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Verdade. Trazemos nesta edição grandes festas com 
shows do ídolo Roberto Leal, agora lançando seu novo tra-
balho. A semana Luso-Brasileira dos Hotéis Recanto das 
Hortênsias e Hotel Mira Serra e ainda no aniversario da Casa 
de Portugal de Campinas – 58 anos. Trazemos estas repor-
tagens, e ainda a coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albi-
no Castro, a coluna Portugal Desportivo do radialista Martins 
Araujo, e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Roberto Leal

Arrastando Multidões

Marcelo Censura “Ataque Cego
e Covarde” no Coração da Europa

O presidente da Repúbli-
ca já transmitiu ao rei belga 
o “pesar, repúdio e solidarie-
dade do povo português”

 Marcelo Rebelo de Sou-
sa salientou  a importância 
da “construção da paz, de 
um mundo com mais de-
senvolvimento econômico 
e justiça social, mas tam-
bém onde haja segurança 
das pessoas”. Após um en-
contro com o presidente da 
Assembléia da República, 
Ferro Rodrigues, no Palá-
cio de Belém, o presidente 
da República referiu-se aos 
atentados desta manhã no 
aeroporto e numa estação 
de metro em Bruxelas como 

No relatório “Finanças 
Públicas: Situação e con-
dicionantes 2016-2020”, 
o Conselho de Finanças 
Públicas  atualiza as suas 
projeções econômicas e or-
çamentais com base num 
cenário de políticas inalte-
radas, ou seja, assume-se 
a manutenção das políticas 
e das medidas de nature-
za permanente já adotadas 
pelo período em causa.

O cenário orçamental do 
CFP aponta para que, em 
2016, e excluindo medidas 
temporárias e não recor-
rentes, “o défice orçamental 
das administrações públi-
cas possa ficar nos 2,7% 
do PIB, um valor superior 
ao que está subjacente ao 

Orçamento do Estado para 
2016  em termos ajustados 
de 2,4% do PIB”.

Assim, concluiu o CFP, 
“as projeções pontuais apre-
sentadas para 2016 permi-
tem antever o encerramento 
do Procedimento dos Défi-
ces Excessivos e a saída da 
vertente corretiva do Pacto 
de Estabilidade e Cresci-
mento”, sendo que esta sa-
ída do PDE “ocorreria na pri-
mavera de 2017, com base 
na primeira notificação do 
PDE ao Eurostat”.

Para todo o horizonte 
das projeções divulgadas, 
o CFP antecipa “uma traje-
tória de correção da taxa do 
défice orçamental de 0,9% 
do PIB até 2020, ano para o 

Portugal Deverá Deixar Défices Excessivos em 2017

“um ataque cego e covarde 
que atingiu o coração da 
Europa”.O chefe de Esta-
do disse  que já transmitiu 
ao rei belga “o pesar, repú-
dio e solidariedade do povo 
português”. Marcelo afirmou 
ainda estar a acompanhar a 
situação, “ no que diz respei-
to à nossa compatriota que 
ficou ferida nesses ataques.

A capital belga foi alvo de 
vários ataques, ainda não 
reivindicados. Duas explo-
sões no aeroporto interna-
cional de Bruxelas provoca-
ram, pelo menos, 14 mortos, 
e uma outra na estação de 
metro de Maelbeek provo-
cou 20 falecimentos .

qual se projeta um défice de 
2,3% do PIB”.

No entanto, na apre-
sentação deste relatório, a 
presidente do CFP, Teodora 
Cardoso, alertou para a cur-

O procurador que acom-
panhou a 25ª fase da Ope-
ração Lava Jato em Portugal 
afirmou, numa declaração 
enviada aos jornalistas por 
e-mail, que a operação foi 
“tranquila” e contou com “a 
contribuição decisiva da Po-
lícia Judiciária portuguesa”, 
que deu todo o apoio logístico 
necessário, inclusive fazendo 
um levantamento local”.

A operação teve a parti-
cipação de 14 elementos da 
PJ, um procurador da Repú-
blica, um juiz, do  procurador 
Diogo Castor Mattos e dois 
elementos da Polícia Fede-
ral do Brasil.

Segundo fonte do Tribu-
nal da Relação de Lisboa, o 

PJ Portuguesa foi Decisiva na 
Detenção de Luso-brasileiro

detido tem 48 horas para se 
apresentar ao juiz desem-
bargador de turno naquele 
tribunal superior e ser-lhe-á 
feita apenas uma pergunta: 
se aceita o pedido de extra-
dição feito pelas autoridades 
judiciárias brasileiras.                                                                                                                                    

A partir de então, de 
acordo com o procurador 
brasileiro, “o Brasil terá 40 
dias para formalizar o pedi-
do de extradição”, cabendo 
depois a Portugal a decisão 
final. Apesar de Raul Schmi-
dt Felipe Júnior ser luso-bra-
sileiro, “não é um português 
nato”, pois nasceu no Brasil, 
por isso, o procurador acre-
dita que “há possibilidade de 
Portugal extraditá-lo”.

ta margem que as projeções 
agora apresentadas incluem 
e para o risco de o défice or-
çamental poder ultrapassar 
o limite dos 3%, definido pe-
las regras europeias.

“Tem-se verificado nos 
últimos anos que algumas 
empresas tentam comercia-
lizar purificadores de água 
recorrendo a uma experiên-
cia enganadora e tentando 

assim convencer os con-
sumidores da necessida-
de de tratamento adicional 
da água da torneira”, disse  
Luís Simas.

 “Quando existe acesso 
à rede de distribuição não 
há necessidade de fazer tra-
tamento à água”, alertou o 
responsável.                                                                                                                                    

A entidade reguladora 
tem recebido vários pedidos 
de esclarecimento da parte 
dos consumidores sobre a 
necessidade, ou não, de ins-
talarem equipamentos para 
tratamento da água da rede 
de distribuição. Por isso, 
vem reforçar a informação 
de que o indicador de água 
segura em Portugal é de 
98% e “pode ser bebida sem 
quaisquer adições, de trata-
mento ou de coisa alguma”.

Os portugueses voltaram 
a usar o carro, uma subida 
que em alguns trechos pas-
sou os 10%. O trânsito nas 
pontes 25 de Abril e Vasco 
da Gama, em Lisboa, cres-
ceram ao ritmo médio de 
mais 5130 automóveis por 
dia até setembro de 2015, 
e o tráfego na A1, uma das 
principais rodovias do País, 
subiu 7,1% no terceiro tri-
mestre, segundo o Instituto 
da Mobilidade e dos Trans-
portes. Segundo a contabili-
zação do IMT, passaram na 
ponte 25 de Abril , 1 228 684 
viaturas de janeiro a setem-
bro do ano passado, o que 
equivale a uma média diária 
de 140 264 automóveis. No 
mesmo período de 2014, 
circularam naquela infraes-
trutura 136 520 veículos, 
menos 3743 carros a cada 
dia. Em agosto, o tráfego 
disparou face ao ano ante-
rior, com mais 2323 veícu-
los. Quanto à ponte Vasco 

Mais 5130 Carros Por Dia

da Gama , que liga Lisboa a 
Alcochete, o acréscimo diá-
rio foi de 1386 automóveis, 
num total de 499 441 passa-
gens. Rodovias como a A16, 
A13 e A11 registaram acrés-
cimos de circulação entre os 
11% e os 28%. A A5, a es-
trada mais movimentada do 
País, viu o tráfego crescer 
5,2% no terceiro trimestre 
de 2015. A norte, a A4 teve 
um aumento do volume de 
carros de 8,6% e a A3 um 
crescimento de 8,2%.

Água da Torneira 
tem Qualidade e 
são Desnecessários 
Aparelhos de Purificação

Grande dia para o cantor Mário Simões que realizou, no 
último domingo o lançamento do CD “Lembranças de 

um Imigrante”. Na foto com a esposa, Mariazinha e a Dra. 
Susana Audi, Cônsul-Adjunta de Portugal, no Rio de Janei-
ro. Detalhes nas págs. 2 e 8

LAnçAMento do Cd LeMbRAnçAs de uM
IMIgRAnte do CAntoR MáRIo sIMões

Uma verdadeira noite de gala, vivida pela família portu-
guesa residente em Niterói, festejando mais um ano de 

fundação do Clube. Na foto, o Presidente Dr. Fernando Gue-
des e esposa Dra. Rosa Guedes com diretores, diante do 
bolo festivo numa explosão de alegria. Detalhes na pág. 14

56.º AnIveRsáRIo do CLube
PoRtuguês de nIteRóI

Alcântara esteve em festa, no último domingo, com almoço 
festivo de posse da sua nova diretoria, agora comandada 

pelo Humberto Mendonça, que vemos na foto com o Presiden-
te do Conselho, José Mendonça e os diretores Renato, Manuel 
Granja, quando eram cumprimentados pelo diretor do Jornal 
Portugal em Foco, Felipe Mendes. Detalhes na pág. 17

novA dIRetoRIA dA CAsA unIdos
de PoRtugAL de ALCântARA

Verdadeiro festival de folclore comemorativo, na festa de 
aniversário do Rancho Juvenil da Casa do Minho, onde 

as crianças mostraram, mais uma vez, que estão dançando 
como gente grande, momento quando o Presidente Agostinho 
saudava os componentes do Rancho. Detalhes na pág. 16

AnIveRsáRIo do RAnCho
JuvenIL benJAMIM PIRes

RuIzInho de PenAvoCA no vIseu

Alcídio Morgado, vice-presidente da Casa de Viseu, aniver-
sariante do dia com a esposa, Márcia Morgado, suas filhas 

Carolina e Juliana e amigos, entre eles, Flávio Martins – Presi-
dente da Casa de Viseu, o Ruizinho de Penacova, no almoço 
de Pascoa Visiense. Detalhes na pág. 20
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lançamento do Cd do mÁrio SimõeS no Vila
Um domingo mági-

co, no Castelo da Fei-
ra com a comunidade 
portuguesa, em peso, 
prestigiando a festa 
de lançamento do CD, 
do cantor romântico 
Mário Simões, onde 
a emoção rolou com 
os amigos envolvendo 
o artista de carinho e 
prestigio num dia es-
pecial.

Alegria e es-
pontaneidade 
dos amigos, o 
Presidente Er-
nesto Boaven-
tura com sua 
neta, Camila, 
Camilo Leitão 
e o Alfredo, 
brindando 
com o Mário 
Simões

ConVíVio açoriano
Domingo de total ani-

mação, na Casa 
dos Açores com a fa-
mília açoriana presente 
para saborear um de-
licioso almoço, prepa-
rado no capricho com 
sardinha portuguesa, 
galeto, linguiça assa-
das na brasa, alcatra 
de feijão com saladas 
e acompanhamentos 
variados onde a músi-
ca ao vivo ficou a cargo 
do Conjunto Amigos do 
Alto Minho, sob a su-
pervisão do Presiden-
te, Fernando Fagundes 
que, ao lado da sua jo-
vem diretoria recebeu a 
todos com muito cari-

O Presidente Açoriano, Fernando 
Pires, confraternizando-se com o 
diretor, Leonardo e um amigo, du-
rante o convívio social

Sempre em destaque a gastronomia açoriana fazendo sucesso 
com o público presente

O empresário, Norberto Teixeira, curtiu a festa do lançamento do novo 
CD do Mário Simões com familiares e amigos, no Vila da Feira

Outra mesa, bem animada no domingo, no show do Mário 
Simões no Vila, o Ventura de Matos e sua linda família Mário Simões, autografando seu CD para seus amigos e fãs

Num close especial para o nosso Jornal Portugal em Foco, 
os empresários, Délio Rodrigues, Cesário, da Loja Flor de 
Liz e suas respectivas esposas

Mesa marcante 
nas nossas Casas 
Regionais, todas 
as semanas é 
uma festa e como 
esta não poderia 
faltar o empre-
sário, Antônio 
Ribeiro – vice-pre-
sidente da Casa 
do Benfica, espo-
sa, Maria Antônia 
Ribeiro, Alberto, 
Maria do Céu e 
Gertrudes

O diretor do 
res tau ran te 
Viva Flor, em 
Copacabana,-
Jorge Faria-
esposa ,Ma-
ria  Augusta, 
acompanha-
dos dos ami-
g o s , E d u a r -
d o , e s p o s a 
Joaquina,no 
domingo,no 
Vila da Feira

 
ruizinho de PenaCoVa no Sítio Baratolândia

O empresário José 
Morais “o Sangue 
Bom da Barão” ao 
lado da sua esposa, 
Berenice Morais 
abriu as portas do 
seu sítio em Ba-
rão de Mauá para 
recepcionar o amigo 
e cantor português, 
Ruizinho de Pena-
cova – Coimbra, que 
agitou o dia festivo 
ao lado de sua Ban-
da e esposa Tina e 
filha Marina

Um domingo de total relax e descontração da 
família Morais e amigos que passaram um dia, su-
per tranquilo, no Sítio Baratolândia, em Mauá, onde 
receberam a visita do cantor português, Ruizinho 
de Penacova (Coimbra – Portugal) que está em 
digressão ao Rio de Janeiro. Foram momentos ma-
ravilhosos e como sempre o anfitrião, José Morais, 
“o Sangue Bom da Barão” e sua esposa, Berenice, 
distribuindo simpatia e alegria. Neste domingo foi 
marcante a presença, mais uma vez da comunida-
de portuguesa no seu sítio, onde faz questão de es-
tar sempre presente com os seus queridos amigos. 
Mas, desta vez foi mais especial pois, o artista por-
tuguês  Ruizinho Penacova que abrilhantou o dia, 
dando uma canja para os amigos presentes. Sem 
dúvida alguma, esses encontros fortalecem, com 
certeza o relacionamento dos amigos que sempre 
estão prestigiando o dinâmico empresário, Morais. 
Não faltou a tradicional gastronomia, sempre uma 
atração à parte, e vinhos portugueses para descon-
tração dos presentes. Mais uma vez o carismático 
Morais, ao final agradeceu a presença e o carinho 
de todos.

Como sempre, o grande português, José Morais, esbanjando simpatia e carisma, 
pois recebe os amigos como ninguém. Na foto, confraternizando-se com os artistas, o 
popular Mossoró, Ruizinho de Penacova e seu músico e empresário, Manuel Cardoso

Um dia de encon-
tro dos amigos 
da comunida-
de portuguesa, 
Manuel Cardoso e 
Serginho que esti-
veram prestigiando 
essa unanimidade 
portuguesa de um 
grande coração e 
amigo dos ami-
gos, José Morais, 
sempre simpático 
e atencioso com 
todos

Com certeza, momentos de total descontração, 
neste paraíso que é o Sítio Baratolândia, em Mauá, 
onde o popular José Morais e familiares recarre-
gam as baterias para encarar o dia a dia

Linda panorâmica 
deste maravilhoso 
paraíso, em Mauá, 
onde José Morais, 
sempre faz ques-
tão de receber os 

amigos. Num close 
especial, Manuel 

Cardoso, o homem 
da sanfona biônica

nho e simpatia. Foi um belo 
domingo para aqueles que 
estiveram presentes no So-
lar Açoriano.

Panorâmica do almoço social açoriano com a presença de as-
sociados e amigos saboreando mais um convívio dessa querida 
casa
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

Marcelo ficou feliz com Resposta do
Papa Francisco para visitar Portugal

O Presidente da Repúbli-
ca manifestou-se hoje feliz 
com a resposta dada pelo 
papa Francisco ao convi-
te para visitar Portugal em 
2017 por ocasião do cente-
nário das aparições de Fáti-
ma, sem revelar o que disse 
concretamente.

“Eu não estou neste mo-
mento autorizado a poder 
dizer publicamente qual a 
posição do Santo Padre. Nós 
sabemos que recebe muitos 
convites. Não estou autori-
zado a dizer publicamente, o 
máximo que eu posso dizer é 
que saí muito feliz da audiên-
cia”, revelou Marcelo Rebelo 
de Sousa numa conferência 
de imprensa na residência 
da embaixada portuguesa 
junto da Santa Sé.

O chefe de Estado portu-
guês foi hoje recebido pelo 
papa Francisco, numa audi-
ência a sós que durou cerca 
de meia hora, e seguidamen-
te encontrou-se com o secre-

tário de Estado do Vaticano, 
Pietro Parolin, cargo equiva-
lente a primeiro-ministro, que 
confirmou a sua presença 
em Fátima nos dias 12 e 13 
de outubro deste ano.

Ao papa Francisco, Mar-
celo entregou um “convite 
formal do Estado português 
para a visita em 2017 a Portu-
gal por ocasião do centenário 
das aparições de Fátima”.

“Não posso acrescentar 
nada quanto à posição do 
santo padre quanto ao con-
vite, mas posso dizer o meu 
estado de espírito, isso pos-
so. E o meu estado de espíri-
to é de quem saiu muito feliz 
da audiência”, disse o Presi-
dente perante a insistência 
dos jornalistas.

Questionado se a nature-
za do convite é para que a vi-
sita decorra não só em Fáti-
ma mas também em Lisboa, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
respondeu: “O convite é para 
uma visita a Portugal, ponto 

final parágrafo, não entra em 
pormenores”.

Em 2013, o então Presi-
dente da República, Aníbal 
Cavaco Silva, já havia con-
vidado o papa Francisco a 
visitar Portugal em 2017.

Marcelo Rebelo de Sousa 
cumpriu hoje a sua primeira 
visita enquanto chefe de Es-
tado, ao Vaticano, no mesmo 
dia em que segue para Ma-
drid, onde se encontra com 
os reis de Espanha.

O Presidente justificou o 
destino da sua primeira visita 
ser ao Vaticano, com o fato 
de ter sido essa a primeira 
entidade a reconhecer in-
ternacionalmente Portugal 
como um estado indepen-
dente e D. Afonso Henriques 
como rei.

