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A empresa Brangus - Empório inaugurou na ultima sema-
na, um novo espaço para palestras, cursos, degustação 
de vinhos e espumantes, queijos, frios, ou para realizar 
pequenos eventos, almoços e jantares especiais. Traze-
mos esta completa reportagem, o ultimo almoço convívio 
da Associação dos Poveiros, a coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, a coluna Agitos Paulistas do 
Armando Torrão, e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Brangus Empório

Inaugura novo espaço

Os Primeiros Tempos de 
Marcelo Rebelo de Sousa 

Prometem ser agita-
dos os primeiros meses do 
Presidente em Belém. Há 
vários riscos à espreita e 
muita tensão para gerir en-
tre Governo, esquerdas e 
Bruxelas. Com o Orçamen-
to do Estado aprovado na 
Assembléia da República, 
o Presidente vai fazer uma 
comunicação ao país, dias 
que prometem ser quen-
tes para a política nacional.                                                               
“Na altura em que tiver de 
tomar uma decisão sobre 
a promulgação, falarei aos 
portugueses. O que significa 
que falarei mesmo”, prome-
teu Rebelo de Sousa.

“Tentarei fazê-lo falando 
a propósito do Orçamento e 
de outros temas. Penso que 
é uma das missões do Presi-

UMA LINDA HISTÓRIA DE VIDA

dente da República nos pró-
ximos tempos”, dizia numa al-
tura em que já se antevia um 
calendário complicado para os 
primeiros meses em Belém.

O objetivo do Governo é 
que o Orçamento entre em 

vigor a 1 de abril, pelo que 
Marcelo terá 8 dias para o 
promulgar e fazer uma men-
sagem ao país. O tom deve 
ser conciliatório, como se es-
pera de um Presidente que 
apresentou um programa 

O ministro da Economia, 
Manuel Caldeira Cabral, garan-
tiu que o Governo está em diá-
logo com as transportadoras no 
sentido de encontrar soluções 
que minimizem o impacto do 
preço dos combustíveis para o 
setor. “Tenho um bom diálogo 
com as transportadoras. Espero 
que haja um diálogo construtivo 
e que se cheguem a conclu-
sões”, afirmou aos jornalistas. 
Caldeira Cabral, que na sema-
na passada apelou para que os 
portugueses não abasteçam os 
seus veículos com combustível 
em Espanha, garantiu que não 
há qualquer conflito com as 
transportadoras e que não pre-
tendeu acusar ninguém de falta 
de patriotismo por causa desta 

O PSD lamentou  que o 
Governo tenha regressado de 
Bruxelas com “uma mão cheia 
de nada”, sem respostas para 
os problemas dos setores por-
tugueses do leite e da carne, 
acrescentando que vai chamar 

o ministro da Agricultura ao par-
lamento.

“O PSD está bastante pre-
ocupado com o que tem acon-
tecido nos setores do leite e da 
suinicultura e, mais ainda, de-
pois de termos visto a prestação 

Governo quer “Diálogo Positivo” com Transportadoras
questão. “Nunca tive nenhuma 
querela com as transportado-
ras, nunca apelei ao patriotis-
mo de ninguém. As pessoas 
são todas elas patrióticas e não 
acusei ninguém de falta de pa-
triotismo”, sublinhou. E realçou: 
“Tenho uma preocupação que 
partilho com as transportadoras 
sobre a situação e sei da impor-
tância que estas empresas têm 
para o país, e por isso o Gover-
no está em diálogo com elas”.

“Não tenho que voltar atrás, 
nem voltar à frente. As afirma-
ções que fiz nem sequer se 
referiam às transportadoras, 
referiam-se às distribuidoras 
de gasolina, e apenas consta-
tava dois fatos: há na fronteira 
muitos portugueses que abas-

PSD Lamenta que Governo traga de
Bruxelas “uma Mão cheia de Nada”

de “pacificação” para o país. 
Mas antecipa-se que traga 
avisos para o que aí vem.

Marcelo Rebelo de Sousa 
terá a sua primeira desloca-
ção oficial ao estrangeiro, 
com visitas ao Vaticano e a 
Espanha. Para depois, fica a 
ida a Moçambique, retribuin-
do com a vinda à sua tomada 
de posse do Rei Filipe VI e 
do Presidente moçambicano 
Filipe Nyusi.                                                                          

Será um momento de ten-
são para Marcelo Rebelo de 
Sousa gerir, que terá o seu 
pico poucos dias depois de 
um dos primeiros grandes 
discursos do Presidente, nas  
celebrações do 25 de Abril no 
Parlamento. E aí deverá vol-
tar a tentar “cicatrizar as feri-
das” entre esquerda e direita.

“O voto contra seria a 
maior irresponsabilidade 
de que me recordo na vida 
política partidária”, afirmou 
o líder da distrital socialista 
do Porto, Manuel Pizarro.

 Enquanto o CDS, pela 
voz do seu líder parla-
mentar, Nuno Magalhães, 
deixou em aberto a pos-
sibilidade de abstenção, 
Passos Coelho frisou que 
“o PSD esclareceu já muito 
bem como irá votar todos 
os termos do Orçamento 
de Estado do PS. Não há 
nada mais a dizer”. Ou 
seja, contra. Mais tarde, 
no entanto, terá dito que 
equaciona a abstenção.

Manuel Pizarro afirmou 
que “mesmo a abstenção 
será uma coisa de outro 
mundo”. E explicou porquê. 
“Esta votação tem em vis-
ta cumprir um compromis-
so internacional assumido 
pelo Governo português, 
que na altura era dirigido 
pelo PSD e pelo CDS. Vai 
ser muito difícil explicar aos 
portugueses por que razão 
se absteve em relação a 
uma medida que resulta de 
uma proposta que fez”.

PS e BE
Pressionam

PSD por causa 
do Orçamento

do ministro da Agricultura em 
Bruxelas, que acabou por voltar 
com uma mão cheia de nada”, 
afirmou  o deputado Nuno Serra, 
em declarações.

O vice-presidente do grupo 
parlamentar do PSD considerou 
que “há uma falta de capacidade 
enorme no ministério da Agricul-
tura deste Governo” para resol-
ver “os problemas essenciais 
destes dois setores”, acusando 
o ministro da Agricultura, Capou-
las Santos, de fazer um “exercí-
cio de ilusionismo e de malaba-
rismo com hipotéticas medidas, 
empurrando com a barriga para 
a frente aquilo que podiam ser 
medidas reais e concretas”.

“O nosso problema é colocar 
os produtos no mercado e, não 
havendo o mercado russo, que 
escoava grande parte desta pro-
dução, o caminho é procurar ou-
tros mercados e isto acontecia 
com a diplomacia econômica do 
anterior Governo.  

tecem em Espanha há muitos 
anos, por outro lado, quando 
as pessoas abastecem em 
Espanha pagam impostos em 
Espanha e quando abastecem 
em Portugal pagam impostos 
em Portugal”, afirmou.

Os dados do gabinete  de 
estatísticas da UE revelam 
que em 2014 nasceram 5,1 
milhões de bebês no conjun-
to dos 28 Estados membros 
– contra 5,0 milhões em 2001 
–, tendo em média a taxa de 
fertilidade aumentado de 
1,46 em 2001 para 1,58 em 
2014, ano em que variou en-
tre 1,23 em Portugal e 2,01 
em França, os países no fim 
e no topo da lista.

Uma taxa de fertilidade 
de cerca de 2,1, é considera-
da como aquela que corres-
ponde ao nível de renovação 
da população, ou seja, o nú-
mero médio de nascimentos 
por mulher necessário para 
manter constante o tamanho 
da população.

Só a França registrou 
uma taxa de fertilidade su-
perior a 2,0, sendo seguida 
da Irlanda (1,94), Suécia, 

Portugal com a mais Baixa Taxa
de Fertilidade da União Europeia

(1,88) e Reino Unido (1,81).
No oposto da lista,  as ta-

xas de fertilidade mais fracas 
foram registradas em Portu-
gal (1,23), Grécia (1,30), Chi-
pre (1,31), Espanha e Polô-
nia (ambos com 1,32).

Relativamente à idade 
média das mulheres, o Eu-
rostat aponta que a média 
europeia é de 28,8 anos, 
variando entre os 25,8 anos 
de idade na Bulgária e os 
30,7 anos em Itália, surgin-
do Portugal com uma média 
de 29,2 anos.

CRIANçAS DO MINHO O fUTURO
PARA OS 92 ANOS DE TRADIçãO

Pedimos desculpas, pois na semana passada ao 
mencionar a reportagem de aniversario da Casa 

do Minho cometemos um equivoco ao dizermos que 
foram 91 anos de fundação mas o correto são 92 
anos de vida desta grande Casa Regional Portugue-
sa. Na foto damos os parabéns às crianças do R. F. 
Mirim Benjamim Pires da Casa do Minho. É um gran-
de exemplo levar seus filhos para um Clube Portu-
guês, onde o ambiente sadio das nossas tradições, a 
alegria, o convívio familiar, são exemplares. Vá para 
uma Casa Portuguesa, faça com que seus filhos 
sejam cada vez mais felizes nas voltas do vira do 
nosso folclore, admiramos e incentivamos os nos-
sos jovens componentes dos Ranchos Folclóricos 
da nossa terra.
TENHO UM AMOR EM VIANA OAI, TENHO OUTRO 
EM PONTE DE LIMA..............

Está de parabéns, mais uma vez o presidente da Casa de 
Benfica e sua diretoria pela bonita festa das Vindimas, rea-

lizada pelo Rancho Folclórico Benvinda Maria que, como sem-
pre deu um show. Na foto, o presidente, Augusto Jose servindo 
o vinho doce aos amigos presentes, detalhes na pag. 17

VINDIMAS BENfIqUISTA

CONVíVIO SOCIAL TRANSMONTANO

A diretoria da Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro sob 
o comando do presidente Antônio Paiva prestando uma 

linda homenagem aos aniversariantes do mês com seu tra-
dicional almoço, com direito a um delicioso bolo. Na foto, 
animando os famosos pés de valsa o conjunto Amigos do 
Alto Minho, detalhes na pag. 22

Alegria e sa-
tisfação da 

comunidade Por-
tuguesa com a 
primeira Coste-
lada Gaúcha de 
2016 realizada 
tradicionalmente 
na Casa do Mi-
nho com direito a 
um show de Fol-
clore e o Grupo 
Gaucho Marcas 
do Sul, detalhes 
na pag. 16

COSTELADA GAúCHA
VOLTOU COM fORçA TOTAL
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A Batalha de 
Aljubarrota

Em 1383, El-Rei Dom Fernando falece sem herdeiros 
varões. Sua única herdeira, a infanta Dona Beatriz, era 
casada com o Rei de Castela Dom João I. A anexação de 
Portugal por Castela estaria prestes a ocorrer. Em Lisboa, 
logo ocorreria um levante popular, com uma importante 
frustração quanto da regência da Rainha Dona Leonor 
Teles e do seu favorito, o conde Andeiro. Este assassi-
nado, o povo pede ao mestre de Avis, também chamado 
Dom João, filho natural de Dom Pedro I de Portugal, que 
ficasse por regedor e defensor do reino. Sendo aclamado 
em 6 de Abril de 1385, Dom João, Mestre da Ordem de 
Avis, encontraria imediata oposição de seu xará castelha-
no. Diante de tanta revolta popular, Dom João de Castela 
decide em 1384 entrar em Portugal. Promove um cerco 
a Lisboa, mas é surpreendido por um reforço português 
proveniente da cidade do Porto. Este reforço garantiria 
suprimentos a Portugal, em detrimento da numerosa for-
ça castelhana. Esta tinha o apoio de franceses e italianos. 
Já por parte dos portugueses, nascia a antiga aliança com 
a Inglaterra. Em junho de 1385, o rei de Castela decide 
invadir novamente Portugal.  Aparece então a liderança 
de Nuno Álvares Pereira, que opta rechaçar os caste-
lhanos em Leiria. Dada a lentidão com que os inimigos 
avançavam, Dom Nuno Álvares Pereira teve tempo para 
escolher o terreno favorável para a batalha. Como con-
destável do futuro reino luso de Dom João l, ele tomaria 
a dianteira das decisões, e se tornaria herói de Portugal. 
A decisão recai então sobre uma pequena colina de topo 
plano, rodeada por ribeiros, perto de Aljubarrota. Ele cria 
uma tática de guerra que depois seria conhecida como “o 
quadrado”, ganhando a batalha. Aproximadamente 2100 
castelhanos morreram, e 2000 franceses também. Uns 
1000 portugueses faleceram. Conta a lenda que, de tão 
massacrante foi a derrota castelhana, que os derrotados 
saíram em retirada e acabaram sendo mortos também 
pela população. Aparece a figura de Brites de Almeida, a 
Padeira de Aljubarrota, que teria matado sete castelhanos 
com uma pá, ao encontrá-los escondidos em seu forno. 
Longe das bizarrices dos contos de uma guerra, com a 
vitória Dom João I torna-se rei inconteste de Portugal, e 
funda a dinastia de Avis. Nasce a Aliança Luso-britânica, 
que iria se tornar a aliança militar mais antiga da histó-
ria. Assina-se o Tratado de Windsor e sacramenta-se o 
casamento de Dom João com Dona Filipa de Lencastre. 
Ele edifica o Mosteiro e a Vila da Batalha. Dom Nuno le-
vanta a Ermida de São Jorge, em Calvaria de Cima, no 
Campo militar de São Jorge. A Batalha de Aljubarrota foi 
uma das raras grandes batalhas campais da Idade Média 
entre dois exércitos régios e um dos acontecimentos mais 
decisivos da história de Portugal. Inovou a tática militar, 
permitindo que homens de armas apeados fossem capa-
zes de vencer uma poderosa cavalaria. Resolve a disputa 
entre os Reinos de Portugal e de Castela e Leão, permi-
tindo a afirmação de Portugal como reino independente, 
abrindo caminho sobre a Dinastia de Avis para uma das 
épocas mais marcantes da história mundial, a Era dos 
Descobrimentos. Nuno Álvares Pereira, jaze hoje no Oce-
ano Atlântico, levado pelo tsunami de 1755 que assolou 
Lisboa. A bota espanhola somente viria a falar mais alto 
na era filipina. E Portugal sempre seguiu seu destino se-
parado de seus vizinhos castelhanos. Há quem diga que 
longe da ideia de Saramago de unir a península numa 
grande Ibéria, talvez Portugal devesse se unir ao Brasil, 
formando novamente o reino estabelecido por dom João 
VI quando enganou Napoleão. Mas caminhamos para o 
entendimento que a união territorial é inferior a união cul-
tural, econômica e, sobretudo, da língua, criando uma na-
ção planetária sem fronteiras delineadas. Da porosidade 
das linhas que unem as nações que vêm sendo abertas 
pelo capitalismo mundial, fica a memória que Portugal foi 
o primeiro país no mundo a criar uma verdadeira aldeia 
global, cosmopolita e antropofágica, sem diferenças. Que 
Portugal fez precipitar ao mundo uma visão de plenitude 
dos tempos, de dimensões bíblicas, similar a pax romana. 
E é somente com a lusofonia que poderemos resgatar es-
tes filhos espalhados.

Senhor (a) Conselheiro (a)
   De acordo com o artigo 36.º do estatuto, tenho a honra de convidar V. Sa. Para reunião do Con-
selho Deliberativo, que será realizada no próximo dia 30 de março de 2016, às 17:00 horas, em 
nossa Sede Social, com a seguinte “Ordem do Dia”:

1) Apreciar e aprovar o Balanço e o Relatório da Diretoria referente ao exercício de 2015;
2) Tratar de assuntos de interesse da instituição.

   Agradecendo antecipadamente por sua presença,
   Subscrevo-me,
Atenciosamente,

Maria Leda de Moraes Chini
Presidente do Conselho Deliberativo

Clube SoCial CamponeSeS de portugal
Sede Social

Rua Itatinga, 560 - Paulicéia - Duque de Caxias - RJ
CEP.: 25.070-140                Tel.: (21) 2772-4100

Sede Campestre:
Est. São Mateus, 25 - J. Primavera - Duque de Caxias - RJ

CEP.: 25.215-283                Tel.: (21) 2776-3352
Reconhecido de Utilidade Pública pelo Dec. Lei nº 76 de 09/11/76

edital de ConVoCaÇÃo
 O Presidente do Conselho Deliberativo do Clube Social Camponeses de Portugal, Adriano da Costa 
Queiroz, no uso e gozo de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos sociais para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede campestre 
sito à Estrada de São Mateus nº 25, Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ., no próximo dia 06 de abril de 
2016 às 19:00 horas em primeira convocação e às 19:30 horas em segunda convocação com o quórum qua-
lificado em conformidade com o parágrafo único do artigo 39 dos Estatutos Sociais, e, não havendo quórum, 
ficam automaticamente CONVOCADOS todos os associados em condições de votar para o dia 13 de abril de 
2016 às 19:00 horas em primeira e às 19:30 horas em segunda, com qualquer número dos presentes para 
deliberar o único assunto da Ordem do Dia:
- Autorização para alienação das benfeitorias da sua Sede Social em conformidade com o inciso IV do artigo 
39 dos Estatutos Sociais;

Atenciosamente.

Adriano da Costa Queiroz
PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

liCeu literÁrio portuguÊS
Rua Senador Dantas, 118 – Rio de Janeiro – Tels.: 2220-5495 – 2220-5445 – 2533-3044

Site: www.liceuliterario.org.br E-mail: liceu@liceuliterario.org.br

edital de Convocação 
Conselho deliberativo

De acordo com os itens III  e IV do Artigo 44, dos Esta-
tutos da Casa das Beiras ficam convocados os senhores 
conselheiros a comparecerem à Sessão Ordinária que será 
realizada na sua sede social, situada à rua Barão de Ubá, 
Nº 341 – Tijuca – nesta cidade, às 20h do dia 30 de março 
de 2016, em primeira convocação com a maioria dos seus 
membros ou às 20h 30min, em segunda convocação, com 
o número que permita a formação da mesa e mais 10(dez) 
conselheiros, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleger o Presidente e Vice Presidentes da Dire-
toria, a Comissão Fiscal e seus suplentes para o biênio 
2016/2018.

2. Dar posse ao Presidente e Vice Presidentes eleitos 
e seus companheiros de Diretoria, por ele indicados, bem 
como à Comissão Fiscal e seus suplentes.//
    

Rio de Janeiro, 02 de março de 2016

   José Henriques
 Presidente do Conselho Deliberativo

Sociedade Regionalista Cultural e Recreativa 
Fundada em 07/06/1957 e agracia pelo governo 

Português com a Comenda da Ordem de 
Benemerência em 11/06/1957

A mala de viagem cas-
tanha debaixo da estante 
pertenceu ao meu avô e 
até ainda tem a etiqueta de 
uma das viagens da famí-
lia. Já aquele jornal exposto 
na parede foi fundado pelo 
meu tio-avô”, vai apontando 
João Múrias, cuja memó-
ria tem gravada a história 
de todos os objetos que 
ocupam a singular estante 
da Fábrica Lisboa. Metade 
deles vieram da garagem 
dos seus pais e os restan-
tes, foram fruto de visitas a 
feiras de antiguidades, anti-
quários e horas de compras 
na internet com o chef pas-
teleiro Francisco Moreno, o 
outro sócio deste bistrô que 
abriu em maio do ano pas-
sado.

