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Belíssima foi a programação para comemorar os 37 anos 
de fundação de uma das mais pujantes associações da Pauli-
céia o Arouca São Paulo Clube. Instante do corte do bolo pela 
1.a dama Sra. Nilde Pinho e a Vice Presidente da Câmara de 
Arouca Dra. Margarida Belém. Trazemos esta completa repor-
tagem, o lançamento do CD da casa do Minho de São Paulo, a 
coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, a coluna 
Portugal Desportivo do radialista Martins Araujo, e outros as-
suntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Arouca São Paulo Clube
37 Anos de Fundação

Comemorações Oficiais do
10 de Junho Serão em Paris

Marcelo Rebelo de Sou-
sa defende que as comuni-
dades portuguesas emigra-
das merecem uma atenção 
especial por parte das insti-
tuições e do poder político. 
Para concretizar esta preo-
cupação introduziu altera-
ções radicais na forma de 
comemorar o 10 de Junho, 
Dia de Portugal, de Camões 
e das Comunidades. 

As comemorações de-
verão começar em Lisboa, 
com uma cerimônia militar 
na Praça do Comércio. Nes-
ta cerimônia, presidida por 
Marcelo Rebelo de Sousa,-
como Chefe Supremo das 
Forças Armadas, participará 
o presidente da Assembleia 

da República, Eduardo Fer-
ro Rodrigues, e o primeiro-
ministro, António Costa.

A 10 de Junho, acabada 

a cerimônia militar os 3  em-
barcam para Paris. Outro 
dado que está confirmado é 
que na festa da comunidade 

Poucas horas depois 
de o comissário europeu 
dos Assuntos Econômicos, 
Pierre Moscovici, ter afir-
mado que as medidas adi-
cionais que Portugal ficou 
de preparar são mesmo 
para ser implementadas, o 
primeiro-ministro disse que 
o Governo “toma nota” das 
preocupações de Bruxelas 
e vai preparar essas medi-
das, tal como se compro-
meteu, mas insistiu que não 
vê “nenhuma razão para al-
terar o orçamento”, e “quer 
a execução de janeiro, quer 
a execução de fevereiro 
confirmam” que está a ser 
seguida “a trajetória certa” 
para alcançar as metas.                                                                                                                                          

“O nosso compromisso é 
uma execução rigorosa do 
orçamento, de forma a dimi-
nuir os riscos e a reforçar a 

confiança. Como temos dito, 
o nosso plano B é executar 
o plano A. É aí que trabalha-
mos. E aquilo que eu gosta-
ria de reafirmar é que não 
vemos qualquer razão para 
alterar o orçamento, não ve-
mos qualquer razão para te-
mer a nossa capacidade de 
dar uma boa execução ao 
orçamento, não vemos qual-
quer razão para recear não 
alcançarmos os objetivos 
muito ambiciosos que estão 
contidos no orçamento”.                                                                                                                                     

António Costa reforçou 
todavia que os indicadores 
de que o Governo dispõe 
mostram que as medidas 
adicionais “não serão ne-
cessárias”, e disse acreditar 
que em breve, mais concre-
tamente na primavera, os 
mais céticos ficarão mais 
descansados.

Costa Diz que Nada Indica que Sejam 
Necessárias Medidas Adicionais

Um dia maravilhoso na Casa de Viseu em comemo-
ração da fusão com o Clube Português do Rio de 

Janeiro e uma grande vindima. Detalhes pág. 17

Domingo especial para a família minhota que come-
morou mais um ano de fundação com um show de 

folclore dos seus Ranchos. Deta lhes pág. 8

O Presidente Administrativo José Henrique, e o Presi-
dente do Conselho José Henriques quando entregava 

dois títulos de sócios da Casa das Beiras sua filha Vanes-
sa Silva e o Diretor Fernando Jesus Detalhes pág. 24

Show de bola, o almoço portuense, no passado domin-
go, como sempre um show de simpatia do Presidente 

Manuel Branco e esposa Berta Branco. Detalhes pág. 22

Um dia fantástico no Clube Recreativo Português de 
Jacarepaguá com a realização do almoço mensal 

português e a atração, vinda diretamente de Portugal – 
Penacova foi o carismático Ruizinho que agradou em 
cheio o público presente. Detalhes na pág. 2

FuSão e VindimAS no ViSeu

CASA do minho Comemorou
91 AnoS de FundAção

AniVerSAriAnteS homenAgeAdoS 
nA CASA dAS BeirAS

umA LindA hiStÓriA de VidA

portuguesa participará um 
convidado especial: o Pre-
sidente François Hollande.                                                                                          
Marcelo Rebelo de Sousa 
tem previsto encontrar-se 
com a seleção portuguesa 
de futebol a 14 de Junho, 
que nesse dia estará na 
França a preparar o seu pri-
meiro jogo no Campeonato 
Europeu contra a Islândia.                                                                                                                     
Esta inovação tem a preo-
cupação de assumir o dia 
10 de Junho enquanto dia 
das Comunidades portu-
guesas, num momento em 
que a emigração portugue-
sa cresceu nos últimos anos 
devido à crise econômica e 
ultrapassa já os 2 milhões 
de pessoas. 

A candidata à liderança 
do CDS-PP, Assunção Cris-
tas, recusa comentar o caso 
da contratação de Maria 
Luís Albuquerque, mas aler-
ta que apertar as incompa-
tibilidades pode levar à pro-
fissionalização da política 
ou um parlamento composto 
apenas por professores.                                                                                                                                    

“Não comentarei casos 
particulares, não o farei, 
ainda, para mais com a 
Maria Luís Albuquerque, 
fomos colegas de Governo, 
que eu admiro, e creio que 
fez um trabalho que o país 
deve agradecer. Esse de-
bate sobre incompatibilida-
des não deve ser feito por 
políticos. Os políticos são 
parte interessada”, afirmou 
Assunção Cristas.

“Se nós não encontrar-
mos um equilíbrio nestas 
matérias, só teremos profes-
sores no parlamento. Se ca-
lhar não teremos gente das 
empresas, de outras áreas 

“Se não 
Encontrarmos 

Equilíbrio, só Teremos 
Professores no 

Parlamento”

da nossa sociedade, o que 
pode não ser o melhor para 
a nossa política”.                                                                                                                                      

Convidada a fazer um 
exercício de autocrítica do 
Governo PSD/CDS-PP que 
integrou enquanto ministra 
da Agricultura, Cristas la-
mentou a falta de capacida-
de de apresentar aos portu-
gueses “de maneira frontal e 
clara” que os dois partidos 
que integravam o executivo 
tinham divergências mas 
eram solidários.                                                                                                                                     

Assunção Cristas pro-
mete que consigo na lide-
rança, a suceder a um mais 
centralizador Paulo Portas, 
“os órgãos do partido terão 
mais relevância, reunirão 
mais vezes e haverá mais 
decisão coletiva, colegial, e 
depois haverá mais autono-
mia em tarefas individuais” 
de responsáveis.

Apesar de Portugal 
ter registrado o segundo 
maior decréscimo do indi-
cador compósito avançado 
da OCDE entre os países 
da zona euro em janeiro, 
o país manteve-se acima 
do nível 100, que marca 
a média de longo prazo.                                                                                                           
Na publicação mensal 
dos indicadores, a OCDE 
diz que depois da Irlanda, 
cujo indicador caiu para 
99,93, o indicador de Por-
tugal teve  um decréscimo 
para 100,20.

Além da Irlanda e 
de Portugal, a Holanda, 
com um decréscimo para 
99,55, e a Eslovénia, para 
101,32, foram os outros 
países da zona euro que 
maiores decréscimos dos 
indicadores registraram.                                                                                                                                     

Apesar destes decrésci-
mos, a OCDE prevê a esta-
bilidade para o conjunto da 
zona euro, mas com dife-
renças entre os seus mem-
bros. O indicador da zona 
euro diminuiu muito ligeira-

OCDE prevê Queda na  Atividade Econômica

Os acionistas da TAP 
- Atlantic Gateway e Par-
pública - aprovaram, o em-
préstimo obrigacionista que 
permitirá a entrada de 120 
milhões de euros na compa-
nhia aérea. A informação foi 
confirmada por fonte oficial 
da transportadora.

A assembleia-geral reali-
zou-se depois de o regulador 
da aviação civil,a concretizar 
parte do empréstimo previsto 
no plano de capitalização da 
empresa. A decisão, validou 
a entrada de 90 milhões de 
euros na companhia aérea. 

Os restantes 30 milhões 
deste empréstimo serão 
subscritos pelo Estado, 
através da Parpública, e só 
acontecerá depois de fecha-
do o acordo de venda .

O consórcio privado as-
segura 35% da TAP, depois 
de uma renegociação com 

o Governo de António Costa 
que devolveu ao Estado me-
tade da companhia. Antes, 
a Atlantic Gateway detinha 
61% da TAP.

Estava previsto o em-
préstimo ser em parte subs-
crito pela Azul, companhia 
detida por David Neeleman, 
tendo os chineses da HNA 
ficado autorizados a subs-
crever diretamente algumas 
dessas obrigações convertí-
veis em ações.                                                                                                                                          

O empréstimo obrigacio-
nista teve de ser autoriza-
do pela ANAC que, a 19 de 
Fevereiro, impôs limitações 
à gestão da TAP durante 3 
meses. A medida teve em 
conta a existência “de fun-
dados indícios de descon-
formidade da estrutura de 
controle societário e finan-
ciamento” da companhia 
face às regras europeias.

Acionistas da TAP Aprovam Empréstimo

ruizinho de
PenACoVA
Agitou o

reCreAtiVo

ConVíVio SoCiAL PortuenSe

Promovido pela ASSERJ, será realiza-
do entre os dias 15 A 17 DE mARçO e 
acontecerá no Riocentro. A SUPER RIO 

EXPOFOOD é um evento que transforma marketing de 
relacionamento em parceria comercial, gerando muitos 
frutos. O volume de negócios é a grande marca do evento 
que cresce a cada ano. Participar do evento é a melhor 
oportunidade para estar em contato com expositores e 
visitantes dos mais diversos segmentos e de todas as 
partes do país. Isto faz da SUPER RIO EXPOFOOD 2016 
Contados; ASSERJ-21-25846339 / WWW.superrio.com.br
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Esta lei publicada em 
29.12.2015 revogou dentro ou-
tras, a lei 1.427/89 que regulava 
a matéria, sendo que os seus 
artigos, 24, 26, 41 e 42, bem 
como a revogação dos disposi-
tivos referidos no inciso I do pa-
rágrafo único do art. 46, só pro-
duzem efeitos no ano de 2016 
e após decorridos o prazo de 
90 (noventa) dias, e os demais 
dispositivos em 01º de julho de 
2016. Tal instrumento normativo 
atingiu os contribuintes do Esta-
do do Rio de Janeiro com novas 
regras no ITD (imposto sobre 
transmissão causa mortis e por 
doação de quaisquer bens ou 
direitos), instituindo disposição 
abusiva no tocante às DOA-
ÇÕES com reserva de usufruto 
ocorridas sob o regime da anti-
ga legislação (Lei 1.427/89).

O entendimento até então, 
inclusive entre as autoridades 
fazendárias, instituição e ex-
tinção de usufruto constituíam 
dois fatos geradores distintos 
sujeitos à incidência do ITD. DE 
conformidade com a norma an-
terior, em ambas as hipóteses a 
base de cálculo era de 50% do 
valor do bem ou do direito (art. 
11, inciso I, Lei 1.427/89).

A partir de 28 de março de 
2016, entretanto, os contribuin-
tes passarão a recolher o tributo 
somente na instituição do usu-
fruto, sendo sua extinção hipó-
tese de não incidência. Neste 
passo, temos:

Lei 7.174/2015:
Art. 7º - O imposto não inci-

de (...)
III – na extinção de usufruto 

ou qualquer outro direito real;
É digno de destaque que 

o legislador estadual optou por 
manter a redução da base de 
cálculo nos casos em que a ins-
tituição de usufruto não se der 
mediante sua reserva no mo-
mento de uma doação, como 
se percebe na transcrição do 
artigo 24 da referida norma, na 
seguinte dicção:

Art. 24. Na transmissão de 
bens imóveis ou direitos a eles 
relativos, a base de cálculo é: 
(...)

III – 50% (cinquenta por 
cento) do valor do bem na:

a) instituição de usufruto, 
uso ou habitação; e

Pode-se afirmar, então, que 
houve esforço legislativo ex-
presso em retirar a extinção de 
usufruto do campo da incidên-
cia do ITD. Trata-se de sistema 
já utilizada em outros Estados 
da Federação, a qual justifica a 
majoração de alíquotas previs-
tas na nova lei.

Em regra, a fim de determi-
nar a constituição de um crédito 
tributário, aplica-se a lei vigen-

te à época de ocorrência do 
fato gerador. No caso do ITD, 
por conseguinte, a extinção 
do usufruto somente pode-
ria ser tributada se ocorrida 
sob a vigência da revogada 
lei 1.427/89, uma vez que, de 
acordo com a nova legislação, 
referido ato jurídico, não mais 
dará ensejo a recolhimento tri-
butário.

Ocorre, porém que o legis-
lador, afrontando os princípios 
constitucionais limitadores da 
tributação, inseriu também o 
seguinte dispositivo no orde-
namento fluminense:

Art. 42. Por ocasião da ex-
tinção de direito real reservado 
pelo transmitente quando da 
transmissão da titularidade do 
bem, realizada anteriormente 
à produção de efeitos deste 
artigo, deverá ser paga a se-
gunda parcela do imposto, 
em complemento à primeira 
parcela de 50% (cinquenta por 
cento), recolhida no momento 
da ocorrência do fato gerador.

Ora, não há, nem nunca 
houve qualquer menção le-
gal a parcelamento do crédito 
tributário de ITD ou qualquer 
hipótese de diferimento. Ao 
contrário, ocorria a incidência 
do imposto em dois momen-
tos distintos, a instituição do 
direito real de usufruto e sua 
extinção. Em ambas as hipó-
teses, como já visto, tinham 
como base de cálculo metade 
do valor do bem ou direito. 
Inexiste qualquer argumento 
lógico e válido capaz de sus-
tentar uma falaciosa tese de 
defenda a ocorrência de um 
diferimento tributário e não 
de diferentes fatos gerado-
res. Assim, o artigo 42 da Lei 
7.174/2015 extrapola o poder 
de tributar do Estado, uma 
vez que propõe o recolhimen-
to ao Erário por conduta fáti-
ca que não constitui relação 
jurídico-tributária, tornando-
se ilegal e ilegítima qualquer 
tentativa de cobrança de ITD 
quando da extinção do direito 
real de usufruto. Muito pro-
vavelmente, restará apenas 
a via judicial para resguardar 
os princípios constitucionais 
capaz de frear a sanha arre-
cadatória do Fisco. Fiquem 
atentos!

ADVOGADO TRIBUTARISTA
OAB-RJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA
TRIBUTÁRIO - DIREITO DAS SUCESSÕES

NOVA LEI ESTADUAL Nº 7174 DE 28.09.2015
ALTEROU O IMPOSTO SOBRE TRANS-

Comendador manuel Vieira Festeja 
aniversário com Familiares e amigos

O aniversariante do dia, Comendador Manuel Vieira, festejando 
mais um ano de vida ao lado do André e Fernanda Vieira

Quem estreou nova ida-
de, no mês de fevereiro, foi 
uma das unanimidades da 
comunidade portuguesa, 
Comendador Manuel Vieira 
que, sem sombra de dúvida, 
além de sua simpatia e caris-
ma nutre o respeito e carinho 
dos amigos que fez ao longo 
dos anos na sua vitoriosa 
trajetória no Brasil e nada 
como festejar seu aniversário 
rodeado dos entes queridos 
e dos amigos do, dia-a-dia, 
que as vezes não e possível 

estarem juntos, mas sempre 
se falando. E, mais uma vez 
o Comendador Manuel Viei-
ra, numa simples recepção 
reuniu-se para saborear um 
delicioso churrasco e acom-
panhamentos e muita cerve-
ja gelada e bebidas diversas.

Foram momentos de êx-
tase, onde diversos segmen-
tos da nossa comunidade 
portuguesa e luso-brasileira 
se fez presente para pres-
tigiar e parabenizar esse 
grande e vitorioso empre-

sário da nossa comunidade 
portuguesa. Uma história 
de vida de muito sucesso e 
vitórias. Mas ninguém faz 
nada sozinho, com certeza 
esses amigos e familiares 
presentes fazem parte desta 
caminhada vitoriosa do Co-
mendador Manuel Vieira. Na 

oportunidade, o jornal Portu-
gal em Foco, na pessoa do 
seu Presidente Felipe Men-
des, parabeniza o amigo 
pela data festiva, desejando 
o mais importante, saúde e 
muito sucesso nas suas em-
preitadas que sempre foram 
vitoriosas. Bem haja!

Num close especial, durante a comemoração festiva de aniversário, 
vemos o Comendador Manuel Viera com o João e Fernanda Vieira

Amigos e familiares que foram levar o seu abraço afetivo ao dinâmi-
co empresário Manuel Vieira, Carmem, Mayara, sua neta e Carlos

Fernando Santos e sua Concertina e o cantor romântico Mário Si-
mões, o Maestro Rogério Costa foram felicitar o amigo Manuel Viei-
ra. Na foto ao lado do seu irmão Antônio Vieira

Quem também não deixou de levar o seu abraço ao Comendador 
Manuel Vieira foi o ex-presidente vascaíno, Antônio Soares Calçada. 
Na foto, também a sobrinha do aniversariante Luciana

Manuel Vieira era só alegria com a presença dos amigos Nélio, Zeca 
e Manuel Barbosa

Numa pose especial desta data festiva do Comendador Manuel Viei-
ra, vemos os amigos Dr. Antônio Peralta e Antônio Soares Calçada

Explosão de alegria dos amigos Zeca, Fernandinho e Antônio Go-
mes, parabenizando o aniversariante do dia Comendador Manuel 
Vieira

ruizinho de PenaCoVa enCantou o  PubliCo no Clube reCreatiVo Português 

Logo a seguir ao espetáculo o presidente do Clube Portu-
guês de Jacarepaguá, Olivério de Carvalho, cumprimenta-
va o cantor Ruizinho pela belíssima apresentação 

Ruizinho de Penacova mostrou toda sua versatilidade en-
cantando, o público presente no Clube Português de Ja-
carepaguá

A comunidade Portuguesa de Jacarepaguá marcou 
presença no domingo, muito especial, onde a atração foi 
o cantor Português da Freguesia de Penacova, Região de 
Coimbra o carismático cantor Ruizinho que deu um lindo 

show, com um repertório bem popular agradando a platéia em 
cheio que interagiu com o artista, uma tarde maravilhosa em 
que o presidente do Recreativo, Olivério de Carvalho não pou-
pou esforços para deixar os amigos bem a vontade, oferecen-

do um verdadeiro manjar dos Deuses uma gastronomia 
espetacular e mais uma vez acertou na medida certa, um 
dia maravilhoso que com certeza o cantor Ruizinho levará 
de recordação para sua querida Freguesia de Penacova

Momento 
quando o ec-

lético Luizinho 
de Penacova 

realizava sua vi-
toriosa apresen-
tação no Clube 

Português de 
Jacarepaguá
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

aleNtejo a PaRtiR do 
alto de uma seRRa

De Marvão vê-se a ter-
ra toda. Compreende-se que 
neste lugar, do alto da torre 
do castelo de Marvão, o via-
jante murmure com respeito: 
“Que grande é o mundo!”. “A 
confidência feita por José Sa-
ramago durante a sua Viagem 
a Portugal no início da déca-
da de 1980. Compreende-se 
Saramago quando se sobe à 
primeira muralha do castelo 
medieval, ao por do sol. Dali 
não há dúvidas: a serra de São 
Mamede parece não ter fim, 
com o seu verde a espalhar-
se. Se em tempos a muralha 
albergou to¬da a população, 
as casas brancas da vila são 
habitadas por pouco mais de 
100 pessoas. Por isso, Marvão 
não se esgota no cume deste 
monte. Na desativada es-tação 
ferroviária da Beirã, nasceu há 
2 anos uma guesthouse cheia 
de história. Neste edifício se-
cular, esconderam-se judeus e 
hospe¬daram-se passageiros 
que esperavam pela abertura 
da fronteira para chegar a Es-
panha. Esteve fechado durante 
décadas, até Lina Paz trocar a 
capital pela terra dos pais e dos 
avós para criar os filhos. Com o 
marido, Eduardo, recuperou o 
antigo refeitório da estação de 

comboios e transformou-o na 
Trainspot.