A independência de Por-
tugal e o título de rei a Afon-
so Henriques foram reconhe-
cidos pelo papa Alexandre III 
em 1179.
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REAL E BENEMÉRITA SOCIEDADE PORTUGUESA 
CAIXA DE SOCORROS D. PEDRO V

DoMinGo De FeSTa
Dia de Páscoa. Nas aldeias repicam os sinos ao 

nascer do sol. Depois da Missa da Ressurreição o 
compasso sai das igrejas. À frente, os meninos com 
as campainhas. O pároco, de sobrepetiz, e com o 
sacristão e mordomos ao lado, vai de casa em casa 
levando a cruz para ser beijada. A sala é arrumada 
para receber o Senhor. Os caminhos com heras e 
verdes. As toalhas brancas cobrem as cômodas. 
E todos da família beijam a Cruz do Senhor. O sa-
cerdote, feliz e sorridente, anuncia a Ressurreição 
– agradece o folar da oferta e segue para as casas 
vizinhas.

As crianças correm para ir buscar a regueifa e os 
ovos coloridos que os padrinhos lhes oferecem na 
Páscoa.

O compasso percorre a aldeia inteira. O almoço 
nas casas, mesmo nas mais pobres, é caprichado: 
arroz de galinha, batatas guisadas e lombo de por-
co, vinho e até chocolates trazidos das doçarias das 
vilas.

Feliz Páscoa para todos.

CaiXa De soCoRRos D. PeDRo V
Tem nova direção a Caixa de Socorros D. Pedro 

V, agora presidida por Francisco Gomes da Costa, 
com o Dr. Albano da Rocha Ferreira, na Vice-Presi-
dência.

A instituição segue a sua trajetória de bem-fazer 
e é um orgulho para a nossa comunidade ver a ex-
tensão de suas ações na área do auxilio à pobreza, 
de amparo à velhice e de formação às crianças e aos 
jovens.

É uma instituição abençoada por Deus – para lou-
var os méritos dos portugueses no Brasil.

Visitas
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Va-

ticano, na semana passada, em visita oficial ao Papa 
Francisco. Depois, na sequência da viagem, esteve 
em Madrid com os Reis de Espanha.

PaiXÃo De CRisto
Ao longo desta semana os cristãos evocam os 

lances da Paixão de Cristo. As cerimônias sucedem-
se nas Igrejas – da Candelária à Santo Antonio dos 
Pobres, de Nossa Senhora de Fátima à Nossa Se-
nhora da Penha. Em todos os templos da cidade re-
za-se sob o signo do Calvário e do martírio de Jesus 
na Cruz.

Ao rito das vias-sacras sucedem-se os cânticos 
da Ressurreição e da Páscoa.

É a vitória do Cristo sobre os seus algozes, do 
Bem sobre o mal, das Santas Mulheres sobre os sa-
cerdotes do Templo que condenaram Jesus.

aCUsaDo
Foi preso em Lisboa, no último fim de semana, um 

dos acusados de participar na “operação Lava-Jato”. 
E continuam as investigações na polícia e as ações 
nos tribunais. Que fase difícil o país atravessa...

DesPoRtiVas
Em Portugal, os “três grandes” ganharam e o 

“Sporting de Braga” também está a fazer bonito no 
campeonato e nos torneios da Europa.

Por cá, o nosso “Vasco da Gama” continua na 
frente na classificação – o que nos dá muita alegria 
e esperança.

GUteRRes
Antonio Guterres, antigo Primeiro-Ministro, é can-

didato a Secretário-Geral das Nações Unidas. Se 
vencer será uma honra para Portugal. Deus queira.

PoLÍtiCa PoRtUGUesa
A turbulência política que atingiu Portugal nos 

últimos meses, sobretudo em decorrência das dis-
putas acirradas pelas eleições legislativas de 5 de 
outubro, deverá diminuir nos próximos tempos. Por 
um lado, porque o novo governo resultante da coliga-
ção do Partido Socialista com os demais partidos de 
esquerda, uma vez ultrapassado o exacerbamento 
da retórica da mudança, estará empenhado em cum-
prir seu programa e criar um clima de tranqüilidade 
e favorável à gestão. Por outro, porque a posse do 
novo Presidente da República, Dr. Marcelo Rebelo 
de Sousa, irá diminuir, certamente, uma crispação 
que aparecia a cada passo em alguns setores da 
oposição, quando era Cavaco Silva que estava no 
Palácio de Belém.

FeCho
Nesta Páscoa trago-te não só amêndoas e ovos 

de chocolate, flores e perfumes. Trago-te também o 
sonho de te ver feliz.

Marcelo convida o ‘diplomata’ para Be-
lém          
SilvMarcelo Rebelo de Sousa convidou o  jornalista da TVI 
Paulo Magalhães para seu assessor de imprensa. O Presi-
dente escolheu um ‘diplomata’, alguém que conseguiu cul-
tivar, ao longo da carreira, relações próximas com figuras 
do universo político, da esquerda à direita. Paulo Maga-
lhães foi um interlocutor sempre presente nas conversas, 
com Manuela Ferreira Leite, para falar sobre política e ou-
tros temas de atualidade. O convite da parte do Presidente 
da República foi feito, a decisão foi ponderada por sema-
nas e, nesse intervalo entre a proposta e o ‘sim’ que selaria 
o acordo, nos corredores já lhe davam os parabéns.
azul com sete frequências semanais 
atribuídas para Portugal
A companhia aérea Azul, que é de um dos donos da 
TAP, David Neeleman, obteve das autoridades brasilei-
ras de aviação civil autorização para 7 frequências se-
manais de vôos entre aeroportos no Brasil e em Portugal.                                                                                                                       
Segundo a portaria publicada a, 21 de Março, no Diário 
Oficial da União, a Agência Nacional de Aviação Civil 
brasileira decidiu alocar à companhia aérea Azul, a partir 
desta data, “sete frequências semanais para realização 
de serviços aéreos entre Brasil e Portugal”.
Diário econômico tem nova direção 
O Diário Econômico tem uma nova direção interina, assu-
mida pelos jornalistas Filipe Alves e Mónica Silvares, no 

dia em que a edição de papel já não saiu para as bancas. 
Numa comunicação divulgada em seu site, a nova direção 
interina diz que “o Econômico vai continuar a servir todos 
os seus leitores e telespectadores com informação, análi-
se e opinião de qualidade, na plataforma online e no Etv”.                                                                                                                    
Na mesma nota, os 2 jornalistas acrescentam que “embo-
ra dolorosas, as crises são também oportunidades para 
mudar de rumo e trilhar um caminho novo. Este momento 
difícil constitui uma oportunidade para refundar a marca 
Econômico e procurar devolver ao projeto a sustentabili-
dade que lhe tem faltado”.                                                                                                          
insolvências de empresas aumentam em 
Fevereiro
O número de empresas insolventes em Portugal voltou a 
aumentar em Fevereiro, foram registradas 785 insolvên-
cias, contra às 722 do mês anterior. O total de insolvên-
cias nos 2 primeiros meses foi de 1.507  o que  represen-
ta um acréscimo de 27% em comparação com o mesmo 
período do ano passado. Évora, Faro, Horta e Ponta 
Delgada tiveram uma descida no número de empresas 
insolventes. Nos outros distritos a tendência foi de subi-
da, Lisboa e Porto a lideram o ranking. A construção con-
tinua a ser o setor mais afetado, representando 15,1% do 
total de falências. É seguido pelo comércio, com 14,8% 
das insolvências. No entanto, a criação de empresas em 
Portugal aumentou no mês passado. Em Fevereiro, foram 
constituídas 3.427 novas empresas no país, o que reflete 
um crescimento de 2%.

Nota de falecimento
Perdemos um grande amigo, na sexta feira partiu para o andar su-

perior nosso querido antonio Francisco Moreira 
 O “Toninho da Cofico”.  A colônia Luso - brasileira perde um dos 

seus grandes nomes. A família, esposa, filhos , noras e netos deixa-
mos nossa preces de conforto, e reais sentimentos de sua falta . 

Fique em paz grande amigo 
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Regiões & Províncias
Mangualde

Vila de Pouca de aguiar

Mirandela

ii Feira de Março em
Tavares, Mangualde

O Monte da Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso, em 
Tavares – Mangualde, aco-
lhe nos dias 2 e 3 de abril a 
III Edição da Feira de Mar-
ço. O evento, que é orga-
nizado pela União de Fre-
guesias de Tavares, conta 
com o apoio da Câmara 
Municipal de Mangualde e 
tem como parceiro a Real 
Confraria do Porto

MOSTRA GASTRONÔ-
MICA, CONCURSO DE 
OVINOS E DO VINHO DE 

PRODUTOR, ATUAÇÃO 
DE MARIA LISBOA, ENTRE 
OUTROS MOMENTOS. As-
sim, no dia 2 de abril, pelas 
17h00, tem início uma Mos-
tra Gastronômica, acompa-
nhada pela atuação de um 
Rancho Folclórico e de uma 
Tuna. No dia seguinte, dia 
3 de abril, a programação 
começa pelas 10h00 com 
um Concurso de Ovinos. 
Pelas 11h15 realizar-se-á 
uma Eucaristia na Capela 
da Nossa Senhora do Bom 

Sucesso. Da parte da tarde, 
pelas 14h00, tem lugar o 
Concurso do Vinho do Pro-

dutor. Pelas 14h30, a festa 
continua coma atuação da 
artista Maria Lisboa.

Produtores de gado de 
aldeias de Vila Pouca de 
Aguiar estão preocupados 
com os ataques de lobos 
neste concelho onde, em 
2014, se contabilizaram 300 
dos 597 registros de prejuí-
zos causados por este animal 
no distrito de Vila Real. En-
quanto os produtores de Vila 
Pouca de Aguiar se queixam 
de um aumento dos prejuí-
zos provocados pelos lobos, 
a associação não governa-
mental Grupo Lobo diz que o 
número de ataques tem sido 
mais ou menos estável nos 
últimos anos e até que a pre-
sença desta espécie protegi-
da tem diminuído na região. 
Vila Pouca de Aguiar esten-
de-se pelas serras do Alvão, 

Produtores de gado Preocupados 
com ataques de lobos

Bruxelas Atribui Indicação Geográfica Protegida

Falperra e Padrela, onde se 
verifica a presença regular 
do lobo e também onde sub-
sistem muitos produtores de 
gado, que pastoreiam vacas, 
ovelhas ou cabras.

Segundo dados do Institu-
to de Conservação da Natu-

reza e Florestas (ICNF), em 
2014 contabilizaram-se 597 
ocorrências relacionadas 
com prejuízos provocados 
por lobos no distrito de Vila 
Real, 300 dos quais em Vila 
Pouca de Aguiar. Os outros 
registros são referentes aos 

concelhos de Alijó (8), Cha-
ves (10), Mondim de Basto 
(19), Murça (1), Ribeira de 
Pena (115). Valpaços (14) e 
Vila Real (130). O ICNF não 
se mostrou disponível para 
prestar declarações sobre 
este assunto. António Gue-
des, dirigente da Coopera-
tiva de Agricultores de Vila 
Pouca de Aguiar, afirmou 
que as preocupações entre 
os produtores estão a au-
mentar porque “cada vez se 
veem mais lobos” e os “ata-
ques são cada vez mais”. 
“Toda a gente que tem ani-
mais está preocupada, inclu-
sive eu, que também já me 
levaram umas ovelhas que 
estavam dentro de uma cer-
ca”, salientou

A Comissão Europeia 
classificou a Alheira de Mi-
randela como um produto 
de indicação geográfica pro-
tegida (IGP), considerando 
que se distingue de outros 
enchidos da mesma catego-
ria pelo seu aroma e paladar 
e forma de preparação.

A área geográfica de pro-
dução da Alheira de Mirande-
la está circunscrita ao conce-
lho de Mirandela.

Segundo o Jornal Oficial 
da UE, a Alheira de Miran-
dela distingue-se pelo seu 
aroma e paladar levemen-
te fumado, pelo seu sabor 
a alho e a azeite picante e 
frutado do azeite utilizado 
(azeite de Trás-os-Montes 
DOP ou outro com carac-
terísticas análogas), e pela 
textura heterogênea da 
massa onde são bem visí-
veis os pedaços de carne.

Esta massa apresen-

ta-se fina e grumosa de-
vido à incorporação do 
pão regional de trigo, 
amassado e cozido es-
pecificamente para as 
Alheiras de Mirandela.

Também os condimen-
tos utilizados e o tempo de 
fumagem e maturação de 
aproximadamente oito dias 
conferem a cor, o sabor e 

o aroma característicos da 
Alheira de Mirandela que a 
tornam distinta.

A Alheira de Mirandela 
distingue-se ainda pelo fato 
de a preparação da massa 
incorporar a calda de coze-
dura, muito aromática, das 
carcaças inteiras da galinha 
e do porco (exceto as vísce-
ras), e não apenas algumas 

zonas específicas, e por 
utilizar exclusivamente tri-
pa natural salgada de vaca 
para o enchimento.

A calda é utilizada para 
embeber o pão regional de 
trigo, obtendo-se assim uma 
massa húmida, com sabor e 
aroma acentuados.

É utilizada para a produ-
ção da Alheira de Mirande-
la, toda a carcaça da carne 
de porco desde que de raça 
Bísara em linha pura ou re-
sultante do seu cruzamen-
to com as raças Landrace, 
Large white, Duroc e Pie-
train (desde que 50% de 
raça bísara).

A carne de galinha é 
utilizada para enriquecer 
a calda, e posteriormente 
incorporada na massa da 
Alheira de Mirandela, po-
dendo também usar-se car-
nes de pato, perdiz, coelho, 
lebre ou faisão.

Caros leitores, já escre-
vi aqui nesta coluna que 
uma das coisas que os 
advogados tributaristas - e 
não qualquer advogado, 
diga-se - nas duas últimas 
décadas vem construindo 
teses jurídicas para reduzir 
a extorsiva carga tributária 
que assola os contribuin-
tes como um todo e, via de 
consequência a redução 
de custos em seus empre-
endimentos comerciais, es-
pecialmente grandes con-
sumidores, como hospitais, 
condomínios, supermerca-
dos, industrias, etc.

Em grande parte tais te-
ses têm sido consagradas 
pelos Egrégios STF, STF 
e Tribunais Regionais dos 
Entes Federados.

Volto ao tema porquan-
to em contatos com leitores 
e amigos especialmente da 
comunidade luso brasilei-
ra, eles desconhecem este 
tema e os que conhecem, 
só forma superficial,  em 
alguns casos já ingres-
saram com ações visan-
do a redução da conta de 
energia elétrica através de 
advogados não tributaris-
tas, e que até agora não 
alcançaram êxito algum. 
Claro! Isto é perfeitamente 
compreensível, posto que 
exige a nova ordem jurídi-
ca tributária, a intervenção 
de um advogado especia-
lizado e, isto nem sempre 
ocorre; ou porque o advo-
gado é um amigo íntimo, 
genro, cunhado ou filho e, 
tais contribuintes acham 
que face ao grau de paren-
tesco, ninguém melhor do 
que eles para alcançarem 
o êxito que esperam. Ledo 
engano!

Aliás, a ciência do direi-
to está sendo ultimamente 
vulnerabilizada tanto nesta 
área, como nas demais, 
justamente porque muitos 
colegas que estimo não es-
tão, digamos assim, fami-
liarizados com as grandes 
questões e grandes temas 
jurídicos.

E por que escrevo no-
vamente sobre esta ques-
tão? Pela simples razão 
que todas as ações em 
que ingressamos em juízo, 
conseguimos através de 
liminar de Antecipação de 
Tutela Parcial devidamente 
fundamentada - instituto ju-
rídico agasalhado no nosso 
ordenamento jurídico – a 
redução parcial em cer-
ca de 17% (dezessete por 
cento) na conta de energia 
elétrica e não nos confor-
mamos que nossos queri-
dos leitores e amigos, não 
o tenham conseguido. Não 
há mágica nisto! Há sabe-
doria jurídica. Como? Sus-
pendendo a exigibilidade 

do ICMS sobre as tarifas 
e, via reflexa, expungin-
do da base de cálculo do 
ICMS uma série de tarifas 
ilegais que vem sendo co-
bradas nos últimos 5 (cin-
co) anos, além de reduzir 
de 29% (vinte e nove por 
cento) do ICMS atual-
mente cobrado, para 23% 
(vinte e três por cento) e, 
mesmo assim, somente 
sobre a energia efetiva-
mente consumida, sem a 
inclusão dos valores das 
tarifas ilegais que, em al-
guns casos, ultrapassam 
40 (quarenta por cento) na 
conta da cada consumidor 
final.

Aliás, o STJ através da 
Súmula 391 consolidou 
tal direito, como também 
o Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro, através da 
sua Súmula nº 14, além de 
abundante jurisprudência 
do STF sobre o tema.

Além do mais, recupe-
ramos as diferenças das 
contas de energia elétri-
ca nos últimos cinco anos 
com correção monetária, 
transformando tais dife-
renças em crédito tributá-
rio a ser compensado da 
forma que o contribuinte 
achar melhor, compensan-
do com as contas de ener-
gia elétrica que se forem 
vencendo ou mediante a 
compensação de crédito 
da mesma natureza, caso 
o contribuinte tenha dívida 
com o Fisco Estadual.

POR TODAS ESTAS 
RELEVANTES RAZÕES 
DE DIREITO é que peço 
e alerto os queridos leito-
res para refletirem sobre 
isto e quando tomarem a 
decisão de reduzir seus 
custos, mediante redução 
tributária em suas contas 
de energia elétrica, ou ou-
tras questões tributárias, 
procurem um ADVOGA-
DO ESPECIALIZADO NA 
ÁREA TRIBUTÁRIA. Se 
ele for amigo ou da famí-
lia, um tanto melhor. Mas, 
só assim conseguirão de 
imediato o êxito pretendi-
do. Se não, vão penar por 
anos e correm o risco de 
uma vitória de pirro!