O resultado está à vista 
e rouba sempre uns segun-
dos de atenção a quem en-
tra no número 121 da Rua 
da Madalena, e passa pelos 
ainda conservados arcos 

Vodafone acaba com tarifas de Roaming
A gigante da telecomuni-

cações Vodafone anunciou 
o fim das tarifas de roaming 
para a Europa. A marca an-
tecipa desta forma a reso-
lução da Comissão Euro-
peia, que visava o fim das 
tarifas para junho de 2017.                                                                                                                                 
No comunicado, para além 
de firmar que é o único 
operador a disponibilizar 
esta vantagem, pode ler-
se que  ‘todos os clientes 
que aderirem aos novos 
tarifários Vodafone RED 
ou pacotes convergentes, 
passam a poder comunicar 
na Europa sem custos adi-
cionais, garantindo o preço 
das tarifas em Portugal’.                                                                                                                                       
    Todos os clientes com 
contrato Vodafone RED fir-

mado, ou nos pacotes de 
TvNetVoz+Móvel, pode 
usufruir desta nova oferta, 
podendo falar, enviar SMS 

e navegar sem preocupa-
ções, em Portugal e tam-
bém no resto da Europa.                                                     

A suportar a comunicação 

desta nova oferta a Vodafo-
ne vai lançar uma campanha 
publicitária intitulada “Power 
aos Viajantes”, que inclui TV, 
exterior, rádio e digital.

Consulado Geral de 
Portugal 

O Consulado Geral de 
Portugal no Rio de Janeiro 
apresenta os seus melho-
res cumprimentos e infor-
ma que em parceria com 
a Oi, está a disponibilizar 
uma rede WIFI para que os 
utentes possam usufruir de 
acesso à internet enquanto 
aguardam o atendimento.

 Mais informações pode-
rão ser obtidas no link a se-
guir (https://www.facebook.
com/consuladogeraldepor-
tugalrj/ )

Lanchar como antigamente
do edifício classificado. A 
estante que vai até ao teto 
tem o efeito de provocar 
uma certa nostalgia para 
os que viveram com casse-
tes VHS, roda¬ram o disco 
de um telefone fixo, escre-
veram sem telas Para não 
falar no chuveiro antigo e 
nas dezenas de comparti-
mentos de plástico desti-
nados à farinha, ao açúcar 
e às massas, que fazem 
lembrar a casa da avó.

O sino à entrada é to-
cado por um dos funcioná-
rios e o aviso está feito: há 
croissants quentinhos de 
massa folhada a sair do for-
no. Os de salmão fumado e 
queijo creme, os de Nutella 
e os de doce de ovos já 
têm honras de preferência, 
mas no total são mais de 
10 variedades para provar. 
A fama não é de estranhar, 
já que as estrelas da casa 
são de fabrico artesanal, 
feitos um a um pelo chef  

que fez formação francesa.
Estas são apenas al-

gumas das especialidades 
para espreitar na ementa 
da Fábrica Lisboa, sempre 
pendurada nos cabides das 
mesas - estas provenientes 
de um antigo cinema da 
Avenida de Roma.

À boa maneira portu-
guesa, não se fala em vin-

tage nem em brunch neste 
espaço. Mas, entre coisas 
do antigamente, continua 
a haver espaço e tempo 
para «pequenos-almoços 
tardios» e «lanches ajanta-
rados» com as saladas ou 
os ovos mexidos com pre-
sunto, acompanhados por 
pão rústico. Feito e cozido 
na Fábrica, não perca.

CaSa daS beiraS
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

Navio Português incluído na armada de 
Vasco da Gama Descoberto em omã

Navio será a mais anti-
ga embarcação dos Des-
cobrimentos Portugueses 
encontrado e cientifica-
mente investigado por ar-
queólogos. O Ministério 
do Patrimônio e da Cultura 
de Omã anunciou  a des-
coberta de um navio por-
tuguês naufragado numa 
ilha remota de Omã em 
1503, que fazia a carreira 
da Índia e estava incluído 
na armada de Vasco da 
Gama.

O navio é, de acordo 
com aquela entidade, a 
mais antiga embarcação 
dos Descobrimentos Por-
tugueses encontrado e 
cientificamente investiga-
do por arqueólogos.

Em comunicado, o mi-
nistério salientou que o 
navio português, que es-
tava incluído numa das ar-
madas de Vasco da Gama 
com destino à Índia nau-
fragou em 1503 durante 
uma tempestade ao largo 

da ilha Al Hallaniyah, na 
região Dhofar, de Omã.

O Ministério do Patri-
mônio e da Cultura  de 
Omã informou que o local 
do naufrágio foi inicial-
mente descoberto pela 
empresa britânica Blue 
Water Recoveries Ltd. , 
em 1998, no 500º aniver-
sário da descoberta de 
Vasco da Gama do cami-
nho marítimo para a Índia.

Contudo, o ministério 
só deu início ao levanta-
mento arqueológico e à 
escavação em 2013, ten-
do sido desde então rea-
lizadas mais duas esca-
vações em 2014 e 2015, 
com a recuperação de 
mais de 2.800 artefatos.

Os principais artefatos, 
que permitiram identificar 
o local do naufrágio como 
sendo a nau Esmeral-
da, de Vicente Sodré, in-
cluem um disco importan-
te de liga de cobre, com 
o brasão real português e 
uma esfera armilar e um 
emblema pessoal de D. 

Manuel I.
A mesma fonte indicou 

que foram também encon-
trados um sino de bronze, 
com uma inscrição que su-
gere que o navio data de 
1498, cruzados de ouro, 
cunhados em Lisboa entre 
1495 e 1501 e uma moe-
da de prata rara, chamada 
Índio, que D. Manuel I terá 
mandado fazer especifi-
camente para o comércio 
com a Índia.

“A extrema raridade do 
Índio, só se conhece um ao 
outro exemplar no mundo 
inteiro, é tal, que possui o 
estatuto lendário da moe-
da “perdida” ou “fantasma” 
de D. Manuel I”, adiantou o 
MPC de Omã.

Na nota, é também refe-
rido que “o projeto foi geri-
do conjuntamente por este 
ministério de Omã e por 
David L. Mearns da BWR, 
tendo-se respeitado rigoro-
samente a Convenção da 
UNESCO para a Proteção 
do Patrimônio Cultural Su-
baquático de 2001”.

Luso-Brasileiro de Direito juntará em 
Lisboa figuras de topo dos dois países
O quarto Seminário Luso-Brasileiro de Direito está 
marcado para os dias 29 a 31 de março e reunirá 
em Lisboa diversas personalidades de Portugal e do 
Brasil, com nomes relevantes do panorama político, 
jurídico e empresarial dos dois países. O seminá-
rio tem como palestrantes convidados o novo presi-
dente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o vi-
ce-presidente brasileiro, Michel Temer. Está também 
prevista a intervenção do ex-primeiro-ministro por-
tuguês e presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, 
bem como dos senadores brasileiros Aécio Neves e 
José Serra.

Marcelo aposta na “vocação 
universal” da CPLP
Marcelo Rebelo de Sousa acredita que a Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa  vai ter uma 
“vocação universal” e que esse será “um salto qua-
litativo importantíssimo” para a organização. O Pre-
sidente da República fez estas afirmações durante 
uma visita que realizou, à sede da CPLP, no Palácio 
Conde Penafiel. Já na próxima quinta-feira, 17 de 
Março, terá lugar uma reunião extraordinária do con-
selho de ministros da CPLP, em que será analisada 
a nova visão estratégica, a ser aprovada na cimeira 
do Brasil. Marcelo Rebelo de Sousa justificou esta 
deslocação como um “homenagear à CPLP”, numa 
“visita menos do passado, mais do presente e sobre-
tudo do futuro”.

marte deve receber tecnologia 
portuguesa em Outubro 
A missão ExoMars de exploração do planeta Mar-
te, levada a cabo pela Agência Espacial Europeia 
e pela russa Roscosmos e que conta a bordo com 
tecnologia desenvolvida por empresas portugue-
sas, partiu esta segunda-feira 14 de Março e de-
verá chegar ao planeta vermelho dentro de sete 
meses. Entre as empresas portuguesas envolvi-
das no projeto estão a Critical Software, cuja in-
tervenção ajudará a garantir o funcionamento do 
satélite, a HPS Portugal, que participou na con-
cepção da proteção térmica dos instrumentos do 
satélite e do módulo e a Active Spaces Technolo-
gies a quem coube estudar as variações térmicas 
para avaliar e escolher dos locais de aterragem do 
módulo Schiaparelli.

Portugueses guardam 156 milhões 
de euros em notas de escudos
Há 19,6 milhões de notas, de 500 a 10.000 escu-
dos, que ainda não foram trocadas, 14 anos de-
pois da introdução da moeda única em Portugal 
com a taxa de conversão para 1 euro fixada em 
200,482 escudos. Em valor, essas notas que ain-
da podem ser trocadas – as de 20, 50 e 100 es-
cudos já perderam a validade – representam um 
valor equivalente a 156,1 milhões de euros, se-
gundo os dados do Banco de Portugal referentes 
a Dezembro de 2015.

Teixeira Duarte dispara 9% depois de ga-
nhar contrato no Brasil 
A construtora portuguesa Teixeira Duarte comu-
nicou, ao mercado que tinha, através da sua par-
ticipada, ganho um contrato no Brasil no valor 
de 65 milhões de euros. A recuperação e res-
tauro da ponte Hercílio Luz em Florianópolis.                                                                                                                   
As ações da empresa reagem a  notícia, listada no 
principal índice da bolsa de Lisboa até ao fim desta 
semana, já disparou 9,19% para os 30,9 cêntimos 
. Por esta altura, a construtora valoriza 8,83% para 
30,8 cêntimos . O volume de ações está também 
acima da média registada nos últimos 6 meses. Já 
trocaram de mãos, nesta sessão, mais de 132 mil 
títulos quando a média diária do último semestre é 
acima dos 59 mil títulos.

Lucros dos Ctt terão descido 
7% em 2015
O resultado líquido dos CTT terá descido 7%, pres-
sionado pelo investimento da empresa no Banco 
CTT, que abre portas ao público esta sexta-feira. De 
acordo com a média das estimativas de 6 analistas 
consultados pela Reuters, o lucro do grupo liderado 
por Francisco Lacerda terá caído para 71,8 milhões  
no exercício de 2015. As receitas terão crescido 
1,3% para 728 milhões de euros, enquanto o EBIT-
DA  terá caído 28% para 140 milhões de euros. “O 
ano de 2015 foi bom para a empresa no que respeita 
à evolução do seu principal negócio, com o resultado 
líquido a ser ligeiramente pressionado pelos custos 
operacionais relacionados com o novo projeto ban-
cário em curso”, explicou à Reuters Artur Amaro. No 
conjunto de 2015, “todos os negócios” dos CTT “re-
gistaram uma performance resiliente”, acrescentou.

Luso-Brasileiro de Direito juntará em 
Lisboa figuras de topo dos dois países
 O quarto Seminário Luso-Brasileiro de Direito está 
marcado para os dias 29 a 31 de março e reunirá 
em Lisboa diversas personalidades de Portugal e do 
Brasil, com nomes relevantes do panorama político, 
jurídico e empresarial dos dois países. 
O seminário tem como palestrantes convidados o 
novo presidente português, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, e o vice-presidente brasileiro, Michel Temer. Está 
também prevista a intervenção do ex-primeiro-minis-
tro português e presidente do PSD, Pedro Passos 
Coelho, bem como dos senadores brasileiros Aécio 
Neves e José Serra.

Isabel dos Santos passou participação 
na Galp para o seu marido
A empresária  Isabel dos Santos,  entregou ao seu 
marido, Sindika Dokolo, a participação indireta de 
quase 7% que tinha no capital da maior petrolífera 
portuguesa, a Galp Energia, segundo a edição des-
te sábado do jornal “Expresso”. Presente há vários 
anos no Brasil, onde desenvolve projetos de explo-
ração petrolífera com a Petrobras, a Galp tem como 
maior acionista a Amorim Energia, empresa contro-
lada em 55% pelo magnata Américo Amorim e em 
45% pela empresa de capitais angolanos Esperaza.

Dia De PoRtUGaL
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa anunciou o 

propósito de realizar em Paris, neste ano, as solenidades 
do “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Por-
tuguesas”. Para presidir a essas comemorações, o Chefe 
de Estado, o 1º Ministro e o Presidente da Assembleia da 
República deslocar-se-ão à capital francesa na tarde de 
10 de junho após assistir em Lisboa ao desfile militar.

A propósito das comemorações do “Dia da Pátria” 
lembramos que as mesmas tiveram no passado grande 
repercussão no Brasil (desde os anos 30). Realizava-se 
uma sessão solene no Real Gabinete; os operários por-
tugueses saiam mais cedo do trabalho para assistirem 
à solenidade; havia um orador que vinha de Portugal e 
outro que era brasileiro para falarem sobre a Epopéia e 
a saga dos Descobrimentos; estiveram presentes altas 
figuras da República e da diplomacia. Era uma festa cívi-
ca que reunia centenas de patrícios. De Portugal, vinham 
figuras eminentes para serem oradores na solenidade e 
do Brasil não faltavam os altos dignitários da República 
para celebrar Portugal e Camões.

Na sequência da “Revolução de 25 de Abril”, algumas 
forças político-partidárias mais radicais quiseram acabar 
com as comemorações da “colônia”, promovidas pela 
Federação das Associações Portuguesas e Luso-Bra-
sileiras e pelas comunidades. Não o conseguiram. Em 
10 de junho de 1974, o orador foi o General Galvão de 
Mello, um dos membros da Junta Militar. Veio de Lisboa 
com o Capitão Vítor Alves do M.F.A. E as celebrações do 
“10 de Junho” continuaram a ser realizadas nos anos se-
guintes com o mesmo fervor patriótico dos portugueses 
do Brasil e com a participação de brasileiros.

CRise PoLÍtiCa
Tem repercutido muito, como é natural, a crise po-

lítica brasileira na imprensa portuguesa. A questão do 
“Lava-Jato”, com o envolvimento de políticos; a possível 
interrupção do mandato da Presidente Dilma, as acusa-
ções contra o ex-Presidente Lula, etc., além da profunda 
deterioração da economia e das incertezas no processo 
político, estão a causar muitas preocupações do outro 
lado do Atlântico.

Os portugueses d’além-mar, obviamente, todos fa-
zem votos para que o Brasil saia logo da crise e da de-
pressão econômica.

CDs
Depois de ficar 16 anos na liderança do CDS, Paulo 

Portas decidiu afastar-se da política. O partido deve-lhe 
muito, pois durante o período em que o dirigiu alcançou 
uma dimensão e importância inéditas. Portas foi minis-
tro no governo Durão Barroso, Santana Lopes e Passos 
Coelho.

Foi substituído na liderança do CDS por Assunção 
Cristas, a primeira mulher a ser presidente de um partido 
político em Portugal.

FUteBoL
O nosso “Vasco” ganhou e continua firme na lide-

rança. Em Portugal, os “três grandes” ganharam e não 
houve alterações nos primeiros lugares da classificação, 
mas, como diz o Dr. Albano da Rocha Ferreira, o “Porto” 
não é mais o mesmo “Porto” de épocas anteriores.

CHUVa
O temporal que atingiu o Rio no último sábado cau-

sou muitos contratempos e prejuízos a algumas das nos-
sas associações.

Mas graças ao trabalho e empenho de seus dirigen-
tes e associados, tudo está a voltar à normalidade.

mUseU Da DiÁsPoRa
O Museu da Diáspora portuguesa vai ser projetado 

pelo arquiteto Eduardo Santos da Moura (Prêmio Prit-
zker da arquitetura) e construído em Matosinhos.

O Museu ficará instalado numa antiga fábrica e a sua 
construção custara 2,5 milhões de euros.

PResiDeNte maRCeLo
A posse de Marcelo Rebelo de Sousa, com soleni-

dades e festas que duraram 3 dias foi motivo para os 
portugueses demonstrarem a sua confiança no novo 
Presidente.

O estilo de Marcelo agradou em cheio a todos: desde 
os idosos que o aplaudiram nas ruas, às crianças que 
o beijaram nos salões do Palácio de Belém, que foram 
abertos para a visita pública.

Que o mandato do novo Presidente seja feliz – e que 
Portugal vença os desafios que tem pela frente, são os 
votos também dos portugueses espalhados pelo mundo.

PaiXÃo e PÁsCoa
No próximo domingo, celebraremos a Paixão de Cris-

to. Perpassam pelo nosso pensamento o drama do Calvá-
rio, os sofrimentos do Senhor e as lágrimas de sua Mãe; o 
gesto de ajuda do Cirineu; a angústia de Maria Madalena 
e as palavras do ladrão arrependido. É o domingo de Ra-
mos. Os altares nas igrejas ficam cobertos. Celebram-se 
as vias-sacras em frente às imagens do martírio. Jesus 
caminha para o Calvário e para a morte na Cruz.

Depois vai ressuscitar na glória e na alegria para sal-
vação da humanidade.

FeCHo
Preparemos a Páscoa para as crianças. Elas mere-

cem a alegria das prendas, o sorriso das mães, o louvor 
dos anjos...
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Regiões & ProvínciasNotícias
de Oeiras

O Presidente da Re-
pública, Cavaco Silva, 
presidirá na quinta-feira, a 
convite do primeiro-minis-
tro, António Costa, a uma 
reunião do Conselho de 
Ministros totalmente de-
dicada aos assuntos do 
mar, no Forte de São Ju-
lião da Barra (Oeiras).

De acordo com fonte 
da Presidência do Conse-
lho de Ministros, haverá 
duas reuniões deste ór-
gão: a primeira começa às 
09h30min e terá o formato 
tradicional, apenas com 
os membros do executivo.

Perto das 11h00min, 
chegará ao Forte de São 
Julião da Barra o Presi-
dente da República, Aní-
bal Cavaco Silva.

Depois de uma fotogra-
fia com o elenco governa-
tivo, começará o Conselho 
de Ministros presidido por 
Cavaco Silva, que, segun-
do a mesma fonte, “vai ser 
exclusivamente dedicada 
ao mar” e na qual serão 
aprovados apenas diplo-
mas sobre o tema.

No final da reunião, es-

tão previstas declarações 
à imprensa do primeiro-
ministro e do Presidente 
da República.

Depois das declara-
ções de António Costa e 
de Cavaco Silva, haverá 
ainda uma conferência de 
imprensa das ministras da 
Presidência e Moderniza-
ção Administrativa, Maria 
Manuel Leitão Marques, 
e do Mar, Ana Paula Vito-
rino, que darão conta dos 
diplomas aprovados sobre 
a temática do mar.

De acordo com o arti-
go 133 da Constituição, 
faz parte das competên-
cias do Presidente da 
República “presidir ao 
Conselho de Ministros, 
quando o primeiro-minis-
tro lhe solicitar”, sendo 
esta a primeira vez que 
tal acontece nos manda-
tos de Cavaco Silva.

Este será um dos últi-
mos atos públicos de Ca-
vaco Silva, que terminou o 
seu mandato a 09 de mar-
ço, com a posse do futuro 
chefe de Estado, Marcelo 
Rebelo de Sousa.

Cavaco Silva preside
Conselho de Ministros

O presidente da Câma-
ra Municipal de Viseu, Al-
meida Henriques, visitou, 
durante o fim-de-semana, 
as freguesias de Lordosa 
e Ranhados, onde inau-
gurou o Campo de Fu-
tebol de 7 e as obras de 
requalificação de arrua-
mento na Quinta da Ata-
laia, respectivamente. O 
Campo de Futebol de 7, 
em Lordosa, mais concre-

LordoSa e ranhadoS

póvoa de varziM

Miranda do Corvo

ouréM

autarquia inaugura obras
em Lordosa e ranhados

tamente junto à Estrada 
do Piaget, foi construído 
em duas fases e represen-
ta um investimento glo-
bal de 171 mil euros, dos 
quais 65 mil euros foram 
investidos pela autarquia, 
enquanto que o restante 
foi financiado por fundos 
comunitários através da 
Associação de Desen-
volvimento Dão, Lafões 
e Alto Paiva (ADDLAP).

