas fres-
cas a todos o pre-
sentes.

Uma das mais be-
las festas típicas por-
tuguesas: a “Festa 
das Vindimas” que a 
tradição é uma arte 
e como toda arte tem 
seu público. Este pú-
blico esteve presen-
te, no último domin-
go, para participar 
deste evento que 
começou às 12 horas 
com almoço tropical: 
bacalhau ao forno 
– salada de atum à 
portuguesa – tender 
com saladas – lagar-

to ao molho madeira 
e grande buffet de 
saladas especiais.

Uma festa de 
grande beleza que 
nos levou aos mais 
típicos lugares das 
nossas aldeias. As 
autênticas “latadas” 
de preciosas uvas, 
os carros de bois, os 
cestos e a autentici-
dade dos trajes das 
vindimeiras, tudo nos 
levou ao nosso queri-
do Portugal, trazendo 
à nossa lembrança 
tantas coisas belas 
que nunca se apa-
garão das nossas re-
cordações.

As Vindimas dos 
Camponeses não 
deixaram nada a 
desejar, levando-se 
em conta, é claro, 
as limitações natu-
rais. As Vindimas de 
Portugal, são tradi-
cionalmente realiza-
das em setembro, 

mas, no Brasil, o mês 
de fevereiro é o mais 
apropriado, porque 
é a época da uva no 
Rio. Teve de tudo na 
autêntica Vindima: um 
importante parreiral no 
salão, onde as uvas 
fartas e saborosas 
eram colhidas e dis-
tribuídas pelo público 
presente. Não faltou, 
nem mesmo a gosto-
sa “merenda”, servida 
por todos com imensa 
animação, tudo feito 
pelos componentes do 
R.F. Camponeses. 

Foram belas as 
apresentações que fi-
zeram o R.F. Campo-
neses de Portugal e 
para os bons “pés de 
valsa” com o Conjunto 
Cláudio Santos e seus 
Amigos. A diretoria dos 
Camponeses de Por-
tugal, comandada pela 
Presidente Rita Couto 
puderam mostrar um 
pouco da nossa terra.

Este é um grupo 
da UERJ , que 
esta fazendo um 
trabalho sobre o 
Grupo Campone-
ses de Portugal, 
e que esteve, 
neste domingo 
comemorando 
com a turma ani-
mada do Rancho 
, e nós soubemos 
que ainda virão 
mais surpresas , 
parabéns a todos

Os 
campo-
nentes do 
Rancho 
Campo-
neses de 
Portugal, 
quando 
prepara-
vam-se 
para a 
“me-
renda”, 
depois da 
vindimas

A Presidente Rita Couto reunida com diretores e Sras. do Departamento Feminino do 
Clube Social Camponeses de Portugal e o grande folclorista, Manuel Coelho

Belo momento da apresentação do Rancho Folcló-
rico Camponeses de Portugal, após realizarem as 
Vindimas

O Conjunto Cláudio Santos e amigos deram mais um show de musicalidade e 
vem agradando ao público, em geral

Prestigiando 
o Convívio 
Social dos 
Campone-

ses, o diretor
-presidente 

do Jornal 
Portugal em 
Foco, Felipe 

Mendes, 
num bate 
papo com 

um grupo de 
amigos, Ani-
bal e Amaro, 

e suas 
respectivas 

esposa
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Maneca

EnEida E Francisco 
Torrão casal noTa 10

Domingo, tipicamente 
familiar com a co-

munidade portuguesa, 
prestigiando o almoço 
dos aniversariantes do 
Arouca, eis aqui uma 
mesa de destaque, o 
empresário, Manuel No-
vais – diretor do Merca-
dão Nova Brasília Car-
nes com seus familiares 
e amigos

marcaNdo preseNça No arouca No domiNgo

O Arraial Transmontano esteve bem movimen-
tado com a presença da comunidade portu-

guesa, em peso, com diversos casais, entre eles 
meus amigos,Francisco  Torrão, o Rei do Biscoito 
Globo – patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, 
sempre acompanhado da esposa, a sorridente 
Sra. Eneida

Infelizmente, não estive em 
Caxias para assistir a Vindima 

à Camponesa, mas consegui 
esta foto com nosso Rochinha, 
onde pude perceber que foi um 
grande sucesso e mais uma 
vez a Presidente dos Campo-
neses de Portugal, Rita Couto, 
incansável dando um show de 
competência ao lado do grande 
baluarte da nossa comunidade, 
Manuel Coelho. Na foto, quando 
confraternizavam-se com o ex
-presidente Vitor Canelas,espo-
sa e um casal amigo