Dúvidas, reclamações 
ou esclarecimentos fa-
çam-no para a redação do 
Jornal ou para o e-mail: 
fcarrasqueira@carras-
queiraadv.com.br que te-
remos o maior prazer em 
responder. 

adVogado TriBuTariSTa
oaB-rJ 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA
DIREITO TRIBUTÁRIO

TEM GENTE QUE NÃO SABE RECLAMAR OU 
COMO RECLAMAR
SEUS DIREITOS?
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Relatório de Atividades e Balanço Exercício de 2015

BaLaNÇo PaTRiMoNiaL deMoNSTRaÇÃo do ReSULTado

Em 31 de dezembro 2015 e 2014
(em reais)

Exercício findo em 31 de dezembro
(em reais)

Senhores Conselheiros e Senhores Associados
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NOVO PRESIDENTE
sável atividade partidá-
ria e pelas causas que 
abraçou e princípios que 
seguiu ao longo de sua 
vida, Marcelo Rebelo de 
Sousa dá à Presidência 
da República um realce 
que de certa forma esta-
va a esmaecer, nos últi-
mos tempos, com a atu-
ação por alguns criticada 
do Presidente cessante.

Durante muitos anos 
– após a “Revolução de 
25 de Abril” – a nossa 
comunidade conviveu 
com a Família Rebelo 
de Sousa: seu pai – Bal-
tasar Rebelo de Sousa 
– tinha sido Governador 
de Moçambique e Minis-
tro de Estado das Cor-
porações e seu irmão 
Pedro Rebelo de Sousa, 
jurista eminente, foi Pre-
sidente da Câmara Por-
tuguesa de Comércio de 
São Paulo. Ambos enri-
queceram-nos com seu 
exemplo, seu trabalho 
e seus ensinamentos. 
Lembramo-nos da fra-
se de despedida de sua 
Mãe: “não esqueçam 
Portugal”.

 A. Gomes da Costa 

Portugal tem um 
novo Presidente da Re-
pública. Eleito em janei-
ro por mais de 51% dos 
votos, o Prof. Marcelo 
Rebelo de Sousa assu-
miu o cargo na última 
4ª feira, sucedendo ao 
Presidente Aníbal Ca-
vaco Silva que durante 
10 anos (dois manda-
tos) ocupou o Palácio 
de Belém.

O país vai passar por 
uma experiência que, 
embora não sendo inédi-
ta, é, no entanto, diferen-
te da situação anterior. 
Por um lado, tem um go-
verno formado pelo Parti-
do Socialista com o apoio 
dos demais Partidos de 
esquerda (“Bloco”, Co-
munista e “Verdes”); e, 
por outro, a Presidência 
da República ficou sob o 
comando e a responsa-
bilidade de uma das per-
sonalidades cimeiras do 
principal partido da oposi-
ção – o PSD.

Por sua longa militân-
cia na política; por seu 
magistério universitário; 
por sua participação nos 
meios da comunicação 
social; por sua incan-

O gestor, que falava 
aos jornalistas, nos Res-
tauradores, em Lisboa, no 
dia em que o Banco CTT 
abriu as portas ao público 
em 52 lojas, em simultâneo 
em todo o país, disse tam-
bém que a nova instituição 
financeira vai ser “competi-
tiva no mercado bancário”.

Francisco Lacerda re-
feriu que o Banco CTT 
“tem algumas vantagens”, 
como a proximidade à 
população portuguesa, 
a confiança e reconheci-
mento que há em relação 
à marca CTT e por arran-
car com um banco ligado 
a uma rede, que já existe, 
de estações de correio ou 

Banco CTT “Faz Scentido” e vai ter 
“Bastante aceitação no Mercado”

rede de lojas.
“A rede de lojas que já 

existe dá-nos uma vanta-
gem de custos por partilha 
de uma infraestrutura que 
é muito apreciável”, sa-
lientou o gestor.

O Banco CTT, que vai 
oferecer soluções de cré-
dito à habitação até ao 
final do ano, disponibiliza 
atualmente aos clientes 
contas à ordem sem cus-
tos de manutenção e de-
pósitos a prazo, entre um 
mês e um ano, com uma 
taxa de juro fixa de 0,5%.

A anuidade do cartão 
de débito e as transferên-
cias serão livres de custos 
e para quem quiser as-

sociar a sua conta Banco 
CTT ao seu ordenado ou 
à sua pensão, terá a pos-
sibilidade de aceder a “um 
descoberto autorizado”.

Francisco de Lacerda 
disse também aos jorna-

listas que o banco inicia 
a operação em 52 lojas, 
mas ao longo do ano irá 
fazer aberturas sucessi-
vas, contando que no final 
de 2016 o número atinja 
as 200 lojas.

Dos 11.000 lugares 
por semana com descon-
to, mais de metade  des-
tinam-se a viagens entre 
Lisboa e Porto, que terá 
em média 960 lugares 
por dia com reduções que 
podem chegar aos 62% 
no serviço Intercidades e 
aos 65% no Alfa Pendu-
lar, com preços a partir de 
9,5 euros e 11 euros, res-
pectivamente.

Em janeiro, durante a 
apresentação da remo-
delação da frota do Alfa 
Pendular, o presidente da 
CP, Manuel Queiró, pro-
meteu uma resposta ao 
aumento da concorrência 
nas ligações entre Lisboa 
e Porto, depois do anún-

Porto-Lisboa no Alfa a partir de 11 euros

cio da TAP de duplicação 
das ligações aéreas entre 
as duas cidades, passan-
do das atuais 57 frequên-
cias semanais para 114.

A referida ponte aérea 
oferecerá 16 voos diários 
de ida e volta entre Porto 
e Lisboa a partir de 27 de 

março, utilizando os novos 
aviões TAP Express e tam-
bém a frota A320 nos ho-
rários e períodos em que a 
procura é maior, com pre-
ços a partir de 39 euros.

Em declarações à 
Lusa, Manuel Queiró ex-
plica que a nova campa-

nha de descontos da CP 
cabe numa estratégia 
comercial que é prati-
cada desde 2013, com 
resultados positivos em 
termos de passageiros 
e de proveitos, que ago-
ra dá mais um passo 
num “ambiente concor-
rencial mais apertado”.                                                                                                                               
“Começámos a registra 
resultados acumulados 
desta política e não que-
remos que esta estraté-
gia cristalize”, declarou, 
revelando que a compra 
antecipada com descon-
tos representou um cres-
cimento de 17,6% - mais 
789 mil viagens -- em 
2014 e 2015 à transporta-
dora ferroviária.

Os espanhóis continuam a 
ser os turistas estrangeiros no 
top da procura, seguindo-se 
os franceses e os brasileiros. 
Este ano, os italianos e suíços 
estão mais ligados às festivi-
dades de Braga e do Porto. 
Norte, Centro e Sul esfregam 
as mãos de contentes. 

Dois hotéis estavam em 
alta no final da semana pas-
sada. O Sheraton, na Boa-
vista, e o Carris, na Ribeira, 
eram os que mais próximos 
estavam dos 100% de ocu-

Norte Esgota na Páscoa

Informação das notas vai 
ficar centralizado num bando 
de dados europeu. Código 
vai permitir seguir o rastro 
das notas em vários países

As notas levantadas no 
multibanco vão passar a ter 
um código químico único, 
uma espécie de ADN, asso-

ciadas à tintagem que é liber-
tada em caso de roubo. O ob-
jetivo é identificar cada uma 
das notas roubadas e seguir 
o rastro mesmo que não se-
jam usadas em Portugal.

A União Européia está 
a criar um banco de dados 
europeu que contenha as 

combinações químicas das 
notas. Neste momento já é 
possível com a tinta das no-
tas saber se estas foram ou 
não roubadas, mas com es-
tes dados vai ser possível 
saber qual o multibanco e a 
hora aproximada em que a 
nota foi roubada.

Em Portugal a entidade 
responsável por este traba-
lho vai ser o Laboratório de 
Polícia Científica da Polícia 
Judiciária. Além de Portugal 
estão envolvidos nesta fase 
do programa 7 laboratórios 
europeus e países como 
França, Alemanha e Bélgica.

Notas de multibanco vão ter ADN para identificar assaltantes

pação. No entanto, dados 
da Associação de Turismo 
do Porto e Norte de Portugal 
apontavam para uma subida 
acentuada em quase todo o 
parque hoteleiro.

Os hotéis de Guimarães 
estão com muita procura para 
o fim de semana de Páscoa. 
Os principais portais de reser-
vas online apontam para uma 
média já ocupada ligeiramen-
te superior aos 60% e indicam 
a possibilidade de esgotarem 
nos próximos dias.

Alguns já esgotaram 
mesmo, como é o caso do 
Hotel do Toural. Próximo dis-
so estão os hotéis da Olivei-
ra, Santa Luzia, Open Village 
e várias casas de campo, 
estas com oferta mais redu-
zida. O Centro Histórico pa-
rece ser o destino principal, 
uma vez que quanto mais 
perto se está, mais difícil é 
arranjar estadia. Quanto a 
preços, a maioria pratica au-
mentos para os três dias das 
festas pascais.  

Em Fevereiro foram 
atribuídas 144 Autoriza-
ções de Residência para 
Investimentos , também 
conhecidas por vistos 
gold, o que corresponde a 
mais do dobro face às 65 
verificadas em Janeiro.

De acordo com dados 
do Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras , o total 
de investimento também 
mais do que duplicou, 
passando de 35 milhões 
para perto de 90 milhões 
de euros.

A aquisição de imóveis, 
que implica um investi-

mento mínimo de 500 mil 
euros, continua a dominar, 
com 136 ARI. O dinheiro 
aplicado por cada auto-
rização terá, no entanto, 
implicado montantes mais 
elevados, dado o volume 
de investimento global re-
alizado.

Houve seis vistos gold 
garantidos através da 
transferência de capital, 
que tem de corresponder 
a um mínimo de um mi-
lhão de euros. Por criação 
de emprego continuam a 
verificar-se apenas cinco 
autorizações.

Emissão de vistos gold 
acelerou em Fevereiro
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Política

“Não temos boa memória dos 
tempos em que os governos e os 
primeiros-ministros se envolviam 
em processos societários que não 
respeitam ao Estado, respeitam aos 
privados, e era muito importante que 
houvesse um  esclarecimento dessa 
matéria”, disse Passos Coelho em, 
Vila Real. Para o líder do PSD, é 
preciso que os governos “salvaguar-
dem a sua independência e a sua 
isenção de processos que não estão 
sob a sua alçada direta” e, por isso, 
espera que haja um “esclarecimen-
to cabal desta matéria”. O Expresso 
noticiou que António Costa e a em-

Presidente da República defende que 
importa dignificar Forças Armadas

“Procurarei ser atento, 
sereno e interventivo”, afir-
mou Marcelo Rebelo de Sou-
sa, identificando “três frentes 
fundamentais” para cumprir 
o objetivo de “dignificar, re-
forçar e conferir mais evi-
dentes capacidades de afir-
mação às Forças Armadas”.                                                                                    
Em primeiro lugar, o Presi-
dente da República apontou 
a afirmação do atual Con-
ceito Estratégico de Defesa 
Nacional, a valorização “da 
carreira das armas, com 
atenção ao Estatuto dos mili-
tares” e o “investimento e efi-
cácia no perfil” da instituição 
militar, para Forças Armadas 
“equipadas e qualificadas”. 
Marcelo Rebelo de Sousa, 
que destacou a presença do 
primeiro-ministro, António 

O secretário-geral do 
PCP, Jerônimo de Sou-
sa, defendeu  o controle 
público da banca, para 
se poder “decidir sobe-
ranamente sobre o nos-
so setor financeiro”.

“Andam para aí no-
tícias onde se discute 
a questão do futuro do 
BPI - se vai para os es-
panhóis, se vai para os 
angolanos. Pois nós 
queremos dizer que o 
problema não está no 
capital angolano, nem 
no capital espanhol, 
ou seja de quem for; o 
problema é que tratan-
do-se da banca, temos 
que afirmar a nossa so-
berania”, disse o líder 
comunista. Jerónimo de 
Sousa, em Estremoz,  
durante o almoço no  
Alentejo do 95.º aniver-
sário do PCP, em que 
participaram mais de 
mil pessoas.

Na iniciativa, que 
decorreu no parque de 
feiras da cidade, Jeróni-
mo de Sousa fez um ba-
lanço do Orçamento do 
Estado para este ano, já 
aprovado, consideran-
do que é “um orçamento 
diferente e para melhor 
dos orçamentos dos úl-
timos anos e onde pesa 
o contributo, a proposta 
e a intervenção do PCP 
em todo o processo de 

discussão”.
“Um orçamento di-

ferente e para melhor 
daquele que o Governo 
PSD/CDS previamente 
projetava com o previs-
to corte de 600 milhões 
de euros nas reformas 
e pensões e a manu-
tenção dos cortes dos 
salários até 2019”, real-
çou. O Orçamento para 
2016 comporta, segun-
do o secretário-geral do 
PCP, “um conjunto de 
medidas que são mais 
um sinal de inversão de 
sentido das políticas de 
exploração e empobre-
cimento e retrocesso 
social que vinham sen-
do seguidas, mais um 
passo dado na devolu-
ção de direitos, remune-
rações e rendimentos”.

O secretário-ge-
ral do PCP prometeu 
“mais luta em defesa 
da produção nacional” 
e abordou o caso dos 
produtores de leite e de 
carne, sobretudo os sui-
nicultores, que “vivem 
uma situação desespe-
rada”. “A consequência 
do fim das quotas leitei-
ras aí está, como o PCP 
alertou”, disse o líder 
comunista, acrescen-
tando que “os governos 
do PSD, PS e CDS têm 
graves responsabilida-
des” no problema.

Jerônimo de SouSA 
insiste no contRole 

público dA bAncA

“Com a aprovação esta 
semana do Orçamento de 
Estado e com a entrada em 
funções do novo Presidente 
da República, concluímos 
e encerramos um primeiro 
ciclo político da maior im-
portância”, declarou António 
Costa no Porto. O primeiro-
ministro afirmou que era o 
tempo de olhar para aquilo 
que é essencial, porque ago-
ra Portugal tem os “órgãos 
de soberania, plenamente 
instalados “, com a “estabili-
dade política do país assegu-
rada para os próximos quatro 
anos”. António Costa defen-
deu que era o Governo quem 
tinha de “construir as pontes 

António costa diz que começou 
novo ciclo Político

necessárias” para haver a 
“indispensável concertação 
social” e para que seja possí-
vel a mobilização das ações 
de Governo aos diversos ní-
veis, designadamente “mo-
bilizar a sociedade civil em 
torno dos grandes desafios”.                                                                                                                                       
       Um dos setores que An-
tónio Costa considera essen-
cial é o da construção civil e 
informou que no próximo dia 
04 de abril vai ser lançado 
um “conjunto de instrumen-
tos de política centrada na 
regeneração urbana e na 
reabilitação. O primeiro-mi-
nistro reconhecia, na terça-
feira passada, dia 15, que o 
OE para 2016 era “particular-

A porta-voz do Bloco de 
Esquerda, Catarina Martins, 
assumiu que a renegocia-
ção da dívida pública “é um 
assunto da máxima impor-
tância” para o partido e que 
vai trabalhar no assunto com 
grupos de trabalho. “A rene-
gociação da dívida pública 
é, para o Bloco de Esquer-
da, um assunto da máxima 
importância para que o país 

be diz que renegociação da dívida 
Pública tem “Máxima importância” 

tenha os recursos que preci-
sa para investir e para criar 
emprego”, afirmou Catari-
na Martins nos  Açores. A 
bloquista, que foi  a  ilha de 
São Miguel para duas ses-
sões públicas que visaram 
abordar o tema “O que quer 
o Bloco para os Açores?”, 
garantiu que o partido vai 
começar a trabalhar na re-
negociação da dívida já na 

semelhança do emprego, re-
ferindo sobre este último ser 
preciso “constituir os direi-
tos do trabalho que a ‘troika’ 
destruiu e que não têm im-
pacto orçamental, mas que 
têm um impacto tremendo na 
dignidade de quem vive do 
seu trabalho em Portugal”.                                                                                                                                       
O Conselho de Ministros 
estabeleceu que as pro-
vas do 2.º, 5.º e 8.º anos 
vão decorrer a 06 de ju-
nho para Português, e a 
08 desse para Matemática, 
podendo as escolas, contu-
do, não as fazer este ano.                                                                                                                                            
Em Conselho de Ministros, 
o responsável pela “pasta”, 
Tiago Brandão Rodrigues 
explicou tratar-se de um “re-
gime transitório” que permi-
tirá aos diretores escolares 
optarem por não efetuar as 
provas de aferição nos di-
versos anos do ensino bási-
co, desde que fundamentem 
essa decisão.      

Passos coelho quer esclarecimento sobre 
interferência em negócios da banca

não é compreendido, não é 
valorizado, não é acalen-
tado”. “Há uma pedagogia 
a fazer para explicar que 
Forças Armadas não são 
reminiscências de um pas-
sado sem futuro, como não 
são instituição supérflua ou 
desnecessária. Pelo con-
trário, quase nada do que 
houve de portador de fu-
turo, de esperança, de so-
nho, foi realizada em Portu-
gal sem o seu contributo”. 
O Presidente da República 
disse reconhecer que os 
tempos “são de raridade 
de recursos” e que “as so-
ciedades em crise ou com 
maiores desigualdades têm 
mais dificuldade em enten-
der a importância crucial 
das Forças Armadas”.

presária angolana, para ultrapassar 
o impasse no BPI, reuniram-se em 
Lisboa e terão conciliado posições 
com o grupo financeiro espanhol La 
Caixa, com a filha do Presidente de 
Angola a vender a sua participação 
no BPI aos espanhóis e o BPI a ce-
der as suas ações do banco ango-
lano BFA a capitais angolanos. O 
vice-presidente parlamentar do PSD 
Leitão Amaro anunciou um pedido de 
esclarecimento e referiu que vão ser 
formuladas 8 perguntas ao Governo 
sobre as alegadas interferências nos 
negócios entre a empresária Isabel 
dos Santos e o setor bancário.