A casa onde viveu o pa-
dre João Francisco Mar-
ques deve vir a albergar 
um centro de investigação 
da Parenética Portuguesa. 
A sugestão de Aires Perei-

ra foi transmitida, domingo, 
no tributo que a autarquia 
prestou ao ilustre profes-
sor e investigador poveiro 
falecido há um ano. A ce-
rimônia contou ainda com 

a Câmara Municipal homenageou João Francisco Marques
o descerramento de uma 
placa evocativa do home-
nageado colocada na refe-
rida casa, a n.º 59 da Rua 
dos Ferreiros. Seguiu-se a 
apresentação do 4.º volu-
me da “Obra Selecta” de 
João Francisco Marques 
por José Eduardo Franco.

A coletânea de ensaios 
da “Obra Selecta”, que se 
completa com este Tomo 
II, Vol. II, Religião, Política 
e Sociedade, é consagra-
da às temáticas da História 
Religiosa, segundo uma 
perspectiva da sociolo-
gia da cultura, e ainda à 
Pregação. Para Eduardo 

Franco o professor era um 
historiador de águas pro-
fundas: “ia à raiz para dar 
consistência ao que escre-
via. Por isso, quando João 
Marques fazia palestras e 
conferências ninguém se 
atrevia a pôr em causa as 
suas afirmações”.

Quem também marcou 
presença foi o Arcebispo 
Primaz de Braga Dom Jor-
ge Urtiga considerou João 
Marques como “um homem 
que sem deixar de ser pa-
dre, soube também apostar 
na cultura e fazer com que 
a cultura se colocasse ao 
serviço da sociedade”.

A Fundação ADFP, de 
Miranda do Corvo, pros-
seguiu a renovação da 
sua frota, com a aquisi-
ção de uma nova viatura 
adaptada para o trans-
porte de pessoas com ou 
sem mobilidade reduzida, 
assim como crianças.

 A viatura agora adqui-
rida, da marca Ford, mo-
delo Transit, reúne todos 
os requisitos legais para 
o transporte daquelas 
pessoas, tendo sido trans-
formada pela Mobepeo-
ple, empresa sediada em 
Coimbra, tendo constituí-

do um investimento de 38 
684 euros, inteiramente 
suportado pela Fundação.

A instituição miranden-
se apresenta atualmente 
uma frota automóvel de 
32 viaturas, destinadas às 
mais diversas utilizações 
e fins predominantemen-
te sociais, mas também 
agrícolas e ligados ao de-
senvolvimento local, nos 
quais se destaca ultima-
mente o Hotel Serra da 
Lousã, uma unidade ho-
teleira de quatro estrelas 
e de 40, inserida no com-
plexo turístico e social do 

Fundação adFp prossegue renovação da frota

Parque Biológico da Serra 
da Lousã.

A Fundação ADFP é 
uma instituição multivalên-
cias de referência nacio-
nal, que apoia regularmen-

te 3 400 utentes, dos quais 
440 são residentes, recla-
mando este universo ne-
cessariamente uma rede 
de transportes e mobilida-
de institucional adequada.

O projeto de intervenção 
da Avenida D. Nuno Álva-
res Pereira, que atraves-
sa a cidade de Ourém, foi 
aprovado na semana pas-
sada. Em causa está um 
investimento na ordem dos 
1,6 milhões de euros, para 
requalificar a artéria, não só 
do ponto de vista urbanís-
tico, mas também ao nível 
das infraestruturas, com a 
remodelação das redes de 
água, saneamento, teleco-
municações e iluminação 
pública, por exemplo.

A intervenção abran-
gerá uma extensão de 1,4 
quilômetros e incluirá a 
construção de uma nova 
rotunda no cruzamento 
da avenida com a Rua de 

Santa Teresa (junto aos 
semáforos existentes nas 
imediações do Agrupa-
mento de Escolas Conde 
de Ourém).

O projeto contempla 
ainda o ordenamento do 
estacionamento e dos lu-
gares para cargas e des-
cargas, o reforço da arbori-
zação e o alargamento dos 
passeios, onde tal for pos-
sível. Em algumas zonas 
das áreas pedonais será 
feita uma “homenagem” a 
D. Nuno Alvares Pereira, 
com a inclusão no piso de 
padrões em calçada preta 
com a cruz de São Jorge.

Apesar do aumento 
dos passeios, a câmara 
assegura que o reordena-

Obras de 1,6 milhões para requalificar avenida em Ourém

mento do perfil da via per-
mitirá manter atual capaci-
dade de estacionamento, 
que continuará a fazer-se 
dos dois lados da avenida. 
Em termos de equipamen-
to, está prevista a criação 
de algumas “zonas de es-
tadia”, com a instalação 
de bancos, de um abrigo 

para autocarros e de ilhas 
ecológicas.

O projeto foi aprova-
do na última em reunião 
de câmara, com os votos 
contra dos vereadores da 
coligação Ourém Sempre 
(PSD/CDSPP), depois de 
a maioria socialista ter re-
cusado adiar o assunto.

O ex-presidente da 
Câmara de Oeiras, Isal-
tino Morais está já a pre-
parar a sua recandidatu-
ra à autarquia depois de 
ter cumprido o tempo de 
prisão a que foi condena-
do. A informação é avan-
çada na mais recente 
edição da revista Visão. 
Ao que consta na repor-
tagem Isaltino estará já a 
levar a cabo reuniões e 
a sua relação com Paulo 
Vistas não é a melhor.

A ruptura com o atu-
al presidente da câma-
ra, Paulo Vistas ter-se-á 
dado devido à retirada 
de confiança a uma ve-
readora próxima de Isal-
tino Morais o que gerou 
apreensão junto do ex
-presidente que esteve 
condenado por fraude 
fiscal qualificada e bran-
queamento de capitais. 
Isaltino Morais não rea-
giu à informação avan-
çada pela Visão, mas ao 
que consta estarão já a 

ser levadas a cabo reuni-
ões para preparar a can-
didatura em Setembro 
de 2017.

Paulo Vistas lidera o 
movimento independen-
te Isaltino Oeiras Mais 
à Frente (IOMAF), mas 
Isaltino Morais tem in-
tenção de volta à vida 
politica segundo escre-
veu também na sua bio-
grafia “A minha prisão”, 
onde disse que “morrer 
politicamente, morre-se 
muitas vezes e depois 
ressuscita-se”.

Isaltino Morais foi re-
eleito como presidente 
da autarquia de Oeiras 
por sete vezes e deixou 
o cargo apenas para 
cumprir pena de prisão, 
ainda assim segundo a 
reportagem desde que 
saiu tem estado presen-
te em diversos eventos 
no concelho de Oeiras e 
continua a receber apoio 
nas ruas por parte de al-
guns munícipes.

iSaLtino MoraiS prepara nova
Candidatura à CâMara de oeiraS
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Águeda

baião

Covilhã

idanha-a-nova

empresÁrios reCebem Comendas
Ricardo Abrantes, presi-

dente da Associação Em-
presarial de Águeda (AEA), 
foi distinguido Comendador 
da Ordem do Mérito Em-
presarial, Classe do Mérito 
Industrial. O empresário 
Alberto Manuel Coutinho 
Henriques, de Valongo do 
Vouga, foi agraciado como 
Oficial da Ordem do Méri-
to Empresarial, Classe do 
Mérito Industrial.

Na cerimônia, que ocor-
reu no Palácio de Belém na 
sexta-feira, dia 26 de feve-
reiro, o Presidente da Re-
pública agraciou um grupo 
de gestores e empresários 
que se notabilizaram nas 
suas áreas de atividade, 
numa homenagem que dis-

A apresentação da es-
tratégia da Unidade de 
Missão para a Valorização 
do Interior está agendada 
para sábado, em Idanha-a-
Nova, celebrando os 100 
dias de Governo.

Segundo confirmou o 
ministro-adjunto, Eduardo 
Cabrita, o novo organismo 
“vai ter como coordenadora 
a professora Helena Frei-
tas”, deputada do PS eleita 
por Coimbra, e terá como 
coordenador adjunto João 
Paulo Catarino, que presi-
de à Câmara de Proença-a-
Nova. O governante, que 
falava no parlamento, após 
uma audição no âmbito da 
discussão na especialidade 
do Orçamento do Estado 
para 2016 (OE2016), expli-
cou que o Governo decidiu 
assinalar os 100 dias no 
interior, em Idanha-a-No-
va, “provando que quando 
há capacidade de iniciativa 
isso não é obstáculo ao de-
senvolvimento”.

“Em Idanha-a-Nova será 
anunciada, celebrando os 
100 dias de governo, a es-
tratégia de desenvolvimento 
do interior, de valorização 
do espaço rural, e em que 
será afirmada a entrada 
em pleno funcionamento da 
Unidade de Missão de Valo-
rização do Interior”, afirmou, 
durante a audição parla-
mentar, Eduardo Cabrita.

O ministro-adjunto 
acrescentou que o novo 
organismo, de acordo com 
o que consta no programa 
governamental, “funcio-
nará no núcleo central do 
governo”, junto do Primei-
ro-ministro, António Cos-
ta, e na sua dependência 
enquanto governante com 
competências na valoriza-
ção do interior.

 A deputada socialista 
Helena Freitas, de 53 anos, 
foi vice-reitora da Universi-
dade de Coimbra e deverá 
tomar posse na próxima 
semana, assim que seja 

concretizada a suspensão 
do seu mandato na Assem-
bleia da República. O até 
agora presidente da Câ-
mara de Proença-a-Nova, 
João Paulo Catarino, 46 
anos, possui formação em 
engenharia Agronômica e 
de Produção Florestal, e foi 
responsável pela Divisão 
do Núcleo Florestal do Pi-
nhal Interior Sul.

 “A estratégia de valori-
zação do interior assenta 
numa visão não fatalista, 
não derrotista do que é o 
interior. Assenta, pelo con-
trário, no valorizar aquilo 
quer são os bons exem-
plos que universidades e 
institutos politécnicos do 
interior, os exemplos de 
capacidade de fixação de 
quadros”, explicou aos de-
putados Eduardo Cabrita. 
Na audição conjunta das 
comissões de Orçamen-
to e de Poder Local sobre 
a proposta do OE2106, o 
ministro-adjunto sublinhou 
que o Governo olha para 
as zonas do interior do país 
como “uma área competiti-
va junto do mercado espa-
nhol” e aposta na capaci-
dade dos municípios para 
promoverem políticas de 
atração de investimento.

 O Conselho de Minis-
tros aprovou, em Janeiro, 
a criação da Unidade de 
Missão para a Valorização 
do Interior, “que tem como 
objetivo criar, implementar 
e supervisionar um progra-
ma para a coesão territo-
rial, promovendo medidas 
de desenvolvimento do 
interior”. De acordo com o 
comunicado oficial, o orga-
nismo “pretende-se trans-
versal, com o objetivo de 
promover a atração e fixa-
ção de pessoas nestas re-
giões, a cooperação trans-
fronteiriça e o intercâmbio 
de conhecimento aplicado 
entre centros de Investiga-
ção e Desenvolvimento e 
as comunidades rurais”.

se estender a todo o em-
presariado português.

Na ocasião, além das 
duas personalidades ague-
denses, foram condeco-
rados com a Grã-Cruz da 
Ordem do Infante D. Hen-

rique António Saraiva, o 
Presidente da Confedera-
ção Empresarial de Por-
tugal (CIP), e João Bento, 
Presidente Executivo da 
Gestmin e ex-Presidente 
da COTEC, enquanto com 

a Grã-Cruz da Ordem do 
Mérito Empresarial, Clas-
se do Mérito Industrial, foi 
agraciado João Picoito, 
Presidente da Nokia Sie-
mens Networks para a Eu-
ropa do Sul.

Paulo Pereira, presiden-
te da Câmara Municipal de 
Baião, assinalou a impor-
tância da Feira do Fumeiro 
para o concelho baionense. 
O evento, que decorreu de 
4 a 6 de março, “promove 
Baião pela positiva e estimu-
la o nosso tecido econômico, 
porque ajuda a criar rendi-
mento para as nossas famí-
lias e a fixar as pessoas ao 
território”, observou. Paulo 
Pereira disse ainda que to-
dos juntos – autarquia, pro-
dutores, restaurantes e cada 
um e cada uma dos baionen-
ses – poderão ajudar a fazer 
de Baião, de ano para ano, 
um concelho melhor.

Também o vereador dos 
Assuntos Econômicos da 
Câmara Municipal de Baião, 
José Lima, destacou a for-
ma positiva como o evento 
decorreu e agradeceu ainda 
a todos os que tornaram o 
evento possível, desde pro-
dutores, restaurantes, par-
ceiros e colaboradores da 
autarquia. “Juntos somos 
mais fortes e estamos de 
parabéns por ter organizado 
um evento com esta qualida-
de”, afirmou, brindando, de 
seguida, com o Avesso de 
Baião juntamente com o pre-
sidente e com a vereadora 
do turismo da autarquia, res-
pectivamente Paulo Pereira 

Feira do Fumeiro do Cozido e vinhos

refugiados já chegaram

e Anabela Cardoso e com to-
dos os produtores que mar-
caram presença no certame.

Segundo nota do municí-
pio verificou-se um aumento 
de vendas de produtos locais.

O destaque foi para o fu-
meiro, mas na edição deste 
ano os vinhos verdes tiveram 
também um espaço exclusi-
vo para provas, promoção e 
vendas.

Ao todo a feira atraiu na 
edição 2016 cerca de 10 mil 
visitantes. Foram vendidas 
13 toneladas de fumeiro e 
servidas perto de 9000 re-
feições (contabilizados os 
restaurantes da feira e os 
restaurantes envolventes). 
Foram também vendidas 
perto de 8500 garrafas de 
vinhos verde (vendas dos 

stands e nos restaurantes 
do evento), 150 quilos de do-
ces regionais, 700 quilos de 
broa, 400 quilos de biscoito 
da Teixeira e igual quantida-
de de laranja da Pala trans-
formada em sumo.

As vendas de amêndoas 
ascenderam a 200 unidades, 
as de licores totalizaram 150 
unidades, as de queijo prati-
camente esgotaram a produ-
ção disponível e as de produ-
to à base de cogumelo e as 
vendas de compotas perfize-
ram a meia centena.

O presidente da Câma-
ra Municipal de Resende, 
Manuel Garcez Trindade, 
foi recebido no evento pelo 
presidente da Câmara Muni-
cipal de Baião, Paulo Pereira 
e pelo presidente da Assem-

bleia Municipal de Baião, 
José Pinho Silva. De relem-
brar que o município de Re-
sende é parceiro do municí-
pio de Baião na organização 
da Feira do Fumeiro, já que 
todos os animais são abati-
dos no matadouro municipal 
resendense, graças a um 
protocolo formalizado entre 
as duas autarquias.

A animação foi uma cons-
tante durante os três dias da 
feira. Desde a atuação de di-
versos grupos de concertinas 
e de Zés Pereiras, passando 
pela atuação da Banda de 
Música da Casa do Povo de 
Santa Marinha do Zêzere, 
dos Ranchos Folclóricos de 
Ancede, Valadares, Baião e 
Santa Cruz do Douro, pas-
sando pelos artistas Sara 
Monteiro, Jorge Amado e 
Jorge Monteiro, foram vários 
os momentos musicais que 
abrilhantaram a feira.

Paralelamente à feira de-
correu mais uma edição da 
Feira Stock-Off. Organizado 
pela Associação Empresa-
rial de Baião, este certame 
contou com a presença de 
estabelecimentos comerciais 
concelhios de diferentes áre-
as de negócio. O presidente 
da Associação Empresarial 
de Baião, Paulo Portela con-
siderou que o evento decor-
reu de forma positiva.

governo assinala 
100 dias em

idanha-a-nova

São três jovens, entre os 21 e os 25 anos, e têm no olhar 
um misto de cansaço e de alívio. Trazem consigo uma peque-
na bagagem com algumas peças de roupa e bens essenciais. 
São naturais da Eritreia, um país que está entre os dez mais 
pobres do mundo e é descrito pela Amnistia Internacional como 
um dos regimes mais repressivos do continente africano.

 Vieram de Roma, em Itália, última paragem antes de ater-
rarem em Lisboa. Fazem parte do grupo de 38 refugiados que 
chegam esta semana a Portugal no âmbito do Programa de 
Recolocação da União Europeia.

 Todos os casos são acompanhados pelo SEF – Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras e encaminhados para as entidades 
envolvidas no projeto de integração, que no caso da Covilhã é 
a Santa Casa da Misericórdia.

 Os três jovens acolhidos pela SCMC passaram pelo Su-
dão, Líbia e Itália onde estiveram, nos últimos meses, em cen-
tros de acolhimento a aguardar recolocação. Deixaram para 
trás histórias de guerra e de opressão. Têm agora a esperança 
num recomeço, longe da família.

 Segundo os últimos dados divulgados pela Comissão Eu-
ropeia, de um total de 160 mil pessoas a recolocar durante dois 
anos, foram distribuídas 598, das quais 30 em Portugal.
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NOVOS RUMOS
à pobreza, etc.

Esse quadro indica 
que não vão ser fáceis 
as tarefas do governo. 
Até porque os “ventos 
da Europa” são pouco 
favoráveis e a ajuda de 
Bruxelas não pode ser 
superestimada no ce-
nário atual. As “reser-
vas” levantadas antes 
da aprovação do Orça-
mento apresentado aos 
parceiros comunitários 
já foram um sinal de pre-
ocupação.

De qualquer forma 
e passadas as fricções 
resultantes do processo 
eleitoral de outubro, es-
pera-se que o novo go-
verno saiba enquadrar e 
manter o país no âmbito 
das diretivas comunitá-
rias e consiga o apoio 
necessário para evitar 
cortes de subsídios e 
de ajudas da Comuni-
dade (não seguindo o 
exemplo do “Syriza” da 
Grécia).

Na verdade, seria um 
desastre se o Partido 
Socialista, para não per-
der o apoio dos partidos 
a que se coligou depois 
das eleições legislativas 
para formar a maioria no 
Parlamento, não hon-
rasse os compromissos 
assumidos pelo país 
com a União Europeia, 
e optasse por vias mais 
radicais, onde prevale-
cem os discursos e defi-
nha a cooperação.

 A. Gomes da Costa 

Com a posse do Prof. 
Marcelo Rebelo de Sou-
sa na Presidência da 
República, fecha-se o 
ciclo de mudanças nos 
órgãos principais da po-
lítica portuguesa.

O país já tem um 
novo governo, constitu-
ído após a vitória dos 
partidos de oposição 
nas eleições legislativas 
de outubro, e um novo 
Presidente no Palácio 
de Belém, em substitui-
ção a Cavaco Silva.

Terminaram, por-
tanto, as disputas e os 
acirramentos partidá-
rios que durante os úl-
timos meses agitaram a 
sociedade portuguesa.

Agora, é tempo dos 
dirigentes políticos se 
empenharem na solu-
ção dos problemas que 
atingiram Portugal nos 
últimos anos e de tra-
balharem na construção 
de um futuro melhor.