O carnaval carioca, realmente, é de mexer 
com todo mundo. Num close, na Passarela 
do Samba, o Presidente da ASSERJ, Fábio 
Queirós desfilando com os amigos na esco-
la de Samba União da Ilha do Governador e 
mostrou que é bom de samba no pé. Para-
béns, Presidente

ViNdimas a campoNesa

show de simpatia da família feireNse

presideNte da asserJ 
fábio Queirós caiu

 No samba

maria alciNa brilhou No imperator

Tive a oportunidade de 
estar no último dia 24 

no Imperator para assistir 
o lançamento do livro “A 
Força Infinita do Fado”, 
obra sobre a vida da nos-
sa fadista, Maria Alcina, 
escrita pelo jornalista Igor 
Lopes e assistimos um 
show belíssimo da minha 
irmãzinha Maria Alcina, 
que está “arrebentando” 
na nossa mídia. Para-
béns do amigo

Apesar do forte calor 
no Rio, neste último 

fim de semana, o dinâmi-
co casal, Fátima e José 
da Mota, do famoso Res-
taurante Palanca Negra, 
um dos mais tradicionais 
do Rio prestigiou o Arraial 
Transmontano com os 
amigos Manuel Alves Sou-
sa, Neilda Sousa, Graça e 
João
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

DESAPEGO.
O MAIOR ATO DE DESAPEGO É SOLTAR O PASSADO

E AS PREOCUPAÇÕS COM O FUTURO
E VIVER  NO MOMENTO PRESENTE

QUANDO FAZEMOS ISSO CONCENTRAMOS NOSSA
ATENÇÃO E ENERGIA E NOS DESVITALIZAMOS COM 

CRITICAS
COMPARAÇÓES E JULGAMENTOS.

MINHA VIDA É PERFEITA AQUI E AGORA

PeNSameNto da SemaNa

TRIBUTO AO FADO!
VENDAVAL.

DE JOAQUIM PIMENTEL E ANTONIO RODRI-
GUES.

 
O VENDAVAL PASSOU, NADA MAIS RESTA.
O AMOR QUE NOS PRENDEU TEM NOVO 

RUMO.
IGUAL A TUDO AQUILO QUE NÃO PRESTA.

O AMOR QUE NOS PRENDEU DESFEZ-SE EM 
FUMO.

 
NAVEGO AGORA EM MAR DE CALMARIA

AO SABOR DAS MARÉS EM VERDES AGUAS
AO LEME O ESQUECIMENTO E A ALEGRIA,
VAI DEIXANDO PARA TRAS AS MINHAS MÁ-

GUAS.
AONDE VOU NÃO SEI, O QUE FAREI, SEI LÁ

SÓ SEI QUE ME ENCONTREI
E QUE EU SOU EU ENFIM

E SEI QUE NINGUEM MAIS RIRÁ DE MIM.
LONGE NO CAIS FICOU A TUA IMAGEM

MAL A VISLUMBRO JÁ ESMAECIDA
AO LEME  A ALEGRAR-ME A VIAGEM

VÃO ANDORINHAS DE PAZ DE NOVA VIDA
SIGO TRANQUILA O RUMO DA ESPERANÇA

BUSCANDO AQUELA PAZ APETECIDA
PRA TI EU FUI UM LAGO DE BONANÇA

AI  TU FOSTE O VENDAVAL DA MINHA VIDA

FADO NA VILA DA FEIRA

IVETE SANGALO DEU UM SHOW DE 
SIMPATIA, NA NOSSA COMUNIDADE

SHoW de coNceRtINaSO QUERIDO TRANSMONTANO, 
ANTONIO PERALTA, FESTEJANDO 

MAIS UM ANO DE VIDA

deScoNtRaÇÃo Na 
maRQueS de SaPucaÍ!

famILIa BoNIta 
aPRoVeItaNdo o 

caRNaVaL

Quatro empresários muito unidos da nossa Comuni-
dade, curtindo o Carnaval nos camarotes da passa-

rela do samba. Na foto: Cláudio Ribeiro, Paulo César 
Soares, Asdrúbal Rodrigues e Antônio Marques. Sau-
dações fadistas.