“Devo dizer que fiquei 
perplexa, e creio que comi-
go, um conjunto muito rele-
vante da nossa população, 
desde professores, pais a 
alunos. Se era inadmissível 
querer mudar regras do jogo 
a meio do ano letivo, hoje 
temos a prova acabada da 
incompetência do ministro, 
da incapacidade de gerir 
um assunto tão relevante 

Assunção cristas “perplexa” 
com incapacidade do
 ministro da educação

para a vida de alunos, pais 
e professores, como seja 
a questão dos exames”, 
disse Assunção Cristas.                                                                                              
A nova líder democrata-cris-
tã falava aos jornalistas após 
apresentar cumprimentos ao 
grupo parlamentar do PCP, 
na Assembléia da Repúbli-
ca, classificando a situação 
como “grave”, pois torna-se 
“desrespeitoso para com a 
escola, pais, alunos e pro-
fessores “. “O ministro tomou 
uma decisão precipitada a 
meio do ano letivo, sem sa-
ber como ia acabar e desen-
volver este processo”, criti-
cou, acrescentando a sua 
discordância com as opções 
tomadas: “uns fazem exame 
este ano, se quiserem, os 
que não fizerem, farão para 
o próximo, se quiserem tam-
bém... Há aqui um conjunto 
de incoerências e incapaci-
dade de ação”.

próxima semana com grupos 
de trabalho para o efeito. “É 
um assunto que nós sabía-
mos que não seria abordado 
neste Orçamento do Estado, 
mas que sobre o qual nós 
vamos começar a trabalhar 
a partir da próxima semana. 
Começamos com grupos de 
trabalho em várias áreas, 
nas áreas centrais com o Go-
verno do Partido Socialista e 
grupos de trabalho sobre” 
questões do emprego, do 
combate à pobreza e sobre 
o direito à habitação, exem-
plificou. Catarina Martins su-
blinhou a importância de es-
tudar o assunto, defendendo 
a idéia de que “quando um 
problema é grande não se 
deve varrê-lo para debaixo 
do tapete”, mas antes “é pre-
ciso estudá-lo, é preciso co-
nhecê-lo e ter propostas téc-
nicas”. Para a porta-voz do 
BE, a renegociação da dívida 
pública é uma prioridade à 

Costa, na cerimónia, defen-
deu que as FA “merecem” 
que o “poder político - todo 
ele, solidariamente - lhes 
reconheça a importância da 
missão que desempenham, 
em objetivos a prosseguir, 
em meios a utilizar e, até, 
em sensibilidade para não 
se esquecer delas de cada 
vez que tem de decidir sobre 

matérias que possam impli-
car ou sugerir depreciação 
do seu estatuto”.  Perante 
cerca de mil militares, na 
cerimónia de recepção ao 
novo Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de 
Sousa disse reconhecer 
que os militares têm razão 
“quando sentem, de quan-
do em vez, que o seu papel 

mente ambicioso”, mas que 
abria caminho à superação 
de “bloqueios estruturais” do 

país já identificados por ins-
tituições como a Comissão 
Européia.
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Mário siMões - leMbranças de uM iMigrante
Mário Simões brinda com seu público, no lançamento do seu novo 
trabalho CD onde recorda os Imigrantes

Momento mágico, Mário Simões, cantando a 24 Rosas distribuindo 
rosas para suas fãs, que receberam este carinho do cantor

O Deputa-
do Carlos 

Páscoa, 
da Assem-

bléia da 
República 
Portugue-

sa,  fa-
zendo sua 
saudação 
ao amigo  

Mário 
Simões e 

aos imi-
grantes

O casal Maria e Mário Simões, homenageando D. Rosa Boaventura 
com flores, vemos ainda o Presidente Ernesto Boaventura feliz pelo 
carinho para com sua mãe

A fadista, Maria Alcina, também recebeu uma bela homenagem do 
amigo Mário Simões e sua esposa Mariazinha que lhe entregou flo-
res, ressaltando a grande mulher imigrante 

No destaque a mesa da Dra. Susana Audi – Cônsul-Adjunta de Portugal no Rio e seu esposo João Audi, 
Fadista Maria Alcina, o Deputado Carlos Páscoa, Tereza Meirinho e Antônio Marques

Atentos ao show, o diretor do Vila, Francisco Alves, Felipe Mendes, 
o Presidente Ernesto Boaventura, o vice-presidente Antônio Silva, 
Cônego Abílio Vasconcelos, D. Rosa Boaventura, Camilo Leitão e 
Eduardo Rocha

Presença marcante, no domingo no Vila da Feira, no lançamento 
do CD do Mário Simões, os casais Glorinha, Luís Augusto, Fátima 
e Pacheco

Nossa querida amiga e colaboradora, Isaura Milhazes nos pre-
senteou com a bela canção “O Imigrante”, emocionando a todos 
os presentes e foi homenageada com flores pelo casal Mário Si-
mões e Maria

Esse casal é, realmente, uma unanimidade na comunidade, um ca-
sal de muita fé, alegria e felicidade Mariazinha Vaz e o empresário, 
Manuel Rocha num show de simpatia. Na foto com o amigo, Prove-
dor Antônio Queiroga, na festa do Mário Simões
Grandiosa mesa 

de amigos, 
no show de 

lançamento do 
CD do Mário 

Simões, João 
Martins, Antônio 

Pinho, Adão 
Ribeiro, Toninho 
Serápico e suas 

respectivas 
esposas Rosa 
Martins, Rosa 

Pinho, Irene Ri-
beiro, Fernanda 

Serápico e um 
casal de amigos

Mário Simões e o tradicional brinde com os amigos, Dário Santos, 
João Martins, Antônio Pinho e esposa Rosa Pinho

Uma linda foto 
para o álbum 
de recordação 
dos amigos, os 
casais Fáti-
ma Vieira e o 
Comendador 
Manuel Vieira, 
Margarida 
Cunha com a 
amiga a fadista 
Maria Alcina

Confraterniza-
ção geral dos 
amigos, no 
domingo na 
Casa da Vila da 
Feira, sentados 
o casal Joaquim 
Cunha, esposa 
Margarida, em 
pé o Presidente 
Ernesto Boaven-
tura, Maria Alci-
na, Comendador 
Manuel Vieira, 
esposa Fátima 
Vieira, Eliane e 
Licínio Bastos

Alegria geral 
,no domingo 
no Vila, Ma-
nuel Vieira, 

Joaquim 
Cunha, 
esposa 

Margarida 
Cunha, Fá-
tima Vieira, 
Eliane, Licí-
nio Bastos 

e demais 
familiares

Com sucesso absoluto foi 
realizado na Casa da Vila da 
Feira, no dia 20 de março o 
Show de lançamento do “CD”  
do cantor romântico Português, 
Mário Simões com o titulo 
“Lembranças de um imigrante” 

com a presença de mais de 600 
pessoas.

O almoço, com o salão su-
perlotado de fãs e amigos, em-
presários e a presença da Ban-
da Típicos da Beira Show, sob 
o comando do maestro Rogério 

Costa e a sanfona de Fernando 
Santos, preparando o ambien-
te para o grande momento do 
Show.

As 15:00 hs foram acesas  
as velas que estavam em todas 
as mesas e ligadas as luzes do 
palco, para o inicio do grande 
espetáculo. Já com a penum-
bra total do salão, subiu ao 
palco, o mestre de cerimônia, 
o apresentador, Antônio Mar-
ques e com sua competência 
começou a contar, com ima-
gens belíssimas mostradas em 
dois telões enormes, a grande 
saga do imigrante e sua história 
de vida, espalhada pelo mundo 
e principalmente no Brasil, a 
cada tema apresentado, o can-
tor Mário Simões entrou no pal-
co, muito aplaudido, cantando 
a música “É tão linda a minha 
Aldeia”. Em seguida, Lisboa 
Antiga mostrando  a saída do 
imigrante no navio, atravessan-
do o Atlântico. Neste momento 
a próxima música com o titulo 
– O imigrante é interpretado no 
palco por Isaura Milhazes, de 
forma magistral vestida com 
um traje Tricana Poveira, sendo  
ovacionada. Esta música foi in-
cluída no “CD” com participação 
especial de Isaura Milhazes.

Continuando a história do 
imigrante, Antônio Marques, e 
chegou o momento de Mario Si-
mões homenagear o migrante 
brasileiro com a música que diz, 
bem do momento do imigrante, 
“No dia que eu saí de casa” 
do filme “Filhos de Francisco” 
emocionando a todos que vive-
ram na vida esta história.

Em sequência com a musi-
ca “Julia Florista” Mário Simões 
homenageava Joaquim Pimen-
tel, autor da musica e grande 
baluarte da música portuguesa, 
que nas décadas de 1960/70 
comandava na Rádio Vera Cruz 
o Programa dos Astros, onde 
todos nós jovens, fomos calou-
ros. A música Lisboa à Noite 
mostrava a velha Lisboa ilumi-
nada e preparada para ouvir o 
fado.

O clímax veio com a música 
“Foi Deus” ocasião em que Má-
rio Simões foi aplaudido de pé 
por duas vezes. Neste ambien-
te de emoção a música “Vida 
da Minha Vida” mostrava no 
telão um filho escrevendo para 
sua mãe e da saudade que o 
atormentava com a distância, 
sendo homenageado o grande 

cantor português de maior su-
cesso no Brasil, nas décadas 
de 1940/1950, Manuel Montei-
ro.

Chegou o momento de con-
vidar a grande fadista Maria Al-
cina – A força Infinita do Fado 
para homenagear a todos como 
a artista imigrante do Brasil, 
com a música “O meu primeiro 
Amor” sendo muito aplaudida.

Em seguida, Mário Simões 
homenageou todos os imigran-
tes que, na sua história de vida, 
namoraram, noivaram e casa-
ram ouvindo “Só nós Dois” com 
os casais presentes se beijando 
e abraçando.

Neste momento, Mário Si-
mões comanda as homena-
gens a alguns imigrantes desta-
cados para o evento. Chamou 
ao palco a Cônsul Adjunta do 
Consulado Geral de Portugal, 
Dr.ª Susana Audi, que no seu 
discurso enalteceu a coragem 
e determinação do imigrante no 
mundo. Parabenizou o cantor 
pela iniciativa deste show, ho-
menageando o imigrante, se-
gundo suas palavras conside-
rou este show de alto nível e o 
melhor que ela já viu desde que 
chegou ao Brasil, colocando o 
Consulado à disposição para 
divulgar este show, que deveria 
ser visto também em Portugal.

Em sequência, Mário Si-
mões homenageou Isaura Mi-
lhazes como a mulher imigrante 
no Rio, e no telão foi mostrada 
a foto de sua mãe, Maria das 
Dores que faz 100 anos em ju-
lho como a imigrante mais ido-
sa viva.

Logo após foi chamada a 
cantora Maria Alcina, eleita a 
artista imigrante consagrada no 

Brasil, cantando o fado.
A imigrante mais idosa pre-

sente neste show, foi a matriar-
ca Sr.ª Rosa Boaventura Pires, 
mãe extremosa do presidente 
Ernesto Boaventura, da Casa 
da Vila da Feira que está com-
pletando 94 anos.

Finalizando a maior ho-
menagem ficou para o casal 
Benvinda Maria e o comen-
dador Marques Mendes. Ela 
guerreira, líder da comunidade 
que, juntos comandaram por 
56 anos o semanário Jornal 
Portugal em Foco, vencendo 
dificuldades e com garra, sem-
pre vencedores. Foi destacado 

o seu filho Felipe Mendes, que 
dá continuidade a este trabalho 
sendo muito aplaudido.

E para terminar Mário Si-
mões sabe como contaminar 
as suas fãs com a música, 24 
rosas ocasião em que o tumulto 
para ganhar uma rosa é inevi-
tável.

Grande final, brindando à 
paz no mundo, ao amor, ao imi-
grante e aos aniversariantes do 
mês de março com  a música 
“Verde Vinho”.

Agradecendo a todos pelo 
sucesso de mais uma iniciativa 
do cantor romântico, Mário Si-
mões.   
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O Sucesso da “V Semana Luso-Brasileira” no
Recanto das Hortênsias e Mira Serra com Roberto Leal

Mais uma vez coroada de pleno êxito, 
pois tivemos casa cheia, foi a promo-
ção da “V Semana Luso-Brasileira” 
dos Hotéis Recanto das Hortênsias, e 
Mira Serra na Cidade de Passa Qua-
tro. A promoção iniciou em 07 de mar-
ço e continua até o dia 30.03. Inserido 
nessa programação tivemos dias 07 e 
14.03 maravilhosas noites de Fados 
com a cantora Marly Gonçalves, Ri-
cardo Araujo e Renato Araujo e ainda 
teremos mais um show dia 28.03. Já 
nos dias 09 e 16. 03 tivemos shows 
com o ídolo Roberto Leal e ainda te-
remos mais um show dia 30.03. Fora 
essa programação os hospedes ain-
da se divertiram com Baile dos Anos 
60, Bailes do Havaí, Baile de Queijos 
Regionais e Vinhos. As equipes de 
recreação ainda organizaram varias 
atividades como bingos, aulas de 
dança, hidroginástica na piscina tér-
mica, alongamentos, caminhadas, 
passeios para a cidade de São Lou-
renço, passeios na Maria Fumaça da 
cidade e shows de humor. Se você 
ainda não conhece os Hotéis Recan-
to das Hortênsias, e Mira Serra, que 
estão localizados, a cerca de 248 
Km da Cidade de São Paulo, e a 260 
Km da Cidade do Rio de Janeiro vá 
conhecer. Ali você encontra um aten-
dimento diferenciado e acolhedor, 
onde imperam a gentileza e simpatia, 
características do povo mineiro. Seus 
apartamentos são abastecidos com 
água mineral e suítes que esbanjam 

conforto, bom gosto e todos os itens 
que tornam sua estadia inesquecível, 
como TV a cabo, ar condicionado, 
banheira, frigobar e uma sacada de-
tentora de uma linda vista panorâmica 
para a Serra da Mantiqueira. Para o 
seu lazer e uma ótima estadia, ofe-
rece parque aquático com três pis-
cinas, sendo duas aquecidas, salão 
de jogos, pistas para caminhadas e 
cooper, campo de futebol, quadra de 
tênis, bocha, lago com pedalinhos, 
salão para bailes e festas, e equi-
pes de recreação. Marly Gonçalves 
sempre muito eclética apresentou 
um show variado, com fados, lindas 
canções e folclore também sempre 
acompanhada pelos virtuosos magos 
das cordas Ricardo Araujo e Rena-
to Araujo. Já Roberto Leal com seu 
coral e banda interpretaram musicas 
como o Tiro Liro, Menina Faceira, Não 
deixe o Samba Morrer, Arrebita, Bai-
linho da Madeira, A Festa, O Pastor, 
Bate o Pé, Mulher Chorona, Verde 
Vinho, recordou a Jovem Guarda, e 
pela primeira vez o Hino da Padaria. 
Se você não conhece, vá conhecer 
os Hotéis Recanto das Hortênsias, e 
Mira Serra, os hotéis mais simpáticos 
do sul de Minas Gerais. Informações 
e reservas (035) 3371.4929, (035) 
3371.5050 pelos sites www.recanto-
dashortensias.com.br www.hotelmi-
raserra.com.br ou pelos emails reser-
vas@recantodashortensias.com.br  
contato@hotelmiraserra.com.br

Aqui o amigo Valter com os barmen, Rafael e Tiago do Hotel Mira Serra. No Hotel Mira Serra ao seu serviço a Nara, o Valter, a Marilda e a gerente Rosangela.

No show de Roberto Leal vemos a direção dos hotéis, Sr. Diamantino T. 
Almeida, a esposa Sra. Maria Helena P. D. Oliveira, a Sra. Maria Luiza P. da 
Silva e o esposo Sr. Manuel Duarte.

O ídolo Roberto Leal durante seu show.

A fadista Marly Gonçalves e os mestres das cordas Ricardo Araujo e Renato Araujo.Marly Gonçalves com Ricardo Araujo e Renato Araujo ao final do show.
A cantora Marly Gonçalves uma das 
atrações.