Os portugueses es-
tão conscientes das difi-
culdades e dos desafios 
que o governo, presidi-
do pelo Dr. António Cos-
ta, tem de enfrentar. São 
muitos: desde o comba-
te ao desemprego, pois 
há mais de 600.000 
portugueses que não 
conseguem trabalho, ao 
desequilíbrio nas con-
tas públicas; ou desde 
o pagamento da dívida 
externa à necessidade 
de novos investimentos; 
ou desde o crescimento 
econômico ao combate 

A entrega deste documento 
surge no âmbito da manifes-
tação que juntaram várias 
centenas de produtores, na 
sua maioria de leite e carne, 
e que agora se dirige para um 
hipermercado, desta vez do 
grupo Sonae, também em Ma-
tosinhos, onde os produtores 
pretendem entregar o mesmo 
documento. O supermerca-
do do grupo Jerónimo Martins 
fica situado na estrada Exterior 
da Circunvalação, a algumas 
centenas de metros das insta-
lações da Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Nor-
te, onde aos manifestantes se 
juntou um caravana de tratores  
300 segundo a organização, 
que saíram de Vilar, Vila do 
Conde, em marcha lenta em 
direção a Matosinhos. João 
Dinis, da direção da Confede-

ração Nacional de Agricultura, 
que considerou já que esta é “a 
maior manifestação de sempre 
do setor no Porto”, defendeu 
aos microfones do carro de 
som que encabeça a manifes-
tação a reposição do sistema 
de quotas leiteiras na União 
Europeia e a redução das con-
tribuições dos produtores para 
a Segurança Social como me-
didas urgentes para impedir o 
colapso do setor. O presidente 
da Associação dos Produtores 
de Leite, Carlos Neves, afirmou 
que o objetivo  é fazer com que 
a distribuição “se comprome-
ta a comprar a produção por-
tuguesa”, assegurando que 
“atualmente, os agricultores 
estão a morrer no campo”.                                                                                                                                         
“Há muito tempo que estamos 
a sofrer em silêncio e tínhamos 
que gritar que é preciso salvar 

Agricultores Reclamam 
Medidas Para Salvar Setor

“O Governo mantém a 
ideia de que quaisquer va-
riações significativas do pre-
ço dos combustíveis devem 
levar a uma variação do im-
posto. Essa variação signifi-
cativa ainda não se verificou, 
uma vez que o preço é sen-
sivelmente o mesmo que es-
tava no início do ano”, disse 
Fernando Rocha Andrade, 
na discussão na especiali-
dade da proposta de Orça-
mento do Estado para 2016.                                                                                                                                            
      O secretário de Estado 
respondia ao deputado do 
PSD Duarte Pacheco, que 
lembrou o aumento recente 
de combustíveis nas últimas 
2 semanas para questionar 
o Governo: “Para quando a 
alteração da portaria, pon-

Aumento dos combustíveis não foi ainda 
significativo para reduzir imposto

do em prática o compro-
misso de baixar o imposto 
quando os combustíveis 
aumentassem? Quando 
pretende cumprir esse seu 
compromisso?”, interrogou.                                                                                                                                      

      Na resposta, Rocha An-
drade ironizou, lamentando 
“não conhecer o futuro” e 
afirmando que o aumento 
recente deste fim de semana 
dos combustíveis “limitou-se 

a repor o preço que já exis-
tiu no princípio do ano”, su-
blinhando que o ISP apenas 
será alterado se a variação for 
significativa. “Ficamos então 
todos dependentes do que é 
significativo para o secretá-
rio de Estado dos Assuntos 
Fiscais e para o Governo”, 
sublinhou Duarte Pacheco.                                                                                                                 
Também o deputado do 
CDS-PP Hélder Amaral 
questionou o Governo so-
bre um eventual aumento 
do ISP, caso o preço dos 
combustíveis volte a des-
cer: “Será essa a parte visí-
vel do plano B?”, interrogou.                                                                                                                        
“Como já foi referido várias 
vezes, o plano B é cumprir o 
plano A”, sublinhou o secre-
tário de Estado.

Estado coloca à venda Hospital da Marinha 

Algarve, Madeira, Açores e uma sé-
rie de vários destinos nacionais, estão 
no topo dos destinos preferidos dos por-
tugueses para as miniférias de Páscoa 
que marcam o arranque do ano turístico, 

Portugueses vão viajar mais nesta Páscoa

O Estado colocou à venda 
o antigo Hospital da Marinha, 
em Lisboa, com um preço-ba-
se de licitação de 12 milhões 
de euros. A venda será feita 
num leilão que vai decorrer 
no dia 8 de abril, na Socie-
dade de Geografia. O edifício 
do século XIX, que se situa 
junto ao Panteão Nacional 
com uma área bruta de qua-
se 15 mil metros quadrados, 

tem vista privilegiada sobre 
o rio Tejo, tendo por isso um 
particular valor atrativo para o 
investimento imobiliário. Além 
do hospital, o Estado vai co-
locar a leilão outros nove edi-
fícios e um terreno na praia 
de Albarquel, em Sesimbra, 
com mais de 19 mil metros 
quadrados. O preço-base de 
licitação deste terreno junto 
à praia vai  a 2,25 milhões 

de euros. Com esta hasta 
pública, a Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças pretende 
arrecadar um valor mínimo 
de 20,2 milhões de euros. No 
lote de edifícios a leilão es-
tão, por exemplo, o Instituto 
da Vinha e do Vinho de Leiria, 
um prédio do Instituto de Fi-
nanciamento da Agricultura e 
Pescas, em Faro, e um edifí-
cio com 1500 metros quadra-

dos, em Santos, pertencente 
ao Instituto de Emprego e 
Formação Profissional.

a agricultura em Portugal”, fri-
sou Carlos Neves. O objetivo 
desta manifestação é “assina-
lar reclamações específicas 
perante as práticas comerciais 
abusivas” de que os produtores 

acusam as grandes superfícies 
comerciais e que, garantem, 
“têm contribuído para a grave 
crise que arrasa a pecuária na-
cional”, nomeadamente os pro-
dutores de leite e carne.

Estudantes do Ensino Superior 
em Macedo de Cavaleiros vão 

ter Bolsa de Até 1600 euros
Os alunos universitários, 

residentes no concelho de Ma-
cedo de Cavaleiros, vão poder 
receber, pela primeira vez, um 
apoio financeiro da autarquia, 
que abriu a fase de candidatu-
ras a uma bolsa de estudo que 
pode chegar até 1600 euros 
por aluno . “Esta ideia surge 
com a necessidade que te-
mos em apoiar os alunos que, 
tendo aproveitamento escolar, 
muitas vezes não têm possibi-
lidade nem condições financei-
ras para prosseguir os estudos 
na universidade”, explicou o 
presidente da câmara, Duarte 
Moreno. “Por outro lado, esta-
mos a colaborar na formação 
dos macedenses, contribuindo 
para um maior e mais equili-
brado desenvolvimento social 
e econômico”. Os requisitos 
para se candidatar a esta bol-
sa de estudo, até dia 8 de abril, 
são ser residente no concelho 
há mais de 2 anos, estar ins-
crito num curso universitário 
no ano letivo 2015/2016, não 
ser titular de bacharel, licen-
ciatura ou grau equivalente e 
encontrar-se inserido num dos 
4 primeiros escalões do abono 
de família. Para este apoio o 
município tem disponíveis 10 

mil euros. “Individualmente o 
aluno poderá receber o valor 
máximo de 1676,88 euros. 
Esse valor é acumulável com 
outra bolsa que o aluno rece-
ba, como, por exemplo, a bol-
sa atribuída pela faculdade. 
Contudo o valor final das duas 
não pode ultrapassar os 3500 
euros”, concluiu Duarte More-
no. A bolsa correspondente a 
este ano letivo será paga até 
ao final do mesmo, depois de 
acordadas as condições com 
os alunos cujas candidaturas 
sejam aprovadas. A iniciati-
va está inserida no programa 
‘Macedo Educar’, que abrange 
diversas ações levadas  pela 
câmara, que pretende oferecer 
todas as condições aos alunos 
do concelho para que tenham 
um bom aproveitamento esco-
lar. 

de acordo com a Agência Abreu, a maior 
rede de agências em Portugal, confirma-
da também pela Go4Travel, o maior gru-
po português de agências. “A efetivação 
de reservas tem sido bastante elevada 
e estamos a acreditar que será superior 
ao ano passado.Alguns dos destinos 
estarem quase esgotados , como Cabo 
Verde e, para outros, como a Disney, já 
termos dificuldade em reservar para al-
gumas datas”, adiantou Vítor Filipe, pre-
sidente da Go4Travel. Foram também 
os destinos no estrangeiro que esgota-
ram mais depressa na Agência Abreu. 
“Temos Cabo Verde esgotado, e quase 
a esgotar estão destinos como o Nor-
deste do Brasil, Carabe, Miami e Nova 
Iorque”, adiantou fonte da Abreu, otimis-
ta quanto ao “crescimento ligeiro, mas 
interessante” das vendas face ao do ano 

passado. De acordo com o Hotel Monitor, 
da Associação da Hotelaria de Portugal, 
mais de 50% dos hoteleiros preveem que 
a Páscoa deste ano irá melhorar os in-
dicadores de ocupação, preços e recei-
tas, com a expectativa de crescimento, 
durante todo o ano, dos mercados espa-
nhol e português. No Algarve, os hotelei-
ros estão ainda mais otimistas, visto que 
a instabilidade em destinos concorrentes 
desvia turistas estrangeiros e também 
portugueses para as praias do Sul de 
Portugal, e a Páscoa em março aumenta 
o período turístico da região. “Estamos a 
registrar um aumento significativo das re-
servas, não só para a Páscoa, mas tam-
bém em época baixa”, revelou Elidérico 
Viegas, presidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do 
Algarve.
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“Rui Moreira não será candida-
to por nenhum dos partidos que o 
apoiam. Será candidato independente 
e aceitará o apoio de todos os partidos 
que queiram apoiá-lo. Isso em nada 
condicionará o seu programa”, disse 
à Lusa Nuno Santos, o seu adjunto.                                                     
O assessor do presidente da Câmara 
do Porto reagiu desta forma ao anún-
cio feito no domingo pela nova líder 
do CDS-PP, Assunção Cristas, de 
que vai propor a renovação do apoio 
ao independente Rui Moreira, se este 
se recandidatar à Câmara do Porto.                                                       
“Posso dar o exemplo da Câmara do 
Porto: o CDS apoiou desde a primei-
ra hora a candidatura independente 

Marcelo Visitou Mário Soares em Casa
O Presidente da Repú-

blica deslocou-se sozinho 
e, sem motorista, à residên-
cia de Soares no Campo 
Grande, Lisboa, onde per-
maneceu durante cerca de 
40 minutos. A informação 
esta na  edição online do 
semanário Expresso.

Segundo o Expresso, 
tratou-se de uma visita de 
cortesia: como Soares fal-
tou a tomada de posse de 
Marcelo, no dia 9 de mar-
ço, o Presidente decidiu 
apresentar cumprimentos 

O PSD vai man-
ter a sua posição de 
“coerência, clareza e 
estabilidade” face ao 
Orçamento do Estado 
para 2016, votando 
contra na generalidade 
e abstendo-se nas pro-
postas de alteração, 
mas acusa o Gover-
no de querer “passar 
a bola”. “Percebemos 
que queiram passar a 
bola, mas quem está 
no Governo não pas-
sa a bola. Tem de lidar 
com os problemas, tem 
o seu Orçamento, tem 
de responder por ele”, 
vincou o deputado so-
cial-democrata Antó-
nio Leitão Amaro, que 
falava aos jornalistas 
no parlamento. O de-
putado falava no dia 
em que deram entra-
da no parlamento para 
votação na terça-feira 
duas propostas de al-

teração do PS ao OE 
sobre apoio financeiro 
à Grécia e outra a re-
fugiados na Turquia. 
O PSD, frisou Leitão 
Amaro, lamenta a “con-
fusão” presente “desde 
o princípio do processo 
orçamental”. E o depu-
tado vai mais longe: 
“A única coisa que fica 
clara que essa garan-
tia de termos um Orça-
mento de um Governo 
estável e que garanta 
os compromissos inter-
nacionais do país, nem 
isso é alcançável”. A 
“coesão prometida ao 
país não existe”, pros-
seguiu o parlamentar 
do PSD, e “a única cer-
teza é a incerteza que 
o processo orçamental 
tem e a falta de coesão 
desta maioria, desig-
nadamente quanto aos 
compromissos interna-
cionais”.

Orçamento 2016: PSD 
mantém 

abstenção nas alterações

A votação parlamentar na 
especialidade do Orçamento 
do Estado para 2016 revelou 
o primeiro empate desta le-
gislatura

A situação ocorreu , 
quando se votava um ar-
tigo sobre endividamen-
to das autarquias (nº 3 do 
artigo 51 da proposta do 
Governo). O PCP (15 de-
putados), o PSD (89) e o 
PEV (2) votaram contra; o 
PS (86 deputados), o BE 
(19) e o PAN (1) a favor; e o 
CDS (18) absteve-se. Isso 
conduziu um a empate na 

Primeiro empate da legislatura, 
derrubada a proposta do Governo

votação: 106 a favor e 106 
contra.

O presidente da Assem-
bléia da República determi-
nou a repetição da votação 
e o resultado voltou a ser 
o mesmo pelo que, como o 
regimento determina, a pro-
posta foi derrubada .

Agora, tendo sido a pro-
posta derrubada , o que as 
autarquias poupam com as 
reduções salariais,  ainda em 
vigor mas diminuídas, deixa 
de ser obrigatoriamente alo-
cado à diminuição da respec-
tiva  dívida.

“Foi possível, ainda que de 
forma limitada, dar resposta 
às aspirações dos trabalhado-
res e do povo”, disse Jerónimo 
de Sousa sobre o Orçamento 

PCP Acusa PSD e CDS-PP de Quererem 
Desacreditar Orçamento

do Estado para 2016: “É um 
Orçamento que ousa  devol-
ver salários e direitos”, pros-
seguiu o comunista, que fala-
va num almoço comemorativo 

ção que sai dos cânones que 
servem os seus interesses”.                                                                                                                                    
Depois, Jerónimo de Sousa 
questionou que Orçamento 
seria aquele que um eventual 
executivo de direita apresen-
taria para 2016: “Que orça-
mento seria esse?”, atirou, 
logo respondendo que seria 
um texto que iria continuar a 
“infernizar a vida” ao “povo e 
aos trabalhadores”.

De todo o modo, o líder 
comunista reconheceu que o 
Orçamento para 2016 “pode-
ria e deveria ir mais longe”, e 
elencou várias matérias que o 
PCP apresentou no parlamen-
to em sede de especialidade, 
como, por exemplo, o aumen-
to das pensões.

Moreira aceita apoio de todos partidos mas 
concorre ao Porto como independente

ao antigo chefe de Estado, 
o único antigo Presidente 
com quem o atual inquilino 
de Belém ainda não tinha 
conversado.

Mário Soares, que tem 
91 anos, tem sido uma au-
sência notada em compro-
missos públicos nos últimos 
meses: não esteve na to-
mada de posse de Marcelo 
nem foi ao funeral de Almei-
da Santos, histórico do PS. 
O antigo Presidente este-
ve em Belém entre 1986 e 
1996.

Direção de Cristas eleita 
com  95,59% dos votos 

A Comissão Políti-
ca Nacional conseguiu 
1.191 votos de um total de 
1246 votantes (55 bran-
cos), numa percentagem 
de 95,59% dos votos.                                                                                               
No anterior Congresso, 
em Oliveira do Bairro 
(Aveiro), a direção de 
Paulo Portas tinha sido 
eleita com menos votos 
- 85,9% - mas conse-
guiu eleger mais lugares 
no Conselho Nacional, 
o ‘parlamento’ do par-
tido: 58 em 70 lugares.                                                                                                                        
Ao Conselho Nacional 
concorreram duas listas: 
a de Assunção Cristas, 
que teve como primei-
ro nome António Lobo 
Xavier, tendo a primeira 
conseguido 942 votos e a 
segunda 288 votos.

Também ao Conselho 
Nacional de Jurisdição 
concorreram duas listas: 
a da direção, que conse-
guiu 957 votos,  e uma 
coordenada com Filipe 
Lobo d’Ávila, encabeça-
da por Pedro Melo, que 
foi o único eleito, com 
251 votos.

Aos restantes órgãos 
concorria apenas uma 
lista: a Mesa do Congres-
so, que terá novamente 
como presidente Luís 
Queiró, foi eleita com 
94,4% dos votos, a Mesa 
do Conselho Nacional, 
liderada por Telmo Cor-
reia, obteve 93,56%, e 
o Conselho de Fiscali-
zação, presidido por Al-
berto Coelho, eleito com 
94,57% dos votos.

de Rui Moreira e com ele temos go-
vernado a autarquia. Se ele decidir 
candidatar-se de novo proporei aos 
órgãos do CDS a renovação do apoio 
à sua candidatura”, anunciou Cris-
tas, no  26.º Congresso do CDS-PP.                                                                                               
Rui Moreira foi o primeiro candidato 
independente a conquistar a Câma-
ra do Porto depois de vencer as elei-
ções autárquicas de 2013, derrotan-
do o candidato do PSD, Luís Filipe 
Menezes, e o do PS, Manuel Pizarro.                                                                                                                                     
O autarca tem na equipe um ex-vere-
ador do CDS , e uma ex-vereadora do 
PSD. Depois das eleições, Moreira fez 
um acordo com o PS, atribuindo pelou-
ros a dois dos três vereadores eleitos

“Todas as propostas concre-
tas que o CDS tem para apre-
sentar - imagino que o serão 
no parlamento -, no momento 
certo, serão avaliadas com toda 
a abertura que caracteriza o Go-
verno, sobre todas as matérias”, 
disse Pedro Nuno Santos, após 
a entronização da primeira mu-
lher presidente dos centristas, 
Assunção Cristas, sucessora 
de Paulo Portas. A nova líder 
democrata-cristã desafiou o 
PS a uma reforma do sistema 
de pensões e à revisão da re-
gulação e supervisão do setor 
financeiro, incluindo da desig-
nação do governador do Banco 
de Portugal, algo que implica 

Governo aberto a propostas, Passos cúmplice do CDS
a revisão da Constituição.“Es-
peramos as melhores relações 
institucionais com o CDS e de-
sejamos os melhores sucessos 
à nova liderança. Isso é bom 
para a democracia portuguesa. 
Temos de encarar com a maior 
normalidade a relação institu-
cional entre o Governo e os di-
versos partidos, mesmo aqueles 
que não o apoiam”, continuou 
o responsável governamental.                                                                      
O líder do PSD, Pedro Passos 
Coelho, afirmou que os sociais-
democratas veem no CDS um 
parceiro preferencial com o qual 
têm “proximidade e cumplicida-
de” e não “um adversário po-
lítico que é preciso combater”.                                                                                                             

“Não estamos a olhar para o 
CDS nem olharemos como 
quem olha para um adversário 
político que é preciso combater. 
Estamos à espera que o CDS 
possa consolidar e crescer no 

do 95.º aniversário do partido.                                                                                                            
Falando perante centenas de 
pessoas, em Paio Pires, dis-
trito de Setúbal, Jerónimo de 
Sousa foi particularmente crí-
tico para com PSD e CDS-PP, 
partidos que, advoga, “estão 
raivosos” com os comunistas.                                                                                                                                    

“Eles são capazes de afir-
mar que o PCP está em declí-
nio, a morrer. Têm tanto medo 
deste PCP porque sabem 
que foi quem teve um papel 
fundamental na construção 
da nova solução política que 
hoje existe em Portugal”, vin-
cou o secretário-geral do PCP.                                                                                         
Nesse sentido, prosseguiu, 
a direita está a mover a sua 
“rede tentacular de influências 
para desacreditar toda  solu-

seu espaço político e isso será 
bom com certeza para o futuro 
do país”, declarou Passos Coe-
lho após assistir à sessão de en-
cerramento do 26.º Congresso 
do CDS-PP, em Gondomar .
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Na pia batismal, 
da capela Santa 
Mafalda, a pe-
quena Beatriz, os 
padrinhos, Rosa 
e João Martins, 
os padrinhos de 
consagração, 
Silvia e Mario com 
o Cônego Abílio de 
Vasconcelos

No altar da Capela do Arouca Barra Clube, os avós paternos, Manuel Biras, D. Lídia, os pais Júlio 
e Sandra, filhas Bruna, Beatriz, 1 aninho de vida, Padre Abílio Vasconcelos e os avós maternos 
Fernanda Serápicos e Antônio Serapicos

Linda imagem 
Beatriz, (Bia) 
no dia do seu 

batizado e ani-
versário com 
os persona-

gens infantis, 
Cinderela, o 
Príncipe e a 
Fada Madri-

nha

Domingo maravilhoso, o 
dia 20 de fevereiro que 
convidou famílias ao 

encontro com as mais belas 
mensagens e ensinamentos 
de Deus e Vosso amado fi-
lho, N.S. Jesus Cristo. Este 
dia teve um sentimento ainda 
mais especial para uma bela 
família com a celebração do 
batizado de Beatriz Serapi-
cos. A princesinha recebeu 
as bênçãos do batismo, du-
rante missa na Capela Rai-
nha Santa Mafalda, no Arou-
ca Barra Clube, pelo Cônego 
Abílio Vasconcelos. Beatriz é 
filha do casal Sandra Serápi-
cos e Júlio, seus padrinhos 
foram Sr. João Martins e 
Rosa Martins e Mário e Silvia 
padrinhos de Consagração. 
Mais um momento especial, 
na vida dos avós maternos 
Antônio Serapicos e sua 
amada esposa Fernanda Se-
rápicos e  paternos, Manuel Explosão de alegria dos pais, Sandra e Júlio com as filhas Bruna 

e Bia, diante do bolo de aninho da Bia

Essa vai para o álbum de recordação, que família maravilhosa! o 
paizão Júlio e a mãezinha Sandra e suas filhas Bruna e Beatriz

Rodrigues e Lídia Rodrigues, 
esses são os queridos avós  
da linda Beatriz. Após a con-
sagração do Batismo, toda 
família reuniu-se na sede so-
cial do Arouca Barra Clube. 
Uma verdadeira avalanche 
de familiares e amigos, viven-
do uma grande felicidade em 
torno da família Serapicos e 
Rodrigues. A pequena Bea-
triz estava linda no colo de 
seu Príncipe, da Cinderela e 
da Fada Madrinha, sua irmã-
zinha Bruna, participava com 
muito amor e alegria da festa 
da querida Bia. Um dia ines-
quecível, a princesinha que 
teve direito a bolo e muitas 
fotos ao lado dos seus pais e 
familiares.