“Aqui pedem-se quartos 
para a linha do comboio”, diz 
Lina, enquanto mostra os 
cantos à casa. A ausência de 
televisões nos 7 quartos, nos 
2 apartamentos e na sala de 
estar é recompensada pelos 
livros e jogos de tabuleiro, co-
locados em frente à antiga la-
rei¬ra. E ainda pelo silêncio, o 
som dos pássaros e o sossego. 
O resto da estada fica a critério 
do hóspede. Na primavera, há 
ervas aromáticas num canteiro 
e no verão há quem já tenha 
improvisado uma mesa de re-
feições em cima dos ferros da 
linha. Por sua vez, Lina organi-
za workshops de rancho folcló-
rico, de queijo com leite de ca-
bra e ainda de pão caseiro em 
forno de lenha. Para os que não 
dispensam uma boa atividade, 
há um exercício “dois em um” a 
dez minutos de carro: conhecer 
a serra em cima de um cavalo 
com os Caballos de Marvão. A 
quinta pertence a uma família 
de espanhóis, apaixonada pela 
vida equestre. Mudaram-se de 
Olivença para Marvão quando 
o patriarca, hoje médico de 
muitos marvanenses, decidiu 
prosseguir a atividade deste 

lado da fronteira. Os passeios 
ficam à responsabilidade da 
mulher e da filha, Sara. Para 
além dos percursos pela serra, 
a empresa organiza passeios 
com carroça, ao luar, e ainda 
tem um programa de quinta pe-
dagógica, em que as crianças 
alimentam os animais da quin-
ta e aprendem a selar um ca-
valo. À boa maneira espanho-
la, não se sai daqui sem antes 
provar umas tapas. Ali perto , 
ficam as ruínas de uma antiga 
cidade romana - a Ammaia - e 
ainda uma praia urbana junto 
ao rio Sever, na Portagem. Nos 
dias quentes, a esplanada, de 
400 lugares do restaurante que 
leva o nome do rio, enche. O 
Sever surgiu há 48 anos, pela 
mão do pai de Julieta Garraio, 
que agora gere o negócio com 
o marido, bem como o hotel ao 
lado, que entretanto criaram. 
Nos pratos, não faltam os pro-
dutos da região, como o azeite 
de azeitona galega e as casta-
nhas de Marvão, assim como 
os vinhos. A noite só termina 
com um minirrodízio de doces 
conventuais e sobremesas do 
Sever, como o pudim de casta-
nha, a sericaia e a encharcada 
de nozes. Neste Alto Alentejo, 
a manhã seguinte começa tal 
como terminou. Atravessando 
a serra durante mais de 20 Km, 
chega-se ao distrito de Porta-
legre, onde fica também o pico 
mais alto do Parque Natural 
de São Mamede. E antes de 
entrarmos num determinado 
armazém na zona industrial, já 
o ar cheirava a doce. Lá den-
tro, as trabalhadoras vão pin-
celando com borras de vinho 
um tabuleiro que, depois de 
sair do forno, irá dar origem às 
bolachas de vinho do Porto dos 
Sabores de Santa Clara. A em-
presa foi criada pelo engenhei-
ro zootécnico Daniel Romão 

e começou com as famosas 
balas de ovo, como eram fei-
tos pelas freiras do Convento 
de Santa Clara. Ao longo dos 
anos, a receita foi passando 
de mão em mão, pelo que não 
foi fácil descobri-la. Desvenda-
do o segredo, Daniel aplicou a 
técnica artesanal a uma escala 
maior, mas sem industrializar a 
produção, e juntaram-se xaro-
pes naturais, frutos secos cara-
melizados, bolachas e licores 
de sabores como castanha as-
sada, maçã brava e ginjinha de 
Marvão.

No primeiro andar da Manu-
fatura de Tapeçaria de Portale-
gre, as tecedeiras preparam-se 
para continuar uma tapeçaria 
de Joana Vasconcelos. No an-
dar de baixo, Vera Fino, filha 
de um dos fundadores, mostra-
nos algumas das obras de arte 
de ta¬peçaria mural decorati-
va, que ascendem aos milha-
res de euros e podem levar um 
ano a ser feitas.

As peças de tapeçaria mu-
ral decorativa estão espalhadas 
por todo o mundo - há uma no 
Conselho Europeu, por exem-
plo - e chegam mesmo a ser 
confundidas com as obras de 
arte que reproduzem de nomes 
tão sonantes como Almada Ne-
greiros, Arthur Boyd, Júlio Po-
mar e Graça Morais. E serão 
candidatas em 2017 a Patrimó-
nio Mundial da UNESCO.

Deste ponto alto, ao lado 
da Igreja de Nossa Senhora 
da Pena, a Fábrica Robinson, 
o Castelo de Portalegre e a Sé 
destacam-se da restante cida-
de, rodeada pelos seus mon-
tes verdes. Por aqui também 
passa ocasionalmente o pastor 
João Bernardo com o seu reba-
nho. Não é de estranhar. Afinal, 
nesta serra alentejana o rebuli-
ço urbano convive calmamente 
com o verde dos montes.

taP diz que ponte aérea vai trazer “novos 
benefícios e ligações” ao Porto.
O presidente da TAP, Fernando Pinto, afirmou, que “ne-
nhuma decisão é irreversível”, adiantando, contudo, que 
a empresa entende que a ponte aérea Porto-Lisboa vai 
trazer “novos benefícios e novas ligações” ao Porto. “O 
mais importante de tudo é mostrarmos de que maneira 
é que nós achamos que o Porto ficará melhor servido. A 
ponte aérea vai trazer novos benefícios e novas ligações 
ao Porto, a nossa visão é a de que o Porto fica muito 
melhor conectado à Europa, ao Brasil, aos Estados Uni-
dos e à África”, afirmou Fernando Pinto aos jornalistas, no 
Porto, no final de uma reunião com a direção do Conselho 
Metropolitano do Porto .
antónio Varela demite-se do Banco 
de Portugal
António Varela pediu a demissão da administração do 
Banco de Portugal, segundo confirmou o Negócios de-
pois de a SIC seguir com a notícia. Não há ainda indica-
ções sobre o que motivou a saída do administrador que, 
antes de ir para o regulador da banca, estava no Banif 
como representante do Estado.Na organização do Banco 
de Portugal, há um governador, 2 vice-governadores e 3 
administradores. António Varela enquadra-se neste último 
leque desde que foi nomeado, em Setembro de 2014. Sai 
antes do final do mandato.
Porto, Faro e Ponta delgada entre os 
aeroportos que mais crescem na europa
O movimento de passageiros nos aeroportos euro-
peus cresceu, em média, 6,3% em Janeiro, de acordo 
com os dados da Airports Council Internacional Europe.                                                                                                                           
No primeiro mês de 2016, segundo os números, os ae-
roportos do Porto, Faro e de Ponta Delgada voltaram a 
estar entre os que apresentaram maior aumento do tráfe-
go de passageiros O aeroporto do Porto ocupa a quinta 
posição no grupo das infra-estruturas que recebem entre 

5 a 10 milhões de passageiros por ano,teve um acréscimo 
de 14%, quando a média de crescimento nestes aeropor-
tos foi de 9%. Neste grupo também Faro apresentou uma 
subida de 14,3%.Ponta Delgada registou 50,4% em Ja-
neiro, com menos de 5 milhões de passageiros. A média 
de crescimento nos aeroportos com que compara foi de 
6,6%.Fora da União Européia, o crescimento do tráfego 
nos aeroportos foi de 4,3%.
lisboa vai ter mais 40 hotéis em dois anos
O ano de 2015 foi o melhor de sempre para o turismo 
português, com o número de dormidas a atingir um novo 
recorde: 49 milhões, com as receitas a subir para os 
1.780 milhões de euros. Com a chegada de mais turistas 
a Portugal, abrem cada vez mais hotéis, particularmente 
em Lisboa, a inauguração de novas unidades hoteleiras 
não para, este ano e em 2017 deverão abrir um total de 
40 novos hotéis em Lisboa. Segundo as contas da consul-
tora imobiliária CBRE, estas unidades estão atualmente 
em construção ou em fase de projeto. O Algarve é a re-
gião mais procurada pelos turistas (35% das dormidas), 
seguindo-se a região de Lisboa, que pesa um quarto no 
total das dormidas em Portugal (12,25 milhões). Segue-
se a Madeira (14%), Norte (13%), Centro (9%), Alentejo 
(3%) e Açores (3%).
Hélder Reis será braço direito de marcelo 
para os assuntos orçamentais 
Hélder Reis é o nome escolhido por Marcelo Rebelo de 
Sousa para seu assessor dos assuntos orçamentais. A 
informação foi confirmada por Luís Marques Mendes, que 
adiantou ainda o nome de Isabel Alçada, ex-ministra da 
Educação, para consultora na sua área de especialidade.
Atualmente, acumula a docência na Universidade Lusí-
ada de Lisboa com a de técnico do Centro de Estudos 
Fiscais, lugar que deverá abandonar na sequência do 
convite da presidência.                                                                   

mais RiCos
 Na lista da “Forbes” dos empresários mais ricos 
do mundo, encabeçada por Bill Gates, figuram três por-
tugueses: Américo Amorim. Alexandre Soares dos San-
tos e Belmiro de Azevedo. Os três em conjunto têm uma 
fortuna calculada em 7.100 milhões de euros. Amorim 
aparece em 369º lugar com 4.100 milhões de euros.

dia de PoRtuGal
 As comemorações do “Dia de Portugal” serão 
realizadas em Paris. Marcelo Rebelo de Sousa, António 
Costa e Ferro Rodrigues, após a solenidade em Lisboa, 
na manhã do dia 10 de junho, irão celebrar a data com a 
comunidade portuguesa na França. Será a primeira vez 
que as cerimônias oficiais terão lugar fora do país.

NoVo PResideNte
 Tomou posse o novo Presidente da República – 
Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Sucede ao Prof. Cavaco 
Silva, que durante 10 anos, no Palácio de Belém, ocu-
pou o cargo de Supremo Magistrado da Nação. Ambos 
pertencem ao Partido Social Democrático. Os estilos dos 
dois são certamente diferentes, mas em termos de ideá-
rio político e de visão do país, são muitas as semelhan-
ças e coincidências que apresentam. 
 Louve-se Cavaco Silva pelo que fez de bom por 
Portugal e ao longo de sua vida. E renovemos nossos 
votos para que o mandato do Presidente Marcelo seja 
repleto de felicidades e de progresso  para o povo portu-
guês.

CRises
 Os países de língua portuguesa atravessam uma 
fase difícil e complicada. Quer na política, quer na eco-
nomia, de Lisboa a Díli, os problemas e as dificuldades 
são muitas. Fixemo-nos, entretanto, apenas na crise por-
tuguesa, que já vem do governo de José Sócrates; e na 
do Brasil, que vai atingindo o clímax, no decorrer do 2º 
mandato da Presidente Dilma. Tanto de um lado como do 
outro do Atlântico, as dificuldades são imensas. Em Portu-
gal, ainda há muitos e graves problemas por resolver. No 
Brasil, todos os dias, seja na política, seja na economia, 
aparecem novos “nós” para desfazer – e não é fácil en-
contrar soluções para tantos impasses, que se agravam 
cada vez mais.
 Haja, entretanto, esperança – que tudo irá melho-
rar, aquém e além-Altlântico.

FuteBol
 O “Benfica” venceu o “Sporting” por 1 x 0  e está 
na liderança do campeonato. Os “leões” desceram para o 
2º lugar. O “Porto” jogou com o “Braga” e perdeu por 1 x 3. 
Praticamente os “dragões” disseram adeus ao título.
 Do lado de cá, o “Vasco” está classificado para 
a nova fase do campeonato. Merece – e esperamos que 
fique com o título para “compensar” a descida de divisão.

mÚsiCa PoRtuGuesa
 O cantor Mário Simões está a lançar novo disco. 
Será na Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, 
no próximo dia 20. Sucesso.

mau temPo
 Portugal continua a ser castigado pelo mau tem-
po: chuva e enchentes, frio e neve, ventania e mar enca-
pelado. Todos esperam por um “solzinho” e por tempera-
turas mais amenas. Pelo menos para celebrar a Páscoa, 
com o compasso nas aldeias e as amêndoas coloridas 
nas vitrines das vilas e cidades.

desPedida
 A saída do Presidente Cavaco Silva da Presi-
dência da República leva-nos a avaliar o período em que 
foi também Chefe do Governo, o que ocorreu antes da 
sua eleição para o Palácio de Belém. Nessa altura, a 
Dra. Maria Manuela Aguiar exercia o cargo de Secretária 
de Estado das Comunidades Portuguesas e demons-
trou, no exercício do cargo e fora dele, um carinho muito 
especial pelos portugueses do Brasil. Dizia-se até que 
enquanto no aeroporto de Lisboa surgiam problemas 
com frequência na entrada de cidadãos brasileiros, a 
Dra. Maria Manuela aumentava a sua admiração e o seu 
carinho pelo Brasil e pela nossa comunidade – e isso 
atenuava o rigor das autoridades.
 Os portugueses do Brasil nunca esconderam a 
sua admiração pelo Presidente que está a deixar o car-
go, nem o reconhecimento e carinho pela Dra. Maria Ma-
nuela Aguiar, que tanto fez pela “nação peregrina”.
 
ReFuGiados
 Chegaram na 2ª feira a Portugal os primeiros 64 
refugiados dos países do Oriente Médio. Milhares deles 
estão querendo sair da Grécia, da Macedônia, da Eslo-
vênia, da Síria, etc. É uma tragédia.

FeCHo
 Os santos passam o dia em oração. E os ena-
morados passam a noite sonhando...



Regiões & Províncias
vila real

marinha grande

alijó

Rio de Janeiro, 10 a 16 de Março de 2016 Portugal em Foco4 

Projeto do Código
regulamentar do município

Encontra-se em fase 
de consulta pública, até 
ao próximo dia 7 de abril, 
o projeto do Código Regu-
lamentar do Município de 
Vila Real. Trata-se de um 
documento que nasceu no 
âmbito do projeto “siste-
matização Regulamentar”, 
uma iniciativa promovida 
pela Comissão de Coor-
denação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte, 
que envolveu o Município 
de Vila Real juntamente 
com os Municípios de Bra-
ga e Bragança.

O Código Regulamen-
tar do Município de Vila 
Real é um documento que 
na sua elaboração teve 

como linha orientadora a 
intenção de agregar de 
forma clara, transparente 
e objetiva todas as normas 
regulamentares de aplica-
ção externa, por forma a 

facilitar a relação adminis-
trativa da Autarquia com 
os seus Municípios.

Na elaboração deste do-
cumento foram incorpora-
das matérias contidas em 

regulamentos já existentes 
e que foram objeto de re-
apreciação e atualização 
face aos regimes jurídicos 
em vigor. Foram, ainda, in-
troduzidas novas matérias 
relativamente às quais não 
existia regulamentação.

Atendendo à evolução 
permanente dos diversos 
regimes jurídicos e as 
consequentes alterações 
decorrentes das opções 
políticas e das necessi-
dades dos munícipes em 
cada momento, foi estabe-
lecido o princípio da regu-
lamentação dinâmica, que 
se traduz na necessidade 
de atualização permanen-
te do código.

A secretária de Esta-
do da Inclusão de Pesso-
as Deficientes, Ana Sofia 

Antunes, reuniu com os 
representantes da dele-
gação distrital de Leiria da 

O Partido Socialista 
(PS) acusa o executivo 
camarário de ter uma 
atitude de “desprezo e 
desrespeito” perante a 
assembleia municipal. 

Em causa está o fato 
de o presidente, Carlos 
Magalhães, e o vice-pre-
sidente, José Paredes, 
faltarem em simultâneo 
a esta reunião. Para 
além disso, “não justifi-

Oposição acusa executivo
de alijó de “desprezo”

pela assembleia municipal
caram a ausência, nem 
delegaram na única ve-
readora PSD presente a 
representação do execu-
tivo municipal”, denun-
ciam os socialistas. 

Também o vereador 
Miguel Rodrigues, do 
MAIS – Movimento Alijó 
Inovação com Seguran-
ça, ficou “estupefato” e 
“indignado” com este 
episódio.

Secretária de estado da
inclusão na marinha grande

Associação Portuguesa de 
Deficientes (APD), sediada 
na Marinha Grande, e com 
o presidente da Câmara, 
Paulo Vicente, na manhã 
da passada terça-feira, 1 de 
março, nas instalações da-
quela associação.

Nesta reunião de traba-
lho, Ana Sofia Antunes, ma-
nifestou a sua vontade de 
conhecer a atividade da APD 
e as necessidades iden-
tificadas pelos dirigentes 
Maria José Ruivo e Manuel 
de Sousa, respectivamente 
presidente e vice-presidente 
da delegação distrital.

A secretária de Estado 
ficou a conhecer as ativida-
des da APD de Leiria, que 
representa cerca de 1200 
sócios, que vão do apoio 
jurídico e social, às iniciati-
vas culturais e desportivas, 
onde têm sido alcançados 
diversos troféus que ates-
tam a boa preparação e 
empenho do atletas com 
deficiência do distrito.

Ana Sofia Antunes lem-
brou que estas ações ser-
vem para desconstruir a 
problemática da deficiência 
e, com isso, diminuir a pro-
babilidade de discriminação.

Pelo 16.º ano consecutivo, 
sobre a organização da Asso-
ciação Civil Amigos das Ter-
ras de Santa Maria da Feira, 
realizou-se mais uma edição 
da Festa das Fogaceiras em 
Caracas.

Do programa constou o 
cortejo cívico, a missa so-
lene, bênção das fogaças e 
procissão seguida de almoço 
e convívio festivo. A atividade, 
que se prolongou ao longo 
de todo o dia 21 de Feverei-
ro, decorreu no complexo do 
Centro Português de Cara-
cas, reunindo cerca de 600 
participantes, e contou com a 

Penalva

belmOnte

terra de Santa maria da feira

PenaCOva

gil ferreira participa na festa
das fogaceiras na venezuela

presença de distintas entida-
des oficiais, nomeadamente 
do Cônsul Geral de Portugal 
em Caracas, Luís Manuel 
Albuquerque, do presidente 
do Centro Português de Ca-
racas, Gil Andrade, do presi-
dente do Centro Marítimo da 
Venezuela, Alfredo Amaral, 
do responsável pela Missão 
Católica Portuguesa, o pa-
dre Alexandre Mendonça, do 
presidente da AC Amigos das 
Terras de Santa Maria da Fei-
ra, Rodrigo Ferreira e, em re-
presentação do Município de 
Santa Maria da Feira, o vere-
ador da Cultura, Gil Ferreira.

O queijo de ovelha pro-
duzido na região demar-
cada da Serra da Estrela 
volta a estar em destaque 
no habitual ciclo anual de 
feiras que começou no sá-
bado passado em Celorico 
da Beira e termina em For-
nos de Algodres, nos dias 
12 e 13 de março. No dis-
trito de Viseu - que integra 

na região demarcada os 
concelhos de Mangualde e 
Penalva do Castelo - é em 
Penalva do Castelo que 
todos os anos decorre a 
Feira/Festa do Pastor e do 
Queijo. O certame faz, em 
2016, 25 anos e está orga-
nizado para decorreu, pela 
primeira vez durante dois 
dias, 13 e 14 de fevereiro.

feira do Queijo de Penalva
decorre pela Primeira

vez em dois dias

Investimento de 2,7 
milhões de euros vai do-
tar a unidade de melhores 
condições e criar mais 32 
quartos. Obras prevê-se 
que estejam concluídas 
em Julho de 2018

A Pousada do Con-
vento de c entregou na 
passada sexta-feira, 26, 
na Câmara Municipal, 
o projeto de ampliação 
que permitirá à unidade 
hoteleira aumentar o nú-
mero de quartos de 24 

para 56, disponibilizar 
mais serviços e entrar 
no segmento de grupos 
e grandes eventos.

O projeto representa 
um investimento de 2,7 
milhões de euros e vai ser 
candidatado ao Portugal 
2020, através do qual os 
promotores esperam obter 
um financiamento de 70 
por cento, adianta ao NC 
António Rebelo de Andra-
de, o presidente do conse-
lho de administração.

Pousada do Convento
de vai Ser ampliada

O município de Penaco-
va deu mais um importante 
passo na sua modernização 
administrativa e na vanguar-
da tecnológica, poupando 
aos munícipes o incômodo 
de se deslocarem ao edifício 
camarário para acederem a 
vários serviços, como antes 
faziam. Assim, fazer consul-
tas de processos de obras, 
de faturas da água, de pro-
cessos de expediente, sub-
missão de formulários de 

transportes, elaboração de 
contratos de água, pedidos 
de tarifários especiais, de 
recolha de monos, entre 
outros, já não carece de 
deslocação aos Paços do 
Concelho. Basta um registo 
no novo portal http://so.cm
-penacova.pt e, a partir de 
um computador, e aceder 
aos vários serviços, neces-
sitando para alguns deles 
de uma autenticação com o 
cartão de cidadão.