Dia 24.03.2016
Camila; Maria Cristina Figueiredo (Filha 
do falecido amigo Sr. Figueiredo da ex
-Padaria Folar); Herculano de Oliveira 
(esposo da artista plástica Maria dos 
Anjos); José Gouveia de Souza; Suzana 
Magalhães (Filha do falecido Joaquim 
Magalhães).
Dia 25.03.2016
Maria Aurora de Sá Pereira (a conhe-
cida Sra. Lola esposa do amigo e assi-
nante Sr. Antero José Pereira, presiden-
te do SAMPAPÃO); Antônio Cordeiro.
Dia 26.03.2016
Sr. José da Cruz Lopes (pai dos amigos 
José, Albino e Francisco da Transpor-
tadora Cruz de Malta e Embaixador de 
Malta); Marta Maria Feijão (Zarco Turis-
mo); Beatriz Pereira (filha do casal Sra. 
Marli Pereira e o esposo Raul Neves Pe-
reira o conhecido Raul das Lingüiças).
Dia 27.03.2016
José de Sá (empresário do cantor Ro-
berto Leal); Carlos Duarte (filho do ca-
sal amigo Sra. Conceição e Sr. Alberto 
Duarte ambos do Arouca).  
Dia 28.03.2016
Sra. Maria Eli Bodas; Faria aniversario 
neste dia a amiga Sra. Maria Intropedi 
(ex-Conselheira do Centro Trasmonta-
no); Sr. Mauro Fernandes (do Marques 
Buffet da Casa de Portugal); Claudia 
Moreira (filha do amigo Zé do metrô). 
Dia 29.03.2016
Albano Correia Junior (Rancho Aldeias 
da Nossa Terra do Arouca São Paulo 
Clube); Agostinho Bacelo (Lanchonete 
Mac´s Ibirapuera); Dr. Paulo dos San-
tos Scardine (diretor da Roca Contabi-
lidade); Deputada Zulaiê Cobra; Izadora 
(filha do casal Fátima e Fernando da 
Cidade de Campinas); Dr. Osvaldo Dias 
de Souza.
Dia 30.03.2016
Marcelo Franco Pereira Filho (ensaiador 
do Rancho Folclórico da Casa do Mi-
nho); Sr. Belarmino da A. Marta Junior 
(filho do casal Sra. Nívia e Sr. Belarmi-
no Marta); José Correia (representante 
da Federação do Folclore Português 
no Brasil em São Paulo e ensaiador do 
Rancho Folclórico da Casa de Portugal 
de Campinas).



Portugal em FocoEdição de 24 a 30 de Março de 2016

Os 500 anos da ponte lusa sobre o Nilo
A História é muitas vezes surpreen-

dente e alguns fatos seguem no 
caminho oposto do que seria esperado. 
Foram os holandeses, por exemplo, 
que construiriam, no século XVII, nas 
ensolaradas terras portuguesas no 
Nordeste brasileiro, a primeira ponte em 
todas as Américas, inaugurada em 28 
de fevereiro de 1644, sobre o Rio Ca-
pibaribe, no Recife, governado à época 
pelo Conde Maurício de Nassau, chefe 
da Companhia das Índias Ocidentais. 
Chamou-se Ponte do Recife e, hoje, com 
justiça tem o nome do iluminado nobre 
alemão que, ajudado pelos mestres da 
arquitetura neerlandesa que trouxera na 
sua comitiva, transformaria a capital per-
nambucana, chamada pelos ocupantes 
batavos de Nieuw Amsterdam, a Nova 
Amsterdam, numa metrópole semelhante 
a capital da Holanda. Ambas possuem tra-
çados quase iguais e são entrecortadas 
por canais, interligados por pontes, bem 
como marcadas por suntuosos jardins 
e palácios – como o imponente Palácio 
das Princesas, sede até hoje do Governo 
do Estado de Pernambuco. Mas foram 
os portugueses, quase 25 anos antes, 
que construíram, entre 1614 e 1620, a 
primeira ponte das Áfricas. Justamente 
sobre o Nilo Azul, um dos dois braços do 
bíblico Rio Nilo – o outro é chamado de 
Nilo Branco e surge no Lago Vitória, o 
maior do continente africano, banhando 
a Tanzânia, Uganda e Quênia. O Nilo Azul 
nasce no Lago Tana, na querida Etiópia, 
um dos berços do Cristianismo - a Abissí-
nia da Bíblia. Os 500 anos da construção 
da ponte marcam também os festejos de 
cinco séculos de relações diplomáticas 
entre Lisboa e Adis-Abeba, a atual capital 
da Etiópia – comemorações inauguradas 
em 2014 e que se estenderão até 2020.  

A lusitana ponte está próxima ao 
Mar Vermelho, no Corno d’África, 

na Etiópia do mítico Rei Preste João – 
título atribuído aos monarcas etíopes 
que, para preservarem o Cristianismo, 
se bateram durante toda a longa Idade 
Média, entre os séculos V e XV, contra 
os poderosos exércitos conquistadores 
islâmicos. A confluência dos rios Azul e 
Branco acontece nos antigos territórios 

da Núbia e formam o Rio Nilo, no coração 
da atual capital do Sudão, Cartum, cidade 
fundada em 1821 por Ibrahim Paxá (1789 
– 1848), o soberano de origem albanesa 
do Egito sob administração do Império 
Turco-Otomano. O Nilo atravessa todas 
as terras férteis do antigo Reino dos Fa-
raós e desemboca no Mar Mediterrâneo, 
próximo à histórica cidade egípcia de 
Alexandria. A exuberante ponte de pedra 
erguida pelos portugueses sobre o Nilo 

Azul se mantém em um assombroso es-
tado de solidez. Foi construída em estilo 
romano, à base de pedras, com os tradi-
cionais arcos, semelhante às existentes 
na própria Roma, onde está a milenar 
Ponte Milvio, elevada no ano 206 antes 
de Cristo, bem como em muitas partes da 
Europa, principalmente, nas penínsulas 
Ibérica e dos Bálcãs. Mais adiante estão 
as Cataratas de Tis Isdat, isto é, Fumaça 
Sem Fogo, uma referência às gotículas 
de água que flutuam sobre as cachoeiras 
- grande atração do Nilo Azul.

São raros os visitantes que se atre-
vem a percorrer as áreas banha-

das pelo Nilo Azul, onde estão a Etiópia 
e o Sudão, territórios marcados há quase 
1500 anos por conflitos religiosos entre 

muçulmanos e cristãos. Quase todos 
ficam surpresos com o ótimo estado da 
ponte levantada por determinação de 
Pero da Covilhã (1450 – 1530), diplomata 
e explorador da Coroa de Lisboa, que 
chegara, em 1494, às terras de Preste 
João. Foram empregados na construção 
da ponte apenas pedras, areia, cal e 
ovos. Como, aliás, observou o andarilho 
escritor espanhol Javier Reverte, de 72 
anos, nascido em Madri, autor de Los 
Caminos Perdidos de Africa, obra 
publicada pela primeira vez em 2002, 
após percorrer e conviver com os povos 
das regiões cortadas pelo Rio Nilo. O 
Sudão está dividido hoje em dois países. 
Ao Norte, cuja capital é Cartum, possui 
um regime extremista muçulmano, e ao 
Sul, que tem Juba como capital, estão os 
cristãos. Mesmo o lendário Reino etíope 
de Preste João perdeu territórios para 
os islâmicos - como a Somália, Djibuti e, 
mais recentemente, a Eritreia, ocupada 
nos anos 1980 por tribos muçulmaniza-
das. Isolaram-se, assim, todas as áreas 
restantes da Etiópia, que, agora, para 
alcançar o Mar Vermelho, precisa per-
correr um dos três ‘novos’ países que 
margeiam a milenar nação dos sobe-
ranos Negus – título dos monarcas do 
país. O último Negus foi Haile Salassie 
(1892 – 1975), que reinou de 1930 até 
o ano de sua morte, quando sofreu um 
golpe de estado e teria sido assassinado 
pelos militares que tomaram o poder 
apoiados pela extinta União Soviética. 
O madrilenho Reverte destaca também 
no seu livro outra obra dos lusitanos na 
região, um Torreão, levantado no século 
XVI, que resiste até os nossos dias, ao 
Sul do Lago Tana, na cidade de Bahr Dar, 
que, em árabe, significa Casa Brilhante – 
ao lado da notável Igreja de São Jorge, 
de Rito Cristão Ortodoxo Copta, liturgia 
criada no Egito, do Primeiro Milênio, pelo 
Apostolo São Marcos.

Duas pequenas nações européias, 
o Católico Portugal e a então 

Protestante Holanda, no iluminista século 
XVII, edificaram a primeira ponte em dois 
continentes – no Reino de Preste João e 
no Recife de Nassau. Surpreendentes e 
fascinantes feitos da História.

Liga dos Campeões Benfica
Liga da Europa Braga

No sorteio realizado em Nyon na 
Suíça, coube ao Benfica jogar com 
o melhor dos melhores, o Bayern 
de Munique, nas quartas de final 
da milionária Liga dos Campeões. 
É a quarta vez que jogarão entre 
si, até aqui, sempre com vantagem 
dos alemães. Os bicampeões na-
cionais vão defrontar o Bayern um 
dos principais candidatos à conquis-
ta da competição. Os encarnados 
deslocam-se na 1.a mão ao Allianz 
Arena, numa partida agendada para 
05 de abril. No dia 13, os dois clubes 
voltam a medir forças, agora no Es-
tádio da Luz. No encontro histórico 

entre os dois emblemas, os alemães 
estão em clara vantagem. Em seis 
duelos, os bávaros venceram em 
quatro ocasiões e registrou-se um 
empate nos dois restantes confron-
tos. Na primeira vez que os dois 
conjuntos se defrontaram foi em 
1976, numa partida que terminou 
empatada a zero. Na 2.a mão, na 
Alemanha, triunfo para a equipe da 
casa, que goleou o Benfica por 5x1. 
Por outro lado, o Braga com grande 
campanha na Liga Europa , onde 
eliminou o Fernebache da Turquia  
com uma grande vitória por 4x1, irá 
agora medir forças com os ucrania-

nos do Shakhtar Donetsk, o que di-
tou o sorteio realizado em Nyon, Su-
íça. O jogo da 1.a mão está marcado 
para 7 de abril, em Braga, disputan-
do-se a 2.a mão a 14 de Abril na 
Ucrânia. O Shakhtar chega a esta 
fase da Lida Europa no terceiro lu-
gar da Lida dos Campeões atrás de 
Real Madrid e Paris Saint-Germain. 
Ocupa atualmente o segundo lugar 
da Liga Ucraniana, a três pontos do 
líder, o Dinamo Kiev, dos internacio-
nais portugueses Miguel Veloso e 
Antunes. Portanto, resta-nos torcer 
para o Benfica e Braga mostrarem a 
força do Futebol Português.

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

do Mar”, com a apresentação de Martins Araujo e Adriana Cambaúva.

Você já Conhece o “Almoço das Terças”??
Se ainda não conhece, vá partici-
par deste convívio semanal. Este 
almoço recheado de qualidade 
em culinária, e sempre repleto de 
amigos, é considerado o ponto de 

encontro de amigos. Vá você tam-
bém desfrutar deste bom convívio 
semanal, sempre às terças feiras 
na Portuguesa de Desportos, mais 
precisamente na “Taberna Cais do 

Porto”. Entre um copo e outro, um 
bom papo, rever e conhecer novos 
amigos e saborear a deliciosa gas-
tronomia portuguesa, sempre aos 
cuidados da “expert” Tereza Morga-

do e sua assistente Terezinha. Caro 
leitor apareça você também por lá, 
sua participação é por adesão. In-
formações e reservas pelo fone (11) 
3228.2627.

Dentre os muitos presentes vemos os amigos Edson Mantoani, o Sr. Mario 
Helio, o Sr. Ramon Rei, o Dr. Gonçalo Capitão Adido Social do Consulado e 
o Sr. José Augusto de Freitas da Numatur Turismo.

No dia Internacional da Mulher passado, aqui nossa homenagem a essas 
guerreiras da Adega Cais do Porto. Teresa Morgado a proprietária, sua irmã 
a fadista Gloria de Lourdes e as colaboradoras Sra. Teresa, a filha Lenira e 
a “branquinha” Marcicleide.

Dia 26.03.2016
Noite Trasmontana na Casa de 
Brunhosinho
A Casa de Brunhosinho estará ini-
ciando suas atividades deste ano. 
Teremos nesta noite a partir das 19 
horas o seu tradicional Arraial Tras-
montano. Comidas típicas, musica 
para dançar e exibição 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 Miguel Paulista. Reservas de 
mesas até as 20,00 horas pelos fo-
nes (11) 2401.6580 com Juliana ou 
4634.0804 com Fabiana.
Dia 09.04.20146
Comemoração dos 25 anos da 
Associação dos Poveiros de São 
Paulo
Teremos um jantar dançante, uma 
sessão solene a cargo do Vereador 
Toninho Paiva, a partir das 19,30 
horas. A animação estará a cargo 
de uma atração vinda da Povoa 
de Varzim. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - 
São Paulo
Dia 17.04.2016
Almoço Beneficente no Arouca
A diretoria do Arouca e seu Dpto. 
Feminino estarão realizando neste 
dia, a partir das 12 horas, um almo-
ço beneficente tendo como prato 
principal a deliciosa Bacalhoada 
a Moda Arouquense. Musica para 
dançar com a tocata do Rancho 
do Arouca, sorteios, brincadeiras 
e muitos prêmios. Os beneficiários 
deste almoço serão a Associação 
Paulista Feminina de Combate ao 
Câncer e o Grupo Socorrista Zaira 
Pitt. Informações convites e reser-
vas a Rua Vila de Arouca 306 (Ro-
dovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi 
ou pelos fones (11) 2455.1000 - 
2455.1988 - 2497.2581 
www.aroucaclube.com.br

O jornal Portugal em Foco publica 
aqui graciosamente, todos os 

eventos da comunidade, desde que 
os mesmos sejam informados, via 

telefone, fax, email ou por oficio. As 
correspondências podem ser envia-
das para a Rua Dr. Francisco Jose 
Longo, 135 Chácara Inglesa - Vila 

Mariana CEP 04140-060 Telefones 
(11) 5581.2991 - 5589.3309 ou pelo 

email amotorrao@gmail.com

Registramos aqui a ultima ida da Caravana da Alegria ao City 
Bar em Campinas. Vemos o Proprietário J. Santos e os amigos 
Martins Araujo, o Wilson, o Lino Lage, o Sr. Jacinto, o Toninho 
das Flores o Sr. Ferdinando Rosa Pereira, e o Armando Torrão.

Aqui mais um flagrante de amigos presentes ao aniversario do 
Arouca. Vemos o Sr. Antonio Duarte, o Sr. Antonio Eugênio Ca-
bral, Sr. Jose Afonso Cancela, Sr. Manuel Gomes, Sr. Manuel 
Duarte e os filhos Pedro e Vitor.

É neste sábado que voltaremos a ter a Noite Trasmontana da 
Casa de Brunhosinho, agora totalmente renovada. Você já sabe, 
a entrada é franca. Como convidado teremos o Rancho Folc. 
Pedro Homem de Mello.

Cuidando do ótimo atendimento no Hotel Recanto das Hortên-
sias, vemos o Bruno, a Monique, a Daniela e da direção o Sr. 
Diamantino T. Almeida. Nota Mil.
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“Casa de Portugal de Campinas” 
Comemorou 58 Anos com Roberto Leal 

O ultimo dia 19 de Março de 2.016, 
foi um dia muito especial para a co-
munidade Luso Brasileira de Campi-
nas. Foi o dia escolhido para recordar 
o sonho e a obra do jornalista Luso 
Ventura, que lançou a semente para 
fundação da entidade que neste dia 
comemorou seus 58 anos de funda-
ção. O presidente Sr. Adelino da Pon-
te acompanhado de sua esposa Sra. 
Idalina Gaspar da Ponte, bem como 
seus diretores, recepcionaram ami-
gos, convidados e  associados da en-
tidade. A diretora Rita Maria, foi nesta 
noite a responsável pelo cerimonial, 
agradeceu a presença de todos e em 
especial os visitantes ilustres e agra-
deceu as empresas que patrocinaram 
àquela noite. Foram elas: City Bar e 
City Tortas, Nico Paneteria, Sadia, 
Tanaka Atacado. Depois de servido o 
coquetel, os presentes se deliciaram 
com o saboroso jantar, composto de 
bacalhau, além de outras opções e 
saladas. A sobremesa foi distribuída 
com fatura, os sensacionais pastéis 
de nata, do City Bar. Foi chamado 
para fazer uso da palavra o Dr. Cam-
pos Filho representando presidente 
da Câmara de Campinas. Este de-
pois de saudar a todos falou sobre o 
abaixo assinado que esta sendo feito 
para que a TAP não retire os vôos de 

Campinas para Portugal. Salientou 
que, Campinas e região têm mais de 
3,5 milhões de habitantes, e disse do 
desconforto que será a ausência des-
tes vôos. Também fez uso da palavra 
o Cônsul Honorário de Portugal em 
Campinas, o Engenheiro João Serra, 
que saudou a todos e as autoridades 
presentes e falou sobre a fundação 
da entidade. O Presidente da entida-
de Sr. Adelino da Ponte, também sau-
dou a todos os presentes, agradeceu 
o trabalho de sua diretoria e o apoio 
cultural do sempre amigo Jose San-
tos do City Bar e do City Tortas. Foi 
reunida toda a diretoria da Casa de 
Portugal de Campinas, e cantado o 
“Parabéns a Você”, em comemoração 
aos 58 anos de fundação da entidade.  
A apresentação de Roberto Leal es-
teve a cargo do amigo e empresário 
J. Santos do City Bar.  Roberto Leal 
além dos seus sucessos mais conhe-
cidos como Arrebita Arrebita, Tiro 
Liro, Chora Carolina, Verde Vinho 
com todos acenando, a Festa, Meu 
Pai, Moreninha Linda, apresentou o 
seu mais novo sucesso lançado neste 
dia, integrante do seu mais recente 
trabalho, a musica “Malapas da Tia 
Anita”, e o “Hino das Padarias”. Foi 
mais um grande show do ídolo Rober-
to Leal na Cidade de Campinas. 

O Conselheiro da entidade Sr. Mario Martins (Euro Suite Hotel), a esposa Sra. 
Ana Maria M. Martins, a filha Ana Paula M. Martins, a Sra. Vera Mazoni, a Sra. 
Maria Lea Monteiro, a Sra. Silvia F. Lopes, o Sr. Jose Antonio a esposa Sra. 
Roseli Barbosa, o Sr. Roberto Antonio e a esposa Sra.  Sra. Maria Antonia.

O Presidente Sr. Adelino da Ponte a esposa Sra. Idalina Gaspar da Ponte, 
os filhos Artur e Fernando, as noras Andrea e Adriana, a neta Sara, a Sra. 
Zulmira de Jesus, a Sra. Neusa de Aquino e o casal amigo Marcio Duarte a 
esposa Monica e a filha Carminha.