Foi um dia único com 
muita animação, descontra-
ção e música boa com di-
reito à concertinas e “canja” 
do cantor Marco Vivan para 
abrilhantar o domingo.

Momento único da noite, os avós maternos, Fernanda Serapicos 
e Antônio Serapicos com suas netas Bruna e Beatriz

O cantor Marco Vivan deu uma canja, na festa de batizado da peque-
na Bia Serapicos, no colo com sua mãe Sandra, Sabrina e o David

Família 
Serapi-
cos com 
familiares 
e amigos 
numa pose 
especial

Num re-
gistro fo-
tográfico 
a família 
Serapi-
cos, so-
ridentes 
esban-
jando a 
felicidade 
da união 
de todos

Em um des-
taque o pai 

Júlio, Va-
lério, Dino, 
Sr. Antônio 
Pinho, Sra. 

Rosa Pinho, 
Margarida 

Cunha e 
as princesi-

nhas 

Um verdadeiro 
show de concerti-
nas, no aniversá-
rio e batizado da 

Bia Serápicos. Na 
foto, o avô Antô-
nio Serapicos, o 

Manuel, o paizão 
Júlio e o cantor 

Marco Vivan

Um momento 
maravilhoso 
com os pais 
Júlio, Sandra 
e a filha 
Beatriz com 
familiares e 
amigos

Panorâmica do Salão do Arouca com familiares e amigos, convidados, curtindo esta tarde tão signi-
ficativa para familiares e convidados

Bênção do Batismo é celeBrada com festa no arouca



Edição de 17 a 23 de Março de 2016

Um abraço aqui enviamos para os amigos do Rancho Folclórico 
do Arouca São Paulo Clube. Vemos a Sra. Emilia, o Hamilton E. 
Soares, o Celso, a Marcinha, o Andre e a Sra. Deolinda.

Que maravilha de 

vizinhos. Todos os 

dias é essa alegria, 

caipirinha e aquele 

bom charuto. Vemos 

os amigos Dr. Jamil 

Chokr, o Sr. Antonio 

Afonso e o Sr. Albino 

da Cruz Lopes.

Olhem só este flagrante de bons amigos, no ultimo almoço de 
aniversario do Arouca. Vemos o Sr. João Correia da Padaria Bie-
nal, o Agostinho Bacelo, o Luis Pereira, e claro eu, o fotografo 
Armando Torrão.

Poveiros 
Iniciaram Convívios de 2016

A Associação dos Poveiros de 
São Paulo, iniciou no ultimo dia 
06 de Março de 2.016, seus con-
vívios de 2.016. Realizou neste 
dia seu primeiro convívio que 
contou com casa cheia de ami-
gos. Mais uma vez o presidente 
Sr. Lino Lage e sua esposa Sra. 

Alice Lage, estiveram a frente da 
recepção dos presentes. O conví-
vio iniciou com o habitual coque-
tel com batidinhas e acompanha-
mentos, para depois ser servido 
um delicioso bacalhau e também 
outros pratos com diversos 
acompanhamentos e saladas. O 

Sr. Lino Lage no uso da palavra 
saudou a todos os presentes. Já 
a animação esteve a cargo da 
tocata do Rancho Folc. Raízes 
de Portugal com seu habitual 
vira livre para na continuidade se 
exibir. A apresentação do rancho 
esteve a cargo do eclético Sr. Al-

bino Vieira, que depois de saudar 
a todos, iniciou a apresentação 
do Raízes, que exibiu do seu re-
pertorio: Cana Verde da Correlhã, 
Vira do Linho, Vira de Oito, e da 
Povoa de Varzim modas como O 
Mar Enrola na Areia e encerrou 
com o Alarriba.

Foi assinado em Portugal no ul-
timo dia 03 de Março de 2.016, 
durante a realização da BTL – 
Bolsa de Turismo de Portugal, o 
Protocolo do Programa denomi-
nado “Descubra Suas Origens”. 
Este programa será lançado a 
partir de julho, inicialmente em 
150 padarias as quais terão um 
posto da “Rota do Azeite”, com 
um terminal de computador para 
que a pessoa possa digitar seus 
dados, e a partir daí a Rota do 
Azeite, ira encontrar suas ori-
gens. Seus familiares serão con-
tatados em Portugal. A pessoa 
compra a passagem aérea na 
agencia oficial do programa que 

é a NUMTUR TURISMO, e será 
recepcionado pela Rota do Azei-
te, e lhe será entregue a “CHAVE 
DE SUAS ORIGENS”, com pre-
sença do presidente da Câmara 
local de sua cidade, e tudo isto 
será filmado e ficara como uma 
recordação para a família. Este 
protocolo foi assinado pelo Go-
verno de Portugal representando 
pelo Secretario das Comunida-
des Portuguesas Dr. Jose Luis 
Carneiro, o presidente da Rota 
do Azeite Dr. Jorge Morais, o 
cantor Roberto Leal Embaixador 
da Rota do Azeite, a Numatur Tu-
rismo ali representada pelo seu 
diretor Sr. Paulo Freitas.

Protocolo “Descubra Suas Origens”
Assinado em Portugal

Dr. Jose Luis Carneiro, Roberto Leal, Dr. Jorge Morais, Sr Melchior Moreira 
e o Sr. Paulo Freitas da Numatur.

Momento da assinatura do Protocolo

Norma Fabiano, o presidente Sr. Lino Lage, Sra. Maria Vilar, o esposo Sr. 
Laurentino Vilar e o Vereador Toninho Paiva.

O vice presidente Sr. Laurentino Vilar, o vereador Toninho Paiva, o presidente 
Sr. Lino Lage, o Deputado Arnaldo Faria de Sá e o Sr. Manuel Cruz Junior Filho.

Reunidos vemos o Sr. Jose Hermânio Figueredo 
com a esposa, amigos, a Sra. Alice Lage e o es-
poso e presidente Sr. Lino Lage. Exibição do Rancho Folcl. Raízes de Portugal.

O apresentador do Rancho Raízes de Portugal Sr. 
Albino Vieira e a esposa e cantadeira do rancho 
Sra. Verônica Vieira. 
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O longo martírio de Dona Maria I
Morria, há 200 anos, a Rainha Fide-
líssima de Portugal, Dona Maria I, A 
Piedosa, aos 81 anos, no antigo Con-
vento do Carmo, no centro do Rio de 
Janeiro, no dia 20 de março de 1816, 
a poucos metros do Paço Real, onde 
o seu filho, o Príncipe Regente D. João 
VI, já ocupava desde 16 de dezembro 
do ano anterior, em nome da mãe, o 
cetro do Reino Unido Portugal e Brasil. 
Dona Maria I sofria de grave doença 
mental manifestada pela primeira vez 
no início de 1792 – e, por isso mesmo, 
ficou também conhecida, sobretudo 
no Brasil, pelo epíteto de A Louca. 
Chegara ao trono de Portugal 
após a morte de seu pai, o Rei 
D. José I (1714 – 1777), e teve 
papel fundamental na Restauração 
Católica no país – realizando uma 
nova Concordata com a Santa 
Sé. A Coroa de Lisboa havia se 
distanciado bastante da Igreja du-
rante o reinado de seu pai, quando 
Sebastião José de Carvalho e Melo, 
o célebre Marquês de Pombal, o 
Secretário do Reino, considerado 
um ‘déspota esclarecido’, ordenou 
a expulsão de todos os territórios 
do vastíssimo Império Português 
dos prelados da Companhia de 
Jesus – que, nos séculos XVI e 
XVII, evangelizaram e fundaram 
o Brasil, bem como expandiram a 
fé Cristã nos territórios das Áfricas 
lusitanas e em países asiáticos, 
como Índia, Malásia, China, Coreia 
e Japão, para além da Pérsia, atual 
Irã, e regiões do Golfo Pérsico. A 
Rainha Piedosa foi o único de nossos 
soberanos a morrer em solo brasileiro. 
D João VI faleceria em Portugal, bem 
como o seu neto D. Pedro, que no 
Brasil é Primeiro e em Portugal, Quar-
to, e o bisneto, D. Pedro II, Imperador 
do Brasil, morreria na França, assim 
como sua filha, a Princesa Isabel.  
O Chefe da Casa Imperial do Brasil, o 
Príncipe D. Luiz de Orleans e Bragança, 
herdeiro do trono brasileiro, mandará 
celebrar no próximo dia oito de abril, às 
10 da manhã, na Igreja Nossa Senhora 
do Brasil, no bairro paulistano do Jardim 

América, Missa Solene em sufrágio da 
alma de Dona Maria I – que morreu com 
o título de Rainha de Portugal, Brasil e 
Algarves.  Os monarquistas brasileiros 
marcaram a Missa para oito de abril 
porque este ano, por coincidência, 20 
de março, data exata da morte, é o Do-
mingo de Ramos e, depois, a Semana 
Santa. A celebração ocorrerá, portanto, 
na semana seguinte à Oitava da Pás-
coa, pois não são realizadas missas 
fúnebres durante o período pascal. 
Ela foi a primeira soberana mulher do 
Reino de Portugal. A segunda e última 
foi Dona Maria II (monarca de 1834 a 

1853), sua bisneta, nascida no Rio de 
Janeiro, filha do Pai da Independência 
do Brasil. Dona Maria I reabilitaria na 
sua Corte inúmeros adversários do 
Marquês de Pombal e mesmo de seu 
pai – ganhando, assim, o título de A 
Piedosa. Em um precioso texto sobre 
sua ancestral, D. Luiz de Orleans e 
Bragança, por ocasião do Natal de 
2014, a descreve, ainda como Princesa 
do Brasil, título nobiliárquico português 
para os sucessores da Coroa imperial, 
como de índole muito doce e um ca-
ráter piedoso, humano e afável. E, já 

Rainha, segundo o Príncipe brasileiro, 
senhora de nobre e majestosa figura, 
que conciliava admiravelmente a dis-
tinção e a bondade. “Parecia nascida 
para mandar”, escreveu ele, “mas, 
ao mesmo tempo, para fazer aquela 
autoridade mais querida do que te-
mida”. A soberana restabeleceu, com 
efeito, as audiências públicas que D. 
José I, influenciado pelo Marquês de 
Pombal, havia suprimido. Uma Rainha 
culta e preocupada com o seu papel 
nos territórios ultramarinos, ao longo 
dos anos em que esteve à frente 
do Império, basicamente, de 1777 a 

1792, enviaria missões científicas 
à Amazônia brasileira e, na Me-
trópole, criaria a Academia Real 
das Ciências de Lisboa, a Real 
Biblioteca Pública da Corte, a 
Academia Real da Marinha e ainda 
a Casa Pia da capital portuguesa. 
Mas três episódios marcaram pro-
fundamente a monarca. Primeiro, 
a morte do marido, D. Pedro III, 
seu tio (irmão de D. José I), Rei 
consorte, em 1786 – seguido, dois 
anos depois, de outra morte, a de 
seu filho primogênito, herdeiro da 
Coroa, que deveria ser D. José 
II. E, no ano seguinte, em 1789, 
‘desabaria’ sobre ela a Revolução 
Francesa, com a Queda da Bas-
tilha e a degola pelas guilhotinas 
jacobinas da nobreza parisiense. 
Atormentada pela implacável vio-
lência dos revolucionários contra 
os membros do ancien régime, 
acolheria inúmeros nobres que 

conseguiam escapar do terror dos pri-
meiros anos da Revolução Francesa. 
Deu abrigo e asilo a muitos franceses 
numa Lisboa que já havia superado a 
catástrofe do terremoto de 1755. Mas 
mergulhou nas trevas da loucura e já 
não voltaria a ser a soberana enérgica 
que aniquilou o despotismo pombalino. 
Provavelmente, ao liquidar o Marquês 
de Pombal, pretendia vingar o pai, que, 
aos olhos dela, escondido nas tendas 
lisboetas do Alto da Ajuda, por temer 
ser assassinado, após o terremoto, 
mais parecia um refém do que um Rei.

Dia 19.03.2016
Comemoração dos 58 anos da Casa 
de Portugal de Campinas com Rober-
to 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  
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 fes-
ta popular. Teremos uma vindima típica 
portuguesa com pisa das uvas e muita 
musica para dançar. Teremos a exibição 
do grupo da casa e como convidado o 
Grupo Folc. Da Associação Portuguesa 
de Desportos. Convites e Informações: 
Av. da Liberdade, 602 Bairro da Liber-
dade fones (11) 3273.5555 – 3273.5553
Dia 20.03.2016

Comemoração dos 31 anos da Casa 
de Portugal do Grande ABC
Não perca a grande festa em comemo-
ração aos 31 anos de fundação da Casa 
de Portugal do Grande ABC, neste dia 
a partir das 13 horas em sua sede. Te-
remos às 13 horas a Benção do Padre 
Antonio Maria, seguindo-se o almoço 
bacalhoada a moda da casa self-service, 
e às 15 horas Show Internacional vindo 
de Portugal Show Paulo Ribeiro & Banda 
Lusa. Crianças até 10 anos grátis. Convi-
tes e informações R. Nossa Senhora de 
Fátima 55 - Santo André – São Paulo - 
fones (011) 4436.0223 – 4438.0188 
Almoço Dançante na Casa do Minho
A Casa do Minho de São Paulo estará 
realizando nesta tarde mais um almoço 
dançante. Teremos o delicioso bacalhau 
além de outros pratos. A animação esta-
rá a cargo da tocata do rancho da casa 
que também se exibirá. Convites e reser-
vas com a diretoria e componentes. Lo-
cal Rua Jaguaretê, 414 Casa Verde fone 

011 - 98155.8187 
Bacalhau do Raízes
O Grupo Folc. Raízes de Portugal da As-
sociação dos Poveiros estará nesta tar-
de realizando mais um almoço convívio 
a partir das 13 horas em sua sede. Te-
remos um delicioso bacalhau à Raízes e 
ainda pratos variados, saladas diversas
aperitivos e frutas de sobremesa. Tere-
mos ainda muita musica com a tocata do 
raízes que se exibirá. Convites e informa-
ções com Sra. Soledade (11) 2263.1535 
- 2967.6766 - 2204.5250 Rua Dr. Afonso 
Vergueiro, 1104 V. Maria – São Paulo
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 26.03.2016
Noite Trasmontana na Casa de Bru-
nhosinho
A Casa de Brunhosinho estará inician-
do suas atividades deste ano. Teremos 
nesta noite a partir das 19 horas o seu 
tradicional Arraial Trasmontano. Comi-
das típicas, musica para dançar e exibi-
ção do grupo da casa e como convidado 
o Rancho Folc. Pedro Homem de Mello. 
Muita alegria e muita animação com en-
trada gratuita. Local Rua Georgina Diniz 
Braghiroli, 30 na Vila Curuçá – São Mi-
guel Paulista. Reservas de mesas até as 
20,00 horas pelos fones (11) 2401.6580 
com Juliana ou 4634.0804 com Fabiana 
email casadebrunhosinho@gmail.com

Pensamento da Semana
Os mais velhos geralmente não se arrependem daquilo que fizeram, mas sim por aquelas coisas 
que deixaram de fazer.
Frase de para – choque
Aproveite a vida, já é mais tarde do que você pensa. 

Programe-se
Dia 19.03 Comemoração de mais 
um aniversario da Casa de Portugal 
de Campinas com jantar e show de 
Roberto Leal; Vindima na Casa de 
Portugal de São Paulo com pisa da 
uva, exibição do grupo da casa e 
como convidado o Grupo Folc. Da 
Portuguesa e Desportos; Dia 20.03 
festa dos 31 anos da Casa de Por-
tugal do Grande ABC, benção padre 
Antonio Maria as 13 horas, almoço 
self-service e show internacional 
vindo de Portugal  Paulo Ribeiro & 
Banda Lusa; Almoço Dançante da 
Casa do Minho; Bacalhau do Raí-
zes; Dia 26.03 Arraial Trasmonta-
no na Casa de Brunhosinho tendo 
como convidado o Rancho Folc. 
Pedro Homem de Mello;  Dia 09.04 
Comemoração dos 25 anos dos Po-
veiros com jantar dançante e uma 
atração vinda da Povoa de Varzim; 
Dia 17.04 Almoço Beneficente no 
Arouca.
Tivemos
No ultimo sábado mais uma Adega 
da Lusa.
Parece
Que as coisas não andaram muito 
bem por lá, com gente saindo in-
satisfeita por ter passado cerca de 

uma hora na fila do caixa para ad-
quirir bebida e comida.
E depois
Outra chatice foi para pedir as coi-
sas para comer na cozinha.
Segundo
Nos disseram, haviam poucos dire-
tores trabalhando, e que quem de-
via dar o exemplo em chegar cedo 
e mostrar trabalho e assim fazer jus 
ao cargo, não estava muito preocu-
pado com o andar da carruagem.
É pena
Pois é sempre grande o afluxo de 
pessoas àquele convívio mensal, será 
que quem ficou insatisfeito volta???
Festival de sardinhas assadas
Não perca dias 18 e 19 de março a 
partir das 12 horas, teremos no Ran-
cho Português, na Avenida dos Ban-
deirantes 1051, o 4.o Festival da Sar-
dinha na Brasa. Sardinhas na broa de 
milho com batatas cozidas, harmoni-
zadas com vinho branco ou tinto, a 
um preço único e você come quantas 
sardinhas quiser. Imperdível. 
Veja o refrão
“Tem tem tem tem pro senhor e 
pra senhora..tem tem tem tem está 
saindo agora...tem tem tem tem 
confeitaria...o melhor pão da cidade 
esta na padaria...”