No desfile da 
Unidos da Tiju-
ca, mostramos 
o empresário  
José Carlos Pe-
reira, diretor da 
Garrafeira Real 
e sua linda Fa-
mília. Seus Fi-
lhos, Armando 
e Raphaela, fa-
mília que sam-
ba unida per-
manece unida.

Aqui vai o meu abraço de amizade e gratidão para o 
grande vascaíno, Antônio Peralta, pelo seu aniversá-

rio. Na foto, com os amigos, Francisco Gonçalves, o meu 
grande amigo Presidente do Arouca, Fernando Soares e 
um amigo de Castro Daire, brindando e deliciando-se com 
a panelada de arroz “malandrinho”, feito pelo Fernando. 
Saudações fadistas e vascaínas.

LANÇAMENTO DO LIVRO DE GIULLIANO 
DELLA ROVERE NA CASA DOS POVEIROS

A grande incentivadora do 
folclore português, Fátima 
Macedo, estreou no Pro-
grama Portugal em Ritmo 
de Show, de Araújo Borges, 
na Rádio Rio de Janeiro, 
com o seu (CANTINHO DO 
FOLCLORE) , entrevistando 
o folclorista Giulliano, do R. 
F. Eça de Queirós , da Casa 
dos Poveiros. No Sábado, 
dia 5 de Março , a partir de  
18h30min  estará lançando 
o seu livro “RETIRO DOS 
HORRORES”, na Rua do 
Bispo, na Casa dos Povei-
ros. Parabéns ao Giulliano, 
historiador especializado 
em pesquisas sobre a imi-

gração portuguesa. Desejo muito sucesso.
Estarei lá! Parabenizo a Fátima Macedo, pelo seu empenho 
em ajudar e divulgar os folcloristas da nossa comunidade.

Nos almoços das quintas, no Arouca Barra Clube, 
sempre acontecem surpresas  musicais. Nesse dia 

foram as concertinas  dos amigos Manuel Cardoso, 
Toninho Serápico, meu querido amigo: alegrando os 
amigos, Dr. Licínio Bastos, Antônio Marques  e o nosso 
Diretor Dr. Felipe Mendes.
Só faltou a nossa desgarrada.

Durante o carnaval, na Passarela do Samba, a can-
tora Ivete  Sangalo, foi super simpática com a comu-
nidade portuguesa presente . Na foto, o empresário 
Jorge Menendes, do Portal do Ceasa, o Albino Pi-
nho, do Supermercado Guanabara e amigos.

No próximo Sábado, dia 5 de março, a partir das 20 ho-
ras, teremos mais uma Noite de Fados ”imperdível”. A 

jovem Ana Paula, com sua linda voz, sua beleza  e seu 
xaile e seu pai Camilo Leitão com sua postura fadista e 
simpatia pessoal, agradando  a todos. Para descontrair , 
teremos o Rancho Folclórico Almeida Garrett, onde o Ca-
milo e a Ana Paula, mostrarão os seus maravilhosos dotes 
folcloristas. Estarei lá!
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Antonio Paiva 
– Presidente 
a Casa de 
Trás-os-Mon-
tes, sempre 
atencioso com 
os associados 
e amigos no 
Arraial Trans-
montano

Uma mesa 
de gente 
fina, no 
domingo 
transmonta-
no, os casais 
Orlando 
Pereira, Ana 
Maria, José 
da Mota e 
Fátima com 
o Felipe 
Mendes, 
do Jornal 
Portugal em 
Foco

Delicioso e animaDo arraial TransmonTano
Mais um animado convívio so-

cial promoveu a Casa de Trás-os-
Montes e Alto Douro, no seu típico 
Arraial Transmontano, da Avenida 
Melo Matos, 15 a 19, na Tijuca. A 
diretoria esteve em alta rotatividade, 
recebendo associados e gente ami-
ga que sempre prestigiam os acon-
tecimentos sociais transmontanos, 
a carinhosa acolhida e o serviço em 
todas as mesas, enfim, tudo decor-
reu com todos os toques de organi-
zação. No cardápio, sardinha portu-
guesa, caldo verde, saladas. Depois 
do “bailarico” foi tempo do folclore 
que nesta Casa Regional, ganha 
sempre um lugar de destaque, con-
centrando as atenções e sendo o 

ponto alto destes convívios.
Como podem imaginar, foi uma 

festa que todos os presentes tive-
ram muito gosto em passar, neste 
familiar ambiente. No que diz res-
peito à organização da festa, salien-
tamos o bom trabalho da diretoria, 
comandada pelo Presidente Antônio 
Piva e o Departamento Feminino, 
pela primeira-dama, Fátima.