Sr. Adelino da Ponte com os amigos, Sr Mario Martins, Sr. Amandino de Car-
valho a esposa Sra. Maria Antonieta, Sr. Abílio dos S. Lote a esposa Sra. Ma-
rina Sumiê, o Sr. Antonio do Nascimento e a esposa Sra. Marlene Carvalho.

O Presidente Sr. Adelino da Ponte, o Sr. Antonio Ferreira as pequenas Bian-
ca e Natalia, a Sra. Vanira Guardieri, e a Sra. Maria da Luz G. Martins.

Na mesa do City Bar e City Tortas vemos a Sra. Maria Isabel dos Santos 
Antonio, o filho Guilherme dos S. Antonio, a nora Maria Victoria Novack, 
o afilhado Gustavo Heleno e ainda a Sra. Laide Novack, a Sra. Ana Paula 
Henriques, e a Sra. Ana Barbara Morais.

Sr. Adelino da Ponte, o 2.o Secretario da Câmara Municipal de Campinas Sr. 
Campos Filho, e o Cônsul Honorário em Campinas Engenheiro João Serra.

O Presidente Sr. Adelino da Ponte a esposa Sra. Idalina Gaspar da Ponte e 
o Sr. Diamantino Mafra Cismeiro e a esposa Sra. Elza Paulino.

Roberto Leal com os responsáveis por sua nova ida a Campinas, o amigo 
J. Santos do City  Bar e City Tortas e o presidente Sr. Adelino da Ponte da 
Nico Paneteria.

Junto ao ídolo Roberto leal vemos o seu empresário Sr. Jose de Sá, o amigo 
J. Santos, o presidente Sr. Adelino da Ponte e o ex-presidente Sr. José Luiz 
do Nascimento.

Roberto Leal durante seu grande show. Sr. Jota Santos anunciando a entrada de Roberto Leal.   

Casa de Portugal de Campinas aniver 2016 com a legenda: Diretoria da entidade no instante do “Parabéns a Você”.

APOIARAM ESTE TRABALHO AS EMPRESAS ABAIXO:

(19) 3252-5296   (19) 3231-5308(19) 3232.3036 (19) 2511.5300 (19) 2511.5311 (19) 2512-0414   
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 27

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 28

JORNADA 37JORNADA 27

AVEIRO
JORNADA 25

COIMBRA
JORNADA 23

LISBOA
JORNADA 20

VILA REAL
JORNADA 22

VISEU
JORNADA 22

GUARDA
JORNADA 20

CASTELO BRANCO
JORNADA 17

LEIRIA
JORNADA 21

Benfica Vence BoaVista nos 
Descontos e Retoma LiDeRança
O Benfica retomou a liderança da I Liga de 

futebol, entregue provisoriamente desde sábado 
ao Sporting, com um triunfo ‘iniciados a ferros’ na 
casa do Boavista, por 1-0, com um gol do brasi-
leiro Jonas nos descontos.

Com o Estádio do Bessa a registra a maior 
enchente da temporada com 22.834 espectado-
res, o Boavista adiou até ao terceiro minuto dos 
descontos o caudal ofensivo dos bicampeões na-
cionais, que só respirariam de alívio com o gol de 
classe e frieza de Jonas.

O artilheiro-mor do Benfica e da I Liga, com 
29 gols, respondeu da melhor forma à ameaça 
do argentino Gonzalo Higuaín, que marcou dois 
gols na vitória do Nápoles frente ao Gênova e 
igualou Jonas na tabela dos melhores marcado-
res dos campeonatos da Europa.

O Benfica voltou à condição de líder, com 67 
pontos, mais dois do que o Sporting e seis do 
que o FC Porto, enquanto o Boavista, que bene-
ficiou da derrota da Acadêmica em casa com o 
Estoril-Praia, permanece no 16.º e antepenúltimo 
lugar.

Na Madeira, o Nacional deu continuidade ao 
bom momento que atravessa e venceu o Vitória 
de Guimarães, por 3-2, somando o quarto triunfo 
consecutivo na I Liga. O Vitória, por seu lado, não 
vence há sete jogos e averbou a terceira derrota 
seguida.

A formação vimaranense ainda esteve por 
duas vezes em vantagem, logo aos dois minutos, 
com um gol de Licá e, já depois de Rui Correia ter 
empatado, aos 14, por Henrique Dourado, aos 
45+2, na conversão de uma grande penalidade.

Mas o Nacional deu a volta ao marcador na 
segunda parte e sentenciou a partida com dois 
golos de Soares, aos 52 e aos 81 minutos. Com 

os três pontos conquistados, a formação insular, 
no 10.º lugar, passou a somar os mesmos 34 
pontos do Vitória (9.º).

Um gol de Pica nos descontos permitiu ao lan-
terna-vermelha Tondela empatar em casa com o 
Belenenses (2-2), numa partida em que esteve 
a perder por 2-0, e somar um ponto na difícil luta 
pela permanência no escalão principal.

Em Tondela, o Belenenses colocou-se em 
vantagem aos 11 minutos, por intermédio de 
Gonçalo Silva, e conseguiu aumentar a vanta-
gem aos 61, com um tento de Carlos Martins.

Mas, e em apenas 18 minutos, o Tondela ‘ar-
rancou a ferros’ um ponto ao Belenenses. Aos 72 
minutos reduziu por Nathan Junior, na conversão 
de uma grande penalidade, aos 72 minutos e 
depois Pica, de cabeça, empatou aos 90+1 mi-
nutos.

A lutar pela permanência, o Moreirense con-
quistou um precioso ponto no empate sem gols 
em casa do Paços de Ferreira, que ganhou redo-
brada importância após a derrota caseira da ‘afli-
ta’ Acadêmica, por 3-0, diante do Estoril-Praia.

O Paços de Ferreira, por sua vez, perdeu ter-
reno para o Rio Ave, sexto classificado e vitorio-
so na recepção ao Marítimo (1-0), mantendo o 
sétimo posto, com os mesmos 36 pontos do Es-
toril-Praia (8.º) e agora a três dos vila-condenses.

Primando pela eficácia, o Estoril-Praia venceu 
em casa da Acadêmica, por 3-0, e aproximou-se 
dos lugares de acesso às competições euro-
peias, enquanto a ‘briosa’, no 17.º lugar, com 23 
pontos, continua em zona de desclassificação.

Ao intervalo, a equipe ‘canarinha’ vencia por 
2-0, com gols de Mattheus, aos 21 minutos, e de 
Gerso, aos 26. No segundo tempo, o brasileiro 
bisou aos 55 minutos e fixou o resultado final.
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Luís Filipe Vieira ocupa o 
43.º lugar da lista dos mais 
poderosos de Portugal, um 
ranking levado a cabo pelo 
“Jornal de Negócios” que pelo 
sexto ano consecutivo faz um 
retrato do poder empresarial, 
económico e político do país.

O presidente do Benfi-
ca sobe duas posições face 
à lista de 2014, uma subida 
justificada pela publicação da 
Cofina com vários factores. 
“Dois campeonatos seguidos 
vencidos pelo Benfica volta-
ram a transportar o clube para 
o tempo glorioso do passado. 
Mesmo profundamente afeta-
do pela quebra do BES, com 
o fim do patrocínio da PT/Meo 
e com uma dívida nutrida, o 
Benfica parece ter encontra-
do algumas soluções para 
contornar os seus problemas 
e cimentar este crescimen-
to desportivo. Vai apostar na 
academia, não gastando tan-
to em reforços. Recebeu um 
forte impulso com o patrocínio 
da Emirates. E vê a Benfica 
TV (BTV) implantar-se”, pode 
ler-se no artigo publicado esta 
segunda-feira.

Aos 66 anos, Vieira conti-
nua a sua atividade empresa-
rial, sobretudo no imobiliário 
que o tem ligado a nomes 
como José Guilherme ou An-
tónio Salvador, presidente do 
Sp. Braga e com fortes inves-

Jorge Jesus: “Queremos estar 
ao nível do rival na Supertaça”

Jorge Jesus referiu este 
domingo que a equipe tem 
de trabalhar para chegar à 
Supertaça com o Benfica em 
condições de vencer. O trei-
nador não quis desculpar-se 
com o calendário apertado, 
embora reconheça que que-
ria mais particulares de pre-
paração.

“Temos que ter tempo. 
Gostava de ter feito mais 
jogos, claro, mas o calendá-
rio é assim e por isso temos 
que procurar neste espaço 
que a equipe consiga cres-
cer mais rápido, para dia 9, a 
sério, estarmos ao nível para 
disputar a Supertaça com o 
nosso rival”, comentou em 
conferência de imprensa.

Jesus afirmou também 
que ainda não tem um onze 
definido para esse jogo, até 
porque não tem todos os 
jogadores à sua disposição 
neste momento: “A pré-tem-
porada é para preparar a 
equipe na competição a sé-

FC Porto tem jogadores em 
Seleções de oito Países diferentes

Uma verdadeira panóplia 
de nacionalidades. É assim 
que o plantel do FC Porto 
pode ser descrito. Ora veja-
mos: os ‘dragões’ colocam 
jogadores em onze sele-
ções de oito países diferen-
tes. Entre as duas equipes, 
os ‘azuis e brancos’ vão 
emprestar nos próximos 10 

dias, 20 jogadores a 11 se-
leções: Portugal (AA, sub-
21, Olímpicos e sub-20), 
Espanha, México, Uruguai, 
Coreia do Sul, Mali, Argélia 
e Camarões. Desta forma, o 
FC Porto faz-se representar 
em quase todos os continen-
tes, à exceção da Oceania e 
da Antártica.

rio. Não há uma 
ideia definida. 
Há jogadores 
em Lisboa, 
além dos lesio-
nados há tam-
bém o Bryan 
Ruiz. Vamos 
trabalhando até 
dia 9 e os que 
forem titulares 
nesse jogo não 
significa que 
sejam a equi-
pe para o resto 
da temporada. 
Quero um plan-

tel equilibrado em que todos 
possam ser opção”.

Além dos reforços, tam-
bém o treinador é novo no 
Sporting e por isso a adap-
tação da equipe requer pa-
ciência. Esse parece ser o 
desejo de Jesus, ao invés de 
mais reforços para o plantel.

“Precisamos de ter tem-
po para que os jogadores 
possam assimilar tudo aqui-
lo que eu pretendo passar. 
Neste período de tempo a 
equipa demonstrou alguns 
progressos e ainda há duas 
semanas para desenvolver 
um trabalho com qualidade. 
As contratações? Estamos 
contentes com os jogadores 
que temos. Como é óbvio 
não vou falar em jogadores 
dos quais se fala em Portu-
gal, senão falava todos os 
dias. Ficava mais contente 
se tivesse aqui o Ewerton e 
o William, isso sim. Mas te-
nho de trabalhar com os que 
estão”, concluiu.

“O Estilo do Presidente do 
Sporting não dignifica o Clube”

Uma das antigas glórias do 
Benfica, José Augusto, em de-
clarações à Rádio Renascen-
ça, não poupou nas críticas ao 
atual presidente do Sporting. 
Para o antigo jogador, Bruno 
de Carvalho não dignifica as 
cores verdes e brancas.

“O presidente do Sporting 
tem adotado um estilo que não 
dignifica aquela presidência, 
que teve homens extraordi-
nários que souberam sempre 
lidar com a rivalidade entre os 
clubes” , afirmou José Augusto, 
dando o exemplo de João Ro-
cha que, para si, foi o “melhor 
presidente do Sporting”.

Para o antigo magriço, Bru-
no de Carvalho não sabe lidar 
com a rivalidade que existe 

entre Sporting e Benfica e 
isso é penalizado para o clu-
be de Alvalade.

‘Dragões’ marcam presen-
ça em quase todos os conti-
nentes

timentos no Brasil. “Pelo meio 
ainda tem garantido o apoio 
do sector político, porque ne-
nhum deputado de qualquer 
partido evitar surgir em ações 
de ‘benfiquismo’”, precisa o 
“Negócios”.  

Na lista de “inimigos” do 
presidente do Benfica, o jornal 
coloca os nomes de Bruno de 
Carvalho, Jorge Jesus, Pinto 
da Costa, Joaquim Oliveira, 
Pedro Proença, Mário Dias e 
Bagão Félix. Jorge Mendes, 
Nélio Lucas/Doyen, Luís Du-
que, António Salvador e Fer-
nando Gomes surgem como 
“aliados”, ao passo que Ricar-
do Salgado, António Mexia, 
Domingos Soares Oliveira, 
Rui Gomes da Silva e Joa-
quim Raposo figuram entre os 
“amigos”.

Jonas passa Ronaldo e iguala 
Higuaín na corrida à Bota de Ouro

Brasileiro lidera a lista de 
melhor atacante dos campeo-
natos europeus com os mes-
mos tentos de Higuaín.

Jonas voltou a carimbar 
a vitória do Benfica diante do 
Boavista por 1-0. O atacante 
brasileiro vive momentos feli-
zes já que, depois da convoca-
ção para a Seleção brasileira, 
fez questão de garantir que o 
Benfica volta ao lugar que ha-
via perdido depois da vitória do 
Sporting. O brasileiro somou o 
seu 29.º gol com a camisa do 
Benfica na I Liga e, além de ter 
aumentado a distância para os 
rivais na luta pelo título de me-
lhor atacante do campeonato 

luso, ainda voltou a recolocar 
o seu nome no topo dos con-
correntes à Chuteira de Ouro.

Higuaín marcou dois gols 
na vitória do Nápoles por 3-1 
sobre o Gênova e tinha-se 
adiantado na corrida ao premio 
individual, mas o gol de Jonas 
ao cair do pano teve o condão 
de colocá-lo ao mesmo nível 
do internacional argentino.

Cristiano Ronaldo soma 
28, depois de também ter 
marcado no domingo (ainda 
falhou uma grande penali-
dade) e mais a baixo está 
Ibrahimovic com menos um 
gol nas provas internas, dá 
conta A Imprensa

O menino que está a impressionar 
tudo e todos na Inglaterra

Marcus Rashford. Um nome 
que certamente terá de ser re-
gistrado e que ainda dará muito 
que falar. Este jovem tem sido um 
autêntico fenômeno por terras de 
Sua Majestade. Estreou-se no 
Manchester United no encontro 
frente ao Midtjylland, para a Liga 
Europa, logo com dois gols.

Já na Premier League também 
não fez por menos. Na sua es-
treia no campeonato também fez 
o gosto ao pé e… logo frente ao 
Arsenal. O atacante tem sido uma 
verdadeira dor de cabeça para os 
zagueiros adversários e isso comprovou-se (mais uma vez) no jogo 
dérbi deste domingo que opôs as duas equipes de Manchester.

O United venceu o City com um gol do próprio Rashford, que 
acabou por fazer história. Aos 18 anos e 141 dias, o inglês tornou-se 
jogador mais jovem a marcar nos dérbis da cidade de Manchester.

Revelado o Milionário Salário 
de Sepp Blatter na FIFA

Num ano em que apre-
sentou prejuízo, pela primei-
ra vez desde 2012, a FIFA 
decidiu divulgar o salário do 
seu antigo presidente.

Depois de meses muito 
conturbados, Sepp Blatter 
deixou em definitivo a lide-
rança da FIFA e esta sex-
ta-feira viu o seu salário ser 
divulgado pelo organismo. 
Com prejuízos de 108 mi-
lhões, algo que já acontecia 
desde 2012, o suíço recebeu 
uns impressionantes 3,3 mi-
lhões de euros.

De acordo com o próprio 
organismo, o resultado ne-
gativo verificado em 2015 
deve-se em grande parte a 
circunstâncias não previs-
ta, sendo que apenas com 
questões legais foram des-
pendidos 54,5 milhões de 
euros.

Relembre-se que o or-
ganismo entrou no ano com 

1.022 milhões de euros aca-
bando por gastar 1.130 mi-
lhões de euros. 

Por fim, de referir que Blat-
ter deixou o comando do or-
ganismo que tutela o futebol 
mundial depois de ter visto 
o seu nome envolvido numa 
investigação judicial onde era 
implicado num esquema de 
corrupção

A Federação Belga de Fute-
bol cancelou o treino da sua se-
leção, que tem jogo agendado 
para 29 de março com Portugal, 
em Bruxelas, na sequência das 
explosões verificadas na capital 
do país.

“Os nossos pensamentos 
estão com as vítimas. O futebol 
hoje não é importante. O treino 
foi cancelado”, comunicou a fe-
deração belga na sua conta na 
rede social do Twitter.

Também a Federação Por-
tuguesa de Futebol (FPF) in-
formou, numa nota enviada à 
agência Lusa, estar “em con-
tacto com a (...) congénere bel-
ga e as autoridades portugue-
sas, belgas e internacionais”, 
na sequência das explosões 
em Bruxelas, a uma semana 
do ‘particular’.

As seleções da Bélgica e de 
Portugal defrontam-se a 29 de 
março, no estádio Rei Balduíno, 
em Bruxelas, em jogo de prepa-
ração para o Campeonato da 
Europa de futebol, em França.

Pelo menos 21 pessoas mor-
reram nas explosões em Bruxe-
las, de acordo com um balanço 
provisório dos bombeiros locais 
à agência noticiosa France 
Presse (AFP).

Federação Belga de Futebol 
cancela treino devido aos atentados

As explosões registadas, em 
Bruxelas, no aeroporto interna-
cional e numa estação de me-
trô, causaram pelo menos 21 
mortos, indicou um porta-voz 
dos bombeiros da capital belga, 
pouco antes das 11:00 (10:00 
em Lisboa).

No aeroporto de Zaventem 
foram contados “11 mortos” e 
“uma dezena” na estação de 
metropolitano de Maalbeek, 
“onde se registrou uma explo-
são muito forte”, disse a mes-
ma fonte.