Essa é
Parte da letra do Hino da Padaria 
composto por Roberto Leal e que 
em breve estará tocando em todos 
os lados. O ouvimos pela primeira 
vez no show de Roberto Leal na 
semana passada no Hotel Recanto 
das Hortênsias na Cidade de Passa 
Quatro. Gostei do ritmo e da letra.
Neste final de semana
Teremos o aniversario da Casa de 
Portugal de Campinas com jantar e 
show de Roberto Leal; e a Vindima 
na Casa de Portugal de São Paulo 
com pisa da uva. No domingo a fes-
ta dos 31 anos da Casa de Portugal 
do Grande ABC; Almoço Dançante 
da Casa do Minho e o Bacalhau do 
Raízes.
A festa
A festa da Comunidade Gebelinen-
se de São Paulo, que aconteceria 
no ultimo domingo, foi transferida 
para domingo próximo em virtude 
das ultimas fortes chuvas. A anima-
ção estará a cargo da Tocata Cá Te 
Quero. 

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

Dia 17.03.2016
Dulcimara Martins Leal (integrante do 
G. F. dos Veteranos de São Paulo do 
Clube Português e esposa do Armando 
Torrão); Marta Sintra (esposa do amigo 
Manuel Craveiro); Márcia Alves (Secre-
taria do Presidente Sr. Antero Pereira do 
SAMPAPÃO); Alberto Dinis (nosso ami-
go e assinante do Portugal em Foco). 
Dia 18.03.2016
Varela Leal (radialista e um dos funda-
dores da Casa de Portugal do Grande 
ABC).
Dia 19.03.2016
Franklin Antero de Sá Pereira (filho do 
casal Lola e Sr. Antero Pereira, presiden-
te do Sindicato de Panificação e esposo 

da Daniela); Sr. Albino da Cruz Lopes (di-
retor da Transportadora Cruz de Malta); 
Maria Helena de Abreu (Agência Nova 
Portugal); é também comemorado o Dia 
de São José e o Dia dos Pais em Por-
tugal.
Dia 20.03.2016
Rubens Alberto Mano; Cristiane Cardo-
so Viveiros (filha Sr. Antonio Olim); Gus-
tavo Pereira de Oliveira (filho da Sandra 
e Marcelo); Zé Picanha (Integrante do 
Rancho da Casa do Minho de São Pau-
lo). 
Dia 21.03.2016
Daniel Alfredo Machado; André de Frei-
tas (nosso chefinho diretor da Numatur 
Turismo); Noêmia Ascenção de Souza 
(esposa Dr. Osvaldo Dias de Souza); 
José Tomas Gil (assinante do Portugal 
em Foco e assíduo freqüentador das fes-
tas portuguesas que neste ano de 2016 

comemora seus 76 anos); Manuela Gon-
çalves (filha do casal amigo Sra. Marli e 
Sr. Manuel Gonçalves da Art Flora); Dr. 
Marcio Fago; Neste dia em 2016 o Gru-
po Leograf Comemora seus 17 anos de 
fundação.
Dia 22.03.2016
Fabiana (neta do falecido Sr. Manuel Te-
ves); Faria aniversario neste dia o Com. 
Manuel Tavares de Almeida (ex-Presi-
dente do Banco Luso-Brasileiro); João 
Luiz de O. Junior (filho do amigo João 
Luiz); Dep. Fernando Capêz.
Dia 23.03.2016
Luis Quaggio (da Tap Air Portugal); o pe-
queno Fernando Torres Vicente (neto do 
casal amigo Tereza e Sr. Manuel Torres); 
a Sra. Marli Gonçalves (Esposa do che-
finho Sr. Manuel Gonçalves da Art Flo-
ra); Andréa (Colaboradora da Numatur 
Turismo).

Qual é de fato a melhor maneira de viajar?
Por uma agência de viagens ou Internet??
Outro assunto mencionado foi que 
as eventuais limitações a que estão 
sujeitas as ofertas especiais sejam 
claramente indicadas e que os con-
sumidores tenham acesso a contratos 
equitativos em sua própria língua. A 
situação não é diferente no Brasil. Os 
problemas são idênticos da internet na 
Europa. O mais comum está relaciona-
do com a compra do bilhete aéreo e da 
hospedagem. A pessoa acessa o site, 
espera por algum tempo para confir-
mação da compra do bilhete após ter 
digitado todos os dados necessários, 

inclusive os de cartão de crédito, até 
aparecer na tela informando que a 
compra não havia sido concluída. O 
cliente tenta de novo a compra do bi-
lhete e a operação é feita com suces-
so, com o código da reserva dessa 
compra. Mas, 30 dias depois, a pessoa 
é surpreendida com a cobrança das 
duas compras na fatura do cartão. Isso 
sem falar das inúmeras dificuldades de 
acesso para solucionar alterações de 
vôo de bilhetes comprados pela inter-
net. Pode ficar certo que vai perder um 
bom tempo para concluir a modificação 

do vôo, que seria facilmente resolvido 
por uma agência que disponibiliza uma 
estrutura de apoio para tais casos. 
Tem sites que apresentam a relação de 
destinos e códigos posicionados próxi-
mos do campo de escolha. Um erro na 
hora de clicar num hotel ou pousada é 
aborrecimento na certa.
O  seu jornal PORTUGAL EM FOCO 
esta trazendo semana a semana as 
mais variadas situações envolvendo 
o que é melhor procurar uma agen-
cia ou comprar direto pela internet?? 
Acompanhe aqui semana a semana. 
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Brangus Empório
Inaugurou novo espaço

A empresa Brangus - Empó-
rio que já existe a cerca de três 
anos, no Bairro Morumbi Sul, traz 
novidades para seus clientes. 
Inaugurou no ultimo dia 12 de 
março de 2.016, com o apoio da 
Zahil Importadora, um novo espa-
ço na parte superior da loja. Um 
espaço moderno e intimista para 
palestras, cursos, degustação de 
vinhos e espumantes, queijos, 
frios, ou para realizar pequenos 
eventos, almoços e jantares es-
peciais. É um lugar descontraído 
e aconchegante para os amantes 
do vinho, é climatizado bem como 
sua loja. Ali você encontra os me-
lhores vinhos, as melhores mar-
cas, nacionais e importados bem 
como uísques, conhaques, vo-
dkas, licores, cervejas artesanais, 
especiarias, temperos, bacalhau, 
embutidos, alho espanhol, frutas 
secas, enlatados, azeites das 
melhores procedências, azeito-
nas, castanha do Pará, amêndo-
as, pistache e muito mais. A em-
presa é dirigida pelo empresário 
Sr. Jorge Camisa Nova e seu filho 
Sr. Aurélio Camisa Nova e tem 
como gerente da loja o Sr. Nilson. 
Estes receberam para a inaugu-
ração, amigos, clientes, empre-
sários, políticos da região para 
ali degustarem os produtos da 
Zahil Importadora que lá estava 
com seus consultores de vinhos, 
elucidando duvidas, levando aos 
presentes os seus conhecimen-
tos, na composição das uvas 
dos seus premiados produtos. 
A Brangus Empório esta locali-
zada à Rua Nossa Senhora do 
Bom Conselho, 299 Lojas 31 e 32 
Morumbi Sul com fácil estaciona-
mento e Fones (011) 4329.6149 / 
4329.5381 email contato@bran-
gusemporio.com.br Vá fazer uma 
visita.

os proprietários da BRANGUS EMPORIO & Eventos Sr. Jorge Camisa Nova 
e seu filho Aurélio Camisa Nova.

Sr. Jorge Camisa Nova a esposa Sra. Maria Elizabete Nunes C. Nova, os filhos Angélica e Aurélio, a nora Tânia, o 
genro Jair e os netos João Pedro, Gabriel, o Vitor e a namorada Amanda Rubino.

Brindando ao sucesso daquele novo Espaço da Brangus, vemos a 1.a dama 
Sra. Maria Elizabete, a filha Angélica Camisa Nova, a nora Tânia Camisa 
Nova e as amigas Ivi Roger e a Roseli Carvalho.

Sr. Jorge Camisa Nova aqui com um raro exemplar do Vinho Madeira do Cristiano Ronaldo o CR7. O Gerente Nilson, Sr. Jorge Camisa Nova, o Sr. José Roberto Ravagnani e da Zahil Importadora o Sr. Dario de Oliveira e o Sr. Bruno Gracia.

Reunidos vemos o Sr. Aurélio Camisa Nova, o Sr. Ilídio Lopes de Almeida, 
o Sr. José Roberto do Nascimento, o Sr. Jorge Camisa Nova, o gerente 
Nilson, e o Sr. Flavio Jordão.

Também presentes vemos o Sr. Ricardo Luis Marques, Jose Bellíssimo, o 
Sr. Jorge Camisa Nova  e o Sr. Joaquim Duarte de Almeida.

Sr. Jorge Camisa Nova, o amigo Sr. Sabino Muniz, e o candidato a vereador 
Sr. Isac Félix.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 26

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 27

JORNADA 35JORNADA 26

AVEIRO
JORNADA 24

COIMBRA
JORNADA 22

LISBOA
JORNADA 19

VILA REAL
JORNADA 21

VISEU
JORNADA 21

GUARDA
JORNADA 20

CASTELO BRANCO
JORNADA 16

LEIRIA
JORNADA 20

Sporting AScende A LiderAnçA 
grAçAS A Um ‘BiS’ de SLimAni

O Sporting ascendeu provisoriamente à liderança 
da I Liga de futebol, pressionando o Benfica, ao ba-
ter hoje o Estoril-Praia, por 2-1, em jogo da 26.ª ro-
dada, graças a um ‘bis’ do zagueiro argelino Slimani.

Com os gols obtidos aos 05 e 45 minutos, os ‘ver-
de e brancos’ garantiram uma vitória no terreno do 
Estoril-Praia, que fugia desde 2010, de nada valen-
do o gol da equipe da casa, apontado por Léo Bona-
tini, aos 78 minutos.

Com esta vitória, o Sporting alcançou o primeiro 
lugar, somando 62 pontos, mais um que o Benfica, 
que defronta no estádio da Luz, o Tondela, às 20:00 
de segunda-feira.

Já o Estoril-Praia, que voltou a perder quatro jo-
gos depois do último confronto, continua no oitavo 
lugar, com 33 pontos, podendo ser ultrapassado pe-
los Paços de Ferreira, nono, com 32.

Com cinco alterações em relação ao dérbi com o 
Benfica, João Pereira, Ewerton e Bruno César, para 
além do castigado Adrien e do lesionado Jefferson 
saíram do ‘onze’, dando lugar a Schelotto, Ruben 
Semedo, Marvin Zeegelaar, Aquilani e Téo Gutiér-
rez, o Sporting entrou praticamente a vencer.

Schelotto iniciou a jogada com um cruzamento da 
direita e, após um corte de Yohan Tavares, a bola 
sobrou para Slimani que, à entrada da área, tirou 
um adversário do caminho e rematou colocado ao 
ângulo superior esquerdo da baliza de Kieszek, sem 
hipóteses de defesa para o polaco.

Sem conseguir chegar com perigo à baliza de Rui 
Patrício, o Estoril-Praia limitava-se a ‘ver jogar’ os 
‘verde e brancos’, que voltaram a estar perto do gol 
aos 27 minutos, com Slimani a servir de calcanhar 
Bryan Ruiz, mas, na hora de finalizar, já dentro da 
área, o costa-riquenho atirou ao lado.

Em cima do intervalo Slimani ‘bisou’ no encontro, 
fazendo de cabeça o seu 20.º gol no campeonato, 
após um cruzamento de Bryan Ruiz, perante a pas-
sividade dos jogadores do Estoril-Praia, equipe que, 
no primeiro tempo, não fez um remate enquadrado 
com a baliza de Rui Patrício.

Na etapa complementar, o Sporting manteve o 
domínio de jogo, contudo, os ‘canarinhos’ surgiram 
com vontade de reduzir a desvantagem e benefi-
ciaram de uma soberana ocasião aos 50 minutos, 
com Léo Bonatini a servir Mendy, mas o atacante, 
na ‘cara’ de Rui Patrício, permitiu a defesa ao goleiro 
português.

Ao procurar o gol, o Estoril-Praia abria espaços na 
defesa, aproveitados por João Mário que, com pas-
ses de ‘rutura’, servia Slimani, mas o argelino viu por 
diversas vezes o goleiro Kieszek antecipar-se, ne-
gando-lhe a possibilidade de fazer o ‘hat-trick’.

Apesar do maior domínio dos ‘leões’, a equipa da 
casa reduziu a desvantagem aos 78 minutos, pelo 
‘suspeito do costume’ Léo Bonatini, que fez o seu 
décimo quinto gol no campeonato.

Após um escanteio de Mattheus da esquerda, 
Anderson Luís cabeceou para a zona do segundo 
poste, onde aparece Bonatini, que rematou sem hi-
póteses de defesa para Rui Patrício.

Até final o Sporting viveu momentos de alguma 
aflição, com o Estoril-Praia a procurar o empate, que 
esteve perto de acontecer no último lance do jogo, mas 
Michael, com um desvio dentro da pequena área, viu 
Rui Patrício segurar os três pontos para o Sporting.
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FC Porto VenCe União 
da Madeira Por 3x2

O FC Porto venceu 
o União da Madeira por 
3a2, em jogo da 26.ª jor-
nada da I Liga de fute-
bol, disputado no Estádio 
do Dragão, no Porto. O 
camaronês Aboubakar 
inaugurou o marcador 
aos 24 minutos, caben-
do ao mexicano Herrera 
dilatar a vantagem, aos 
51. Um ‘bis’ do brasileiro 
Danilo Dias, aos 62 e 67 
minutos, repôs a igualda-

de para os madeirenses, 
mas o também mexica-
no Corona, aos 87, as-
segurou os três pontos 
para os ‘dragões’. Com 
esta vitória ‘sofrida’, o 
FC Porto manteve-se no 
terceiro lugar, com 58 
pontos, atrás de Sporting 
(62 pontos) e Benfica (61 
e menos um jogo), en-
quanto o União da Ma-
deira continua em 15.º, 
com 25.

Pinto Da Costa Oficializa 
Recandidatura Hoje

dez MinUtos à Belenenses 
BastaraM Para VenCer 

Braga CoM tranqUilidade

O Belenenses venceu 
o Sporting de Braga, por 
3-0, em jogo da 26.ª jor-
nada da I Liga de fute-
bol, com os gols a serem 
apontados em 10 minu-
tos, selando a série de 
oito jogos sem derrotas 
dos ‘arsenalistas’.

Este triunfo fez a equi-
pa do Restelo ultrapas-
sar a barreira dos 30 
pontos no campeonato, 
tida como suficiente pela 
maioria dos treinadores 
para garantir a manuten-
ção.

O Sporting de Braga 
apresentou-se no Res-

telo com oito mexidas na 
equipa titular em relação 
ao jogo de quinta-feira 
passada com o Fener-
bahçe (derrota por 1-0), 
para a Liga Europa, com 
Paulo Fonseca a manter 
apenas André Pinto, Luiz 
Carlos e Marcelo Goiano.

As alterações retira-
ram alguma consistência 
aos bracarenses, que 
apresentaram um futebol 
jogado em toda a largura 
do campo, com boa tro-
ca de bola, mas com fal-
ta de criatividade e acuti-
lância no último terço do 
terreno.

CÂMara e ClUBe 
eM sintonia

Depois de já ter sido 
anunciada a sua decisão de 
ir novamente a votos, Jorge 
Nuno Pinto da Costa revelou 
que a sua recandidatura à 
presidência do FC Porto foi 
oficializada na quarta-feira.

Aos 78 anos, Pinto da 
Costa, que ocupa o lugar de 
presidente dos azuis-e-bran-
cos desde 1982, deverá con-
tar novamente com o forte 
apoio dos associados por-
tistas, que, em 2013, validaram a sua candidatura com 23.624 
assinaturas, quando são apenas necessárias 300.

Pinto da Costa deverá estar presente esta noite numa As-
sembleia Geral Extraordinária, agendada para as 20h30, e cujo 
ponto único da ordem de trabalhos será a apreciação, discus-
são e votação da proposta de regulamento eleitoral a apresentar 
pela mesa da assembleia geral.

FiFa suspende ex-responsável sul-
africano Por resultados Combinados

A FIFA suspendeu um an-
tigo responsável pelo futebol 
sul-africano, Leslie Sedibe, 
por cinco anos, após uma 
investigação a uma série de 
resultados combinados em 
torna da seleção nacional, 
que remontam a 2010 Leslie 
Sedibe, que foi diretor-exe-
cutivo da Associação Sul-A-
fricana de Futebol durante 
um ano, incluindo o período 
em que o país recebeu o 
Mundial de futebol de 2010, 
vai ainda ter que pagar uma 
multa com 20 mil francos 
suíços (cerca de 18.200 eu-
ros). Além de Sedibe, o Co-

Câmara Compra sede do sC 
Vianense para ‘resgatar’ 
Patrimônio de Penhora

O presidente da Câmara 
de Viana do Castelo vai forma-
lizar, na próxima semana, uma 
proposta de compra da sede 
do Sport Clube Vianense para 
“resgatar” aquele patrimônio da 
venda, em hasta pública.

Em declarações à agência 
Lusa, o presidente da Câmara 
de Viana do Castelo, José Maria 
Costa, disse que os “princípios 
do acordo tripartido, entre a au-
tarquia, a direção do clube cen-
tenário e a instituição bancária 
(que lançou o processo de exe-
cução) estão definidos”, apon-
tando a próxima semana como 
prazo para oficializar a intenção 
de compra do imóvel.

“Estamos a ultimar os por-
menores do acordo, sendo que 
a instituição bancária vai ficar 
com a dívida resolvida. A pro-
posta de compra vai ser formali-
zada no decurso da próxima se-

mana. O importante era resgatar 
e salvar o patrimônio do clube, 
que corria o risco de se perder. 
Queremos preservar a memória 
de um clube centenário”, afirmou 
José Maria Costa.

O anúncio da aquisição do 
imóvel foi feito pelo autarca de 
Viana do Castelo durante a ses-
são solene comemorativa dos 
118 anos do Sport Clube Via-
nense.

mité de Ética da FIFA tam-
bém suspendeu outros dois 
responsáveis sul-africanos 
da área da arbitragem, Ste-
ve Goddard e Adeel Carel-
se, por dois anos, igualmen-
te envolvidos no processo 
de resultados combinados. 
Todos os envolvidos foram 
considerados culpados de 
atos de conduta imprópria 
e suspensos de toda a ati-
vidade relacionada com o 
futebol, embora a FIFA não 
tenha adiantado pormeno-
res sobre o processo rela-
cionado com os resultados 
combinados.

Benfica Vence Tondela 
e Reassume Liderança da 

Primeira Liga
Jardel, Jonas (dois) e Mitro-

glou devolveram a liderança da 
I Liga de futebol ao Benfica, ao 
marcarem os gols do triunfo, por 
4-1, diante do Tondela, no jogo 
que encerrou a 26.ª jornada da 
prova.