De acordo com Hum-
berto Oliveira, presidente 
do município de Penacova, 
“este passo concorre para 
um concelho que tem pug-
nado pelo derrube de obs-
táculos e pela simplificação 
de procedimentos, tendo em 
vista a melhoria da qualida-
de de vida dos cidadãos e 
de uma maior transparência 
na gestão municipal”.

Internamente, os ser-
viços da autarquia proce-

deram à normalização de 
formulários e de processos 
e grande parte do proces-
so administrativo foi rede-
senhado. O que granjeou o 
elogio de Humberto Oliveira, 
salientando que “este pro-
jeto só se tornou possível 
graças ao empenho e mag-
nífico trabalho dos colabora-
dores, que estão motivados 
na prestação de um serviço 
mais eficiente, moderno e 
qualificado” 

Serviços da Câmara modernizam-se e prestam serviços online
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O PAÍS EM CICLOS
de ouro deixadas pelo “antigo 
regime”, entraram as verbas 
comunitárias de Bruxelas, os 
“retornados” das colônias de-
ram novos impulsos à ativi-
dade econômica, a situação 
melhorava e as populações, 
cansadas e livres da austeri-
dade de outros tempos, foram 
atrás dos discursos dos polí-
ticos e fizeram a opção pelo 
consumo e pela gastança.

O resultado acabou por 
ser o recurso ao crédito exter-
no para se cobrirem os dese-
quilíbrios. E Portugal endivi-
dou-se, ano após ano, sem se 
preocupar com o futuro.

Para evitar o vexame da 
bancarrota e com a perda 
do financiamento externo, o 
país aceitou as diretivas e os 
programas de recuperação 
impostos pela “troika” – FMI, 
Comissão Européia e Ban-
co Europeu. E foi à custa de 
muitos sacrifícios e da redu-
ção nos gastos que atenuou 
desequilíbrios orçamentários 
e conseguiu manter-se na 
União Européia. Com a recu-
peração passou a ter espe-
rança num futuro melhor. E 
só conseguiu chegar a esse 
ponto graças ao programa de 
austeridade e de ter alienado 
ativos do Estado, reduzido 
salários e aposentadorias, e 
comido “o pão que o diabo 
amassou”. As populações so-
freram – e ainda sofrem – as 
conseqüências e o rescaldo 
de todas essas medidas e 
restrições. A esta altura já a 
situação é outra. Começa-se 
a acreditar que Portugal vai 
ter maior crescimento econô-
mico; que o número de de-
sempregados cairá; que os 
investimentos voltarão, e que 
a vida das famílias melhora-
rá. Oxalá comece um ciclo de 
mais prosperidade e de me-
nos sacrifícios para os portu-
gueses.

 A. Gomes da Costa 

As relações luso-brasilei-
Com as invasões francesas, 
no início do século XIX, e 
após a vinda das Cortes para 
o Brasil, da guerra entre libe-
rais e miguelistas e das cri-
ses internas, a situação dos 
portugueses, ao longo da 1ª 
metade do século XIX, ficou 
difícil e complicada. Depois, 
ainda piorou com o “Ultima-
tum” inglês, com a Revolução 
do Porto, com as ameaças às 
colônias africanas na Con-
ferência de Berlim, com os 
desequilíbrios nas contas pú-
blicas, etc. “Portugal acabou”, 
escrevia Eça de Queirós, 
desanimado com os proble-
mas do país e interpretando 
o sentimento pessimista dos 
“vencidos da vida”.

Entrou o novo século mas 
não acabaram as desditas 
nacionais: o regicídio no Ter-
reiro do Paço, em 1908; a 
participação desastrosa de 
Portugal na 1ª Grande Guer-
ra Mundial; as disputas acir-
radas dos partidos políticos; 
a perda do crédito externo e 
o caos na administração pú-
blica.

Seguiu-se a “Revolução 
de 28 de maio de 1926” e 
veio a ditadura do “Estado 
Novo” com Salazar a assumir 
o poder e a exercê-lo discri-
cionariamente durante quatro 
décadas.

Com o “25 de abril” de 
1974 abriu-se um outro ci-
clo da História: primeiro, foi 
a turbulência partidária e o 
confronto ideológico, com o 
“bota-abaixo” das instituições 
e a ameaça marxista por par-
te dos “militares sem sono”; 
precipitou-se a descoloniza-
ção e consolidou-se o regi-
me democrático; e Portugal, 
alguns anos depois, entrou 
na Comunidade Econômica 
Européia.

Seguiu-se um período em 
que tudo parecia dar certo: 
havia ainda algumas reservas 

O preço médio do litro foi de 
2,63 euros, o mais elevado de 
sempre: cada litro foi transacio-
nado, em média, 2,8% acima 
do valor de 2014. No entanto, 
Portugal está a exportar me-
nos vinho em quantidade, o 
que significa que está vendê-lo 
bem mais caro.
Os dados são do Instituto da 
Vinha e do Vinho, cujo presi-
dente considera os números 
“muito positivos”, sobretudo 
atendendo à performance do 
mercado angolano. “É o prin-
cipal destino extracomunitário 
dos vinhos portugueses e caiu 
no ano passado quase 24%”, 
frisa Frederico Falcão.
Desde 2010, Portugal aumen-
tou em mais de 20% as suas 
exportações de vinho, o cor-
respondente a mais 123 mi-

lhões de euros arrecadados 
em 6 anos. Já no que ao pre-
ço médio diz respeito, o cres-
cimento contínuo data apenas 
de 2011, mas, desde então, 
aumentou 23,4%. Em 2014, 
Portugal tinha o quarto maior 
preço médio de exportação, só 
ultrapassado pela França, pela 
Nova Zelândia e pelos Estados 
Unidos.
Os maiores contributos para 
esta evolução advêm dos es-
pumantes, cujo preço médio é 
já de 8,25 euros por litro, uma 
valorização de quase 3 ve-
zes mais face a 2011. O vinho 
da Madeira é o segundo no 
ranking dos melhor pagos, com 
um preço médio de 6,31 euros 
por litro com um crescimento 
de 26,5% nos últimos cinco 
anos. Já o vinho do Porto, que 

Nunca se Exportou Vinho Tão Caro

A Uber segue com um 
projeto de viagens 100% 
elétricas a nível mundial. 
Lisboa e Porto são as duas 
primeiras cidades em que 
as deslocações da plata-
forma norte-americana vão 
ser feitas com carros que 
não emitem emissões de di-
óxido de carbono. “O proje-
to-piloto uber GREEN será 
lançado exclusivamente em 
Portugal, e estará dispo-
nível entre 7 de março e 6 
de junho de 2016. Durante 
este período, o uber GRE-
EN proporcionará viagens 
em carros 100% elétricos, 
operados por parceiros da 
Uber em Lisboa e no Porto, 
ao mesmo preço do uberX”, 
explica a empresa em co-
municado. 

Estes automóveis “esta-

Portugal é o Primeiro País com Carros da Uber 100% Elétricos 

rão equipados com dispo-
sitivos de medição, desen-
volvidos por um parceiro 
tecnológico português, que 
permitirão determinar o vo-
lume de emissões de CO2  
que os utilizadores da Uber 
estarão a poupar às cidades 

portuguesas ao escolherem 
uma viagem uberGREEN”, 
acrescenta. O projeto será 
lançado com 20 carros em 
Lisboa e no Porto, com a 
ambição de os utilizado-
res da Uber em Portugal 
pouparem “cerca de 20 to-

neladas de CO2” nas duas 
cidades, calcula a empre-
sa. Este anúncio da Uber 
para o mercado português 
surge num momento em 
que a atividade da empresa 
norte-americana está a ser 
fortemente contestada pe-
las associações de taxistas, 
que, na próxima semana, 
dia 14, vão ter um encon-
tro com o ministro do Am-
biente, Matos Fernandes. O 
ministro do Ambiente ques-
tionou na semana passada 
a legalidade da Uber em 
Portugal, numa intervenção 
no âmbito da discussão do 
Orçamento do Estado 2016 
na especialidade. “O trans-
porte de passageiros tem 
de ser feito por operadores 
de transporte e a Uber não 
tem esse estatuto”. 

Custos de Construção de Habitação Desaceleram em Janeiro

O presidente executivo 
da EDP, António Mexia, não 
quer que a empresa pague 
os custos da tarifa social, 
mas continua a concordar 
que ela deve existir e, por lei, 
tem de continuar a investir 
nela. É por isso que estima 
que o número de famílias a 

EDP terá 250 mil Beneficiários de Tarifa Social Este Ano

beneficiar deste apoio suba 
das atuais 116 mil para as 
250 mil no final deste ano. 
E só na EDP. Haverá de-
pois outros clientes noutras 
empresas do mercado livre. 
“Se tudo correr como previs-
to, devemos atingir os 250 
mil lares com tarifa social 

no final deste ano”, disse o 
gestor, acrescentando que 
atingir esta meta significa um 
custo estimado para a em-
presa de 12 milhões de eu-
ros. Ao chegar a esta meta 
de 250 mil lares, a empresa 
fica mais próxima dos ob-
jetivos do anterior Governo 
de ter 550 mil famílias com 
tarifa social, mas está ainda 
longe do milhão de benefi-
ciários que o atual Governo 
quer atingir. A empresa es-
tima ainda que os lucros de 
2016 sejam de 900 milhões 
de euros “ou ligeiramente 
acima” e que o EBITDA fique 
também “ligeiramente acima 
dos 3,6 bilhões de euros”, ou 
seja, abaixo do ano passado 
em que a elétrica atingiu lu-
cros de 913 milhões de euros 

e um EBITDA de 3,9 bilhões. 
Ainda assim, Mexia está já a 
contar que 2016 seja um ano 
melhor que 2015 em termos 
de chuva, que chova mais 
e permita que as barragens 
funcionem mais. Isto não 
aconteceu no ano passado, 
devido à situação de seca 
que afetou o país, e acabou 
por penalizar os lucros, tal 
como Mexia disse anterior-
mente na  conferência de 
apresentação dos resulta-
dos. A EDP vai ainda cortar 
o investimento em relação 
a 2015, passando de 1,7bi-
lhões para 1,3 bilhões de 
euros, o que se justifica com 
a redução do investimento 
em Portugal nas barragens, 
dado que a construção está 
praticamente concluída. 

Os custos de constru-
ção de habitação nova no 
continente desaceleraram 
em janeiro, ao aumentarem 
0,1% face ao mesmo mês 
de 2015, quando no mês an-
terior tinham subido 0,2%,  
informa o Instituto Nacional 
de Estatística . Para esta 
redução de 0,1% do Índice 
de Custos de Construção 
de Habitação Nova face ao 
mês anterior, foi determinan-
te o índice da componente 
materiais, com uma queda 
de 1,1%, 0,1 pp inferior à 
verificada em dezembro. O 
índice da componente mão-
de-obra aumentou 1,1% 
em janeiro, com uma taxa 
idêntica à do mês anterior. 
Para os apartamentos, a va-

riação do índice em janeiro 
foi de 0,1%, menos do que 
os 0,2% registados em de-
zembro de 2015, enquanto 
o índice relativo às moradias 
teve uma evolução idêntica 
à do mês anterior de 0,2%. 
O índice de preços de ma-
nutenção e reparação regu-
lar da habitação, aumentou 
0,1% em janeiro, tendo-se 
verificado uma variação nula 
nos 2 meses anteriores. Os 
índices das componentes 
produtos e serviços caíram 
ambos 0,2%, e em dezem-
bro do ano passado tinham 
também ambos registado 
variações nulas. Por região, 
a do centro foi a única que 
apresentou uma taxa de va-
riação homóloga negativa 

de menos 0,4%, tendo-se 
verificado crescimentos nos 
índices das restantes regi-
ões, face ao mesmo perío-

do do ano anterior, sendo de 
destacar o índice da região 
do Algarve que aumentou 
1,7%. 

ocupa a terceira posição, só se 
valorizou 11% e está nos 4,69 
euros.
Em termos de mercados de 
destino, o Reino Unido, com 
4,02 euros de preço médio, 

os Estados Unidos e o Cana-
dá, ambos com quatro euros 
por litro, e Espanha, com 3,87 
euros, são os países que mais 
caro estão dispostos a pagar o 
vinho português.

Número de Patentes Europeias 
Concedidas a Portugal mais do 

que Duplicou em 2015

O número de patentes 
europeias concedidas às 
empresas e centros de in-
vestigação portugueses 
mais do que duplicou em 
2015.

De acordo com os dados 
divulgados pelo Instituto Eu-
ropeu de Patentes , foram 
concedidos 46 patentes, o 
que representa o maior nú-
mero dos últimos 10 anos, 
e um aumento de 109% em 
relação a 2014.

Os dados indicam ain-
da que Portugal apresen-
tou 137 pedidos no IEP, um 
número recorde, além de 
traduzir um acréscimo de 
21,2% em relação ao ano 
anterior.

Este crescimento “muito 
significativo” é também um 
dos maiores da Europa e 
ficou muito acima da média 
da União Europeia (0,3%).

O INL, Laboratório Ibéri-
co internacional de Nanotec-
nologia, com 8, foi o centro 
de investigação que apre-
sentou mais pedidos de pa-
tentes, seguido pela empre-
sa Saronikos Trading and 

Services e a Universidade 
do Minho com 6, e a Nova-
delta-Comércio e Industria 
de Cafés com  a empresa 
Oliveira & Irmão com 5.

Em termos globais, os 
pedidos de patentes junto 
do IEP aumentou 4,8% para 
160 mil. Um aumento para 
o qual contribuíram sobre-
tudo, as empresas dos Es-
tados Unidos (+16,4%) e da 
China (+22,2%).

“O incrível crescimen-
to de pedidos de patentes 
ao IEP prova que a Europa 
continua a ser um hub para 
inovadores de todo o mundo 
e um mercado tecnológico 
muito atrativo” salientou o 
presidente do IEP, Benoît 
Battistelli. “Apesar do cres-
cimento impressionante dos 
pedidos provenientes de pa-
íses de fora da Europa, o ba-
lanço do número de pedidos 
de patentes realizados por 
empresas europeias noutras 
regiões continua a ser clara-
mente positivo, o que realça 
o potencial de inovação da 
economia europeia”, acres-
centou.
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Política

Jerônimo frisou a necessi-
dade de o PCP manter a luta 
nas ruas e nos locais de traba-
lho. Disse o líder comunista que 
essa “luta é tão mais necessária 
quando fica patente em toda a 
evolução destes meses, ape-
sar dos avanços positivos, o 
caráter limitado da atual solu-
ção política e a necessidade de 
dar cada vez mais força a uma 
verdadeira política alternativa”. 
Mais uma vez, referiu que o 
Orçamento de Estado não é do 
cunho do PCP. Porém, garantiu 
que é documento “com sinais 
de inversão de um rumo que 
não se pode subestimar”. “É um 

Cavaco Diz que Agiu Sempre de acordo 
com o Superior Interesse Nacional

“Foi para mim um enor-
me privilégio servir Portu-
gal e os portugueses ao 
longo destes dez anos 
tão cheios de desafios. 
Senti-me, em cada dia, 
profundamente honra-
do pela confiança que os 
portugueses depositaram 
em mim quando me es-
colheram para Presidente 
da República. Estou, a to-
dos eles, profundamente 
grato”, afirmou o chefe de 

“Estas propostas de al-
teração sinalizam caminho 
orçamental diferente, que 
evitava riscos para o país, 
que já fizeram sofrer muita 
gente, que recuperava ren-
dimentos de forma gradual, 
era um caminho que evita-
va aumentos de impostos e 
era um caminho que con-
tribuía para o crescimento 
econômico. É no pressu-
posto deste caminho dife-
rente que apresentamos 
estas propostas, que são 
simbólicas”, afirmou Cecí-
lia Meireles.

Confrontada com a dis-
ponibilidade manifestada 
pelo líder parlamentar so-
cialista, Carlos César, de 
viabilizar propostas dos 
centristas, Cecília Meire-
les afirmou que não hou-
ve qualquer contato nesse 
sentido, ressalvando que é 
para isso que serve a dis-
cussão na especialidade.

“A discussão na espe-
cialidade é que vai dizer se 
se a disponibilidade se ma-
terializa ou não”, declarou.

A primeira proposta é 
de eliminação do aumento 
do imposto sobre produtos 
petrolíferos.

“O CDS considera que 
este aumento é antieconó-
mico, é antissocial e é an-
tifamiliar e antiempresas e 
atinge todos indistintamen-
te. Neste sentido, o CDS 
prefere que a recuperação 
de rendimentos da Função 
Pública seja feita com gra-
dualismo, em dois anos, 
do que este aumento de 
impostos, que é para toda 
a gente, incluindo funcio-
nários públicos”, sustentou

Os centristas apre-
sentaram também pro-
postas de alteração para 
o aumento das pensões 
mais baixas, as mínimas, 
sociais e rurais, de acor-
do com a inflação, uma 
medida que estimam cus-
te 46 milhões de euros, e 
que preveem compensar 
diminuindo “aquisições de 
bens e serviços” e fiscali-
zando o rendimento social 
de inserção.

CDS tem 10 Propostas 
Simbólicas para o 

Orçamento

Para António Costa, é 
necessário que, na gestão 
da atual crise migratória, a 
União Européia acautele a 
liberdade de circulação, que 
“tem que continuar a ser uma 
das liberdades fundamentais 
desta Europa”, preservando 
assim o espaço Schengen. 
“A Europa que tem uma úni-
ca fronteira externa, pela 
qual todos devemos ser so-
lidariamente responsáveis, 
mas que não deve estar 
dividida em nenhuma fron-
teira interna”, defendeu o 
primeiro-ministro. O primei-
ro-ministro português disse 
ainda esperar que saiam 
outros resultados, como “re-

António Costa Quer que Esta Continue 
a Ser “a Europa de Schengen”

afirmar aquilo que é o dever 
da Europa, que é assegurar 
a proteção internacional que 
todo o ser humano, vítima da 
perseguição, das guerras, 
da falta de liberdade, me-
rece e tem direito a obter”.                                                                                                                                          
“Em terceiro lugar, garantir 
que somos solidários e, por-
tanto, devemos repartir de 
uma forma justa e empenha-
da, como Portugal está a dar 
o exemplo, o esforço de aco-
lher este conjunto de refugia-
dos”, acrescentou, defenden-
do que também é necessário 
assegurar a manutenção de 
um “relacionamento res-
ponsável” com a Turquia.                                                                                                    
Relativamente aos últimos 

desenvolvimentos na crise 
de refugiados, António Costa 
comentou que “a boa notícia 

Com 95,02% dos votos, 
Pedro Passos Coelho vai li-
derar o PSD por mais 2 anos 
e no horizonte tem 2 com-
bates: as eleições regionais 
dos Açores (em Outubro des-
te ano) e as autárquicas em 
2017, que são encaradas 
como um teste à sua liderança.                                                                                                                                       
Em oposição interna, Passos 
Coelho foi eleito sábado onde, 
votaram 22.161 militantes. Es-
tas eleições internas marcam o 
início de um “novo ciclo na vida 
política portuguesa”. Passos 
sabe disso e mostra-se empe-
nhado em construir uma alter-
nativa ao Governo de António 
Costa, que, segundo disse, tem 
apresentado um programa de 
reversão, de desfazer, o que o 
anterior Governo fez, de andar 
para trás, gerindo de forma po-
pulista e facilitista as aspirações 
dos portugueses”. “O PSD ini-

Passos Prepara-se para Fazer Mudanças nos 
Órgãos Nacionais no Congresso de Abril

cia um novo ciclo na vida polí-
tica portuguesa. Sendo o maior 
partido português com assento 
parlamentar, tendo vencido as 
últimas eleições legislativas, 
é também o maior partido da 
oposição, a quem compete fis-
calizar o Governo e, na Assem-
bléia da República, promover 
um compromisso reformista 
com o país, que foi o que apre-
sentei aos militantes”, começou 
por dizer o líder reconduzido, 
referindo-se à moção global 

de orientação estratégica com 
que se vai apresentar ao con-
gresso do partido. O início do 
novo ciclo de Passos formaliza-
se dentro de três semanas no 
congresso que o partido tem 
marcado para os dias 1, 2 e 3 
de Abril, em Espinho.

O  principal líder da oposi-
ção aproveita os 100 dias de 
Governo do PS, assinalados 
sábado, para zurzir na estraté-
gia da governo, a qual valoriza 
“aquilo que é mais fácil e mais 

demagógico”. Por oposição - 
sublinha -, o PSD é um partido 
que “não quer gerir o dia-a-dia, 
que não quer nadar para trás, 
que não quer populisticamente 
procurar aquilo que é mais fácil 
ou mais demagógico”, mas tra-
zer, com “mais algum esforço, 
um futuro melhor” para as atu-
ais e futuras gerações.