“A maioria dos feridos foram 
retirada dos locais, mas a si-
tuação é ainda muito caótica”, 
referiu.

Fontes do ‘belgocontrol’, o 
organismo que regula a nave-
gação aérea civil na Bélgica e 
Luxemburgo, informaram que 
o aeroporto foi encerrado e a 
maioria dos voos desviados 
para outros aeroportos da re-
gião.

Foi também encerrado o trá-
fico ferroviário com ligação às 
instalações aeroportuárias.

Pela rede social Twitter, a 
empresa gestora do aeroporto 
de Bruxelas informou que todos 
os voos foram cancelados e que 
o edifício está a ser evacuado.

Luís Filipe Vieira na lista dos 
mais poderosos do país
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Baile de aniversário de 56 anos do C.P.n.

Bela foto, no 
Baile de Gala, 
de 56 anos 
do C. P. N. do 
Ingá. O presi-
dente, Dr. Fer-
nando Guedes, 
esposa Dr.ª 
Rosa Guedes, 
o casal, Dr. 
Carlos Bartha 
e esposa, Zenir 
de Melo  e duas 
componentes 
do R. F. Luís de 
Camões

Durante o evento 
festivo, o presi-
dente do C. P. N. 
e Consul Hono-
rário de Portugal 
em Niterói, Dr. 
Fernando Guedes 
e esposa Dr.ª 
Rosa Guedes, Dr. 
Abel Morgado e 
esposa, Deise, 
Carlos Bartha, e 
um casal de ilus-
tre convidados

Durante a noite comemorativa do C. P. N., as senhoras foram 
homenageadas com flores e um diploma em homenagem ao 
dia das mulheres

Representantes do Rancho Folclórico Luís  de Camões com 
as Bandeiras de Portugal, Brasil e do Rancho Folclórico

Niterói continua em festa 
com as comemorações dos 56 
anos do Clube Português, e no 
último dia 12 de março, sábado, 
realizou o seu já tradicional baile 
de aniversário, onde várias ho-
menagens às autoridades que 
estiveram presentes foram pres-
tadas, entre elas,entrega de ro-
sas as senhoras, de certficados 
e diplomas,do clube português 
de Niterói.

Associados e amigos reuni-
ram-se para passar uma linda 
noite, onde um delicioso jantar foi 
servido aos presentes, além de 
um bom vinho português.

Na ocasião, o C.P.N do Ingá  
recebeu a visita de vários pre-
sidentes e entidades de outras 
instituições para parabenizar o 
aniversariante

A animação ficou a cargo da 
excelente e famosa Orquestra 
Tupy que, mais uma vez, reali-

.

zou uma belíssima apresenta-
ção. E o cantor romântico Mário 
Simões com um repertório da 
melhor qualidade e bom gosto, 
colocando os casais que es-
tavam presentes para mostrar 
suas qualidades de bons dança-
rinos. Mais uma vez, a diretoria 
do Clube Português de Niterói do 
Ingá, comandada pelo Presiden-
te Dr. Fernando Guedes mostrou 
toda sua competência na realiza-
ção de suas festas, muita gente 
importante da comunidade luso
-brasileira de Niterói esteve pre-
sente, além de diretores e con-
vidados do Clube, como sempre 
prestigiando as festas que o clu-
be português realiza. Na oportu-
nidade o presidente convidou a 
todos para o tradicional corte do 
bolo festivo de 56 anos da fun-
dação do Clube Português de 
Niterói, onde diretores e associa-

dos juntos numa linda confrater-
nização, onde brindaram mais 
um ano de sucesso do Clube. O 
nosso Jornal Portugal em Foco 

esteve presente e traz alguns 
momentos marcantes desta lin-
da noite da família luso-brasileira 
de Niterói.

Momento do tradicional brinde festivo, diante do bolo de 56º 
aniversário do C. P. N com o presidente, diretores e convida-
dos

O presi-
dente Dr. 
Fernando 
Guedes e 
o vice, An-
selmo Dias, 
quando da-
vam inicio à 
Solenidade 
do 56º ani-
versário do 
Clube

A simpática 
senhora Lau-
ra Cerveira, 
foi homena-
geada com 
um vaso de 
orquídeas, 
ao lado do 
seu esposo, 
comendador 
Orlando Cer-
veira

Panorâmica do 
salão, total-

mente lotado 
para esta festa 
tão significati-
va para o Clu-
be Português 
de Niterói, no 
momento da 

valsa ao som 
da Orquestra 

Tupy 

O cantor 
Mário 

Simões 
em sua 

belíssima 
apresen-

tação, em 
homena-
gem aos 

56 anos do 
C. P. N.

Festejando 
os 56 anos 
de vida do C. 
P. N. o casal, 
Adelia Call, 
vice-presi-
dente de es-
portes, Fidel 
Call, vice-pre-
sidente de 
patrimônio  

Sr. Fran-
cisco e 
esposa 
grande 
divulgador 
do Rancho 
Folclórico 
Luís Vaz 
de Ca-
mões

Grande representação da Casa Unidos de Portugal, o novo presi-
dente Humberto Mendonça, Jose Manuel Mendonça, Presidente 
do Conselho, Renato (ex-Presiente), Rogério Framlhes, Trajano, 
Coronel Linhares todos acompanhados de suas esposas  

O Presidente Dr. 
Fernando Guedes, 
esposa Dr.ª Rosa 
Guedes, represen-
tante da diretoria, 
Adenir Antunes, 
Relações Públi-
cas, Comendador 
Orlando Cerveira, 
Presidente do Con-
selho Deliberativo, 
esposa Laura Cer-
veira, Conselheiro 
Carlos Alberto e 
esposa

Mestre Bru-
no, Maestro 
da Big Banda 
Tupy, pre-
sidente Dr. 
Fernando 
Guedes, 
Comenda-
dor Orlando 
Cerveira, e o 
Diretor Social 
Anselmo 
Dias

Presidente Dr. Fernando Guedes, ladeado por seu vice-presi-
dente Financeiro, Carlos Bartha, Vice de Divulgação D. Zenir 
de Mello, Vice Presidente e Social, Anselmo Dias e esposa

Em outro registro da noite festiva, a diretora, Adélia Call, a 1º 
dama, D. Rosa Guedes, o vice-presidente, médico João Afon-
so e família e o presidente Dr. Fernando Guedes   

Presidente Dr. Fernando Guedes e representantes da fortale-
za de Santa Cruz, Coronel Simão e esposa, Dr. Liberato Pinto, 
Neltur e amigos
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O prefeito das 
enchentes

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

www.facebook.com/Teresa Bergher

Não é por 
obra do Espíri-
to Santo. Nem 
culpa de São 
Pedro. A cada 
chuvisco a ci-
dade do Rio de 
Janeiro enche. 
E o culpado pe-
las frequentes 
enchentes é o prefeito Eduardo Paes, que só 
pensa nas Olimpíadas e se esquece da manu-
tenção da cidade. No ano passado, numa ca-
netada irresponsável, o prefeito decepou as 
verbas de prevenção às chuvas e só executou 
a metade do orçamento desta ação tão impor-
tante para a cidade. O resultado foi catastrófico.

As prioridades do prefeito passam longe das 
prioridades do cidadão.

Na semana passada, o povo carioca ouviu 
perplexo, nas gravações autorizadas pela jus-
tiça, o prefeito se colocar como soldado do ex
-presidente Lula, se prestando a bajulações de 
alcova. Eduardo Paes, além de preconceituoso 
com os menos favorecidos, criticou cidades vi-
zinhas, criando um constrangimento para todos 
os moradores do Rio.

Além disso, parece que O prefeito  também 
resolveu discriminar os moradores da zona sul, 
considerando que transformou sua vida num 
verdeiro inferno em dias de chuva. As pessoas 
ficam horas e horas presas nos alagamentos. 
Até o Aterro do Flamengo virou uma lagoa, o 
que nunca ocorreu em outros governos. Basta-
va o prefeito ter a responsabilidade de cobrar e 
mandar limpar ralos,  bueiros e galerias. Tam-
bém pergunto: por onde andam os administra-
dores regionais e o subprefeito da zona sul? 
Possivelmente eles não têm autoridade nem 
para mandar limpar bueiros! Uma lástima!!!

Mas outubro teremos eleições municipais e 
o eleitor não vai se esquecer que eduardo paes 
deixou a cidade ao Deus dará. As urnas vão fa-
zer justiça.
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O novo 
Presidente, 
Humberto 
Mendonça, 
no dia da 
sua posse 
com seu 
irmão, José 
Mendonça, 
Jaime, ex
-presidente 
da Casa 
Unidos de 
Portugal 
e demais 
amigos

nova diretoria da Casa Unidos de PortUgal alCântara
Um domingo de fes-

ta para diretores, as-
sociados e amigos da 
Casa Unidos de Portu-
gal de Alcântara, com 
a realização do almo-
ço festivo de posse da 
nova diretoria que terá 
como novo Presiden-
te, Humberto Mendon-
ça, que agora estará 
à frente do destino do 
clube. Mendonça já 
faz parte do convívio, 
há muitos anos, ao 
lado do seu irmão José 
Mendonça – Presiden-
te do Conselho.

Foi um dia muito 
Num close, José Mendonça – Presidente do Conselho, 
Humberto Mendonça – Presidente Administrativo e o ra-
dialista Araújo Borges

Gente muito 
boa esteve 

presente, em 
Alcântara, para 
abraçar o novo 

Presidente, 
Humberto Men-
donça e o José 
Mendonça, os 

amigos Selma, 
Carlos, Ernane, 
Jussara, Cléia, 
Dedé, Renato, 
Luciana, San-

dra, Reginaldo, 
Cristina, Paulo 

e Centerrello

especial para todos os 
presentes. Logo a se-
guir a apresentação foi 
oferecido um delicioso 
almoço com bacalhau 
à portuguesa, bacalhau 
frito, arroz de bacalhau, 
arroz de brócolis, sala-
das variadas, frango 
assado e batata frita. A 
animação musical ficou 
com o Conjunto Cláu-
dio Santos.

O Jornal Portugal 
em Foco parabeniza o 
novo Presidente, Hum-
berto Mendonça e toda 
a diretoria da Casa Uni-
dos de Portugal de Al-
cântara. Que festa ma-
ravilhosa!.

Panorâmica 
do bufê da 
Casa Unidos 
de Portugal 
de Alcântara, 
o ex-presiden-
te José Car-
los, sempre 
colaborando 
assim como o 
Departamento 
Feminino

José Faria, 
Maria Augus-

ta de visita 
ao Rio de 

Janeiro, Edu-
ardo Oliveira 

e Joaquina 
Oliveira, no 

C.U.P.

O Presidente 
do Conselho, 

José Mendonça 
e o Presidente 

Administrati-
vo, Humberto 
Mendonça, já 

empossado 
com o diretor 
o Sr. Antônio, 

do Restaurante 
do Cafubá com 
seus familiares, 

amigos

O Presidente José Mendonça, o casal de amigos Sueli e 
Abílio num close especial

Quem esteve 
presente, em 
Alcântara, foi o 
Anselmo Dias 
– Presidente 
do Centro das 
Comunidades 
Luso-brasileiras. 
Na foto com o 
Presidente da 
C.U.P., Humberto 
Mendonça, o 
Adenir Antunes e 
o Ademir Antu-
nes, o Presidente 
do Conselho, 
José Mendonça e 
demais amigos
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Maneca

mário SimõeS, caNta a 
muSica, 24 roSaS 

e diStribui floreS

Um lindo momento da Festa, domingo passado, 
na Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, 
como vemos no belo Cenário fotográfico, Vandi-
nha,  passando as mãos do Cantor: Mario Simões, 
flores para serem distribuídas pelas senhoras pre-
sentes, quando cantava a musica, 24 Rosas.  Ain-
da no visual, do amigo Eduardo, sempre preocu-
pado em fazer o melhor. Mario Simões, parabéns 
pela linda tarde que proporcionou a todos.  Para-
benizo sua Esposa, Dona Maria. sempre atenta a 
recepcionar os presentes

Recordar é viver! Numa referência toda 
especial destaco o empresário, Antônio 
Lopes – diretor do restaurante, Caran-
guejo, curtindo o show do Roberto Leal, 
em Passa Quatro – MG com sua esposa 
Cristina Lopes, seus sogros Alcino e dona 
Lilian, ainda dona Lurdes e Sr. Antônio e 
dona Zulair e o amigo Manuel e amigas. 
Um dia inesquecível para a família Lopes

Domingo passado, o cantor romântico Mário 
Simões lançou mais um “CD” com uma lin-
da festa (almoço dançante). Como vemos na 
foto um belo grupo de empresários de Niterói 
e diretores do Clube C. P. N. do Ingá presente 
a mais este acontecimento.
Uma linda mesa Onde vemos Dr. Fernan-
do Guedes Presidente, do C. P. N. e Consul 
honorário de Niteroi sua senhora, Dr.ª Rosa 
Guedes, diretores, Sr. Carlos Bartha e senho-
ra, dona Zenir de Mello, à frente, o comen-
dador Orlando Cerveira e mais amigos. Apro-
veito para agradecer ao amigo comendador, 
Sr. Orlando pelo nobre gesto com dona Idália 
nas Bodas de Ouro do casal, Dr.ª Adelaide 
Brandão e Sr. Abilio Brandão, para todo o 
grupo minhas considerações e muita saúde 

Sábado passado ( 19 / 03 / 2016 ) Noite inesque-
cível, no Windsor Hotel na Barra da Tijuca, onde o 
amigo Casal, Dr.ª  Adelaide e Sr. Abílio  Brandão, 
receberam muitos amigos para participar da gran-
de noite comemorativa aos 50 anos de felicidade. 
Como vemos na foto, a demonstração de amor, 
Elegância e muita alegria, passada a todos os  pre-
sentes.  Agradeço o convite e a  consideração pela 
minha família, com o desejo de muitos Anos  e muita 
saúde, Extensivo a toda a família, são  meus votos, 
e de toda equipe, do Jornal Portugal em Foco. 

Domingo passado, a Casa Vila da Feira e Terras de Santa Maria, estava florida, cheia de gente bonita, onde 
o Cantor Romântico: Mario Simões  lançou mais um CD. para mostrar sua arte, nas Terras do Brasil. Neste 
grande dia, a presença de um casal de Coimbra que, pela primeira vez, vem ao Rio de Janeiro, e segundo 
eles, extavam adorando. Como vemos no lindo cenário fotográfico, à direita, Comendador, Afonso Bernar-
do Fernandes, sua Senhora, Dona Florbela, Dona Idália com uma amiga, a seguir o visitante, Sr. Antônio 
Dinis, Escritor e Cantor dos lindos fados de Coimbra, que tem a seu lado, a grande fadista,  Maria Alcina. 
Na sequência, Dr. Carlos Páscoa, nosso Deputado na Assembléia da República Portuguesa, que muito tem 
trabalhado pela emigração, a seu lado, Dr.ª Maria do Rosário Pinheiro, que está no Brasil a passeio e a tra-
balho. Parabenizo  nossa gente de cá, que engrandece a  Sociedade Luso-Brasileira e parabéns ao casal 
de Coimbra, que tive o maior prazer em conhecer.  Parabéns também por terem visitado uma Casa Regional 
Portuguesa

Show do roberto
 leal em 

PaSSa Quatro

bodaS de ouro, 
deStaQue da SemaNa

amigoS PreStigiaNdo a feSta do  caNtor româNtico: mario SimõeS

abraçoS aoS meuS amigoS do clube PortugueS de Niterói
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

CURA.
A VERDADEIRA FONTE DA CURA È O “SOL INTERIOR”

QUE SE IRRADIA  ATRAVÉS DO NOSSO CORPO
COM SUAS QUALIDADES DE AMOR E SÍNTESE

ELEVANDO NOSSAS VIBRAÇÕES E DE TODO O AMBIENTE
QUE NOS CIRCUNDA.

SOU UM CANAL PARA  A ENERGIA  DO UNIVERSO.
EU PERMITO QUE A ENERGIA DE CURA DE MINHA  ALMA

FLUA  ATRAVÉS DE MIM.

Show de coNcertiNaS, com oS 
caçadoreS No arouca A comunidade está mais pobre, subiu ao céu

O nosso querido Antonio Moreira(cofico)
á sua esposa filhos noras netos e demais fami-
liares, os sentimentos  da família “Portugal em 
Foco”
 

amigo!
Você meu amigo de fé meu irmão camarada
Amigo de tantos caminhos de tanta jornada.
Cabeça de homem, mas um coração de menino.
Aquele que está  ao meu lado, em qualquer ca-
minhada.
 
Lembro-me de todas as lutas  meu bom compa-
nheiro.
Você tantas vezes provou que é um grande 
guerreiro.
O seu coração  é uma casa de portas abertas,
Amigo, você  é o mais certo das horas incertas.
Às vezes em certos momentos difíceis da vida
Em que precisamos  de alguém pra ajudar na 
saída.
A sua palavra de força de fé e de carinho
Dá-me a certeza de que eu nunca estive sozi-
nho.
Você meu amigo de fé, meu irmão camarada
Sorriso e abraço festivo da minha chegada
Você que me diz as verdades em frases abertas
Amigo, você  é o mais certo das horas incertas
Não preciso nem dizer tudo isto que eu digo
Mas é muito bom saber
Que você é meu  pai e meu amigo amigo!
 

O senhor Antonio foi assim , 
um pai, um amigo

Amigo de seu amigo.
Os mensageiros de luz o envolvem 

em harmonia e paz

a comunidade 
Portuguesa 
está triste

Na linda festa do batizado da Beatriz, netinha da Fernan-
da e Toninho Serapico,  aconteceu um show de concerti-
nas  com os amigos, Adão Ribeiro,Batista,  Salazar,  João 
Martins,Alberto,Antonio,Alfredo, o fadista e folclorista Ca-
milo Leitão,  cantando o hino dos caçadores. Jesus de 
Nazaré que os abençoe

o charme e elegâNcia 
do SorriSo femiNiNo.