Com o ‘bis’, o internacional 
brasileiro aumentou para 28 os 
gols da conta pessoal esta tem-
porada para a I Liga (30 em to-
das as competições) e assumiu a 
liderança pela ‘chuteira de Ouro’, 
ultrapassando Cristiano Ronaldo 
e Higuaín.

Depois do triunfo de sába-
do do Sporting frente ao Estoril
-Praia, por 2-1, os ‘encarnados’ 
tinham perdido provisoriamente a 
liderança do campeonato, tendo 
recuperado, um triunfo que ‘afun-
da’ o lanterna-vermelha na tabe-
la, que fica agora a 11 pontos da 
linha de manutenção.

Por sua vez, o Tondela, dis-
posto em 4-2-3-1, fez duas al-
terações quando comparando 
a receção ao Arouca, da última 
jornada. Piojo, no banco, e Jhon 
Murillo foram os preteridos, tendo 
assumido a titularidade o médio 
Karl Júnior e o avançado Dolly 
Menga.

Os ‘encarnados’ assumiram 
as despesas do jogo, tendo Mi-
troglou introduzido a bola na ba-
liza de Cláudio Ramos, aos dois 
minutos, mas o avançado grego 
estava em posição irregular. Já 
Jardel, aos 11 minutos, fez valer, 
de cabeça, a abertura do marca-
dor, após canto cobrado, na es-
querda, por Nico Gaitan.

Na resposta, Nathan Júnior 
pegou na bola e, quando se apro-
ximava da grande área do Ben-
fica, foi empurrado por Jardel, 
que viu o quinto cartão amarelo 
da temporada e será baixa para 
o encontro com o Boavista, na 
próxima rodada. O mesmo acon-
tecendo com Mitroglou, que tirou 
a camisa nos festejos do quarto 
gol ‘encarnado’.

Quando o Tondela procurava 
chegar ao empate, uma jogada 
iniciada com um toque de calca-
nhar de Nico Gaitàn, que triangu-
lou com Pizzi, deixou o argentino 
solto na direita para servir Jonas 
para o 2-0, aos 24 minutos.

Foi já com Sálvio e Gonçalo 
Guedes em campo, que rende-
ram respetivamente Talisca e 
Nico Gaitàn, que os bicampeões 
nacionais ampliaram a contagem. 
Jonas bisou ao capitalizar um 
desacerto de Bruno Nascimento, 
aos 69 minutos, provocado pelo 
desequilíbrio do central Jardel, 
que apareceu na grande área do 
Tondela e serviu o brasileiro para 
o 3-0.

Antes, tinha sido a vez de Na-
than Júnior e Dolly Menga, mas 
não conseguiram dar melhor se-
guimento à bola, tendo esta saído 
ao lado da baliza defendida por 
Ederson.

Aos 87 minutos, foi a vez de 
Mitroglou fazer o gosto ao pé, 
depois de levar a melhor sobre 
Bruno Nascimento e Tikito, não 
dando qualquer hipótese a Cláu-
dio Ramos.

Antes do apito final tempo ain-
da para o Tondela fazer o gol de 
honra (4-1), por intermédio de Na-
than Júnior, aos 90+2. O atacan-
te, que somou o 10 gol da tem-
porada, recebeu a bola de Luís 
Alberto e, de pé esquerdo, bateu 
Ederson, deixando o treinador Rui 
Vitória irritado, depois de Pizzi ter 
perdido a bola em ‘zona proibida’.

Há uma candidatura à 
FPF para um centro de for-
mação e campo de treinos

 Lito Vidigal pediu e Car-
los Pinho está atento às ne-
cessidades. Já há até uma 
candidatura à FPF para um 
centro de formação e campo 
de treinos. O líder arouquen-
se confirmou que o projeto 
“vai ser concluído e avança-
rá rapidamente”.

“Vamos levar o assunto à 
próxima reunião de Câmara. 
Queremos ceder os terrenos 
ao clube, por arrendamento, 
para o complexo de treinos 
e centro de formação”, con-
firma Artur Neves, presiden-

te da Câmara Municipal. O 
campo do Estádio também 
será alvo de melhorias. Será 
substituído e com um novo 
sistema de drenagem. 
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A saída de Dilma é a 
porta dos Fundos

Contatos: www.teresabergher.com
teresa.bergher@camara.rj.gov.br

www.facebook.com/Teresa Bergher

O domingo 13 de 
março de 2016 se 
tornou um marco na 
História do Brasil. Na 
maior manifestação 
que o país já viu, os 
brasileiros tomaram 
as ruas de 326 

cidades, em todos 
os estados da fede-
ração, para protestar 
pacificamente contra 
o governo petista da presidente Dilma Rousseff. Além da indignação 
do povo com a corrupção na Petrobrás, comandada por políticos e 
descoberta pelas investigações da Operação Lava-Jato, o brasileiro 
está insatisfeito com o péssimo desempenho da economia. O país 
está atolado numa crise político-econômica, que tem como resulta-
do o maior nível de desemprego de todos os tempos. O cidadão, 
que vinha acostumado à estabilidade econômica do Plano Real, 
promovida pelo governo do PSDB, agora vive tempos difíceis, de 
recessão e a volta da temida e traumática inflação, que já bate a 
casa dos dois dígitos e provoca reajustes diários nas prateleiras do 
supermercado.

Os organizadores das manifestações do dia 13 de março con-
tabilizaram seis milhões de pessoas em todo o país. Já a polícia 
contou 3,6 milhões nas ruas. Qualquer número entre seis e 3,6 mi-
lhões é muita gente. Para se ter ideia, vamos tomar como exemplo 
a população de Portugal, que é de 10,4 milhões de habitantes. Se o 
número apresentado pelos organizadores estiver certo, é como se 
60% dos habitantes de Portugal fossem às ruas. Se o número cor-
reto for o da polícia, foram 36% da população portuguesa. A mani-
festação democrática daquele mar de gente não pode ser ignorada. 

Apesar do clima de hostilidade e a divisão do povo brasileiro 
entre pessoas a 

favor de Dilma e pessoas contra Dilma, não houve registro de 
confrontos em nenhum dos estados. Os protestos transcorreram 
pacificamente, com pobres, ricos e a classe média se manifestando 
de forma criativa, alegre e pacífica, como é direito assegurado pela 
Constituição Federal. Nos protestos, apenas os poucos políticos 
que se atreveram a falar foram vaiados – reflexo da falta de espe-
rança de um povo castigado pelas constantes mentiras, farsas e a 
corrupção generalizada que tomou conta dos poderes Legislativo e 
Executivo. O brasileiro mostrou que não está satisfeito e que o pote 
encheu. Tolerância zero com a bandalheira. 

Na semana passada, após o depoimento do ex-presidente Lula à 
delegacia da Polícia Federal, no inquérito da Operação Lava-

Jato, os ânimos se acirraram. O ex-presidente, que é investigado 
por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e enriquecimento 
ilícito, fez o que costuma fazer: se escondeu atrás da militância e 
conclamou os petistas a se confrontar com os manifestantes que pe-
diam a destituição do governo petista. Uma tragédia se anunciava. 
Mas, no último momento, o governo recobrou o juízo e pediu que os 
chamados movimentos sociais recolhessem as armas e evitassem 
qualquer confronto. Antes assim.  

As manifestações, que foram destaque em toda a imprensa in-
ternacional, 

ultrapassaram as fronteiras do Brasil. Brasileiros se reuniram 
para protestar em 

várias cidades mundo a fora, como a nossa querida Lisboa, em 
Berlim, Washington e também em Nova York. 

Infelizmente, o governo prefere fechar os olhos ao aviso de in-
satisfação das 

ruas. O que a doutora Dilma poderia fazer, para manter o mínimo 
de dignidade, 

seria renunciar à Presidência da República, antes de ser obriga-
da a sair pela 

porta dos fundos.
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1.ª Costelada GaúCha do ano

Costelada Gaúcha está de volta com força total, esse time não brinca e a tra-
dição gaúcha é p’ra valer

Demorou, mas aca-
bou a espera. Está de 
volta a famosa Costela-
da Gaúcha, um verda-
deiro show artístico de 
folclore gaúcho, muita 
música ao vivo, original 
do Sul do Brasil. Foi mui-

O folclore gaúcho e seus belíssimos trajes proporcionaram um verdadeiro show 
com o Grupo Marcas do Sul

to legal ver a Casa do 
Minho, lotada com o pú-
blico sendo fiel, ao som 
de muito “fandango” na 
domingueira. Dava gos-
to ver a satisfação de to-
dos os presentes na 1.ª 
Costelada Gaúcha do 

ano. Mais um gol de pla-
ca do diretor minhoto, J. 
Maciel apresentando um 
verdadeiro espetáculo, 
o show do Grupo Mar-
cas do Sul, quem não foi 
perdeu, mas, o mês que 
vem tem mais.

Panorâ-
mica do 
ginásio 
da Casa 
do Mi-
nho que 
recebeu 
um ex-
celente 
público, 
na Cos-
telada 
Gaúcha

O diretor 
minhoto e 
idealizador 
da Costela-
da Gaúcha, 
J. Maciel, 
sempre dinâ-
mico com o 
amigo Felipe 
Mendes,dire-
tor do Jornal 
portugal em 
Foco
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Festa das Vindimas da Casa do BenFiCa-RJ

Muita música e vi-
nhos, marcaram a tra-
dicional colheita das 
Vindimas, no passado 
domingo, dia 13, na 
Casa das Beiras. A tar-
de estava muito agra-
dável, formando um óti-
mo ambiente.

E, neste clima de 
pureza do campo, que 
muitos associados e 
amigos foram presti-
giar a mais uma pro-
gramação festiva, na 
presidência de Augusto 
José. Com um cardápio 

Componen-
tes do R.F. 
Benvinda 
Maria, em 
ritmo de 
Vindimas, 
preparan-
do-se para 
servir as 
uvas nas 
mesas

O público 
lotou a 
festa das 
Vindimas, 
na Casa 
das Beiras, 
dançando ao 
som do con-
junto Tipicos 
da Beira

variado, como podemos 
ver: Entrada, calabresa 
e deliciosas batidas tro-
picais. Churrasco self 
service, saladas portu-
guesas, arroz de baca-
lhau além da distribui-
ção de uvas em todas 
as mesas.

Para as Vindimas, 
a diretoria organizou 
uma bela programação 
com o R.F. Benvinda 
Maria realizando as 

Vindimas, contando 
com animado baile. A 
sede, decorada com 
um belo cenário para 
a realização das Vin-
dimas, ou seja, uma 
ramada (parreira) foi 
montada no ambiente 
para que o público vi-
vesse toda a essência 
desta festa, que é uma 
das riquezas tradicio-
nais de Portugal. Não 
faltaram bingo, sorteio, 

leilão de produtos por-
tugueses. Como o pú-
blico já se acostumou 
a ver, a tradicional ho-
menagem aos aniver-
sariantes do mês, que 
lá foram comemorar 
sua nova idade. Quanto 
à animação, não preci-
sa comentários, o TB 
Show tocou toda a tar-
de e, o público reagiu 
satisfatoriamente ao 
repertório apresentado.

O Presidente benfiquista, Augusto José e seu diretor, Eduardo Ro-
cha quando cumprimentavam os diretores da Casa das Beiras, o 
Presidente José Henrique, o vice-presidente Luís Ramalhoto, os 
diretores Flávia Mariath, Neumara, Fernando Oliveira e Sr. Júlio 
Robalo pai do Presidente

Felipe Mendes – diretor do Portugal em Foco, prestigiando 
as Vindimas benfiquistas. Na foto com os amigos Flávia Ma-
riath, o Presidente José Henrique, Júlio Robalo, o Provedor 
Queiroga – diretor da Casa do Benfica e o casal Emídio e 
esposa Elsa

Délio Ro-
drigues e 

esposa, 
dançan-

do em 
baixo 

da linda 
ramada, 
lembran-

do os 
velhos 

tempos

Saboreando o delicioso vinho doce, das Vindimas, o Prove-
dor José Queiroga, o casal Maria Antônia Ribeiro, esposo 
Antônio Ribeiro e o Rogério que deu o toque musical da festa

Os aniversariantes, diante do bolo festivo da festa da Casa do Benfica-RJ, felizes por 
comemorarem seus aniversários na Casa das Beira

Momento 
maravi-

lhoso da 
tarde, as 
crianças, 
após as 

Vindimas 
fazen-

do uma 
merecida 
merenda
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Encontro de amigos, no almoço das quintas, no Arouca, Dr. Antônio Peralta, Fausto 
Caiado, Francisco Gonçalves, Fernando Rocha, Alcides Correia, Dr. Waldo Marques, 
Manuel Cardoso e o artista sanfoneiro, Ruizinho de Penacova – Coimbra

Num regis-
tro, no al-
moço das 
q u i n t a s , 
vemos Ma-
nuel Cardo-
so, Carlos, 
da empresa 
Ramar Die-
sel, José 
Â n g e l o , 
F e r n a n d a 
( e s p o s a ) , 
Igor e Yuri 
(filhos)

Almoço das Quintas no Arouca Barra Clube
Os bons almoços continuam 

às 5.ªs feiras, no Arouca, sem-
pre com muitos amigos, a maio-
ria empresários de diversos ra-
mos, que se reunem no almoço 
semanal que já acontece há al-
guns anos. Num ambiente de to-

tal descontração, os participantes 
conversavam, jogavam cartas e 
inclusive, tratam de negócios, de-
vido ao clima bastante favorável.

Destaque especial para o ex-
celente almoço oferecido pelo 
clube.

Dr. Francisco Gonçalves, das organizações Canadá com os amigos, Dr. Alessandro 
Oliveira, César Viana, Sérgio Queirós, Sérgio Duarte e o Dias, saboreando o almoço 
das quintas, no Arouca

Um momento de descontração, no tradicional almoço das quintas, no Arouca, realizan-
do um brinde festivo ao encontro com os amigos Barbosa, Soares, Douglas e Leonel

Com um clima tão agradável e 
pratos saborosos, esse tradicio-
nal almoço invade tarde à dentro, 
como não poderia ser diferente.

Para quem ainda não teve o 
prazer de participar, vale a apena 

conferir. É um excelente remédio 
para aliviar o estresse do dia-a-
dia, passar bons momentos na 
companhia de gente agradável e, 
quem sabe ainda, fazer excelen-
tes negócios. Não percam.
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Um time de primeira no Almoço das Quintas no Arouca, o Presidente Fernando Soares, 
Felipe Mendes, Aroldo, Nilton Bastos,Antero,Lucia o ex-presidente Cláudio Ribeiro

Ruizinho de Penacova agitou o Almoço das Quintas, no Arouca e foi envolvido pelo 
carinho dos amigos, Manuel Lima, do Rei dos Queijos, Antônio Serápicos, Lívia Ferreira 
Cardoso, Cândido Augusto João, Fernando Valente e Jaqueline Valente

Quem marcou presença, no Almoço das Quintas, no Arouca, foi o Presidente do Clube 
Recreativo Português de Jacarepaguá, Olivério Carvalho, Tina Martins e Marina Mar-
tins, respectivamente esposa  e e filha do Ruizinho de Pé na Cova e foi recepcionado 
pelo amigo diretor, Asdrúbal Rodrigues e o Presidente do Arouca, Fernando Soares

Uma verdadeira 
legião de amigos 
esteve presente, 
nesta última se-
mana, no Almo-
ço das Quintas, 
no Arouca: Ana 
Catarina Olivei-

ra, Ana Maria 
Carmo, Bernar-
do Carmo, Car-
los Gonçalves, 
Daniel Moreira, 

Diego, Lina, 
Tiago Gonçal-

ves, Stephanie 
com o Custódio 

Duarte Gomes e 
o Álvaro Duarte 

Gomes

Sempre 
presente, no 
Almoço das 
Quintas é o 
empresário 

Noberto 
Teixeira – 
diretor da 

empresa N. 
Teixeira Imó-
veis, Alvarino 

Macedo, da 
empresa 

Imoval e o 
Casimiro, de 

Friburgo

Num registro no Almoço das Quintas, vemos o Salazar, Fausto, Adão Ribeiro, Antônio 
Serápicos, o artista Ruizinho de Penacova, João Martins e Noberto Teixeira
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Maneca

o amor ultrapassa 
Qualquer Barreira, faz Bem 

aos olhos e ao  coração

Sexta feira passada, Em Passa Quatro, na hora 
de regressarmos, uma despedida diferente, como 
vemos na foto, o amigo Alberto Figueiredo, dando 
seu recado no Acordeão, onde todos brincaram, 
mas o que mexeu comigo foi ver Suzaninha, uma 
menina que, no passado dançou folclore, quis o 
destino, hoje é cadeirante, porém o amor que ela 
carrega dentro de si, quando sua tia Ana, tirou-a 
da cadeira de rodas, encostou-a ao seu corpo. 
Suzaninha sorria e dançava com os olhos, com 
as mãos e com o coração, uma felicidade demos-
trada pelos seus lindos gestos.Parabéns, Suzani-
nha, e para a dedicada a carinhosa e, muito gen-
te, sua tia, Dona Ana, que Deus lhe abençoe, tudo 
o que eu escrevesse  para lhe referenciar, seria 
pouco. Um beijo, muita saúde.

Em mais um Almoço dançante,  no fino 
Salão da Casa do Porto, domingo passa-
do, numa foto surpresa, para mostrar toda 
a beleza e elegância, como vemos, Dona 
Maria Antónia e seu marido, António, Di-
retores da Padaria e Confeitaria, Santo 
Antônio, no Humaitá, no Largo dos Leões. 
Tenho acompanhado de perto, chego a 
pensar que esta energia toda, deve ser o 
pão da Santo Antônio, que faz Milagres. 
Parabéns, amigos e muita saúde.

Show de
RoBeRto LeaL, 

cada vez meLhoR
Quarta feira passada, em Pas-
sa Quatro, mais um grande 
Show de Roberto Leal, onde 
tive a oportunidade de escutar, 
só elogios e aplausos de pé. 
Mas, quando ele desceu do 
palco para o salão, horas de 
muita emoção, com vemos, na 
foto, Suzaninha sendo acaricia-
da  pelo nosso Ídolo, Roberto 
Leal de lágrimas nos olhos e 
com muito carinho também, 
dando toda atenção à menina 
Fatima, que esta ao seu lado. 
Depois de ver tudo isto, só me 
resta dizer, obrigado Roberto 
Leal, obrigado papai do Céu  

Na belíssima excursão a Passa Qua-
tro, do nosso amigo Antônio Simões, 
tivemos um maravilhoso convívio com 
a nossa gente Luso Brasileira, a quem 
agradeço o carinho que nos foi dispen-
sado. Nesta excursão encontrei pes-
soas, que não via há muito tempo, e 
na parada técnica, de volta ao Rio de 
Janeiro, com vemos neste belo cenário 
fotográfico, o amigo José Leite e Dona 
Idalia ao lado de uma relíquia, automó-
vel da Chevrolete, que me transportou 
à minha juventude, pois, nesta altura, 
era eu, taxista, e só dava este tipo de 
Automóvel, que saudade, do tempo 
que passou, mas muitos gostariam 
de ficar idosos e não conseguiram, só 
tenho que agradecer a Deus. Para os 
amigos que enobrecem os bons prin-
cípios, da nossa gente, parabéns, com 
destaque especial, em pauta, amigo 
José Leite, muita saúde extensivo a 
toda a família.

Tarde maravilhosa, na Casa das Beiras, onde 
foi realizada as Vindimas da Casa do Benfica, 
revivendo as tradições portuguesas. Na foto os 
diretores Vanda e José Queiroga, um amigo, o 
presidente Benfiguista, Augusto José e esposa 
primeira dama, Andrea.