Com a austeridade colada 
à pele, Passos Coelho e Paulo 
Portas seguem caminhos dife-
rentes. Passos mete na gave-
ta a austeridade e acena com 
a social-democracia sempre 
- este é, de resto, o lema do 
congresso marcado para o pri-
meiro fim de semana de Abril 
- e Portas retira-se. A sua su-
cessora na liderança do CDS, 
Assunção Cristas, já veio dizer 
que quer o partido  a votos so-
zinho em próximas eleições 
legislativas.

Jerônimo Assume “Caráter Limitado” do Governo PS

é que finalmente os mecanis-
mos de acolhimento estão a 
funcionar”.

Estado, numa cerimônia 
na Câmara de Cascais.                                                                                                                                        
Sublinhando que procurou 
corresponder a essa con-
fiança agindo “sempre em 
consciência”, de acordo 
com o superior interesse 
nacional, no cumprimento 
da Constituição, Cavaco 
assegurou que não olhou 
a outro critério que “não o 
da procura de um futuro 
melhor para as novas ge-
rações”.

das reformas ditas estruturais. 
Atreve-se a devolver salários e 
direitos”, disse, sob aplausos.

Jerônimo de Sousa expli-
cou “que o PCP está a intervir 
no trabalho de especialidade 
do Orçamento do Estado para 
2016”. Entre as propostas que 
os comunistas querem ver sa-
tisfeitas está “aumento extra-
ordinário de 10 euros das pen-
sões e reformas” ou “o aumento 
da contribuição extraordinária 
sobre o setor energético”.

Defendeu o secretário-geral 
do PCP que o OE está sob fogo 
de Bruxelas, com “colaboração 
ativa dos seus acólitos nacio-

nais, para manter os instrumen-
tos de domínio econômico do 
grande capital e das principais 
potências europeias”.

O comunista acusou o PSD 
e o CDS-PP de “manobrar e con-
vocar toda a rede tentacular de 
influências, nomeadamente insti-
tucionais, para desacreditar toda 
e qualquer solução que saia dos 
cânones que servem os seus in-
teresses”.

Por fim, Jerónimo frisou o dis-
curso anti-europeísta, desde sem-
pre defendido pelo PC, desde a 
entrada de Portugal na então Co-
munidade Econômica Européia , 
hoje União Europeia, em 1986.

Bloco Apresenta 31 Medidas de 
Alteração ao Orçamento

A deputada bloquista real-
çou as iniciativas relativas aos 
aumentos de Complemento 
Solidário para Idosos, abono 
de família, o alargamento da 
tarifa social de energia, a ma-
nutenção das amas familiares 
enquadradas pela Segurança 
Social e outras 8 relacionadas 
com pessoas com deficiência 
como as que têm “um grau de 
consensualização maior” com 
o PS. “Nós fazemos as pro-
postas e achamos que elas 
são muito razoáveis, com im-
pacto neutral ou muito peque-
no. No caso das pessoas com 
deficiência, são poucas pes-
soas, mas com grande neces-
sidade. Temos a esperança e 
a consciência de que todas 
elas estão aqui para poderem 
ser aceites”, disse Mariana 

Mortágua . Outra novidade : 
uma futura dedução automáti-
ca e fixa em sede de IRS para 
despesas de educação, como 
medida programática, que 
só terá efeitos no OE2017, 
algo “já conversado com Go-
verno, que concorda com o 
princípio, embora não tenham 
existido “condições técnicas 
para calcular a sua neutra-
lidade fiscal, preferindo “es-
perar pelos dados fiscais do 
primeiro trimestre” de 2016.                                                                                                                                            
                                                                                            

“Nós tivemos cuidado em 
ter um conjunto de propostas 
equilibrado do ponto de vista 
orçamental e estamos cons-
cientes de que todas elas 
podem ser aprovadas. É por 
isso que as apresentamos”, 
disse a deputada bloquista.

Orçamento que ousa, apesar 
do governo aceitar os critérios 
e orientações determinadas por 
Bruxelas, questionar o rumo 
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Rua do Bispo n.º 72 - Rio Comprido - RJ – Tel.: 3987-7300
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Casa de Portugal, nos termos precisos dos Artigos 30 e seguintes do 
Estatuto Social vigente (aprovado pelo Conselho Deliberativo em 06 de outubro de 2015, 
e registrado no Registro Geral de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro 
de 2016, EBHL 53425 FBF), convoca todos os associados maiores de 18 anos, no pleno 
gozo de seus direitos sociais e quites com suas obrigações financeiras para se reunirem 
no Salão Nobre da Casa de Portugal à Rua do Bispo n.º 72, Rio Comprido, RJ, em As-
sembleia Geral Ordinária, às 14:00h do dia 31 de março de 2016, para em primeira con-
vocação, com a presença de duzentos associados, ou, uma hora depois, às 15:00h, com 
qualquer número de associados presentes que tiverem assinado o Livro de Presenças 
para praticarem os seguintes atos:

a) Eleição e posse do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal, sendo 15 
conselheiros efetivos e 15 suplentes, para o período de março de 2016 a março de 
2019 e composição da sua mesa Diretora;

b) Eleição e posse da Diretoria da Casa de Portugal e do Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes para o triênio de março de 2016 a março de 2019.

   As chapas concorrentes terão de ser registradas na secretaria da Casa de Portugal 
com antecedência mínima de três dias úteis, portanto, até o dia 28 de março de 2016 das 
07:00h às 13:00h, apresentadas por, pelo menos, 19 sócios (Art. 67).
   Nos termos do paragrafo único do Art. 66 será dispensado o processo de votação quan-
do houver apenas uma única chapa concorrente. A eleição, então, será feita por simples 
aclamação.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.
José Antônio da Silva Leite

Presidente da Diretoria

Rua do Bispo n.º 72 - Rio Comprido - RJ – Tel.: 3987-7300
CONVOCAÇÕES

CONSELHO DELIBERATIVO
(REUNIÃO ORDINÁRIA)

   O Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal, em cumprimento ao dis-
posto no Art. 38, letra “c” do Estatuto Social vigente (aprovado pelo Conselho Deliberativo 
em 06 de outubro de 2015, e registrado no Registro Geral de Pessoas Jurídicas do Rio 
de Janeiro, em 16 de fevereiro de 2016, EBHL 53425 FBF), convoca os senhores conse-
lheiros para reunião a realizar-se no Salão Nobre da Casa de Portugal, à Rua do Bispo n.º 
72, Rio Comprido, RJ, no dia 31 de março de 2016 às 12:30h, em primeira convocação 
ou meia hora depois, às 13:00h, em segunda convocação para discutir e aprovar, com 
referência ao exercício de 2015, o balanço (com parecer favorável do Conselho Fiscal) e 
o relatório da Diretoria.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.

Francisco Cichelli
Presidente do Conselho Deliberativo

Casa do Minho Festejou 91 anos

Momento, muito bonito, da Missa de Ação de Graças pelos 91 anos 
da Casa do Minho, onde vemos o Presidente Agostinho dos Santos, 
participando do ato religioso, celebrado pelo Padre Henrique Diegues

Os componentes do R.F. Maria da Fonte, durante o ofertório na Mis-
sa de Ação de Graças do aniversário da Casa do Minho

Assistência 
da Missa pela 
passagem de 
mais um ano 
de fundação da 
Casa do Minho, 
onde vemos o 
Presidente Agos-
tinho dos Santos, 
o ex-presidente 
Joaquim Fernan-
des, Casimiro 
Ferreira, direto-
res, associados, 
conselheiros e 
amigos

Sem dúvida, não pode-
mos negar que a Casa do 
Minho é uma das entidades 
regionalistas da comunidade 
mais badalada dos meios so-
ciais. Sempre com programa-
ções palpitantes, nos finais 
de semana. E neste que pas-
sou, mais programas envol-
veram a boa gente minhota. 
O bairro das Laranjeiras este-
ve em festa para comemorar 
os 91 anos de fundação da 
Casa do Minho e sua direto-
ria comemorou a data com 
uma bela programação no 
domingo, dia 6 que viveu um 
dia inteiro de festa, reunindo 
diversos associados e fami-
liares.

O Presidente Agostinho 
dos Santos e sua diretoria 
eram só felicidade, recepcio-
nando e dirigiram agradeci-
mentos a todos que lá foram 
prestigiar o aniversário. A 
programação festiva teve iní-
cio às 10 horas com a Missa 
de Ação de Graças, na Igreja 
de São Judas Tadeu, cele-

brada pelo Padre Henrique 
Diegues. No final da cerimô-
nia religiosa, o presidente 
Agostinho dos Santos agra-
deceu a presença dos sócios 
e convidados, na missa de 
aniversário e à Deus por dar 
ânimo que proporciona estar-
mos presentes e nos ajuda 
na reconstrução e dinamiza-
ção do clube.

Logo a seguir, convidou a 
todos para o almoço, no Sa-
lão Nobre com um menu es-

pecial. E música ao vivo..
A tarde ainda foi embele-

zada pelo folclore português. 
Lá esteve “presenteando” o 
Rancho Maria da Fonte e o 
Rancho dos Veteranos.

Nesta tarde o Presidente 
Agostinho agradeceu tam-
bém à Tocata e aos compo-
nentes dos Ranchos da Casa 
do Minho, assim como a toda 
a diretoria, sócios e amigos 
que sempre estão presentes 
nas suas programações.

A Casa do Minho, como 
podemos ver nas fotos que 
ilustram esta página, nos 
dá a certeza que a diretoria 
da Casa comandada pelo 
Presidente Agostinho dos 
Santos, não mede esforços 
para que todas as comemo-
rações nas festas típicas e 
aniversários sejam feitas 
para as quais foram cria-
das pelos velhos minhotos, 
manter as suas tradições 
no Brasil.

Os componentes do Grupo Folclórico Maria da Fonte brindaram o 
público com uma linda apresentação, e dançaram com o público pre-
sente o vira livre

Momento de muita emoção, todos os componentes dos Ranchos da Casa 
do Minho reunidos para os parabéns de 91 anos desta Casa Regional

O Presiden-
te Agostinho 
dos Santos, 
num bate 
papo com 
Felipe Men-
des, o dire-
tor J. Maciel 
e senhoras 
do Depar-
tamento 
Feminino

O Rancho 
Maria da 
Fonte 
realizou 
uma linda 
apresenta-
ção, neste 
domingo 
de ani-
versário 
minhoto

Um grupo de amigos que está 
passeando no Rio de Janeiro 
com a família Faria Bombas, 
Lalia Maria Diniz Bento, aço-
riana radicada há 30 anos 
no Rio de Janeiro e agora 20 
anos nos Estados Unidos

FOTOS/SB REPORTAGENS BASTOS

4.ª Festa de aniversário 
do r.F. josé Ferreira vaz

Componentes do Rancho Folclórico Infanto Juvenil José Ferrei-
ra Vaz, do Clube Portuguguês de Niterói no seu 4.º aniversário 
de fundação, diante do bolo festivo

Uma linda festa realiza-
da pelos componentes do 
R.F. Infanto Juvenil, José 
Ferreira Vaz e, por sinal, 
fazendo jus ao nome do 
homenageado, dançando 
com muita garra e empe-
nho. Que festa maravilho-
sa. Uma tarde memorá-
vel para os componentes 
do Rancho que viveram 
um momento especial de 
muita celebração do 4.º 
aniversário de fundação 
e dançaram muito, um 
verdadeiro espetáculo de 
folclore. Animando a noite 
tivemos ainda a apresen-

tação do R.F. Manuel Co-
elho do Clube Campone-
ses de Portugal, que deu 
um show com seus lindos 
trajes e uma apresentação 
linda. O folclore Infanto ju-
venil nos dá a certeza que 
nossos jovens vão manter 
nossas tradições, sempre 
acesas no coração da co-
munidade luso-brasileira. 
Parabéns ao Presidente 
Fernando Guedes e sua 
diretoria que ficaram, mais 
uma vez, orgulhosos des-
ses jovens luso-brasileiros 
que envaidecem nossa co-
munidade.

Linda imagem do Presidente do C.P.N., Dr. Fernando Guedes e 
do diretor Anselmo Ferreira com os componentes do R.F. Luís 
Vaz de Camões

Num registro no almoço festivo do C.P.N., vemos o Presidente 
Dr. Fernando Guedes e esposa, Dra. Rosa Guedes, o Presiden-
te do Conselho, Comendador Orlando Cerveira, esposa Laura 
Cerveira, Fidel Cal e esposa Adélia Cal, Ademir e demais amigos

O diretor social, Anselmo Ferreira Dias e amigos, entre eles o 
José Justos, diretor do CPN
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Anote aí a agen-
da do ídolo Roberto 
Leal. Dias 09, 16 e 
30.03.2016 na Se-
mana Luso-Brasileira 
dos Hotéis Recanto 
das Hortências e Mira 
Serra. Dia 19.03 na 
festa de Aniversario 
da Casa de Portugal 
de Campinas.

Olhem só que belo encontro de amigos no Rancho Português 
recentemente. Vemos a Dulcimara Leal, o Armando Torrão, a 
Zezé Marques e o Raphael Sena,  exímio entendedor de vinhos 
que em breve estará marcando seu casamento com a Manuela 
Gonçalves. Ufa já não era sem tempo.

O Presidente do Conselho da Comunidade Dr. Antonio de Al-
meida e Silva, em sua ultima viagem a Portugal, visitou em com-
panhia do diretor Sergio Soeiro, o novo Secretario das Comu-
nidades Portuguesas Dr. José Luis Carneiro, e aproveitou para 
convidá-lo para que seja o orador oficial nas comemorações do 
22 de abril próximo.

Rancho da Casa do Minho 
Lançou seu CD

Foi no ultimo dia 28.02.2016, 
que a Casa Cultural Império 
do Minho, escreveu mais 
uma pagina de sua historia. 
Agora sob a presidência do 
Sr. Manuel Caldas, realizou 
mais um convívio mensal, 
e lançou neste dia seu pri-
meiro CD “Minho - Um Pe-
dacinho de Portugal”. Este 
trabalho conta com musicas 
como: Cana Verde, Viradi-
nho, Vareira, Vira da Nossa 
Terra, Ferreiro, Luizinha, 
Meadela meadela, Valen-
tim, Marchinha do Arnaldo 
e muitas outras. O apresen-
tador e presidente Manuel 
Caldas saudou a todos os 
presentes, os apoiadores e 
patrocinadores da entidade 
que são: Numatur Turismo, 

O ex-presidente Sr. José Pisco, o 
atual presidente Sr. Manuel Caldas 
e o Nuno Monteiro.

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

Presentes vemos o Sr. Emiliano M. Bezerra, a esposa Sra. Maria Alegria 
Bezerra, seu pai Sr. Jaime de Almeida, o Sr. Antonio M. Bezerra a esposa 
Sra. Maria R. Bezerra, o Sr. Luis de Souza e a esposa Sra. Maria Terezinha. 

Sempre presentes vemos os amigos Sr. Armando P. Pinto a esposa Sra. 
Maria Pires Pinto, o Sr. Jacinto J. Pereira a esposa Maria Emilia Pinto e o 
Sr. Adérito Antunes.

A “SCOUT” irá realizar 
pela terceira vez em Lis-
boa treinos de captação 
de futebol exclusivamente 
para atletas portugueses 
ou luso-descendentes, 
que atuem fora de Por-
tugal nascidos em 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006 e 
2007. Nota: neste momen-
to já não há vagas para a 
posição de Guarda Redes 
para atletas nascidos em 
1998 e 1999. Iremos ainda 
realizar pela primeira vez, 
treinos de captação para 
o Futebol Feminino ex-
clusivamente para atletas 
portuguesas ou luso-des-
cendentes, que atuem fora 
de Portugal, nascidos em 
1997, 1998, 1999 e 2000. 
Os treinos realizam-se em 
Lisboa nos dias 30 e 31 de 
Julho de 2016. As inscri-
ções são limitadas e serão 
aceites por ordem de che-
gada. Para mais informa-
ções: www.scout.com.pt

Grande 
Oportunidade

Para quem 
joga Futebol

Habib´s, Megga Impress, 
Ragazzo, Pedras Coimbra, 
Sabino´s Calçados, Saca-
ria Leão, Padaria Santo 
Inho, Millennium Comercial. 
Como de costume é ofere-
cido aquele coquetel com 
queijos, azeitonas, bolinhos 
de bacalhau e aquela batidi-
nha para acompanhar tudo 
isso. Um dos sucessos da-
quela casa é a sensacional 
Bacalhoada Minhota, além 
de outros pratos e opções. 
A animação esteve a cargo 
do rancho da casa e exibi-
ram modas como “Chula 
Velha, Vira da Nossa Terra, 
Cana Verde, Chula da Mea-
dela, Tirana, Vira da Ponte 
da Barca, Fandango de Vila 
Verde e outras.
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Arouca São Paulo Clube
O Arouca São Paulo Clube sempre 
num crescente fabuloso, superou 
em muito, as próprias expectati-
vas iniciais de seus fundadores. 
É hoje, detentor de uma inques-
tionável condição e uma das mais 
fortalecida associação portuguesa 
no Brasil e no mundo. Foi a 08 de 
março de 1.979, que fruto de um 
árduo trabalho de arouquenses de 
muita perseverança e determina-
ção, criaram uma comissão insta-
ladora, representativa de todas as 
freguesias do Conselho de Arou-
ca, buscando assim representativi-
dade, e o fortalecimento de todos 
os naturais dessa região, e assim 
fundaram o Arouca São Paulo Clu-
be.  Essa comissão da época foi 
constituída por Armando Gomes 
Ferreira, Joaquim Correia dos San-
tos, Frederico Vasconcelos Maia, 
Manuel Almeida, Arthur Andrade 
Pinto e José Soares Ferreira. Essa 
comissão teve a inestimável aju-
da de Antonio José Branquinha e 
Constantino Brandão. O Arouca 
São Paulo Clube está localizado 
numa área privilegiada, a poucos 
minutos do marco inicial da capital 
de São Paulo, às margens da Ro-
dovia Fernão Dias, numa área de 
cerca de 36.000 metros quadra-
dos, com todos os melhoramentos 
que um clube poder oferecer aos 
seus associados, tudo conseguido 
ao logo dos seus 37 anos de fun-
dação, que fazem do Arouca hoje, 
um dos únicos clubes de campo da 
comunidade luso-paulista. É sem 

duvida uma referencia positiva en-
tre as entidades luso-brasileiras de 
todo o Brasil. A realidade do Arou-
ca hoje, é fruto do trabalho de ho-
mens determinados e abnegados. 
O fator preponderante desse cres-
cimento foi sem duvida a união en-
tre as gentes arouquenses. E para 
comemorar tudo isso, foi realizada 
nas dependências do Arouca, ini-
ciando as festividades no ultimo 
dia 03 de Março de 2.016, uma 
sessão solene, numa propositura 
do vereador Toninho Paiva. Foi 
descerrada uma placa na entrada 
do Arouca, numa homenagem do 
Legislativo Paulistano, na pessoa 
do Vereador Toninho Paiva. Como 
responsável pelo cerimonial tive-
mos o diretor Antonio Marcos Pe-
reira, que anunciou a composição 
da mesa de honra, como segue: 
O Vereador Toninho Paiva, Sr. 
Jose Pinho  dos Santos presiden-
te da diretoria do Arouca, o Com. 
Artur A. Pinto vice presidente, o 
Dr. Ricardo F. Pinto Presidente do 
Conselho deliberativo, o Cônsul 
Geral de Portugal em São Paulo 
Dr. Paulo Lourenço, o Dr. Antonio 
de Almeida e Silva Presidente do 
Conselho da Comunidade, a Dra. 
Margarida Belém Vice Presidente 
da Câmara de Arouca, o Sr. Fer-
nando M. Soares Presidente do 
Arouca Barra Clube, o Delegado 
Dr. Marco Antonio Azkoul orador 
da noite, o Dr. Paulo Porto Presi-
dente da Provedoria da Comunida-
de Portuguesa,   Sr. Antonio Euge-

nio Cabral Presidente do Conselho 
Fiscal do Arouca, Vereador Gilson 
Cabral, Sr. Antero Pereira Presi-
dente do SAMPAPÃO, Sr. Manuel 
Gomes Vice Presidente Cultural 
do Arouca, Dr. Miguel Coelho dire-
tor do Banco  Millennium BCP, Sr. 
Dalmo Pessoa Representando o 
Centro Trasmontano, Com. Vasco 
de Frias Monteiro Representando 
o centro Português de Santos, Sr. 
Fabio Gabriel dos Santos Vice Pre-
sidente Social do Arouca, Dr. Jose 
Barbosa Mota Vereador da Câ-
mara Municipal de Espinho, Com. 
João Caldas Fernandes Cônsul 
Honorário em Ribeirão Preto, e o 
professor Bernardo P. do Carmo 
Presidente da Academia Sênior 
de Arouca. Encerrada a composi-
ção da mesa de honra, tivemos a 
execução dos Hinos de Portugal e 
Brasil pela Camerata da Policia Mi-
litar, regida pelo maestro sargento 
Cleidson Azevedo. O Vereador 
Toninho Paiva no uso da palavra 
saudou a todos e deu por aberta 
àquela sessão, abertura também 
oficializada pelo Dr. Ricardo F. 
Pinto. O Presidente do Arouca Sr. 
José Pinho dos Santos, saudou a 
todos os componentes da mesa, 
bem como a todos os muitos pre-
sentes, e ao proponente daquela 
sessão e grande amigo da casa 
Vereador Toninho Paiva, Também 
agradeceu a presença ao Sr. Ade-
lino Pinho da Radio Regional de 
Arouca, a Dra. Margarida Belém 
ali representando o presidente 