Estas belas e distintas meninas,  que quando jun-
tas  sorriem de felicidade e muito carinho, eu e mi-
nha querida amiga  de muitos anos, Alice Marques, 
esposa do maior mestre de cerimônias, Antônio 
Marques, curtindo o evento do lançamento do livro, 
Maria Alcina, A Força Infinita do Fado.

Deste cantinho da 
saudade, relembro de 
uma amizade infinita, 
da nossa saudosa 
Benvinda Maria e a 
nossa querida Neuza 
Amaral, artista global, 
e grande amiga da 
nossa comunidade. 
Há muito não tenho 
noticias da querida 
Neuza, mas o conse-
lho animador, que D. Benvinda  manda lá do céu, e... 
nada temas. Manda lá para cima, que Deus manda cá 
para baixo. Na foto; as amigas inseparáveis D. Benvin-
da e Neuza Amaral. Muitas bençãos

SuceSSo total, o almoço daS 
quiNtaS feiraS No arouca!

Na quinta frei-
ra passada, no 
Arouca, o famo-
so almoço, com 
o salão super-
lotado. o “chef”. 
da melhor 
g a s t r o n o m i a 
portuguesa, o 
presidente Fer-
nando Soares 
e sua diretoria, 
caprichando no 

cardápio. Na foto: num papo informal, o querido 
empresário, Dr. Licínio Bastos , com o presidente 
do Clube Recreativo  Português de Jacarepaguá, 
Olivério Carvalho.

coNcurSo doS melhoreS 
daNçariNoS  No arouca.

É gratificante  
encontrar  no 
Arouca, casais 
muito felizes e 
apaixonados, 
extravasando 
alegria e felici-
dade, dançan-
do alegremen-
te as voltas do 
vira. Na foto; 
o casal Rosa 
e Antônio Pi-
nho, dono do 
supermercado 
Guanabara, e o casal, muito querido, Glória e Luís 
Augusto, do supermercado Super Prix. Casais mui-
to elegantes na dança portuguesa. Abraços fadistas

família admirável

Admirando esta linda foto, fico muito feliz  de contar 
com a amizade sincera  de pessoas tão queridas. Na 
foto; o casal nota mil, Marlene e Claudio Ribeiro, ex
-presidente do Arouca, seu filho, vice-presidente do 
Arouca e sua esposa Marcela e o seu tesouro maior, o 
netinho Luquinha, muitas bênçãos.

caNtiNho da Saudade.

PeNSameNto da SemaNa
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Semana Santa no ViSeu e Show do Ruizinho de PenacoVa

Explosão de 
alegria no Viseu, 
em primeiro 
plano a pri-
meira-dama 
Luciane Martins, 
Felipe Mendes, 
diretor Raul, 
esposa Camila 
e uma amiga, 
Marcia Morga-
do, Presidente 
Flávio Martins, o 
vice-presidente 
Alcídio Morgado 
e demais dire-
tores

Num close 
especial 

no conví-
vio social 

visiense, o 
empresário 

Belmiro 
Loureiro 

com a 
esposa, 

filha e neta 
curtindo o 

show do 
Ruizinho 
de Pena-

cova

Para celebrar a Se-
mana Santa, marcando 
um encontro com as 
lições de Deus e vos-
so amado filho, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, a 

Casa de Viseu convidou 
associados, amigos e 
seus familiares para um 
dia de fraternidade e in-
tensa troca de amizades 
e cumprimentos.

As cerimônias reli-
giosas da Páscoa foram 
realizadas na Sede So-
cial, com missa de Pás-
coa, o Beija Cruz em se-
guida procissão.

Num voto de fé, to-
dos os presentes bei-
jaram a Cruz de Cristo, 
terminadas as cerimô-
nias religiosas do Bei-
ja-Cruz, seguiu-se à 
distribuição em todas 
as mesas, de pão de ló 
e sem falar no delicioso 
Vinho do Porto.

Almoço com pratos 
diversos, com destaque 
para o arroz de coelho, 
arroz de bacalhau, como 
opções escolheram este 
tradicional prato portu-
guês na altura da Pás-
coa acharam delicioso. 
Sucesso à parte foi à 
exibição e apresentação 
do Ruizinho Manuel Car-
doso e o Conjunto Lisboa 
Rio Show.

Foi um grande evento 
típico que mereceu parti-
cipação de todos pela 
beleza do convívio entre 
portugueses e brasileiros 

pela mensagem religiosa 
que é levada através dos 
atos e ritos católicos ce-
lebrados na Sede Social 
da Casa de Viseu.

A família Morgado e amigos quando brindavam o aniversário do chefão Alcídio Morgado 
que estreou nova idade no domingo passado

Ruizinho de 
Penacova 
quando 
tocava ao 
lado da 
mesa dos 
amigos: o 
ex-presi-
dente Antô-
nio Lopes 
-, Alcídio 
Machado 
e esposa 
Judite e um 
casal de 
amigos

O Presi-
dente do 
Conselho 
da Casa de 
Viseu Antô-
nio Car-
dão com 
familiares 
no domingo 
visiense

Felipe
Mendes 
diretor 
do Jornal 
Portugal em 
Foco, quan-
do compri-
mentava 
seu amigo 
o aniversa-
riante do 
dia Alcidio 
Morgado
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Leila Monassa 

GaRoUPa assada No FoRNo
• 2 postas de garoupa • Meio pimento ver-
melho cortado em tirinhas  • 250g de toma-
tes maduros cortados em rodelas • 1 cebola 
cortada em rodelas meia-lua • 2 dentes de 
alho picados • 500g de batata cortada em 
rodelas grossas • 100 ml de azeite • 100 
ml de vinho branco •  Raminhos de salsa • 
Pimenta • Louro em pó • Sal 

Tempere as postas de garoupa de ambos 
os lados com sal e pimenta.
Numa travessa de ir ao forno, coloque 
no fundo metade da cebola, metade do 
tomate, metade do pimento, metade dos 
alhos, tempere com louro em pó, espalhe 
as batatas e tempere com um pouco de 
sal. Coloque o peixe por cima das batatas 
e cubra com a restante cebola, tomate, pi-
mento e alho.
Regue tudo com vinho branco, tempere 
com louro em pó e por fim regue tudo com 
o azeite.
Leve ao forno pré-aquecido nos 170º du-
rante 1 hora.
Depois de tudo assado, decore com rami-
nhos de salsa e acompanhe com legumes 
cozidos.

A culinária portuguesa, ainda que esteja 
restrita a um espaço geográfico relativa-
mente pequeno, mostra influências atlânti-
cas e também mediterrânicas (incluindo-se 
na chamada “dieta mediterrânica”), como é 
visível na quantidade de peixe consumida 
tradicionalmente. Muito mudou desde que 
Estrabão se referiu aos Lusitanos como um 
povo que se alimentava de bolotas. A base 
da gastronomia mediterrânica, assente na 
trilogia do pão, vinho e azeite, repete-se 
em todo o território nacional, acrescentan-
do-se-lhe os produtos hortícolas, como em 
variadas sopas, e os frutos frescos. A car-
ne e as vísceras, principalmente de porco, 
compõem também um conjunto de pratos 
e petiscos regionais, onde sobressaem os 
presuntos e os enchidos. Com o advento 
das descobertas marítimas, a culinária por-
tuguesa rapidamente integrou o uso, por 
vezes quase excessivo, de especiarias e 
do açúcar, além de outros produtos, como 
o feijão e a batata, que foram adoptados 
como produtos essenciais. Note-se que a 
variedade de pratos regionais se verifica 
mesmo em áreas restritas. Duas cidades 
vizinhas podem apresentar, sob o mesmo 
nome, pratos que podem diferir bastante 
na forma de confecção, ainda que parti-
lhem a mesma receita de base. As gene-
ralizações nem sempre estão corretas: as 
diversas culinárias regionais variam muito 
na mesma região. (fonte Wikipédia)   

aRoUca BaRRa cLUBE
av. das américas, 2300 a –Barra – tel.:- 3325-3366
ABRIL – 2 – Sábado – 20h. Paulo Ribeiro e os 
Bandalusa. Apaixonados pelo Brasil.

casa da ViLa da FEiRa E 
tERRas dE saNta MaRia

Rua Haddock Lobo, 195 – tijuca - tel.:- 2293-1542
MARÇO – 27 – Domingo – 12h. Almoço especial 
de Páscoa com Beija Cruz no Salão Social. Cardá-
pio variado. Música ao vivo com o Conjunto Som e 
Vozes.

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

MARÇO 27 – Domingo 13h. Almoço de Páscoa. 
Atração: 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. So-
breme-sa: mousse de maracujá.

casa dE tRÁs-os-MoNtEs E aLto doURo
av. Melo Matos, 15-19 – tijuca tel.: 2284-7346 
MARÇO – 27 – Domingo - Páscoa. Missa 10:30 
horas. Almoço – 12:00 horas. Atração musical: 
Amigos do Alto Minho. Cardápio: cabrito, pernil, 
frango assado, pão de ló e folar. Valor R$ 80,00 por 
pessoa, bebidas á parte.

casa dE VisEU
Rua carlos chamberland, 40/50 – 

tels.: 3391-6730/3459-3027 Vila da Penha – RJ
ABRIL – 3 – Domingo – Sede Social - 12:00h. Al-
moço-baile com Banda Lusa. Almoço com chur-
rasco variado, sardinha portuguesa assada, mesa 
de frutas, saladas, acompanhamentos variados e o 
caldo verde ao final. Baile dom Amigos do Alto Mi-
nho e a apresentação de Paulo Ribeiro e os Banda 
Lusa em sua despedida da turnê Brasil.

casa do MiNHo
Rua cosme Velho, 60 – c. Velho – tel.: 2225-1820
MARÇO – 27 – Domingo – 12h. Almoço de Pás-

coa. Para animar e dançar a vontade: “Trio Jose-
valdo”. Beija Cruz às 16h. Apresentação de folclore 
minhoto com Rancho da Casa do Minho. Venha 
participar com a família minhota e saborear: cabrito 
à moda do Minho, filé de frango à milanesa, arroz 
branco, batatas coradas e saladas variadas. Almo-
ço no salão social com ar condicionado.

casa do PoRto
Rua afonso Pena, 39 – tijuca – 

tel.:/Fax: (021) 2568-2018
MARÇO – 27 – Domingo – 12:30h. Almoço So-
cial de Páscoa. Como aperitivo: bolinhos de baca-
lhau e batida tropical. Menu: chur-rasco com car-
nes nobre e todos os acompanhamentos, tripa à 
moda do Porto, Rojões a portuguesa, chanfana de 
cabrito e saladas diversas. Música ao vivo com “Os 
Vilacondenses”. Ainda teremos: às 15 horas o Beija 
Cruz, a seguir distribuição de bombom as senho
-ras e crianças. Atenção: temos estacionamento 
próprio gratuito.

casa dos PoVEiRos
Rua do Bispo, 302 –  Rio comprido

tel.: 3178-4254/3189-6647
MARÇO – 27 – Domingo - Grande Páscoa Povei-
ra. 12:30 horas: tradicional cozido português em 
nosso Salão Nobre com ar refrigerado. Música ao 
vivo Cláudio Santos & Amigos. 15:00 horas: Apre-
sentação do Rancho Folclórico Eça de Queirós. 
16:00 horas: O tradicional “Beija Cruz” como na Po-
voa de Varzim – Portugal. Convite Antecipado: R$ 
45,00. No dia: R$ 55,00. Crianças até 10 anos não 
pagam. Reservas e informações: Telefones: (21) 
2284-9190 / 3178-4254. E-mail: casadospovei-ros.
cpd@gmail.com. Não falte a esta festa que é nos-
sa!

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

de Janeiro/RJ – tels.: 2261-2184 9984-1534
AGUARDE!!! Dia 10 de abril Festa do 13.º ani-
versário com grandes atrações e muitos prêmios.

Sede Campestre: 
Est. São 

Mateus, 25 – J. Primavera - 
Tel.:2776-3352/2453-2349

Rua Itatinga, 560 Paulicéia – 
Duque de Caxias 

Tel.: (21) 2772-4100
MARÇO – 27 – Domingo 
– 12h. Os Bandalusa e 

um cardápio especial de pri-
meira. Estreia da Banda-lusa 

em sua digressão no Rio 

c.s caMPoNEsEs dE PoRtUGaL
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Evitando os excessos da Páscoa
A cerimônia de lava pés 

e a última ceia na quinta. A 
crucificação de Cristo na sex-
ta. Sua ressurreição no do-
mingo. Originalmente, essas 
eram a data e o simbolismo 
da semana santa, mais an-
tiga e importante festa cristã 
do mundo. Hoje em dia, no 
entanto, é inegável que para a maioria dos brasilei-
ros e luso-descendentes a páscoa já virou sinônimo 
de bacalhau e chocolate.

Nesse cenário, precisamos tomar alguns cui-
dados para evitar excessos. Para começar, saibam 
que não é recomendável consumir mais do que 30 
gramas de chocolate por dia, mesmo que você te-
nha uma dieta balanceada. É claro que não preci-
samos andar com uma balança para cima e para 
baixo, mas alguns truques podem ajudar. Comer 
chocolate apenas como sobremesa - após refeições 
salgadas - pode diminuir o impeto de exagerar. Caso 
queira adoçar a boca num lanche da tarde, tomar 
alguns copos d’água antes pode ser uma boa ma-
neira de encher a barriga e maneirar o consumo. No 
entanto, a melhor dica é procurar sempre dividir o 
chocolate, seja com familiares, seja com amigos e 
colegas de trabalho. Assim, além de dividir as calo-
rias, vocês estarão dividindo bons momentos.

Outros cuidados podem começar ainda antes, 
na hora de comprar os ovos de páscoa. Números 
mostram que a maioria dos ovos consumidos são 
de chocolate ao leite, que possuem excesso de açú-
car e de gorduras saturadas e trans. Em segundo 
lugar vem a pior opção: o chocolate branco, que não 
possui cacau em sua composição, sendo apenas 
uma mistura de açúcar, leite e manteiga de cacau. 
Chocolate diet também não é sinônimo de saúde, 
pois utiliza muita gordura para compensar a ausên-
cia do açúcar no paladar. Quem quiser uma opção 
melhor, escolha os chocolates amargos - de pre-
ferência com pelo menos 70% de cacau: ricos em 
polifenóis e flavonóides, apresentam propriedades 
antioxidantes e auxiliam na redução do “colesterol 
ruim”. Auxiliando na circulação e na queda da pres-
são arterial, consumido sem excessos, eles podem 
até ser bons para o coração. Quem tiver problemas 
de pressão, também deve ficar atento ao bacalhau. 
Geralmente vendidos salgados, é importante des-
salgar adequadamente e escolher acompanhamen-
tos e um modo de preparo mais saudável.

É bom lembrar que cometer excessos já pen-
sando em correr atrás do prejuízo na academia de-
pois, também não é uma boa ideia. Celebrar a pás-
coa, mas sem esquecer da Saúde. Essa é a dica.

NOSSA SAÚDE

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

Aniversário do r. F. Juvenil dA CAsA do Minho
Sem dúvida, um domingo 

especial para a família minhota 
que festejou mais um ano de 
fundação do seu Rancho Fol-
clórico Juvenil Benjamin Pires. 
Nada melhor do que festejar 
aniversário fazendo o que você 
gosta mais e foi assim come-
morada esta data festiva com 
um festival de Folclore, onde 
se apresentaram o rancho ani-
versariante, o Rancho Folclóri-
co Maria da Fonte e o Rancho 
convidado, Rancho Infantil Ma-
nuel Coelho do Clube Campo-
neses de Portugal. Uma tarde/

Festival de Folclore no Minho, lindo espe-
táculo apresentado pelo Rancho Minhoto

Durante a 
tarde festi-
va, vemos o 
diretor Pau-
lo e Claudio,  
ensaiador, 
ao lado dos 
compo-
nentes do 
Rancho 
Juvenil

Era nítida a 
satisfação 
dos com-
ponentes 
do Rancho 
Folclórico 
Juvenil da 
Casa do Mi-
nho, Carlos, 
recebendo 
seu troféu

Durante o Festi-
val de Folclore, 

Carlos Cesar 
Presidente da 

Casa dos Povei-
ros, o diretor J. 
Maciel, Felipe 

Mendes, o Presi-
dente da Agosti-
nho dos Santos 

e o vice-presi-
dente Casimiro 

Ferreira
O Rancho 
Infantil Manuel 
Coelho do 
Clube Campo-
neses de Por-
tugal também 
realizou uma 
linda apresen-
tação. Na foto o 
grande baluarte 
do folclore por-
tuguês, Manuel 
Coelho

Quem também marcou presença, na Casa do Minho, foi a Pre-
sidente dos Camponeses de Portugal em Caxias, Rita Couto 
com o esposo, Thierry Becu, o ex-presidente Joaquim e de-
mais amigos

Um verdadeiro show proporcionado pelo 
Rancho Juvenil da Casa do Minho

O grande ensaiador, Sousa quando era 
homenageado pelos componentes do 
rancho Folclórico Maria da Fonte

noite maravilhosa, onde a magia 
e o carisma desses jovens que 
mantém as tradições portugue-
sas acesas brilharam mais uma 
vez. Como é bom poder, de vez 
em quando apreciarmos essa 
moçada, dançando como gen-
te grande. Na oportunidade, o 
Presidente do Jornal Portugal 
em Foco, congratulou-se com o 
Presidente Agostinho dos San-
tos e os componentes dos Ran-
chos presentes pelo belíssimo 
espetáculo que proporcionaram 
ao público nesta data tão impor-
tante..