E, para quem gosta de dan-
çar não faltou o Conjunto Amigos 
do Alto Minho que é sempre uma 
atração. Foi um programa que reu-
niu os amigos, onde as horas são 
dedicadas às boas amizades e às 
coisas mais tradicionais que nos 
dão saudade. Quem marcou presença, no Arraial Transmontano, a turma nota 10 da comunidade, Antonio 

Ribeiro, esposa Maria Antonia Ribeiro, Alberto, Maria do Céu, Gertrudes e Edna Amaral

Um time de primeira, no Convívio Social Transmontano, José Chança e Eliane, Cílio e 
esposa Olinda, Maximino e esposa Beatriz

Linda família, almoçando no domingo na Casa de Trás-os-Montes, Francisco Sousa, 
Suely Sousa, Lorena Sousa, Giovanna Sousa, Isabella Sousa, José Gomes, Rosa Go-
mes e Conceição Sousa
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Vida associatiVa Leila Monassa 
Curiosidades Portuguesas e 
sua Gastronomia Regional
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coELHo  ao  ViNHo  tiNto
½ coelho em pedaços
2 tomates maduros
1 cebola
2 dentes de alho
Farinha de trigo o quanto baste
Alecrim a gosto
2 colheres (sopa) de amêndoas
2 fatias de pão
Pimenta-do-reino a gosto
Sal a gosto
1 copo de vinho tinto
5 colheres (sopa) de azeite

Descasque e corte a cebola em fatias finas.
Descasque o dente de alho.
Remova a casca e as sementes do tomate e 
pique-o.
Tempere a carne com sal e pimenta dos dois 
lados e depois passe na farinha. Em uma pa-
nela, aqueça duas colheres de azeite e doure 
o pão, o alho e as amêndoas. Retire do fogo e 
deixe secar.
Acrescente três colheres de azeite e doure a 
carne do coelho. Reserve quente.
Na mesma panela, doure a cebola e o tomate, 
mexendo bem.
Tempere com sal e pimenta e deixe ferver por 
sete minutos.
Coloque o pão e as amêndoas no liquidificador 
e bata até formar um farelo.
Acrescente a carne e o vinho na panela em que 
está o tomate e a cebola, tampe e deixe ferver 
em fogo brando por 20 minutos. Acrescente o 
farelo e o alecrim e cozinhe por mais dez minu-
tos. Sirva quente.

casa da ViLa da FEiRa E tERRas dE saNta MaRia
Rua Haddock Lobo, 195 tijuca - tel.:- 2293-1542

MARÇO – 5 – Sábado – 20h. Noite de Fados no 
Castelo da Feira com Ana Paula e Camilo Leitão. 
Apresentação do Grupo Folclórico Almeida Garrett. 
Entrada franca.
MARÇO – 6 – Domingo – 12h. Almoço Social. No sa-
lão 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 
apenas 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 – Salão Social – 12h. Tere-
mos a volta do tradicional Almoço de Confraternização 
em homenagem á Águeda. Serviremos churrasco de 
carnes variadas, sardinha portuguesa na brasa, sala-
das e acompanhamentos, mesa de frutas, caldo verde 
e a distribuição de uvas, pois o nosso Rancho Folcló-
rico fará as vindimas. Venha reviver isto!
O baile será animado pelo Conjunto Amigos do Alto 
Minho e, ainda, o nosso Rancho dançará o folclore de 
Águeda, pois celebraremos, também a fusão com o 
Clube Português do Rio de Janeiro, que será homena-
geado. Lembramos estacionamento dentro do clube 
para dar mais conforto a todos.

