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Nesta belíssima comemoração vemos o Sr. Manuel dos 
Santos, o Sr. Paulo Freitas, o Sr. José Augusto de Freitas, o 
Dr. Miguel Coelho diretor do Banco Millennium-BCP, e o Sr. 
Nilton Spindola. 

Trazemos esta reportagem, e ainda o almoço em apoio 
ao vereador Toninho Paiva, o Tradicional Almoço das Quin-
tas, a coluna Mundos ao Mundo do jornalista Albino Castro, e 
outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Casa de Portugal do ABC

31 Anos de Fundação

Programa Nacional de
Reformas no Debate Quinzenal 
O Programa Nacional 

de Reformas,  foi o tema 
escolhido pelo Governo 
para o debate quinzenal na 
Assembleia da República 
com o primeiro-ministro.

O Programa Nacional 
de Reformas envolverá até 
11 mil milhões de euros 
nos próximos  5 anos, com 
apostas na qualificação e 
no combate ao sobre-endi-
vidamento das empresas. 
O debate quinzenal que 
abriu, com o primeiro-mi-
nistro, António Costa, foi   
o primeiro desde a apro-
vação e promulgação do 
Orçamento do Estado para 
2016. A promulgação do 
OE para 2016 foi anuncia-

da na segunda-feira pelo 
Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, 

que numa comunicação 
ao país a partir do Palácio 
de Belém disse ter toma-

Presidente Carlos Cesar, dando início à celebração do Beija-Cruz.

Procissão de Páscoa com Conêgo Abilío de Vasconcelos, Detalhes úl-
tima pagina do tabloide

Fé e emoção nA PásCoA Feirense

ProCissão dA missA
de PásCoA no ArouCA

PásCoA PoveirA

Em destaque, o Frei Dimas e o Presidente Ernesto Boaventura, os 
diretores,Antonio Silva, Albano da Rocha Detalhes na pág. 18

Presidente Rita Couto e diretor Manuel Coelho e o Padre Jorge, 
na Missa de Páscoa Detalhes na pág. 19

Durante o ato religioso presidente José Henrique e o Padre Lázaro, 
primeira dama Verônica. Detalhes na pág. 22

FAmíliA Beirã 
Festejou 

domingo PAsCAl

Detalhes na pág. 18

CAsA do Porto
e seu BeijA-Cruz

PásCoA trAnsmontAnA
Detalhes na pág. 19

PásCoA nos CAmPoneses

Um dia magnífico para o casal Maria Adelaide e Abílio Brandão que 
festejaram, no Windsor Hotel, na Barra, 50 anos desta linda união. 
Detalhes nas págs. 8 e 9

BodAs de ouro
mAriA AdelAide e 
ABílio BrAndão

Detalhes na página 8

A religiosidAde minhotA
no domingo de PásCoA

Detalhes na pág. 22

do a decisão sem dúvidas 
de constitucionalidade, 
considerando que se trata 
de “uma solução de com-
promisso” entre Governo 
e instituições europeias. 
Marcelo Rebelo de Sousa 
alertou, contudo, que não 
há certezas em relação às 
previsões inscritas no OE 
para 2016 e pediu ao Go-
verno rigor na execução 
orçamental, deixando tam-
bém um apelo à estabilida-
de política. O último debate 
quinzenal realizou-se a 12 
de fevereiro, uma semana 
depois de o Governo ter 
apresentado a proposta de 
OE para 2016 na Assem-
bleia da República.

“No quarto trimestre de 2015, o emprego na Região do 
Norte voltou a crescer, depois de ter observado uma variação 
nula no trimestre anterior”, explica em comunicado a Comis-
são de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte .

Ainda de acordo com a CCDR-N, “a indústria transformado-
ra foi o setor que mais contribuiu para esse crescimento”.                                                                                                                                  

O estudo revela também que no quarto trimestre do ano 
passado, a taxa de desemprego na região Norte fixou-se em 
13,5% “mantendo-se quase estável face ao trimestre anterior” 
que tinha assinalado um valor de 13,6%.  Os municípios que 
mais contribuíram, voltaram a ser Vila Nova de Gaia, com me-
nos 2.174 desempregados inscritos do que um ano antes e 
Braga, com menos 1.669 desempregados.                                                                                                                                  

Quanto à taxa de emprego, a região Norte verificou uma 
taxa de 66,7% de população empregada “superando os re-
gistos do trimestre anterior” com 66,5%.

Ano de 2015 Terminou com Emprego a Crescer na Região Norte

É o regresso do rugido 
dos motores com 400 ca-
valos a voar sobre o Dou-
ro, entre a ponte de Luís 
I e a Alfândega, depois 
da estreia em 2015. Os 
municípios do Porto e de 
Gaia garantem o retorno 
da prova do Campeona-
to Mundial de F1 da Mo-
tonáutica, que, até 2011, 
se realizou em Portimão.                                                                                                                             
Duarte Benavente, o único 
piloto português na F1 da 
motonáutica, trouxe o so-
nho de um regresso a Por-
tugal . A ambição concre-
tizou-se no verão de 2015 
e juntou milhares nas mar-
gens do Porto e de Gaia. 
Este ano, o Douro volta a 
integrar o calendário da 

União Internacional de Mo-
tonáutica. O Grande Prê-
mio português está agen-
dado para os dias 29 a 31 
de julho, seguindo-se ao G 
P de França, em Evian.