Pé de vaLSa
da SemaNa

uma RecoRdação da miNha juveNtude
e o eNcoNtRo de um Bom amigo

viNdimaS da
caSa do BeNfica-Rj
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

PROPÓSITO.
QUANDO SABEMOS QUAL
É O NOSSO PROPÓSITO,

O TRABALHO DA ALMA  SE REALIZA
DA MELHOR MANEIRA POSSIVEL

ATRAVÉS DO NOSSO CORPO.
COOPERO ALEGREMENTE COM
O PROPÓSITO DA MINHA VIDA!

PeNSameNto da SemaNa

TRIBUTO AO FADO!
SAUDADE VAI-TE EMBORA
AUTOR: JULIO DE SOUSA 

 
OLHO A TERRA E OLHO O CEU

TUDO ME FALA DE TI
DO TEU AMOR QUE PERDI

QUANDO A MINHA ALMA SE PERDEU
SIM A ÚNICA VERDADE PRESENTE NO 

NOSSO AMOR
TEM COMO IMAGEM A COR

TÃO BELA E TRISTE DA SAUDADE
SAUDADE VAI-TE EMBORA DO MEU PEITO 

TÃO CANSADO
LEVA PARA BEM LONGE ESTE MEU FADO

FICOU ESCRITA NO TEMPO
ESTA PAIXÃO, A NOITE O VENTO É MEU 

IRMÃO
ANDA A  ESQUECER A TEMPESTADE

TAMBEM QUERO OLVIDAR ESTA SAUDADE
AI DE MIM QUE O NÃO CONSIGO

VOLTA AMOR , PORQUE É VERDADE
VAI SE A DOR  FICA A ALEGRIA

VAI-SE O AMOR  FICA A AMIZADE
SÓ NÃO PARTE DO MEU PEITO ESTA PRO-

FUNDA SAUDADE
TAMBÉM QUERO OLVIDAR ESTA SAUDADE

AI DE  MIM QUE O NÃO CONSIGO
VOLTA AMOR, PORQUE É VERDADE.

Maravilhoso evento nos festejos de aniversário  do 
Chá da Amizade, liderado pela minha querida ami-
ga,  Lúcia Granito e distintas senhoras da nossa 
comunidade, que através desse evento filantrópico 
ajudam os pobres desvalidos, inclusive as minhas 
meninas do Lar Anália Franco.  O show maravilho-
so do Cantor Marcos Vivan,  alegrou a tarde festiva 
na querida Casa dos Açores. Parabenizo a ben-
feitora, Lúcia Granito e  suas amigas, por tão belo 
exemplo de caridade Cristã. Na foto: Lúcia Granito, 
Maria Alcina, Dra. Suzana Audi – Cônsul Adjunta do 
Consulado e o cantor Marco Vivan.

aLmoÇo feSteJaNdo 10 
aNoS do cHÁ da amIZade

A cada dia que passa, sinto-me mais fortalecida, 
pela demonstração de carinho e estima, dos meus 
amigos radialistas, empresários e suas famílias, 
meus colegas de profissão, minhas filhas, netos , 
em fim... No dia 12 de março, meu dia começou 
às 6 horas da manhã, missa às 7 horas, celebrada 
pelo Padre João, da Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, no Meier. Foi linda a homilia, homenagean-
do a música, em especial o  Fado e seus intérpre-
tes. Meu dia foi emocionante, muitas flores, mui-

tas mensagens, muito carinho de meus familiares 
e amigos, não dava tempo de respirar. Ao cair da 
tarde, como sempre, minhas filhas, netos e alguns 
amigos, brindaram-me com um belo lanche. Mais 
tarde a surpresa, ninguém podia sair de nossa 
casa, visto que chovia a cântaros, recebi assim as 
energias do céu lavando minha alma das energias 
negativas. À noite foi longa devido à chuva que 
caia. Bem hajam a todos os mestres do infinito, por 
tanta demonstração de amor e carinho.

mINHa GRatIdÃo aoS amIGoS Que
me aLeGRaRam No meu aNIVeRSÁRIo

No PRóxImo dIa 20 de maRÇo,
Na caSa da VILa da feIRa

A homenagem ao imigrante, através do lança-
mento de um CD. Por Mário Simões e um belo 
espetáculo, apresentado pelo meu amigo Antô-
nio Marques, e estrelado pelo cantor romântico 
Mário Simões, marcará história  na Comunidade 
Portuguesa do Rio de Janeiro.inicio 12hs

mÁRIo SImÕeS
o ImIGRaNte

Numa matéria que saiu no Jornal O Globo, no 
caderno ELA, em homenagem a Portugal, o Es-
tilista Reinaldo Lourenço, através de um desfile 
de moda, faz nos recordar as noivas do Minho, 
com seus trajes negros, sobressaindo as  valio-
sas joias de ouro de lei e as delicadas filigranas  
Minhotas. O traje negro da mordoma,  usado 
pelas belíssimas mulheres do Minho, represen-
tam a Fé no amor, visto que  o mesmo traje 
negro é guardado, após  as bodas, para servir 
de mortalha, reafirmando a fidelidade ao casa-
mento e amor eterno.
Abençoadas sejam as tradições do Minho!

tRadIÇÕeS da ReGIÃo do mINHo!

Noite incrível, na bela apresentação da jovem fadista, 
Ana Paula e seu pai, o grande intérprete do Fado, Ca-
milo Leitão. Na foto: o fado antigo de Maria Alcina e a 
juventude da Ana Paula e Camilo, que tudo farão para 
perpetuar o fado.

BeLISSIma NoIte de fadoS
No caSteLo da feIRa

Em homenagem aos 92 anos da Casa do Minho, é auspicioso relembrar
as belas tradições do MINHO DOUSSEL DE PORTUGAL.
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O artista 
Ruizinho de 

Penacova 
– Coimbra, 
registrando 

sua presença 
no Restau-

rante Boteco 
do Morais no 
Rio, ao lado 

do empre-
sário José 

Morais, seu 
filho Daniel 

Morais, Mos-
soró, Manuel 

Cardoso e 
José Matos

Nesta última sexta-feira, o Restaurante Bo-
teco do Morais, localizado na Rua Barão de 
Petrópolis, Rio Comprido, esteve bem movi-
mentado. Além da sua tradicional gastronomia, 
famosa pelos seus variados cardápios, vinhos 
especiais, nesta tarde, mais uma vez, o em-
presário José Morais e seu filho Daniel, recep-
cionou a todos amigos com muita fidalguia e 
esta semana os amigos foram surpreendidos 
com a visita do artista português, Ruizinho de 
Penacova que está em disgressão em nossas 
Casas Regionais, no Rio de Janeiro e, com sua 
sanfona agitou a tarde. Com show de Concer-
tinas, com certeza se tornou uma grande festa, 
para comunidade portuguesa,

RestauRante Boteco do MoRais
viveu uMa taRde MaRavilhosa

 Durante o delicioso almoço, no Restaurante Boteco do Morais no Rio Comprido, 
vemos Ruizinho, esposa Tina, Filha Mariana, José Morais – diretor do Boteco do 
Morais, Patrick, Neves Rendilho, Dimas Ramos, Chança, Genilson, Dagmar, Adão 
Lourenço e Ramiro da Maia
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Gente boa 
e amiga, 
almoçando 
na Casa 
das Beiras, 
o empresá-
rio da Gullo 
Tabaca-
ria, João 
Gullo, Júlio 
Branco e 
Freitas

Almoço dAs QuArtAs nA CAsA dAs BeirAs foi show

Marcando presença, no tradicional almoço das quartas, os empresários, Adão Ribeiro, 
Ricardo, das Casas Palladino, Dr. Adão e o Antônio

Cada vez mais, o almoço das 
quartas, na Casa das Beiras tem 
recebido um bom número de fre-
quentadores. Não é por acaso, 
porque o cardápio que a direto-
ria Beirã tem preparado “é brin-
cadeira!” É um bacalhau de você 
comer ajoelhado e não podemos 
deixar de falar nos excelentes 
vinhos portugueses oferecidos 
e produzidos nas melhores viní-
colas de Portugal. Além dessas 
qualidades, e atenção dada pelo 
Presidente José Henrique, seu 
vice-presidente Luís Ramalhoto, 
o diretor Fernando Oliveira, to-

dos sempre gentis e simpáticos, 
recebendo com muito carinho e 
presteza. Podemos constatar que, 
cada vez mais, tem aumentado o 
número de empresários, associa-
dos e amigos que deixam as suas 
empresas por alguns momentos 
para bater um papo com os ami-
gos, numa total descontração e 
também se atualizarem os assun-
tos fluentes da nossa comunidade 
portuguesa, no Rio de Janeiro. 
Você que não tem comparecido 
ainda, não deixe de prestigiar o al-
moço das quartas, pois, com cer-
teza, sairá de lá bem atualizado.

O Presidente da Casa das Beiras, José Henrique, seu pai, Júlio Robalo, Felipe Mendes 
– Jornal Portugal em Foco, e Ricardo Oliveira, do Banco Millenniun bcp num registro 
para o nosso fotógrafo Rochinha

Amigos, degustando a gastronomia Beirã, no almoço das quartas, nas Beiras, Emílio, 
Gustavo, Manolo Arasa

Grupo de ami-
gos que estive-
ram, na última 
quarta-feira, no 
Solar Beirão, 
apreciando um 
delicioso baca-
lhau à Lagarei-
ro, Virgílio Di-
niz – diretor da 
empresa Ibe-
re-Fruti Zanata 
Guarani, José 
Chança e o ra-
dialista Dimas 
Ramos
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Curiosidades Portuguesas e 
sua Gastronomia Regional

LeiLa Monassa 

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

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 musica que 
ouviam no seu querido Portugal e 
a ouvi no Brasil através dos veícu-
los rudimentares em que despon-
tavam os grandes artistas: Amália 
Rodrigues, Francisco José, Tony 
de Matos, Alberto Ribeiro, Carlos 
do Carmo, e o folclore através do 
Rancho, Joaquim Pimentel e Man-
del 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 Imi-
grante”.

Mário siMões – “LeMbranças de uM iMigrante”

Folar de carne à transmontana
Muito parecido com o Folar de Chaves, é um 
Folar salgado com carnes, absolutamente de-
licioso!
•Tempo de Preparação: 40 minutos
•Tempo para Cozinhar: 45 minutos
•Doses: 10

IngreDIenTeS:
•Farinha - 1 Kg
•Fermento de Padeiro - 30 gr
•Ovo - 12
•Ovo - Para Pincelar
•Manteiga - 250 gr
•Azeite - 50 gr
•Salpicão - A gosto
•Presunto - A gosto
•Linguiça - A gosto
•Toucinho - A gosto
•Sal - A gosto

InSTruçõeS:
• Desfaz o fermento de padeiro num pou-
co de água morna, depois de desfeito cria um 
monte de farinha e faz um buraco no meio, deita 
lá dentro a água com o fermento, seguido dos 
ovos (á temperatura ambiente), e amassa tudo 
muito bem.
• Depois volta a fazer um buraco a acrescen-
ta a manteiga derretida e o azeite e um pouco 
de sal (não é preciso muito porque as carnes já 
são um pouco salgadas), e volta a amassar tudo 
muito bem, se for preciso acrescenta um pouco 
de água, bate ela bem até que ela não pega no 
alguidar ou bancada.
• Depois polvilha com farinha e deixa ela des-
cansar e levedar pelo menos 1 hora num local 
quente.
• Quando tiver passado o tempo, divide a massa 
em 3 partes, põe a primeira parte num tabuleiro 
untado com margarina (ou papel anti-aderente) 
para ir ao forno, espalma um pouco e dispõe as 
carnes por cima dessa bola, podes escolher as 
carnes que quiseres, chouriços, carnes assadas 
ou até frango já cozido servem bem, depois põe 
outra parte da massa e repete o processo e por 
fim põe a ultima parte e molda para fazer uma 
bola.
• Agora volta a pôr de parte mais 1 hora num 
sitio quente para levedar mais um pouco.
• Pincela com um ovo batido o topo e lava a 
cozer em forno quente uns 200C, o folar deve 
estar pronto em uns 45 minutos.

arouca barra cLube
av. das américas, 2300 a  – tel.:- 3325-3366

ABrIL – 2 – Sábado – 20h. Paulo ribeiro e os Ban-
dalusa. Apaixonados pelo Brasil.

casa da ViLa da Feira e 
terras de santa Maria

rua Haddock Lobo, 195 – tijuca - tel.:- 2293-1542
MArçO – 19 – Sábado – 12h. Feijoada completa MAr-
çO – 20 – Domingo – 12h. Churrasco self-service Lan-
çamento do CD do cantor romântico Mario Simões. 
No Salão Social. Conjunto Típicos da Beira Show.
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos domin-
gos poderão utilizar o estacionamento da Igreja dos Ca-
puchinhos na Rua Haddock Lobo, 266 pagando ape-nas 
R$ 5,00 – Uma tarifa super especial.

casa das beiras
rua barão de ubá, 341 – tel.: 2273-1897

TODAS AS quArTAS-FeIrAS ALMOçO DOS AMI-
gOS – cardápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces 
portu-gueses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas.
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. Sobreme-sa: mousse 
de maracujá.
 

casa de Viseu
rua carlos chamberland, 40/50 

tels.: 3391-6730/3459-3027 Vila da Penha – rJ
MArçO – 20 – Domingo – Sede Social – 10:30h. Tere-
mos o Almoço Churrasco em celebração da Páscoa na 
Sede Social com missa e Beija Cruz. Almoço de confra-
ter-nização com churrasco variado arroz de coelho, arroz 
de bacalhau, mesa de frutas, saladas, acompa-nhamentos 
variados e o caldo verde no final. Baile com Manuel Cardo-
so e o Conjunto Lisboa Rio Show. Por fim, a apresentação 
do Ruizinho de Penacova para animar ainda mais.

casa do MinHo
rua cosme Velho, 60 – cosme Velho – tel.: 2225-1820
MArçO – 20 – Domingo – 12h. Aniversário rancho 
Juvenil da Casa do Minho – Festival de Fol-clore. 
Apresentações: Rancho Infantil Manoel Coelho, Rancho 
Folclórico Maria da Fonte e Rancho Folclórico Juvenil da 
Casa do Minho. Para saborear: churrasco com acompa-
nhamentos.

casa do Porto
rua afonso Pena, 39 –tel.:/Fax: (021) 2568-2018

MArçO – 27 – Domingo – 12:30h. Almoço Social de 
Páscoa. Como aperitivo: bolinhos de baca-lhau e batida 

tropical. Menu: churrasco com carnes nobre e todos 
os acompanhamentos, tripa à moda do Porto, Rojões 
a portuguesa, chanfana de cabrito e saladas diver-
sas. Música ao vivo com “Os Vilacondenses”. Ainda 
teremos: às 15 horas o Beija Cruz, distribuição de 
bombom as senhoras e crianças. Atenção: temos es-
tacionamento próprio gratuito.

casa dos açores
av. Melo Matos, 21/25 – tijuca – tel.: (21) 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 deli-
cioso bacalhau a portuguesa, bacalhau frito, arroz 
de bacalhau, arroz de brócolis, saladas variadas, 
frango assado e batata frita. Valor R$ 70,00. Con-
junto Cláudio Santos e Amigos. Bebidas a parte. 
“Contamos com sua presença”.

cLube recreatiVo PortuguÊs
rua ariapó, 50 – taquara

tel.: 3251-3585 / 2423-3585
Projeto Baile dos Sonhos Doura-dos. Todos os sá-
bados, a partir das 18h com o Grupo Som e Vozes. 

casa dos PoVeiros
rua do bispo, 302 – rio comprido

tel.: 3178-4254/3189-6647
MArçO – 27 – Domingo - Grande Páscoa 
Poveira. 12:30 horas: tradicional cozido por-
tuguês em nosso Salão Nobre com ar refrige
-rado. Opção: peito de frango à milanesa e 
batata frita. Música ao vivo Cláudio Santos & 
Amigos. 15:00 horas: Apresentação do Ran-
cho Folclórico Eça de Queirós. 16:00 horas: 
O tradicional “Beija Cruz” como na Povoa de 
Varzim – Portugal. Convite Antecipado: R$ 
45,00. No dia: R$ 55,00. Crianças até 10 anos 
não pagam. Reservas e informações: Telefo-
nes: (21) 2284-9190 / 3178-4254. E-mail: ca-
sadospoveiros.cpd@gmail.com. Não falte a 
esta festa que é nossa!
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A temida dor ciática
O nervo ciático é o maior do 

corpo humano, parte da região 
lombar, passa por trás da coxa 
e do joelho, até chegar ao de-
dão do pé. Com isso, não é de 
se estranhar que toda e qualquer 
dor nas pernas e região lombar 
acabe sendo chamada de “dor ci-
ática” - muitas vezes de maneira 
equivocada. 

A dor ciática atinge até 40% da população, principal-
mente a partir dos 40 anos de idade, mas não é exclusivi-
dade dos mais velhos: devido a hábitos nocivos como má 
postura, prática de exercícios de forma inadequada e sem 
aquecimento, também ataca muitos jovens. Na verdade, 
não é uma doença ou enfermidade em si, mas sintoma de 
alguma lesão, como por exemplo uma hérnia ou trauma. 
De uma maneira geral, a dor começa de maneira gradual e 
unilateral, mas podem acontecer casos de dores abruptas 
e/ou bilateral. A intensidade e tipo da dor também pode 
variar bastante dependendo do local e gravidade da lesão. 
Algumas pessoas sentem um leve formigamento, outras a 
sensação de queimação, podendo chegar a uma dor agu-
da completamente debilitante. Na maioria das vezes, uma 
combinação entre repouso, fisioterapia e medicamentos 
é suficiente para o tratamento. Apenas nos casos mais 
graves pode ser necessário realizar uma operação para 
corrigir uma eventual hérnia de disco. 

Para tentar prevenir esse grande desconforto, não 
existe segredo: pessoas que praticam atividades físicas 
regularmente já largam na frente. Dê preferência para a 
realização de exercícios que fortaleçam a musculatura, 
sempre com a orientação de um profissional de educação 
física. Procure também manter uma boa postura e evite 
ficar na mesma posição por muito tempo. Se você pre-
cisa trabalhar sentado ou em pé por muitas horas, tente 
se movimentar eventualmente. Realize exercícios de alon-
gamento algumas vezes ao longo do dia. Como sempre, 
é muito importante procurar auxilio profissional, caso ne-
cessário e nunca praticar a automedicação. Apenas com 
a identificação da origem da dor é possível indicar o trata-
mento adequado.

NOSSA SAÚDE

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

No almoço comemorativo no Restaurante no hotel de Penafiel, Meneses com seu irmão, o Rocha da Mavesa 
veiculos, Russo, Albano, Quim, demais amigos almoçando logo pós a Missa em Ação de Graças do reencontro 
dos amigos

Encontro dE confratErnização
na frEguEsia dE Milhundos EM portugal 

Linda imagem com todos reunidos comemorando o reencontro na linda cidade de Penafiel, onde destacamos o Sr. 
Albano o primeiro da direita líder do grupo

José da Rocha da Mavesa veiculos vem agra-
decer a Mario Pinto Teixeira que gratuitamente 
desempenha um trabalho social impecável para 
todos recordarem da adolescência a 3.ª Idade 
desde os 40.

Já tornou-se uma tradição, onde todos os anos 

encontram-se para reviver a sua escola primária na 
freguesia de Milhundos – Penafiel.

“Cada uma que vai à casa de cada um é por-
que cada um quer que cada uma vá lá, se cada 
um não quisesse que cada um lá fosse, cada um 
diria a cada um que não fosse lá”.