da  Câmara de Arouca Dr.  Artur 
Neves, agradeceu também às em-
presas colaboradoras do Arouca, 
às senhoras do dpto. feminino, e 
a sua diretoria, que salientou são 
muitos, mas pouco trabalham, 
agradeceu ao Administrado co 
clube Sr. Armando Dias da Costa, 
bem como a todos os funcionários. 
Na seqüencia, o cerimonial agra-
deceu às autoridades presentes e 
representantes das associações 
co-irmãs bem como as varias men-
sagens de felicitações recebidas 
pelo Arouca, em especial do Go-
vernador de São Paulo Dr. Geraldo 
Alckmin, o vice Dr. Marcio França, 
o Prefeito Fernando Haddad, o 
Presidente da Assembléia Dr. Fer-
nando Capêz, e o Presidente da 
Câmara Municipal Vereador Anto-
nio Donato. O cerimonial anunciou 
o orador Dr. Marco Antonio Azkoul 
Doutor em Direito Constitucional 
pela PUC e pela Universidade de 
Lisboa, Delegado de Policia desde 
1.986 e autor de vários livros. Este 
se referiu à fundação e historia 
do Arouca, falou da Rainha Santa 
Mafalda e encerrou com a letra de 
um fado. Ao final foi homenageado 
pelo Arouca. O Cônsul Geral Dr. 
Paulo Lourenço saudou as autori-
dades da mesa bem como a todos 
os presentes e disse: “Vocês não 
imaginam a alegria que é para um 
Cônsul Geral ver a casa cheia. To-
dos sabem os inúmeros desafios 
que as casas portuguesas, essas 
que ramificam pelo Brasil enfren-

tam. Estes desafios hoje são tes-
tes à consistência destas casas. 
Casas como o Arouca são redutos 
fundamentais da nossa cultura e 
do nosso mercado em São Paulo”. 
O Dr. Antonio de Almeida e Silva 
saudou a todos os presentes, e 
falou do enorme orgulho que sen-
tia daquela instituição, e que ela 
representava muito bem a todos 
nós, e que completando seus 37 
anos, continua com seu vigor re-
juvenescido, renovado e dando 
mostras de um grande trabalho 
associativo. O Vereador Toninho 
Paiva saudou a todos da mesa, 
aos presentes, e em especial aos 
ilustres personalidades vindas 
de Portugal, saudou as senhoras 
daquela entidade no mês delas, 
e iniciou a entrega do Diploma da 
Câmara Municipal. Foram home-
nageados: Sr. Alberto Vaz F. de 
Azevedo, Sr. Antero Pereira, Sr. 
Edson Vieira, a Sra. Iracema da S. 
Pereira Ferreira, o Sr. Jefferson da 
S. Pereira, o Sr. Manuel Moreira da 
Rocha, o Sr. Jose Fernando de J. 
Ferreira e o Sr. Edalvo Jose Vieira. 
Na continuidade, tivemos a entre-
ga de homenagens a pessoas, que 
muito colaboraram com o engran-
decimento do Arouca. Receberam 
o “Diploma de Honra ao Mérito” e a 
“Medalha Rainha Santa Mafalda”, 
o diretor Sr. João Manuel Vieira de 
Carvalho, o Sr. Constantino Paiva 
de Avó, o Sr. Abílio Paiva de Avó 
ali representando pelo Sr. Antonio 
Paiva de Avó, a Dra. Margarida 

Belém. A Dra. Belém no uso da pa-
lavra disse sentir-se em casa. Fa-
lou dos 37 anos da entidade, uma 
historia entre Brasil e Portugal, 
falou do Arouca Geopark o qual 
preside e que fez com que Arouca 
fosse conhecida mundialmente e 
que sob os auspícios da UNESCO, 
abrange a área administrativa do 
Concelho de Arouca, reconhecido 
pelo seu excepcional Patrimônio 
Geológico, de relevância interna-
cional, e encerrou homenageado o 
Arouca com um mimo, uma repli-
ca de Trilobite (fosseis marinhos) 
em placa de Xisto de Canelas. O 
Arouca homenageou o proponen-
te Vereador Toninho Paiva com um 
mimo. Foram ainda homenagea-
dos com uma placa alusiva aos 37 
anos do Arouca o Sr. Fabio Dias 
Vaz, Sr. Antonio Carlos Fernan-
des, o radialista Martins Araujo, e 
representando o Dpto Feminino a 
Sra. Elizabete Teixeira dos Santos 
que recebeu um mimo. Encerran-
do a esta sessão, tivemos como 
habitualmente acontece, a execu-
ção do Hino de Arouca, ali entoa-
do pela tocata e componentes do 
Rancho Folc. Arouca São Paulo 
Clube. O Vereador Toninho Paiva 
no uso da palavra, passou-a para 
o presidente Sr. Jose Pinho que 
deu por encerrada oficialmente a 
sessão solene, e convidou a todos 
para o coquetel a seguir. Veja mais 
detalhes no facebook/Portugal em 
foco. Parabéns Arouca pelos seus 
37 anos.

Composição da mesa de honra.

Sempre trabalhando em prol do Arouca vemos o Sr. Alberto Valente Duarte, 
a Sra. Aurineide Cabral e o diretor Sr. Fabio Gabriel dos Santos.

Sr. Manuel Moreira da Rocha, a Dra. Margarida Belém vice presidente da 
Câmara de Arouca, o Sr. Adelino Pinho da Radio Regional de Arouca, Sr. 
Manuel Gomes e o Sr. Durvalino Paiva de Avó.

O Presidente Sr. José Pinho a esposa Sra. Nilde Cardoso de Pinho, a filha 
Márcia, o esposo Dr. Rafael o filho Vinicius, a filha Fátima o esposo Beto, a 
filha Isabella, o Sr. Augusto G. de Pinho e a esposa Sra. Elizabeth G. de Pinho.

Aqui o homenageado Sr. Edson Vieira a esposa Sra. Elaine R. Vieira, a 
filha Natalia o noivo Rafael, o homenageado Sr.  Edalvo J. Vieira a esposa 
Sra. Claudia Vieira o filho Vitor e os amigos Luis Carpinteiro a esposa Sra. 
Márcia Carpinteiro, Sr. Eduardo Freitas e Valeria, Sr. Aloísio de Freitas e 
Maria de Fátima.

Sr. Luis Claudio Cristovam a esposa Sra. Terezinha Cristovam, o Sr. Alberto 
Santos a esposa Sra. Margarida Santos, e o amigo Alberto Damasceno.

O presidente Sr. Jose Pinho, e os diretores Sr. Antonio Eugenio Cabral a 
esposa Sra. Aurineide Cabral, o Sr. Fabio Gabriel dos Santos, o Sr. Antonio 
Soares Gomes e a esposa Sra. Creusa dos S. Gomes.

Os homenageados Sr. Constantino Paiva de Avó, a esposa Sra. Miriam C. B. de 
Avó a filha Amanda o namorado Gabriel, o homenageado Sr. Durvalino Paiva de 
Avo, representando o Sr. Abilio P. de Avó, a Sra. Maria Teresa de Avó o esposo 
Sr. Antonio Paiva de Avó, a Sra. Maria Azevedo de Avó o esposo Sr. Fernandino 
Paiva de Avó, a Sra. Natalia Paiva de Avó e o Com. Manuel Teixeira de Carvalho.

Sr. Durvalino Paiva de Avó recebendo a homenagem em nome de seu irmão 
Sr. Abílio Paiva de Avó.

Instante da execução dos hinos, vemos a Sra. Maria Jose Teixeira dos San-
tos, a Sra. Yvette Pinto, a Sra. Fernanda Poveira, a 1.a dama do Arouca Sra. 
Nilde Cardoso de Pinho, vinda de Portugal a Sra. Ana Carmo e o esposo Sr. 
Bernardo P. do Carmo.
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Aos 37 anos mostra seu vigor 

Dr. Fernando Ramalho ex-presidente da Provedoria, Dr. Antonio de Almeida 
e Silva, Dr. Gonçalo Capitão Adido Social do Consulado, Dr. Paulo Almeida 
representando o Clube Português, e o Sr. Manuel Gomes.

Sr. Constantino Paiva de Avó quando era homenageado aqui com a esposa 
Sra. Miriam Cristina B. de Avó.

Homenagem do Arouca ao diretor Sr. João Manuel Vieira de Carvalho. Aqui todos os homenageados pela Câmara Municipal de São Paulo. Homenagem ao Sr. Edvaldo José Vieira

Aqui mais um homenageado da Câmara Municipal Sr. Manuel Moreira da 
Rocha.

Instante da homenagem da Câmara Municipal ao Sr. Edson Vieira.

Homenagem da Câmara Municipal de São Paulo ao Sr. Antero Pereira Pre-
sidente do SAMPAPÃO.

Sr. Ernesto de Pinho Pinto Sobrinho, Sr. Arsênio Augusto, Sr. Manuel Fi-
gueiredo, Com. Vasco de Frias Monteiro e o Sr. Armando H. de Oliveira.

Dr. José Barbosa Mota, e do Arouca Barra Clube o Sr. Claudio Luis de F. 
Ribeiro diretor de folclore, o Sr. Fernando M. Soares presidente, e o Sr. Luis 
Claudio Ribeiro vice presidente.

Aqui os diretores do Arouca Sr. Armando Henriques de Oliveira, a Sra. Au-
rineide Cabral o esposo Sr. Antonio Eugenio Cabral e o Sr. Fabio Gabriel 
dos Santos.

Instante da homenagem do Arouca ao orador Dr. Marco Antonio Azkoul.

Dr. Miguel Coelho diretor do Banco Millennium BCP, a Sra. Creusa dos S. Gomes, 
Sr. Manuel Moreira da Rocha homenageado nesta noite, e o Sr. Antonio Gomes.

Homenagem ao Sr. Fabio Dias Vaz.

Homenagem ao Sr. Antonio Carlos Fernandes.

Homenagem ao Sr. Martins Araujo. Homenagem a Sra. Elizabete Teixeira dos Santos.

11



Portugal em FocoEdição de 10 a 16 de Março de 2016

Hamburgo dos bacalhoeiros
Hamburgo é surpreendentemente 
fabulosa. Esplêndida e deslumbrante. 
Tão grandiosa, quanto as maiores 
metrópoles próximas à costa Atlân-
tica, ao Norte dos Estados Unidos 
– quase uma síntese cosmopolita e 
arquitetônico de Boston, Washington 
e mesmo Nova York. Tão bela, no 
desenho de suas inúmeras pontes 
e canais, quanto a holandesa Ams-
terdam, berço do Iluminismo da 
Idade Moderna, no século XVII, e 
a italiana Veneza, a magistral Se-
reníssima República peninsular que 
comandou, durante a Idade Média, 
o comércio da Europa com o Oriente 
através do Mar Mediterrâneo, o mítico 
Mare Nostrum do Império Romano, 
controlando as águas do Estreito 
do Bósforo, no esplendor da Cristã 
Constantinopla – transformada, a 
partir de 1453, na atual Istambul mao-
metana. Às margens do Rio Elba, que 
desemboca no Mar do Norte, entre 
as regiões da Baixa Saxônia e de 
Schleswig-Holstein, Hamburgo, próxi-
ma à Dinamarca e ao Mar Báltico, é o 
segundo maior porto da Europa, atrás 
apenas da holandesa Roterdam. 
Também é a segunda maior metró-
pole da Alemanha, com cerca de dois 
milhões de habitantes – a primeira é 
a capital do país, Berlim, com quase 
o dobro de população. Hamburgo 
encanta e enche os olhos de qualquer 
visitante – como aconteceu comigo 
e a minha querida esposa, Dona An-
drea Wolfenbüttel, de família alemã, 
na primeira semana de janeiro último.
Deslumbra Hamburgo, igualmente, 
os portugueses desde os albores do 
século XV, muito antes da chegada de 
Vasco da Gama à Índia e de Pedro 
Álvares Cabral à América brasileira. 
Era, e ainda é, no seu porto, afinal, 
que os bacalhoeiros lusitanos anco-
ravam os navios após a pesca do 
bacalhau, conhecida como ‘Faina 
Maior’, nas águas ao Norte da In-
glaterra, entre as costas da Noruega 

e do Canadá. Só depois seguiam 
viagem de volta ao Porto e Lisboa. 
Com as perseguições impostas aos 
portugueses judeus, a partir de 1496, 
muitos deles buscaram refúgio em 
Hamburgo, que então era uma das 
três Stadtstaaten, ou seja, Cidades
-Estados, que, embora livres, faziam 
parte do lendário Sacro Império Ro-
mano Germânico – juntamente com 
outras duas localidades portuárias, 
Bremer e Bremerhaven, ambas na 
mesma região da Baixa Saxônia. 
Descende de uma das famílias lusi-

tanas israelitas que se refugiaram em 
Hamburgo, por exemplo, o jornalista 
brasileiro Alberto Dines, âncora do 
programa Observatório da Impren-
sa, na TV Brasil, cujo sobrenome 
foi alterado, na cidade alemã, de 
Diniz para Dines. Grande parte da 
comunidade formada por milhares 
de portugueses de origem judaica 
permaneceria em Hamburgo até a 
Segunda Guerra Mundial. Alguns 
conseguiram a tempo deixar a Ale-
manha, porém, a maioria, desgraça-
damente, foi levada aos famigerados 
campos de extermínio do regime na-
tional-sozialismus de Adolf Hitler. 
Resta hoje em Hamburgo, da antiga 

comunidade de portugueses judeus, 
que por mais de 400 anos viveu 
na metrópole marítima, o cemitério 
israelita do bairro de Altona, na Kö-
nigstrasse, onde estão cerca de seis 
mil lápides. O cemitério, conhecido 
por Betahaim, nome em hebraico, 
que significa Casa da Vida, é man-
tido fechado ao público para evitar 
vandalismo.     
Mas ainda hoje Hamburgo é a cidade 
da Alemanha com o maior número 
de emigrantes lusitanos – e continua 
sendo o porto de abrigo para os 
incansáveis bacalhoeiros que fazem 
a Faina Maior, nos mares frios da 
Escandinávia e das regiões cana-
denses da Terra Nova e do Labrador. 
São quase dez mil portugueses que 
residem atualmente em Hamburgo. 
Muitos possuem negócios. Quase 
todos na área de alimentação. São 
mais de uma centena de estabele-
cimentos. Existem um total de 68 
cafés e pastelarias e 42 restaurantes. 
Todos com a ementa lusitaníssima. 
Quem visita as tradicionais ruas do 
imponente Porto de Hamburgo, fica 
impressionado ao caminhar pela 
histórica Ditmar Köel-Strasse, quase 
toda ocupada por restaurantes de 
comida portuguesa – o seu entorno 
é conhecido por Portugiesen Vier-
tel, isto é, Bairro Português, mas, o 
nome oficial é Südliche Neustadt, 
que quer dizer, grosso modo, Nova 
Cidade Sulista. Foi lá que eu e a Dona 
Andrea almoçamos, magnificamente, 
no restaurante Porto, ao número 15 
da Ditmar Köel-Strasse, no qual 
apareço na foto, no dia oito de janeiro 
deste 2016. Fomos atendidos por 
José Mário Bastos, natural de Vale 
de Cambra – como os nossos amigos 
da Padaria Aracaju, em São Paulo, os 
irmãos Alberto e Caetano de Pinho. 
Comemos claro, bacalhau e estava 
delicioso. Hamburgo e os portugue-
ses têm em comum há séculos o 
amor aos mares.

Programe-se
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 Paulo; Dia 19.03 
Comemoração de mais um aniver-
sario da Casa de Portugal de Cam-
pinas 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 Portu-
guesa e Desportos; Dia 20.03 festa 
dos 31 anos da Casa de Portugal do 
Grande ABC, benção padre Anto-
nio Maria as 13 horas, almoço self-
-service e show internacional vindo 
de Portugal  Paulo Ribeiro & Banda 
Lusa; Almoço Dançante da Casa do 
Minho; Dia 26.03 Arraial Trasmon-
tano na Casa de Brunhosinho;  Dia 
09.04 Comemoração dos 25 anos 
dos Poveiros com jantar dançante 
e uma atração vinda da Povoa de 
Varzim.
A Casa de Brunhosinho
Ira iniciar suas atividades com o seu 

tradicional Arraial Trasmontano em 
sua sede. Será no dia 26.03 imper-
dível. 
A entidade
Que foi totalmente reformulada, 
teve agora também um novo piso, 
aliás só faltava isso, agora esta 
completa.
De casa nova
Já está o Rancho Folc. Pedro Ho-
mem de Mello. Sua morada agora 
é no Esporte Clube da Vila Maria. 
Quando será o primeiro almoço 
deste ano e de casa nova???
Não perca
As Bodas de Prata da Associação 
dos Poveiros de São Paulo. Será no 
dia 09.04 com um jantar dançante e 
uma atração especial vinda da en-
cantadora Povoa de Varzim.
Gosta de sardinhas assadas???
Não perca dias 18 e 19 de março 
a partir das 12 horas, teremos no 
Rancho Português, na Avenida dos 
Bandeirantes 1051, o 4.o Festival da 
Sardinha na Brasa. Sardinhas na 
broa de milho com batatas cozidas, 
harmonizadas com vinho branco ou 
tinto, a um preço único e você come 

quantas sardinhas quiser. Imperdí-
vel. 
Em festa
Vai estar o centro Trasmontano na 
comemoração de mais um aniver-
sario. Serão 84 anos de existência.
A festa
Como seu salão de festas esta em 
obras para abrigar vários consul-
tórios e salas de exames, estará 
acontecendo no dia 20.05 no Clube 
Português.
Parece
Que o exímio acordeonista Jonatan 
que toca no Grupo Folclórico da 
Associação Portuguesa de Despor-
tos, deu seu ultimato, dizendo que 
fica somente até o final deste mês. 
Será??? Só acredito vendo.
Um detalhe
Ele saindo, certamente sairá tam-
bém o amigo Mauricio do Nasci-
mento, seu tio que toca bumbo no 
grupo, e os filhos deste a Fernanda, 
a Caroline e o Henrick que dançam. 
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

Pensamento da Semana
O sol nasce para todos, a sombra pra quem é mais esperto. (Stanislaw Ponte Preta).
Frase de para – choque
Com mulher de bigode nem o diabo pode. 

Porto e Braga na Final da Taça
É a terceira final entre Dragões 
e Arsenalista. Futebol Clube do 
Porto e Sporting de Braga vão 
defrontar-se pela terceira vez na 
final da Taça de Portugal de fu-
tebol, no Jamor, depois de con-
firmarem o apuramento 
perante Gil Vicente e 
Rio Ave, respectiva-
mente. Depois do triun-
fo por 3x0 em Barce-
los na primeira mão, 
o FC Porto voltou a 
superiorizar-se ao ad-
versário da II Liga, ago-
ra vencendo por 2x0 
enquanto o Sporting 
de Braga foi a Vila do 
Conde empatar a zero, 
fazendo valer o 1x0 
alcançado no Minho. 
Depois de 1976/77 e 
1997/1998 os dois times voltam 
a encontrar-se na final da Taça 
de Portugal com o FC Porto a ter 

um saldo claramente favorável 
com triunfos por 1x0 e 3x1, res-
pectivamente. Os Dragões que 
perseguem a 17ª Taça da sua 
história asseguram a 29ª pre-
sença na final, cinco anos depois 

da última presença e da última 
conquista no Jamor. O Sporting 
de Braga vai disputar sua sex-

ta final da Taça, um ano depois 
de ter disputado e perdido para 
o Sporting, novamente repetir o 
feito de 1965 /1966 quando levou 
o troféu. Na 25ª jornada do Cam-
peonato Português o Sporting de 

Braga venceu o Fute-
bol Clube do Porto por 
3x1 antecipando o en-
contro da final em outra 
competição. A final da 
Taça de Portugal está 
agendada para 22 de 
Maio. O treinador Paulo 
Fonseca do SC Braga, 
disse que os adeptos 
ficaram magoados por 
não ter vencido a última 
final. E continua “Con-
quistamos o sonho de 
repetir a nossa presen-
ça na final no Jamor 

novamente, para tentar corrigir 
o resultado, estou satisfeito por 
termos conseguido”.     