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

Rio de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184
MARÇO – 13 – Domingo – 12h. Festa da Casa do 
Benfica – Festa das Vindimas. Bailarico: Banda Típicos 
da Beira e show de concer-tinas portuguesas. Dançari-
nos profissionais para dançar com as damas. Atração: 
Rancho Folclórico Benvinda Maria. Bingo com 05 úteis 
prêmios e leilão de produtos portugueses. Bolo dos ani-
versari-antes do mês com direito a parabéns e brindes. 
Distribuição de uvas das melhores qualidades, bagacei-
ra portuguesa e o delicioso vinho geladinho e sorteio de 
brindes. Entrada: gostosa calabresa e deliciosos aperi-
tivos tropicais. Menu: churrasco self-service completo, 
empadão, sardinha portuguesa assada na brasa, arroz 
de bacalhau, bolinho de bacalhau, saladas variadas e 
etc... Reservas: 2261-2184 / 99984-1534 / 2589-5418 
/ 99637-6094. Local: Casa das Beiras à Rua Barão de 
Ubá n.º 341 – Tel.: 2273-1897.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – c. Velho – tel.: 2225-1820
MARÇO – 5 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – Quinta 
de San-toinho. Tradicional festa típica portuguesa, rega-
da à sardinha portuguesa, febras, drumete de frango e 
linguiça assados na brasa. Delicie-se também com bata-
tas e cebolas cozidas, feijão manteiga e arroz, e os tradi-
cionais caldo verde e broa de milho. Tudo isso acom-pa-
nhados de 3 tipos de vinhos servidos bem geladinhos. 
Para animar a festa os Conjuntos “Amigos do Alto Minho” 

e “Trio Jose-valdo”, e principalmente nosso tradicio-
nal folclore minhoto ao som dos bumbos e giganto-
nes e as “Marchas Luminosas de Lisboa”.
MARÇO – 6 – Domingo – 10h. Missa e almoço de 
aniversário da Casa do Minho. Missa às 10 horas 
na Igreja São Judas Tadeu. Almoço no salão social 
às 12 horas. Para saborear: churrasco, arroz de 
bacalhau, feijão brando e saladas. Apresentação 
dos Ranchos Folclóricos da Casa do Minho. 

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39 – tel.:/Fax: (021) 2568-2018
MARÇO – 6 – Domingo – 12:30h. Almoço So-
cial. Como aperitivo: bolinhos de bacalhau e bati-
da tropical. Menu: churrasco com carnes nobres 
e todos os complementos. Tripa a moda do por-
to, sardinha portuguesa na brasa e saladas di-
versas. Música ao vivo com “Lisboa Rio Show”. 
Cardos e sua sanfona biônica. Atenção: Temos 
estacionamento próprio gratuito.

casa dos aÇoREs
avenida Melo Matos, 21/25 – tijuca – 
Rio de Janeiro – tel.: (21) 2568-9535

MARÇO – 20 – Domingo – 13h. Festa de Conví-
vio Social. Com almoço servido no estilo self-ser-
vice em nosso Salão Nobre (Ar Condicionado). 
Sardinha portuguesa com galeto e linguiça as-
sados na brasa, alcatra de feijão – com saladas 
& Acompanhamentos variados. Música ao vivo 
com: Amigos do Alto Minho. Crianças até 10 anos 
não pagam almoço! Aniversariantes do mês de 
março, acompanhado, não paga!!!

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

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
MARÇO – 6 – Domingo – 12h. 4.ª Festa de Ani-
versário do Rancho Folclórico José Ferreira Vaz 
com a sua apresentação, a do Conjunto “Os Vi-
lacondenses Show” e do Rancho Folclórico Ma-
nuel Coelho do Clube Camponeses de Portugal!. 
Venha comemorar conosco. R$ 50,00 – almoço 
incluso. Exceto bebidas e doces.
MARÇO – 12 – Sábado – 21h. Baile do 56.º ani-
versário do Clube Português de Niterói. Show 
com a Orquestra Tupy, a melhor orquestra da 
atualidade. Coquetel completo com jantar e par-
ticipação especial do português Mário Simões. 
Imperdível! Convite R$ 130,00.

casa dos PoVEiRos
Rua do Bispo, 302 – Rio comprido

tel.: 3178-4254/3189-6647
MARÇO – 27 – Domingo - Grande Páscoa Po-
veira. 12:30 horas: tradicional cozido português 
em nosso Salão Nobre com ar refrigerado. Mú-
sica ao vivo Cláudio Santos & Amigos. 15:00 ho-
ras: Apresentação do Rancho Folclórico Eça de 
Queirós. 16:00 horas: O tradicional “Beija Cruz” 
como na Povoa de Varzim – Portugal. Convite in-
dividual: R$ 50,00. Antecipado: R$ 45,00. No dia: 
R$ 55,00. Crianças até 10 anos não pagam. Re-
servas e informações: Telefones: (21) 2284-9190 
. E-mail: casadospoveiros.cpd@gmail.com. Não 
falte a esta festa que é nossa!