Caros Amigos continuem ligados no programa “PORTUGAL DENTRO DE NÓS”, no ar das 17 às 18 
horas pela Rádio Trianon AM 740, e aos domingos das 11 às 12,30 horas também pela Trianon AM 

740, o Programa “Heróis do Mar”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

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 atra-
ção teremos a exibição do Rancho Folc. 
Verde Gaio. Convites e informações Av. 
Ana Costa, 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 convi-
dado o Grupo Folc. Da Casa de Portugal 
de São Paulo. Rua Comendador Nestor 
Pereira, 33 Canindé – 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 iniciando com 
o aperitivo com coxinha de frango, patês, 
amendoim e caipirinha No cardápio tere-
mos Bacalhau à São Martinho “Tradicio-
nal”, e ainda Escondidinho de Bacalhau 
à Gebelim, Strogonoff de Carne à Moda 
Gebelinense, diversos acompanhamen-
tos e sobremesa. Música para ouvir e 
dançar com a Tocata Cá Te Quero. In-
formações e convites (11) 4484.4382 – 
99968.3599 Estrada Velha de Mairiporã 
50-A Mairiporã – São Paulo. 
Dia 19.03.2016
Comemoração dos 58 anos da Casa de 
Portugal de Campinas com Roberto Leal
A diretoria da Casa de Portugal de Cam-
pinas estará nesta noite comemorando 
seus 58 anos de fundação. Teremos um 
seleto jantar e um grande show com o 
ídolo Roberto Leal. Informações e convi-
tes Rua Ferreira Penteado, 1349 Cambuí 
– Campinas fone (19) 3252.5752  
www.casadeportugalcamp.com.br 

Vindima Típica Portuguesa na Casa 
de Portugal de São Paulo
A Casa de Portugal de São Paulo con-
vida a todos para mais esta grande 
festa popular. Teremos uma vindima 
típica portuguesa com pisa das uvas e 
muita musica para dançar. Teremos a 
exibição do grupo da casa e como con-
vidado o Grupo Folc. Da Associação 
Portuguesa de Desportos. Convites 
e Informações: Av. da Liberdade, 602 
Bairro da Liberdade 
fones (11) 3273.5555 – 3273.5553 
casadeportugalsp@casadeportugalsp.com.br
Dia 20.03.2016
Comemoração dos 31 anos da Casa 
de Portugal do Grande ABC
Não perca a grande festa em come-
moração aos 31 anos de fundação 
da Casa de Portugal do Grande ABC, 
neste dia a partir das 13 horas em sua 
sede. Teremos às 13 horas a Benção 
do Padre Antonio Maria, seguindo-se 
o almoço bacalhoada a moda da casa 
self-service, e às 15 horas Show Inter-
nacional vindo de Portugal Show Paulo 
Ribeiro & Banda Lusa. Crianças até 10 
anos grátis. Convites e informações R. 
Nossa Senhora de Fátima 55 - Santo 
André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188 
email casa@casadeportugalabc.com.br
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Dia 10.03.2016
Vinicius Fernandes; Daiane Alves (fi-
lha do falecido Sr. Manuel Alves do 
Restaurante Rei do Bacalhau); Jaime 
Spinola Fernandes; Rafael Augus-
to; Sra. Ângela Scardine (esposa do 
amigo Dr. Paulo Scardine da Roca 
Contabilidade).
Dia 11.03.2016
Luis Botelho (ex secretário do Clube 
Português de São Paulo); Luis dos 
Santos (ex- Lusa); Sr. Luis Doracenzi.
Dia 12.03.2016
Sra. Olga de Jesus Meirinhos (espo-
sa do amigo Valdemar Meirinhos); 
Sra. Maria Odete (esposa do amigo 
Francisco dos Santos); Verônica Viei-
ra (cantadeira do rancho Raízes e es-
posa do amigo Sr. Albino Vieira); Luiz 
Carlos Filho (Elos Sul); Sra. Maria de 
Fátima (Sra. Fátima da Lupa).
Dia 13.03.2016
Abel Antonio Duque; Natália Veríssi-
mo.
Dia 15.03.2016
Renata Doppler (filha do casal ami-
go Izilda e Flavio Doppler e esposa 
do Diego Ferracini, integrante do 
Rancho Folclórico Pedro Homem de 
Mello); Manuel Caldas Fernandes 
(Presidente da casa do Minho de São 
Paulo); Dimas Ramos (radialista do 
Rio de Janeiro); Ana Rosa (irmã do 
Tico); Hernani Vieira (Santamaran-
se).
Dia 16.03.2016
Fernando Braz de Carvalho (Nosso 
amigo, colaborador e diretor da Ma-
lharia Karkor); Ana Beatriz e João 
Paulo (filhos do Com. João Caldas 
Fernandes e da Sra. Telma Caldas).



Portugal em Foco Edição de 10 a 16 de Março de 2016

Almoço em Comemoração aos 37 anos 
Do Arouca São Paulo Clube

Como em anos anteriores 
as festividades comemo-
rativas, do aniversário do 
Arouca São Paulo Clube, 
têm sido sempre concorri-
das. Depois da concorrida 
sessão solene em come-
moração aos seus 37 anos 
de atividades, no ultimo dia 
03 de março, o Arouca en-
cerrou suas festividades no 
ultimo dia 06 de março com 
mais uma intensa progra-
mação. Tivemos o hastea-
mento das bandeiras, que 
estiveram a cargo do pre-
sidente Sr. Jose Pinho dos 
Santos a bandeira do clu-
be, a Dra. Margarida Belém 
Vice Presidente da Câmara 
de Arouca a bandeira de 
Portugal e o Com. Artur An-
drade Pinto vice presidente 
do Arouca a bandeira do 
Brasil. Na continuidade tive-
mos a celebração de uma 
santa missa na Capela da 
Rainha Santa Mafalda, pelo 
Padre Marcio de Almei-
da do Santuário de Nossa 
Sra. da Salete e ainda  na 
continuidade a tradicional 
Bacalhoada a Moda Arou-
quense que mais uma vez 
contou com casa cheia. O 
diretor Sr. Antonio Marcos 
Pereira no uso da palavra 
saudou a todos e convidou 
o presidente do clube Sr. 

José Pinho dos Santos que 
saudou a todos os muitos 
presentes ilustres. Nesta 
tarde, tivemos a animação 
e exibição do Rancho Fol-
clórico Arouca São Paulo 
Clube, que muito encantou 
com seu folclore oriundo 
das freguesias de Arouca. 
Como convidado o Rancho 
Folclórico Verde Gaio do 
Centro Cultural Português 
de Santos, ensaiado pela 
Lucia exibiu modas como 
Fado Marcado, Gondarem 
e muitas outras além de 
um concorrido vira livre. 
Foi prestada nesta tarde 
uma homenagem ao Sr. 
Joaquim M. Custodio, bem 
como ao visitante Prof. 
Bernardo P. do Carmo. O 
Dpto. Feminino do Arouca 
na pessoa da Sra. Creusa 
Gomes homenageou a pri-
meira dama Sra. Nilde Pi-
nho com lindas flores bem 
como a Sra. Maria da Con-
ceição S. Ferreira todas as 
três grandes timoneiras da-
quele departamento. Ainda 
na continuidade desta con-
corrida tarde tivemos o “Pa-
rabéns a Você” e o corte do 
belíssimo bolo foi efetuado 
por diretores, conselheiros, 
e amigos presentes. Para-
béns Arouca pelos seus 37 
anos de sucesso.

Vemos o Sr. José de Sá junto ao presidente da Casa de Portugal do Grande 
ABC Sr. Carlos J. Rodrigues, a irmã Dra. Márcia Rodrigues, o esposo Dr. 
Geraldo F. R. Junior,  a sogra Sra. Maria do Céu P. Rodrigues, a Sra. Fer-
nanda Pereira e a Sra. Fernanda da Conceição Gomes.

Mais uma vez prestigiando o Arouca vemos o Dr. Francisco Luís Morais a 
esposa Sra. Maria Aparecida Mineto e sua cunhada Sra. Alzira Morais.

Reunidos vemos o Sr. José de Sá, o Sr. José Afonso Cancela, a Sra. Leonor 
Rocha, a neta Sophia, a filha do casal Vanessa S. Correia, o esposo Ricardo 
Correia, e a Sra. Maria Aparecida Rocho.

Nesta mesa vemos o patriarca Sr. Isidro M. Monteiro a esposa Sra. Maria 
Isabel Monteiro, a filha Maria de Fátima o esposo Hamilton Edward, o filho 
Daniel L. Monteiro a esposa Luciana Monteiro e ainda Leninha Barbosa o 
esposo Sr. Américo Barbosa, a Sra. Maria Adelina, o Sr. Orlando Silva, o Sr. 
João Augusto e a Sra. Rita de Cássia.

Prestigiando o aniversario do Arouca vemos o deputado Arnaldo Faria de 
Sá aqui com o amigo Manuel Moreira da Rocha.

Aqui o amigo do Arouca Sr. José Pereira da Rocha a esposa Sra. Deolinda 
da A. Rocha, o Sr. Bento do R. Rua a Sra. Arminda R. Rua, o Sr. Herculano 
R. Rua a Sra. Cássia de Souza, e o Sr. Jose Francisco Bernardo.

Instante da homenagem do Arouca na pessoa do seu presidente Sr. José 
Pinho dos Santos ao Prof. Bernardo Pereira do Carmo vindo de Arouca, 
aqui com a esposa Sra. Ana Carmo.

Na presença do Presidente Sr. José Pinho vemos a Sra. Creusa dos S. Go-
mes representando o Dpto. Feminino do Arouca homenageando as amigas 
Sra. Maria da Conceição S. Ferreira e a 1.a dama do clube Sra. Nilde Pinho.

Na mesa da família D´Avó, vemos o Com. Artur A. Pinto, a Dra. Margarida 
Belém, a Sra. Maria Teresa de Avó o esposo Sr. Antonio Paiva de Avó, o 
Sr. Alberto Paiva de Avó a esposa Sra. Sonia Regina de Avó, o Sr. Abílio de 
Avó a esposa Sra.  Rosa de Jesus M. de Avó, o Sr. Arnaldo Paiva de Avó a 
esposa Sra. Iolanda Gomes. R. de Avó, a Sra. Maria Azevedo de Avó, o Sr. 
Durvalino Paiva de Avó, a Sra. Sonia Monteiro, o Sr. Jurandir Monteiro, a 
Sra. Natalia Paiva de Avó e o Com. Manuel Teixeira de Carvalho da Coraltur 
Turismo.

Mais uma vez prestigiando o Arouca vemos o Sr. Alberto Santos a esposa 
Sra. Margarida Santos, e os amigos Sr. Alexandre Cripa, o Sr. Luciano Ta-
vares, o Sr. Marcos esposa e filhos.

Reunidos vemos o Sr. José Afonso Cancela, o Sr. José de Sá, o Sr. Fernan-
do Azevedo (da Arrifana), o Sr. José Jair da Silva e o Sr. Ernesto A. Mendes.

Dentre os presentes destacamos o Sr. Antonio Duarte a esposa Sra. Maria 
Odete A. Duarte, o Sr. Manuel Duarte a esposa Sra. Maria Luiza P. da Silva 
os filhos Pedro e Vitor e ainda a Sra. Maria Helena P. D. Oliveira.

Vemos o Sr. José Jair da Silva a esposa Sra. Daura R. da Silva, o Rafael 
Gomes P. Azevedo a esposa Andressa M. Azevedo, sua mãe Sra. Marília 
Magalhães, a Sra. Lucia Regina P. de Azevedo e o esposo Sr. Fernando 
Azevedo (da Arrifana).

Instante do “Parabéns a Você”.

Sempre no Arouca vemos a Sra. 
Fernanda Poveira e o Dr. Antonio 
Soares Gomes (o conhecido Mina).

O convidado deste dia o Rancho 
Folc. Verde Gaio do Centro Cultural 
Português de Santos.

Exibição do Rancho Folc. Arouca 
São Paulo Clube.

Instantes da celebração da santa 
missa pelo padre Marcio de Almeida.

Momento do hasteamento das ban-
deiras.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 25

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 26

JORNADA 32JORNADA 24

AVEIRO
JORNADA 23

COIMBRA
JORNADA 21

LISBOA
JORNADA 18

VILA REAL
JORNADA 20

VISEU
JORNADA 20

GUARDA
JORNADA 18

CASTELO BRANCO
JORNADA 16

LEIRIA
JORNADA 19

A festA encArnAdA no 
BAlneário de AlvAlAde

Os jogado-
res do Benfi-
ca partilharam 
nas redes so-
ciais uma foto-
grafia da festa 
no balneário do 
Estádio de Al-
valade, após a 
vitória sobre o 
Sporting. Com 
a fotografia fo-
ram também 
p u b l i c a d a s 
mensagens de 
contentamen-
to e agrade-
cimento. “Va-
mos equipe. 
Sempre assim, juntos. Obrigado a todos 
os benfiquistas por este apoio incondicio-
nal”, escreveu Salvio. “Juntos é a palavra 
que melhor define esta vitória. Parabéns 
a toda a família benfiquista”, foram às pa-
lavras de André Almeida.

“Contente pela vitória, quero agradecer 
a todos pelo apoio, agora é continuar a 
trabalhar e dar o nosso melhor em cada 
jogo”, publicou Renato Sanches.

“Parabéns equipe. Grande vitória. Obri-
gado aos adeptos pelo apoio. Vamos” - 
Jonas.

“Vitória importantíssima, parabéns a 

todos, orgulho de fazer parte dessa equi-
pe” - Lindelof

“Grande jogo com ótimo trabalho de 
equipe. Obrigado pelo vosso apoio” - 
Gonçalo Guedes

“Grande Vitória, Família. 1.ª de 10 fi-
nais conquistada. Muito obrigado aos 
melhores adeptos do mundo. Rumo ao 
Tri” - Nélson Semedo

“Não fomos grandes, fomos enormes! 
Grande equipe, grande família! Orgulho-
so de pertencer a este grupo de trabalho! 
Obrigado por todo o apoio, juntos somos 
mais fortes” - Pizzi
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Sporting de Braga Reduzido 
a Nove Empata em Arouca

Pablo Aimar esteve mui-
to perto de assinar pelo 
Newcastle, mas no último 
momento recuou e acabou 
por vir para o Benfica, ten-
do o revelado que o diretor 
desportivo encarnado Rui 
Costa acabou por ser deci-
sivo para não prosseguir a 
carreira na Liga inglesa.

“Eu ia para Inglaterra, 
mas quando um homem 
como Rui Costa apanha um 
avião e vai até à porta de 
casa e diz-te “vou-me retirar 
e quero que uses a minha 

camisa”… É impossível dei-
xar passar este gesto. Des-
pois agradeci-lhe pelo o que 
fez, porque passei excelen-
tes momentos”, afirmou Ai-
mar, em entrevista à Marca.

A estrela argentina real-
çou que gostou muito da sua 
passagem pelo Benfica.

“Joguei numa equipe 
enorme e companheiros gi-
gantes: Di María, David Luiz, 
Coentrão, Ezequiel Garay… 
São jogadores que foram 
todos para grandes equipes 
europeias.”

Foi uma Grande Vitória

Hassan, autor do primei-
ro gol do SC Braga na vitó-
ria diante do FC Porto (3-1), 
destacou a boa resposta 
da equipe, depois do jogo 
contra o Rio Ave, na quarta-
feira, onde os bracarenses 
carimbaram a passagem à 
final da Taça de Portugal. 

“Foi uma grande vitória. 
Criámos várias oportunida-
des e estamos contentes 
pelos três pontos. Foi um 

triunfo muito difícil, porque 
vínhamos de uma semana 
difícil com um jogo a meio 
da semana”, sublinhou, ao 
mesmo tempo que deixou 
elogios ao plantel:

“Não temos 11 titulares, 
O ‘mister’ pode fazer muitas 
trocas, mas o nível man-
tem-se. Estamos a fazer 
uma boa época e continua-
mos no bom caminho.”

Pinto da Costa 
Acredita no Título

BRyAN Ruiz LAmENtA 
OpORtuNidAdE pERdidA

Minuto 72 do ‘derby’ Bryan 
Ruiz, a dois metros da linha 
de gol, atira por cima da bali-
za do Benfica, já sem goleiro 
pela frente. O costa-riquenho 
não esconde o desalento, 
mas garante continuar de 
cabeça levantada, até por-
que acredita que o Sporting 
ainda pode chegar ao título. 
“Foi uma derrota muito difícil. 
É triste falhar uma oportuni-
dade como a que tive, algo 
que nunca esperamos que 
aconteça num jogo e aconte-

ceu-me a mim. Com a cabe-
ça levantada, vou continuar 
a dar o meu melhor esforço 
pelo clube”, referiu o jogador, 
citado através do seu site 
oficial. “O Sporting tem sido 
uma equipe regular duran-
te toda a temporada, lutou 
sempre pelo primeiro lugar. 
Perdemos a liderança, mas 
continuaremos a lutar nestas 
nove finais. Vamos acreditar 
que podemos ser campeões, 
pois temos capacidade para 
isso”, vincou.

Arouca vence em tondela e 
entra em zona Europeia

O Arouca foi 
a Tondela ven-
cer por 1-0, gol 
de Mateus aos 
78 minutos, as-
sumindo a con-
dição o quinto lu-
gar da Liga, com 
38 pontos. Já o 
Tondela segue 
com 13 pontos, 
sendo o lanter-
na vermelha da 
competição.

Pinto da Costa apro-
veitou a página do presi-
dente na edição de mar-
ço da revista Dragões 
para lembrar que o FC 
Porto continua na luta 
pelo título. 

“Faltam dez jogos 
para terminar o Campe-
onato e tudo se decide 
na reta final. Só temos 
de redobrar o esforço, 
unirmo-nos ainda mais 
em torno da nossa equi-
pe, ganhar os jogos e no 
fim fazer as contas”, es-
creveu o líder portista, 
que também celebrou a passagem à final da Taça de Portugal e 
o fato de José Peseiro apostar em jogadores portugueses.

título Está muito mais difícil
Após a derrota frente ao SC 

Braga (1-3), O treinador do FC 
Porto, José Peseiro, admitiu 
que o título esteja muito mais 
complicado, visto que os dra-
gões deixaram de depender de 
si para chegar ao título.

“Título? Está muito mais di-
fícil e como devem calcular é 
uma evidência. Agora, vamos 
manter as nossas prioridades, 
que passam por tentar vencer 
os jogos que faltam, assinar 
boas exibições e errar o menos 

possível. Mas sabemos que não dependemos de nós”, afir-
mou José Peseiro, em conferência de Imprensa.

O técnico também garantiu que os seus jogadores não 
vão baixar os braços.

“Nem por estarmos a seis ou a quatro pontos que vamos 
deixar de estar motivados. Somos profissionais e temos de 
dar cem por cento.”

perdemos a Liderança num 
Jogo que poderíamos ter Ganho 

Sem colocar em 
causa o valor do 
treinador do Benfi-
ca, Rui Vitória, ou 
dos jogadores en-
carnados, o presi-
dente do Sporting, 
Bruno de Carvalho, 
lamentou que os 
leões tivessem per-
dido a liderança do 
campeonato numa 
partida onde alega 
que poderiam ter vencido 
com facilidade.

“Perdemos a liderança 
do campeonato num jogo 
que facilmente poderíamos 
ter ganho. Não quero com 
esta frase menosprezar 
Rui Vitória, pelo qual rea-
firmo nutro simpatia, ou os 
jogadores do Benfica. Que-

ro apenas dizer a verdade. 
Mas o que conta para o 
campeonato e para a histó-
ria é que perdemos. Assim 
como o bom jogo que fize-
mos em Guimarães ape-
nas deu um empate. Isto é 
o futebol”, escreveu Bruno 
de Carvalho, na sua página 
oficial do Facebook.

portugal Enfrenta inglaterra 
em Wembley em 3 de Junho

O grande teste da Sele-
ção Nacional antes da estreia 
na fase final do Euro-2016 
vai realizar-se em 3 de junho, 
no Estádio de Wembley, em 
Londres. 

As federações de Inglater-
ra e Portugal ainda não oficia-
lizaram a partida de caráter 
particular, o que deverá acon-
tecer no início da próxima 
semana, mas, segundo se 

apurou  já está definido que o 
mítico estádio será o palco da 
despedida da seleção inglesa 
antes de rumar à França. 

O jogo entre Inglaterra e 
Portugal chegou, aliás, a ser 
falado para Old Trafford, em 
Manchester, no que seria o 
regresso de Cristiano Ro-
naldo ao estádio e à cidade 
que o consagrou no futebol 
mundial.

Carlos pinho Elogia Lito 
Vidigal, é um Grande treinador

O pre-
sidente do 
Arouca, Car-
los Pinho, 
não poupa 
elogios quan-
do se trata de 
comentar o 
desempenho 
de Lito Vidigal 
no comando 
técnico da 
equipe.

“É um trei-
nador que sabe o que quer, humilde, trabalha muito, é um 
grande treinador”, disse o responsável, em declarações a 
uma rádio nacional.

Sobre o quinto lugar no campeonato, Carlos Pinho re-
cusa-se a assumir uma candidatura a voos mais altos: “Na 
Europa já estamos nós. Portugal está na Europa e Arouca 
também. Vamos fazer o melhor possível. No fim vamos ver 
e fazer contas”.

zidane contra saída de 
Cristiano Ronaldo

Zinedine Zidane, treina-
dor do Real Madrid, deixou 
a garantia que não preten-
de que Cristiano Ronaldo 
seja vendido no final da pre-
sente temporada.

“Se há pessoas que 
querem que seja vendido? 
Eu não. Sou o treinador e 
quero que Cristiano fique”, 
atirou o antigo internacio-
nal francês, desvalorizando 
os assobios alegadamente 
dirigidos a Ronaldo pelos 
adeptos do clube no jogo do 

passado sábado, 
frente ao Celta, 
no qual acabou 
por marcar qua-
tro gols.

“ T a m b é m , 
me assobiaram 
a mim. Não é o 
jogador que está 
em causa. Este 
público quer sem-
pre mais dos seus 
jogadores e acre-
dito que isso até 
os faz melhorar.”
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Rua do Bispo n.º 72 - Rio Comprido - RJ – Tel.: 3987-7300
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Casa de Portugal, nos termos precisos dos Artigos 30 e seguintes do 
Estatuto Social vigente (aprovado pelo Conselho Deliberativo em 06 de outubro de 2015, 
e registrado no Registro Geral de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, em 16 de fevereiro 
de 2016, EBHL 53425 FBF), convoca todos os associados maiores de 18 anos, no pleno 
gozo de seus direitos sociais e quites com suas obrigações financeiras para se reunirem 
no Salão Nobre da Casa de Portugal à Rua do Bispo n.º 72, Rio Comprido, RJ, em As-
sembleia Geral Ordinária, às 14:00h do dia 31 de março de 2016, para em primeira con-
vocação, com a presença de duzentos associados, ou, uma hora depois, às 15:00h, com 
qualquer número de associados presentes que tiverem assinado o Livro de Presenças 
para praticarem os seguintes atos:

a) Eleição e posse do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal, sendo 15 
conselheiros efetivos e 15 suplentes, para o período de março de 2016 a março de 
2019 e composição da sua mesa Diretora;

b) Eleição e posse da Diretoria da Casa de Portugal e do Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes para o triênio de março de 2016 a março de 2019.

   As chapas concorrentes terão de ser registradas na secretaria da Casa de Portugal 
com antecedência mínima de três dias úteis, portanto, até o dia 28 de março de 2016 das 
07:00h às 13:00h, apresentadas por, pelo menos, 19 sócios (Art. 67).
   Nos termos do paragrafo único do Art. 66 será dispensado o processo de votação quan-
do houver apenas uma única chapa concorrente. A eleição, então, será feita por simples 
aclamação.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.
José Antônio da Silva Leite

Presidente da Diretoria

Rua do Bispo n.º 72 - Rio Comprido - RJ – Tel.: 3987-7300
CONVOCAÇÕES

CONSELHO DELIBERATIVO
(REUNIÃO ORDINÁRIA)

   O Presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal, em cumprimento ao dis-
posto no Art. 38, letra “c” do Estatuto Social vigente (aprovado pelo Conselho Deliberativo 
em 06 de outubro de 2015, e registrado no Registro Geral de Pessoas Jurídicas do Rio 
de Janeiro, em 16 de fevereiro de 2016, EBHL 53425 FBF), convoca os senhores conse-
lheiros para reunião a realizar-se no Salão Nobre da Casa de Portugal, à Rua do Bispo n.º 
72, Rio Comprido, RJ, no dia 31 de março de 2016 às 12:30h, em primeira convocação 
ou meia hora depois, às 13:00h, em segunda convocação para discutir e aprovar, com 
referência ao exercício de 2015, o balanço (com parecer favorável do Conselho Fiscal) e 
o relatório da Diretoria.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.

Francisco Cichelli
Presidente do Conselho Deliberativo

Casa do Minho Festejou 91 anos

Momento, muito bonito, da Missa de Ação de Graças pelos 91 anos 
da Casa do Minho, onde vemos o Presidente Agostinho dos Santos, 
participando do ato religioso, celebrado pelo Padre Henrique Diegues

Os componentes do R.F. Maria da Fonte, durante o ofertório na Mis-
sa de Ação de Graças do aniversário da Casa do Minho

Assistência 
da Missa pela 
passagem de 
mais um ano 
de fundação da 
Casa do Minho, 
onde vemos o 
Presidente Agos-
tinho dos Santos, 
o ex-presidente 
Joaquim Fernan-
des, Casimiro 
Ferreira, direto-
res, associados, 
conselheiros e 
amigos

Sem dúvida, não pode-
mos negar que a Casa do 
Minho é uma das entidades 
regionalistas da comunidade 
mais badalada dos meios so-
ciais. Sempre com programa-
ções palpitantes, nos finais 
de semana. E neste que pas-
sou, mais programas envol-
veram a boa gente minhota. 
O bairro das Laranjeiras este-
ve em festa para comemorar 
os 91 anos de fundação da 
Casa do Minho e sua direto-
ria comemorou a data com 
uma bela programação no 
domingo, dia 6 que viveu um 
dia inteiro de festa, reunindo 
diversos associados e fami-
liares.

O Presidente Agostinho 
dos Santos e sua diretoria 
eram só felicidade, recepcio-
nando e dirigiram agradeci-
mentos a todos que lá foram 
prestigiar o aniversário. A 
programação festiva teve iní-
cio às 10 horas com a Missa 
de Ação de Graças, na Igreja 
de São Judas Tadeu, cele-

brada pelo Padre Henrique 
Diegues. No final da cerimô-
nia religiosa, o presidente 
Agostinho dos Santos agra-
deceu a presença dos sócios 
e convidados, na missa de 
aniversário e à Deus por dar 
ânimo que proporciona estar-
mos presentes e nos ajuda 
na reconstrução e dinamiza-
ção do clube.

Logo a seguir, convidou a 
todos para o almoço, no Sa-
lão Nobre com um menu es-

pecial. E música ao vivo..
A tarde ainda foi embele-

zada pelo folclore português. 
Lá esteve “presenteando” o 
Rancho Maria da Fonte e o 
Rancho dos Veteranos.

Nesta tarde o Presidente 
Agostinho agradeceu tam-
bém à Tocata e aos compo-
nentes dos Ranchos da Casa 
do Minho, assim como a toda 
a diretoria, sócios e amigos 
que sempre estão presentes 
nas suas programações.

A Casa do Minho, como 
podemos ver nas fotos que 
ilustram esta página, nos 
dá a certeza que a diretoria 
da Casa comandada pelo 
Presidente Agostinho dos 
Santos, não mede esforços 
para que todas as comemo-
rações nas festas típicas e 
aniversários sejam feitas 
para as quais foram cria-
das pelos velhos minhotos, 
manter as suas tradições 
no Brasil.

Os componentes do Grupo Folclórico Maria da Fonte brindaram o 
público com uma linda apresentação, e dançaram com o público pre-
sente o vira livre

Momento de muita emoção, todos os componentes dos Ranchos da Casa 
do Minho reunidos para os parabéns de 91 anos desta Casa Regional

O Presiden-
te Agostinho 
dos Santos, 
num bate 
papo com 
Felipe Men-
des, o dire-
tor J. Maciel 
e senhoras 
do Depar-
tamento 
Feminino

O Rancho 
Maria da 
Fonte 
realizou 
uma linda 
apresenta-
ção, neste 
domingo 
de ani-
versário 
minhoto

Um grupo de amigos que está 
passeando no Rio de Janeiro 
com a família Faria Bombas, 
Lalia Maria Diniz Bento, aço-
riana radicada há 30 anos 
no Rio de Janeiro e agora 20 
anos nos Estados Unidos

FOTOS/SB REPORTAGENS BASTOS

4.ª Festa de aniversário 
do r.F. josé Ferreira vaz

Componentes do Rancho Folclórico Infanto Juvenil José Ferrei-
ra Vaz, do Clube Portuguguês de Niterói no seu 4.º aniversário 
de fundação, diante do bolo festivo

Uma linda festa realiza-
da pelos componentes do 
R.F. Infanto Juvenil, José 
Ferreira Vaz e, por sinal, 
fazendo jus ao nome do 
homenageado, dançando 
com muita garra e empe-
nho. Que festa maravilho-
sa. Uma tarde memorá-
vel para os componentes 
do Rancho que viveram 
um momento especial de 
muita celebração do 4.º 
aniversário de fundação 
e dançaram muito, um 
verdadeiro espetáculo de 
folclore. Animando a noite 
tivemos ainda a apresen-

tação do R.F. Manuel Co-
elho do Clube Campone-
ses de Portugal, que deu 
um show com seus lindos 
trajes e uma apresentação 
linda. O folclore Infanto ju-
venil nos dá a certeza que 
nossos jovens vão manter 
nossas tradições, sempre 
acesas no coração da co-
munidade luso-brasileira. 
Parabéns ao Presidente 
Fernando Guedes e sua 
diretoria que ficaram, mais 
uma vez, orgulhosos des-
ses jovens luso-brasileiros 
que envaidecem nossa co-
munidade.

Linda imagem do Presidente do C.P.N., Dr. Fernando Guedes e 
do diretor Anselmo Ferreira com os componentes do R.F. Luís 
Vaz de Camões

Num registro no almoço festivo do C.P.N., vemos o Presidente 
Dr. Fernando Guedes e esposa, Dra. Rosa Guedes, o Presiden-
te do Conselho, Comendador Orlando Cerveira, esposa Laura 
Cerveira, Fidel Cal e esposa Adélia Cal, Ademir e demais amigos

O diretor social, Anselmo Ferreira Dias e amigos, entre eles o 
José Justos, diretor do CPN
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LULA E A CRISE

Contatos: 
www.teresabergher.com

teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

Não bastasse a 
crise econômica 
e financeira pela 
qual passa o nos-
so amado Brasil, 
vejo na crise mo-
ral a pior de todas 
as crises. Triste, 
muito triste assis-
tir o ex-presidente 
Lula ser conduzi-
do de forma coer-
citiva para prestar 
depoimento à Po-
lícia Federal sus-
peito de lavagem de dinheiro e corrupção. 
Somando-se a esta investigação a de ocul-
tação de patrimônio nas denúncias sobre 
o sítio em Atibaia e o triplex no Guarujá. 
Lula esbravejou! Ameaçou ir para as ruas 
achando que seu peso e prestígio político 
ainda são grandes. Acho que não! Seus ir-
responsáveis companheiros, lideranças pe-
tistas, chegaram a ameaçar que teríamos 
um “março sangrento”. Afinal, o que Lula 
esperava diante de tanta denúncia que o 
envolve? Por que razão estaria isento de in-
vestigação? Entendo que o homem público, 
seja vereador ou até mesmo presidente da 
república deve ser investigado como qual-
quer cidadão, até mesmo com mais profun-
didade, considerando que ele deve prestar 
contas à sociedade, pois ela é responsável 
pela posição que ocupa ao elegê-lo seu re-
presentante. O ex-presidente Lula usou e 
abusou da destacada posição que ocupou 
e não tendo como negar as acusações de 
ter se beneficiado de vantagens de emprei-
teiras, tentou desqualifica-las, entretanto, 
não convence ninguém, nem a si próprio, 
sendo para alguns o chefe da organização 
criminosa que explorou a Petrobrás. La-
mentável que um líder tão reconhecido até 
internacionalmente possa deixar registrado 
na história do Brasil não a marca da luta e 
ascensão de um trabalhador, mas a vergo-
nha da corrupção.
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Como acontece, 
sempre no primeiro sá-
bado de cada mês, a 
Casa do Minho realizou, 
no dia 5, a Quinta de 
Santoinho.

A Casa do Minho, a 
segunda Casa a ser fun-
dada no Rio de Janeiro 

(8 de março de 1924), 
surgiu com o lema “pelo 
Minho e por Portugal”, o 
que quer dizer que, na-
quele pedacinho da Rua 
Cosme Velho, 60 existe 
um pouco de Portugal.

Um Arraial é uma 
boa reprodução do que 

O Conjunto 
Amigos do 
Alto Minho 
deu o ritmo 
musical 
ao Arraial 
Minhoto, 
agitando o 
salão

Um show de 
gastronomia 
da Quinta 
de Santoi-
nho com 
tudo que há 
de melhor 
da tradição 
minhota

Quinta de Santoinho, uma rÉplica do minho

sa, arroz, feijão mantei-
ga, farofa, caldo verde e 
3 qualidades de vinho, 
bem gelado, além de um 
bom papo amigo.

A grande atração, o 
Folclore Minhoto, englo-
bando várias idades e 
encantou o público pre-
sente, revivendo o que 

de melhor existe nas 
tradições portuguesas. 
E, ao final da apresen-
tação, os espectadores 
aplaudiram emociona-
dos as belas danças 
folclóricas da quela lin-
da Região chamada 
MINHO. O ponto alto 
ocorreu ao som dos Zés 

Pereiras e as belíssimas 
Marchas Luminosas, se 
apresentaram, dando 
um ar de encantamen-
to e beleza. Só indo à 
Casa do Minho em um 
dos seus Arraiais para 
entender o que é uma 
verdadeira Quinta de 
Santoinho.

A diretoria da Casa do Minho deu um show de competên-
cia e simpatia no Arraial Minhoto. Aqui, diretores prontos 
para servir os deliciosos vinhos

O diretor mi-
nhoto, J. Maciel 
e sua simpática 
esposa Marisa 
Canaparro 
e amigos, 
durante o 
Arraial Minhoto, 
no passado 
sábado

Essa família 
respira folclo-

re a vida 
inteira, sem-

pre unidos 
no lazer e no 

trabalho, a 
família Faria 

Bombas é 
um exemplo 

de vida

acontece em Portugal, 
por ocasião da colheita 
da uva. Para quem apre-
cia uma “festa portugue-
sa, com certeza”, vai ao 
Minho dançar e comer 
bem, na famosa Quinta 
de Santoinho. Nesta sua 
edição, a animação ficou 
por conta dos brilhantes 
Conjuntos: Amigos do 
Alto Minho e Joseval-
do e seu Trio, tocando 
um repertório variado 
desde de a empolgante 
música portuguesa e a 
música popular brasilei-
ra, levando os casais a 
dançarem juntinhos. Os 
presentes saborearam 
as sardinhas portugue-
sas na brasa, galeto as-
sado, batatas cosidas, 
linguiça, batata calabre-

Família alegre 
reunida na Quinta 

de Santoinho, 
Artur, Rosa, filhos 

Márcio, Flávia, 
Cristiane, genros 

André, Reul, nora 
Viviane, neta Ana 

Beatriz e amigo 
Santiago Qua-

dros, e o também 
amigo, Carlos, 
esposa e filho
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Panorâmica do almoço visiense de confraternização de 
aniversário da fusão com o Clube Português do Rio de 
Janeiro

O convívio visiense, vemos o Presidente Flávio Martins 
e a primeira-dama esposa Luciane com o nosso Presi-
dente Felipe Mendes

Vindimas e Confraternização da fusão
Com o Clube Português do rio de Janeiro

Após um tempinho, 
algumas semanas, a 
Casa de Viseu voltou com 
força total, realizando o 
seu tradicional almoço 
de confraternização e 
pode comemorar o ani-
versário da  fusão com o 
Clube Português do Rio 
de Janeiro. Uma tarde 
noite maravilhosa com 
um total congraçamento 
da comunidade portugue-
sa, festejando esta fusão 
que deu muito certo. e a 

Nelson de Almeida – diretor-presidente do Comercial 
Beirão da Serra com um grupo de amigos, no Solar Vi-
siense, no passado domingo

O ex-presi-
dente Antô-
nio Lopes, o 
amigo Antô-
nio Cardão 
– Presidente 
do Conselho 
da Casa, 
sua filha 
Anne Cris-
tine, genro 
Alexandre e 
netos Natan 
e Gabriel

O grande ex-presidente visiense, José Lino e esposa Be-
larmina acompanhados de familiares

realização das  vindimas 
com os componentes dos 
ranchos da Casa de Viseu 
Um espetáculo para nos-
sa comunidade. Parabéns 
para o Presidente Dr. Flá-
vio Martins e toda sua dire-
toria.Mas, voltando à festa 
foi linda a homenagem 
aos naturais de Águeda 
que viveram uma tarde 
show com seus familiares 
e amigos, saboreando um 
churrasco com carnes va-
riadas, sardinha portugue-
sa e galeto. Que festa 
sensacional.

Mesa 
do Dr. 

Roberto 
Monteiro 
e esposa 

Andréia 
com um 

grupo de 
amigos no 

almoço 
visiense

Num close, vemos o Deputado da Assembleia Portugue-
sa, Carlos Páscoa, esposa Elisabeth, Felipe Mendes e 
amigos, vendo-se ainda o empresário, Luís Albuquerque, 
esposa Olinda e amigos

Momento quando eram realizadas as vindimas, no almo-
ço de aniversário da fusão da Casa de Viseu e o Clube 
Português do Rio de Janeiro

Muita emoção após a vindima, quando os componentes 
do R.F. da Casa de Viseu, realizavam a merenda, tradi-
cional neste tipo de evento

Maravilhosa apresentação do R.F. da Casa de Viseu, 
dando um show na sua apresentação, neste dia tão im-
portantes para as duas Casas Regionais



Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maneca
Joaquim Fernandes 
FesteJou nova idade

Em comemoração ao aniversário de Dona Florbe-
la, uma linda tarde passada numa churrascaria do 
Rio, onde o Comendador Afonso Bernardo Fernan-
des reuniu sua família e amigos, alguns vindo de 
Portugal (Viseu)  para este grande acontecimento. 
Como vemos, neste lindo cenário fotográfico, à di-
reita o amigo Afonso, que tem a seu lado, Dona 
Idália, depois sua esposa Dona Florbela, a tia An-
gelina, Dona Vilma, Dona Rosa, Dr. Roberto, seu 
filho Vinícios. Sr. Vitorino e seu filho Raphael. Do 
lado esquerdo podemos ver o Sr. José e na sequ-
ência, Dr. Acácio, nascido no Brasil, radicado em 
Portugal, médico muito conceituado nas terras de 
Viriato, a seu lado sua esposa, Dona Simar e filha, 
a jovem Juliana, dona Jô, esposa do Dr. Roberto, 
seu neto Bernardo, filha Viviana e também esposa 
do jovem Raphael. Para todos, nossas felicitações. 
Ao amigo Comendador, nossa gratidão pelo con-
vite e pelos dois lugares de sempre, reservados. 
Dona Florbela, parabéns por esta linda data e mui-
ta saúde extensivo a toda a família.

ParabéNs doNa florbela Pelo seu aNiversário

Hum, Hum casa das Natas 
é só delícias Para sua Páscoa

camila e emaNuel, que esta alegria demostrada, 
seja a bêNção de deus Para toda a vossa vida

Mesmo não passando muito bem, mas fiz ques-
tão de te levar um abraço, Emanuel. Quando te 
conheci eras uma criança e sempre comportada, 
no sábado passado, estive presente para te dar 
um abraço. Ao entrares na Capela Nossa Senho-
ra dos Navegantes, fiquei emocionado. A festa 
foi ali mesmo, na Casa dos Marinheiros, vim em-
bora, muito feliz e muito grato a teus pais, Dona 
Zezé e Manuel Lopes por terem-se lembrado de 
nós. Emanuel e Camila, muitas felicidades para 
vocês, com este lindo gesto na saída da Capela, 
como vemos na foto, transbordando  muita ale-
gria e realização de um sonho. Que Deus vos 
abençoe a vida inteira e transmita um grande 
abraço ao vovô Airoso e toda a família 

Dois jovens dinâmicos e criativos, João Pedro Sousa e Sérgio, “in-
vadindo” a comunidade portuguesa com deliciosos pastel de nata, 
torta de nata de bacalhau e torta de pastel de nata, pastel de creme 
de bacalhau. Casa das Natas uma verdadeira delícia. Faça seu 
pedido www.casadasnatas.com.br

Um grande minhoto estreou nova idade, o ex-presi-
dente da Casa do Minho, Joaquim Fernandes, reu-
niu seus queridos familiares, esposa Maura Viegas, 
os filhos Fabio e Cesar, noras Daniele e Iara, netas 
Maria Julia e Carminda, no Restaurante Costa Ver-
de na Casa do Minho, para comemorar nova idade, 
com direito a bolo e o tradicional parabéns para esse 
grande minhoto

curtiNdo a tarde
 Na cadeg

Quem esteve no Cantinho das Concertinas, na 
Aldeia Portuguesa do Cadeg, na semana passa-
da foi o Dr. Roberto Monteiro – grande vascaíno. 
Na foto numa pose com sua filha, Ana Beatriz

desculPas ao 
galã da taP

Um querido amigo meu, me pede para 
que eu peça desculpas, em nome dele 
ao querido Gonçalo “Galã da TAP”, 
como a Benvinda o chamava, por um 
fato ocorrido na semana passada. En-
tão, querido Gonçalo, este nosso amigo 
merece desculpas 



NESTE DIA TÃO IMPOR-
TANTE PARA A HUMANIDADE, QUERO 
PARABENIZAR TODAS AS MULHERES, 
EM ESPECIAL AS ESPOSAS DOS PRE-
SIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES POR-

TUGUESAS E SEUS DEPARTAMENTOS 
FEMININOS, QUE TUDO FAZEM PARA 
HONRAR O NOME DE PORTUGAL. A 
UNIÃO E CARINHO  QUE SÃO EXEM-

PLO ENTRE AS SENHORAS DA NOSSA 
COMUNIDADE. PARABENIZO  A MU-

LHER MÃE, VIRGEM MARIA, AMULHER 
HEROÍNA, MULHER DOÇURA INFINITA 
NO SEU LAR, MULHER QUE POVOA O 
MUNDO COM O FRUTO DE SEU VEN-

TRE,  MULHER QUE CULTIVA A SEMEN-
TE INFINITA DO AMOR.