DIA 6 DE MARÇO – RUIZINHO DE PENACOVA E BANDA.
Imperdível vindo diretamente de Portugal show com cantor português a sensação do momento de 
Coimbra Com um cardápio de primeira com direito a mesa com Vinho do Porto, Bagaceira e frutas 

diversas Telefone para contato de show: 3251-3585 / 2423-3585.
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Convivendo com casos raros
Dia 28 de fevereiro foi o Dia 

Mundial das Doenças Raras. De 
acordo com a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), são conside-
radas “raras” todas as patologias 
que até apresentam 65 pessoas a 
cada cem mil indivíduos. Pode pa-
recer pouco, mas quando contabili-
zamos os casos das quase oito mil 
doenças raras já descritas pela lite-
ratura médica, chegamos a 13 mi-
lhões de brasileiros que convivem com essas enfermidades.

Cerca de 80% dessas doenças possuem origem genéti-
ca, o que já representa a primeira dificuldade para o diagnós-
tico. Com 156 médicos geneticistas no Brasil, apresentamos 
um déficit de três mil profissionais para chegarmos ao reco-
mendável pela OMS - um geneticista para cada 100 mil ha-
bitantes. Diferentemente de outras especialidades médicas, 
essa carência é sentida até mesmo no rico sudeste brasileiro 
- que apresenta concentrações elevadas de médicos. Sem 
profissionais adequados e com a demora para conseguir exa-
mes, temos um cenário de diagnósticos tardios. Geralmente, 
os casos só são descobertos por volta dos cinco anos de ida-
de, após os pais consultarem pelo menos dez médicos dife-
rentes.

Após o diagnóstico, o próximo obstáculo costuma ser o 
tratamento. A grande maioria das doenças raras não possui 
cura definitiva, apenas acompanhamento com paliativos que 
podem retardar o desenvolvimento da doença. Num cenário 
de poucas certezas e muitas dúvidas, os preços elevados de 
alguns medicamentos faz com que muitas famílias tenham 
que recorrer a justiça para conseguir manter o tratamento 
com auxílio do SUS.

No meio de tantas dificuldades e incertezas, os familia-
res de pessoas com doenças raras costumam relatar o sen-
timento de solidão. Para combater isso, o melhor remédio é 
buscar apoio. Nesse sentido, a internet tem se mostrado uma 
importante ferramenta de aproximação e troca de informação. 
É o caso da associação Síndrome do Amor, que reúne cer-
ca de 600 famílias cadastradas com casos de Síndrome de 
Edwards. Ou da Associação Paulista de Mucopolissacaridose 
e Doenças Raras que orienta mais de 500 famílias sobre os 
direitos dos portadores de MPS. Portanto, fica a dica: caso 
necessário procure essas e outras entidades para ter apren-
dizado sobre como lidar com o problema. Saber que não es-
tamos sozinhos já faz toda a diferença.

NOSSA SAÚDE

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

Almoço da Casa da Vila 
da Feira sempre é sucesso

Um dia especial 
para o vice-
presidente 
feirense, 
Fernando Alves, 
que festejou 
seu aniversário 
com a esposa 
D. Zulmira e 
demais familiares 
e amigos, o 
Presidente 
Ernesto 
Boaventura, 
diretores, Sérgio 
Viana e Antonio 
Silva

Mais um fim de 
semana, onde asso-
ciados e amigos da 
Casa da Vila da Feira 
estiveram saboreando 
a deliciosa gastrono-
mia feirense, além de 
degustar deliciosos 
vinhos portugueses e 
aquela cervejinha bem 
gelada.

Como sempre, o 
Presidente Ernesto Bo-
aventura e seus direto-
res, Fernando Alves e 
Sérgio Viana, sempre 
atenciosos com todos 
que lá comparecem 
para festejar o conví-
vio social feirense. Não 
podemos deixar de 
falar nas senhoras do 
Departamento Femini-
no, que muitas vezes 
largam seus compro-
missos para dedicar-se 
à sua querida Casa da 
Vila da Feira.

A diretoria 
da Casa da 

Vila da Feira, 
sempre unida, 

os diretores 
Sérgio Viana, 

Fernando 
Alves, o Presi-
dente Ernesto 

Boaventura, 
filha Rose Bo-

aventura e o 
esposo Camilo 

Leitão

O Presidente da 
Casa do Porto, 
Manuel Bran-
co, esposa, a 
primeira-dama 
Berta Branco, 
prestigiando o 
convívio feirense 
com o vice-pre-
sidente Joaquim 
Carneiro e espo-
sa, D. Emília 