BENDITAS SEJAM TODAS AS MULHE-
RES DO MUNDO!

Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca l Nem tudo é fofoca
Maria Alcina

DE RESTAURANTES

NASCIMENTO.
QUANDO UM CICLO SE COMPLETA,

ESTÁ NA HORA DE NASCER.
O NASCIMENTO É O MOMENTO DE TRANSIÇÃO
QUE ANTECEDE  A UMA GRANDE REVELAÇÃO.

ESTOU NASCENDO A CADA MOMENTO
PARA  O NOVO EM MINHA VIDA.

PeNSameNto da SemaNa

DOIS AMIGOS DO CORAÇÃO!

tRIo maRaVILHoSo, SemPRe 
PReStIGIaNdo aS tRadIÇÕeS

SURPRESA; DUPLA IMBATIVEL,
ANTONIO MARQUES E MARCOS VIVAN

8 DE MARÇO, 
DIA 

INTERNACIONAL 
DA MULHER

A FAMOSA PELADA DO TIME DO AROUCA
SeNHoR aNtoNIo RocHa, coRaÇÃo 

BoNdoSo da comuNIdade maNueL LIma 
o ReI 

doS QueIJoS
O querido amigo Sr. Ro-

cha, da Rede Planalto 
e outros empreendimen-
tos, é um símbolo de sim-
plicidade e atuante na 
caridade na nossa  comu-
nidade.  Sempre pronto a 
ajudar as nossas institui-
ções, hospitais e casas de 
ajuda a crianças especiais, 
exemplo a FAMAD, onde 
uma vez por ano fazemos 
uma linda festa portugue-
sa, sempre contando com 
a sua ajuda. Por tudo isso, 
agradeço com carinho e 
respeito todas as vezes 
que me tem ajudado. Bem 
haja. Que o Céu o cubra de 
bênçãos.

Minha gratidão 
e carinho, 

ao meu querido 
amigo Manuel 
Lima , O REI DOS 
QUEIJOS e sua 
Família.
O Rei dos Quei-
jos, como o cha-
mamos carinho-
samente, está 
sempre pronto a 
ajudar, quando 
precisamos de 
saborosos quei-
jos para eventos 
filantrópicos. Foi assim no lançamento do meu 
livro no Arouca, os seus saborosos queijos foram 
o ponto alto do coquetel muito bem servido pelo 
Arouca. Bem haja, meu querido amigo.
Abraços fadistas!

O simpático e grande cantor, Marcos Vivan,  junto com o 
meu filho do coração Antônio Marques, numa animada 

festa no Arouca, cantaram em dupla o que agradou muito 
o publico. Pelo jeito, brevemente teremos uma dupla afina-
díssima, curtindo muito sucesso nos palcos da comunida-
de. Abraços fadistas.

CEARÁ, UM GRANDE AMIGO 
DA COMUNIDADE PoRtuGueSa

A loja de vinhos  na Cadeg, do dinâmico empresário 
Ceará, meu grande amigo. Na foto: Ceará com o 

ex-vereador Roberto Monteiro e sua filha Ana Beatriz, 
que sempre prestigiam a famosa Loja Art dos Vinhos.
Abraços fadistas.

O querido casal Aurora e Manuel Coelho,  junto com 
o nosso Presidente Dr. Felipe Mendes, atuantes  na 

maravilhosa Casa Camponeses de Portugal, no Jardim 
Primavera, onde passamos horas de muito encanto, 
curtindo o verdadeiro folclore, a tradicional gastronomia 
portuguesa, cantando dançando e curtindo as Vindimas, 
que nos fazem lembrar com saudade a  nossa infância 
na Aldeia. Estamos com saudades. Abraços fadistas!

É gratificante contar 
com amigos fiéis 

pela vida toda. É o 
que me acontece com 
tantos  amigos que 
tenho. Na foto: para 
orgulho do meu cora-
ção, conto com eles 
na alegria e na triste-
za, Toninho Serápico 
e Dr. Licínio Bastos, 
que estão na minha 
lista de amigos aben-
çoados.
Atenção, a lista é mui-
to grande graças a 
Deus.

A turma da pelada no Arouca Barra Clube, na despe-
dida do Ano fizeram um suculento churrasco, com 

direito a bolo e muita cerveja. O Alberto estava muito 
feliz  com a sua turma.
Abraços fadistas.
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O Presidente da 
Casa do Porto, 
Manuel Branco, 
esposa Berta 
Branco com os 
amigos, o casal 
Florbela e Co-
mendador Afonso 
Bernardo,com 
seu filho, Dr. Sér-
gio, o radialista 
Maneca, Felipe 
Mendes – diretor 
do Jornal Portu-

Domingo com aquele toque
especial portuense

Fim de semana, 
bem movimentado, 
na Casa do Porto e, 
como sempre, a dire-
toria portuense sob 
o comando do Pre-

Felipe Men-
des, dando 
sequência ao 
trabalho da 
nossa saudosa 
Benvinda Maria, 
prestigiando as 
Casas Regio-
nais. Na foto, 
confraternizan-
do-se com os 
amigos Francis-
co Torrão, espo-
sa Eneida, D. 
Adília Noronha 
e uma amiga

sidente Manuel Branco 
e com o apoio de sua 
esposa, Berta Branco, 
realizou mais um ex-
celente convívio com 
associados e amigos 

que foram prestigiar 
esta querida Casa 
do Porto, onde sabo-
rearam um delicioso 
churrasco comple-
to, tripas à moda do 

Porto e sardinha por-
tuguesa. A animação 
musical ficou com 
o Conjunto Lisboa 
Rio Show que deu o 
tom musical à tarde 
portuense. A atração 
maior do convívio 
social portuense foi 
à belíssima apresen-
tação do R.F. Arman-
do Leça que deu um 
verdadeiro show com 
muito brilhantismo 
e leveza dos seus 
componentes. Para-
béns, rapaziada.

Que bela 
imagem des-
te distinto ca-
sal da nossa 
comunidade 
portuguesa, 

sempre dan-
do um show 
de simpatia, 
Maria Antô-
nia Ribeiro 
e o esposo 

Antônio 
Ribeiro

Um verdadeiro 
time de mulhe-
res guerreiras, 
Tânia Gon-
çalves, Lúcia 
Granito, Emília 
Vieira, Lídia 
Mesquita e Lour-
des de Sá. Para-
béns pelo dia 8 
de Março (Dia 
da Mulher)

Outra presença 
marcante, no 

domingo, foi o 
casal Rosa e 
Eduardo La-

meira – diretor 
da PM Turis-
mo. Na foto 

com o Presi-
dente Ernesto 

Boaventura, 
os diretores 

Sérgio Viana 
e Fernando 

Alves

convívio Feirense
A diretoria da Casa da Vila da Fei-

ra realizou, no passado domingo, seu 
Almoço Social, no Salão Nobre com ar 
condicionado, tendo um cardápio varia-
do, cozido à Portuguesa, filet de frango, 
bacalhau à Portuguesa ou à Feirense, 

além da mesa de doces e artesanato 
português. Música ao vivo com o Con-
junto Som e Vozes, conjunto este, que 
já está “na moda” pela Vida Associa-
tiva, muito requisitado pela qualidade 
artística para animar eventos. 

A Casa de
Vila da Feira e

Terras de Santa Maria
Apresenta 

lançamento do CD do 
Cantor Mário Simões 
“Lembranças de um 

Imigrante” no dia 
20/3/2016, a partir

das 12 horas.
Imperdível

reSerVAS 2293-1542 - 99984-1534 / 99616-7955

MárIo SIMõeS – “LeMbrAnçAS De uM IMIgrAnTe”
Desta vez o coração falou mais alto Mário Simões tomou a iniciativa de homenagear seus 

conterrâneos imigrantes que vem fazendo história no Brasil à mais de 100 anos.
A saudade da terra natal era e é amenizada com o convívio dos amigos da família e a mu-

sica que ouviam no seu querido Portugal e a ouvi no Brasil através dos veículos rudimentares 
em que despontavam os grandes artistas: Amália Rodrigues, Francisco José, Tony de Matos, 
Alberto Ribeiro, Carlos do Carmo, e o folclore através do Rancho, Joaquim Pimentel e Mandel 
Monteiro. Por tudo isto, Mário Simões esta reunindo em um “CD” as musicas eternas desta 
época e ainda hoje ouvida em shows, com o titulo “Lembranças de um Imigrante”.

“LAnçAMenTo Do CD”
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casa da ViLa da FEiRa E tERRas dE saNta MaRia
Rua Haddock Lobo, 195  – tijuca - tel.:- 2293-1542

MARÇO – 12 – Sábado – 12h. Feijoada completa 
MARÇO – 13 – Domingo – 12h. Almoço Social. No salão 
nobre. Cardápio variado. Música ao vivo.
.

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

MARÇO 27 – Domingo 13h. Almoço de Páscoa. Atra-
ção: T.B. Show. Adesão: R$ 60,00 (bebidas a parte). 
Cardápio: tripa a moda da casa, empadão, bacalhau a 
Gomes de Sá e saladas diversas. Sobremesa: mousse 
de maracujá.
 

casa dE tRÁs-os-MoNtEs E aLto doURo
av. Melo Matos, 15-19 – tijuca tel.: 2284-7346 

MARÇO – 12 – Sábado – 11 às 19h. “Brechó & bazar Ti-
jucano”. 50 expositores com produtos de: Moda – Beleza 
– Decoração – Utilidades Domésticas – Doces Gourmet. 
Em nossa cantina: almoço R$ 15.00. 
MARÇO – 13 – Domingo – 12h. “Almoço dos Aniversa-
riantes”. Churrasco completo, acompanhamentos, sala-
das diversas, bacalhau ao Zé do Pipo, costelinha suína 
na brasa, empadão de frango, frutas e bolo. Atração: 
Amigos do Alto Minho. Dançarinos para damas. Valor da 
entrada: R$ 50,00.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 – 

tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
MARÇO – 20 – Domingo – Sede Social – 10:30h. Te-
remos o Almoço Churrasco em celebração da Páscoa na 
Sede Social com missa e Beija Cruz. Música ao vivo com 
o Conjunto Lisboa Rio Show animando a festa.

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

Rio de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184 9984
MARÇO – 13 – Domingo – 12h. Festa da Casa do 
Benfica – Festa das Vindimas. Bailarico: Banda Tí-
picos da Beira e show de concertinas portuguesas. 
Dançarinos profissionais para dançar com as damas. 
Atração: Rancho Folclórico Benvinda Maria. Bingo e 
leilão de produtos portugueses. Bolo dos aniversa-
riantes do mês com direito a parabéns e brindes. Dis-
tribuição de uvas das melhores qualidades, bagaceira 
portuguesa e o delicioso vinho geladinho e sorteio de 
brindes. Entrada: gostosa calabresa e deliciosos ape-
ritivos tropicais. Menu: churrasco self-service comple-
to, empadão, sardinha portuguesa assada na brasa, 
arroz de bacalhau, bolinho de bacalhau, 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 – 13 – Domingo – 12h. Festa Gaúcha – 
Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do 
Rio de Janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore 
com o Grupo Marcas do Sul ao vivo para dançar ani-
mando a festa. Pula-pula grátis para as crianças.
MARÇO – 20 – Domingo – 12h. Aniversário Ran-
cho Juvenil da Casa do Minho – Festival de Folclore.
 

casa dos aÇoREs
av. Melo Matos, 21/25 – tijuca – tel.: 2568-9535

MARÇO – 20 – Domingo – 13h. Festa de Convívio 
Social. Com almoço servido no estilo self-service 
em nosso Salão Nobre (Ar Condicionado). Sardi-
nha portu-guesa com galeto e linguiça assados na 
brasa, alcatra de feijão – Com saladas & Acompa-
nhamentos variados. Música ao vivo com: Amigos 
do Alto Minho. Crianças até 10 anos de idade não 
pagam almoço! Aniversariantes do mês de março, 
acompanhado, não paga!!!

casa UNidos  dE PoRtUGaL
Rodovia amaral Peixoto, km 11 – coelho – 
alcântara – sG Rua cristiano otoni, 201

tel.: 2701-6846/2701-4204
MARÇO – 20 – Domingo – 12:30h. Almoço delicio-
so bacalhau a portuguesa, bacalhau frito, arroz de 
bacalhau, arroz de brócolis, saladas variadas, fran-
go assado e batata frita. Valor R$ 70,00. Con-junto 
Cláudio Santos e Amigos. Bebidas a parte.

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

tel.: (21) 2717-4425 / 2717-4640
MARÇO – 12 – Sábado – 21h. Baile do 56.º aniver-
sário do Clube Português de Niterói. Show com a 
Orquestra Tupy, a melhor orquestra da atualidade. Co-
quetel completo com jantar e participação 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. Música ao 
vivo Cláudio Santos & Amigos. 15:00 horas: Apre-
sentação do Rancho Folclórico Eça de Queirós. 
16:00 horas: O tradicional “Beija Cruz” como na Po-
voa de Varzim – Portugal. Convite Antecipado: R$ 
45,00. No dia: R$ 55,00. Crianças até 10 anos não 
pagam. Reservas e informações: Telefones: (21) 
2284-9190 / 3178-4254. 

C A S A  D A S  B E I R A S
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

E D I TA L  D E  C O N V O C A Ç Ã O
C O N S E L H O  D E L I B E R AT I V O

De acordo com o item II do Artigo 44, dos Estatutos da Casa das Beiras ficam convocados os senhores con-
selheiros a comparecerem à Sessão Ordinária que será realizada na sua sede social, situada à Rua Barão 
de Ubá, n.º 341 – Tijuca – nesta cidade, às 20h do dia 16 de março de 2016, em primeira convocação com a 
maioria dos seus membros ou às 20h30min, em segunda convocação, com o número que permita a forma-
ção da mesa e mais 10 (dez) conselheiros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do dia:
1 – Tomar conhecimento, discutir, aprovar ou rejeitar o relatório e contas da Diretoria e do parecer da Comis-
são Fiscal, referente ao ano de 2015.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2016.

José Henriques
Presidente do Conselho Deliberativo

Curiosidades Portuguesas e 
sua Gastronomia Regional

BacaLHaU dE coNsoada

Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
- Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com os seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa.
A mesa posta.
Com cada coisa em seu lugar.
(Manuel Bandeira)

INGREDIENTES
4. Lombos de Bacalhau 
2. Batatas grandes 
1 Couve
Azeite q.b.
4 fatias de Broa de milho 
4 dentes de Alho 
2. Gemas de ovos 
Vinagre, sal e pimenta q.b.
Ervas aromáticas a gosto

Corte as batatas às fatias no sentido longi-
tudinal.

Descasque os dentes de alho.

Escolha e lave as folhas de couve.

Coza as couves, as batatas e os ovos 
separadamente. Coza o bacalhau.

Corte a broa  e cubra as fatias com o alho 
laminado. Regue com azeite.

Sobre cada fatia de batata disponha o alho 
laminado e o lombo de bacalhau e polvilhe 
com gema ralada. Faça pequenas trouxas 
com as folhas de couve.

Regue generosamente com azeite e vina-
gre. Polvilhe com pimenta e decore com 
ervas aromáticas.

Leila Monassa 
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A Saúde da Mulher
Dia 8 de março é o Dia 

Internacional da Mulher. A 
data serve para reforçar a 
luta pela igualdade de di-
reitos entre os sexos. Fo-
ram muitas conquistas ao 
redor do planeta, mas ain-
da estamos longe de um 
mundo igualitário e outras 
batalhas se apresentam como a pelo direito ao 
controle do próprio corpo, equiparação de sa-
lários e tratamento digno no ambiente de tra-
balho.

As mulheres hoje ainda enfrentam as dificul-
dades em conciliar o trabalho doméstico com a 
carreira profissional. Esse excesso de tarefas, 
também chamada de “jornada tripla” (trabalho, 
casa e filhos), pode desencadear uma série de 
problemas de saúde, como estresse e depres-
são. Outra grande preocupação em relação à 
saúde da mulher é em relação à prevenção 
do câncer. Os cânceres de mama e de útero 
ainda são responsáveis por muitas mortes no 
país. Porém, com diagnóstico e tratamento pre-
coces, as chances de cura são bem maiores. 
Todas devem fazer o exame preventivo com 
ginecologista, ao menos uma vez ao ano. Já 
uma mamografia anual é recomendada para as 
maiores de 40. Devemos lembrar que, na luta 
contra o câncer a prevenção é o melhor cami-
nho a ser seguido.

Em relação ao acesso da mulher à saúde 
pública na cidade do Rio de Janeiro, infelizmen-
te, os governantes deixam a desejar: ao invés 
de garantir a segurança de um pré-natal e par-
to tranquilos às mulheres cariocas, permitem o 
sucateamento de importantes unidades, como 
as maternidades Alexander Fleming; Carmela 
Dutra, Leila Diniz e Fernando Magalhães. O 
prefeito nega, mas todas as maternidades da 
rede estão com carência de profissionais. Duas 
unidades ainda foram arbitrariamente fecha-
das: a Maternidade da Praça VX e a do Hospi-
tal Paulino Werneck. 

Apesar das más notícias na saúde pública, 
devemos aproveitar o dia 8 de março para lem-
brar a importância das mulheres na construção 
dos alicerces da sociedade. Que continuem 
com seu caminho de conquistas sem, é claro, 
abrir mão dos cuidados com a saúde.

NOSSA SAÚDE

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

Um dia especial 
para quem comemo-
rava aniversário, no 
domingo passado, 
pois como é tradicio-
nal, a diretoria Beirã, 
comandada pelo jo-
vem presidente, José 
Henrique e sua dinâ-
mica diretoria deram 
mais um show de or-

Beiras homenageia os aniversariantes
ganização e compe-
tência, proporcionan-
do um dia especial 
para seus associa-
dos, amigos e aniver-
sariantes com direito 
a bolo, valsa e para-
béns para você com 
a banda TB Show que 
deu o toque musical 
à tarde festiva . Um 

O pre-
sidente 

Beirão, José 
Henrique, 

ladeado 
pelos ani-

versariantes 
do mês, 

durante o 
tradicional 
“parabéns” 
ao som da 
Banda TB 

Show

Panorâmica do salão social da Casa das Beiras, sem-
pre recebendo um excelente público

Mesa do presidente, José Henrique Ramos, com o pre-
sidente do Conselho, José Henrique, esposa Elenice, 
diretora Neumara, Felipe Mendes, Vanessa, filha do 
presidente, seu namorado, seu avô, Júlio Robalo, espo-
sa  Ilda e demais amigos

momento marcante do 
dia foi a comemoração 
de aniversário do Sr. 
Emídio que completa 
80 voltas ao sol. Em 
tarde de muita alegria 
o Sr. Emídio Sousa 
Caria, reuniu familia-
res e amigos para ce-

Bonita imagem do Sr. Emídio com esposa Elza, netos, 
Maria Clara, Maria Eduarda, Bento e Joaquim, e o lindo 
bolo, trazendo a bandeira do nosso Portugal

lebrar a benção desta 
data grandiosa com 
direito a um poema 
escrito pelo seu irmão 
mais novo, Dr. José 
Maria Caria, enviado 
diretamente de Ma-
cieira, Sernancelhe – 
Portugal

Familiares quando cantavam os “parabéns” para o ani-
versariante do dia, Sr. Emídio que completou a linda 
idade de 80 anos de vida