Este ano, competem 9 
equipes com 18 pilotos de 
11 nacionalidades por cir-
cuitos na Europa, no Médio 
Oriente e na Ásia. Duarte 
Benavente integra a F1 
Atlantic Team.

A Câmara do Porto 
confirmou o regresso da 
prova e a manutenção da 
parceria com o Município 
de Gaia. Neste momento, 
estão a ser definidos os 
pormenores logísticos e a 
ser ultimados os contratos 
de patrocínio. 

Fórmula 1 da Motonáutica
Está de Volta ao Porto

Os últimos anos de boom 
no turismo já se fazem sen-
tir ao nível do emprego. Há 
mais empresas no setor e 
o número de postos de tra-
balho não tem parado de 
aumentar. No final do ano 
passado, transportes e tu-
rismo eram responsáveis 
por 363 mil empregos, 7,9% 
do emprego em Portugal. 
Em 2016, numa altura em 
que os players do setor já 
apontam para um novo ano 
de recorde, este organis-
mo com mais de 25 anos 
antevê que o número de 
pessoas empregadas nesta 
área possa subir para 441 

mil, mais 4,6% do que o re-
gistado no ano passado. A 
contribuição total será, no 
entanto, bem maior: 915 mil 
empregos suportados por 
esta indústria - 22% do em-
prego em Portugal repartido 
entre agências de viagens, 
hotéis, empresas de trans-
porte, companhias aéreas e 
negócios de lazer e entrete-
nimento para turistas.

“Sempre que a procura 
aumenta, há necessidade 
de reforçar equipes.. Em 
Portugal, daqui a 10 anos, 
o setor poderá responder 
por mais de um milhão de 
empregos.

Turismo Garante 7,9% do Emprego

O parlamento deverá aprovar hoje, um projeto de lei para 
que seja reconhecido o estatuto de Panteão Nacional ao 
Mosteiro dos Jerónimos.

“É a homenagem que se completa às figuras que lá fica-
ram. No fundo é dar um estatuto equivalente, tendo em con-
ta também a importância dos Jerónimos na preservação da 
memória coletiva nacional”, diz o deputado Pedro Delgado. 

De acordo com a proposta apresentada pelo PS “o Mos-
teiro dos Jerónimos continuou e continua a representar um 
papel incontornável na valorização da memória histórica 
coletiva, desempenhando uma função em tudo similar à de 
Panteão Nacional”. 

Estão lá sepultados os restos mortais de Vasco da Gama, 
Luís de Camões, Fernando Pessoa e Alexandre Herculano.

Mosteiro dos Jerônimos vai ter
Estatuto de Panteão Nacional
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Páscoa no Recreativo Português de Jacarepaguá 

Momento de fé no Clube Recreativo Português de Jacarepaguá 
onde vemos o presidente, Olivério Carvalho dando a Cruz para 
ser beijada pelos fiéis, ao lado do Padre Júlio César da Paróquia 
Santo Antonio de Lisboa e Maria de Fátima

Atração da festa Portuguesa especial no ultimo domingo foi o 
cantor Portugues Ruizinho Penacova e o músico Patrick finali-
zando com chave de ouro a sua digressão no Rio de Janeiro 

O verdadeiro 
manjar dos Deu-
ses preparado 
pela equipe de 
colaboradores 
dos bastidores 
do Recreativo, 
como sempre 
muita variedade 
e fartura, marca 
registrada do 
Clube, na foto o 
publico sabore-
ando as iguarias   

No registro fotográfico 
da festa Portuguesa 
especial de Páscoa o 
simpático empreende-
dor Olivério Carvalho, 
presidente do Clube 
Recreativo Português 
de Jacarepaguá, no 
destaque com os ami-
gos o cantor Ruizinho 
Penacova e esposa 
Tina Martins. e o musi-
co e amigo Patrick

Comunidade Portuguesa 
de Jacarepaguá no último 
domingo festejou a Páscoa 
numa edição especial do al-
moço Português, mais uma 
vez o presidente, Olivério 
Carvalho, inovou com a re-
alização deste evento, um 
momento de fé e religiosi-
dade da família Portuguesa 
e Luso-Brasileira, foram mo-
mentos de total envolvimen-
to, festejando a ressurreição 
de nosso Senhor Jesus Cris-
to e como é tradicional nas 
aldeias em Portugal a rea-
lização do Beija Cruz com 
a presença do Padre Júlio 

César e do presidente dan-
do a imagem religiosa para 
ser beijada e adorada pelos 
fiéis presentes. Finalizando 
o ato religioso foi oferecido 
aos presentes um delicio-
so almoço Português com 
grandes variedades em seu 
cardápio, além de saborosas 
frutas, bagaceira, vinho do 
Porto e etc., uma linda mesa 
exposta para o público pre-
sente, servi-se finalizando o 
evento com chave de ouro 
a apresentação do popular 
e carismático Ruizinho Pe-
nacova acompanhado pelo 
seu tecladista Patrick, que 

juntos proporcionaram 
momentos maravilhosos 
para o público presente. 
Que se despediram para 
uma excursão na Europa 
para show no Brasil 3251-
3585. Mais uma vez a 
diretoria do Clube Recre-
ativo Português de Jaca-
repaguá sobe o comando 
do dinâmico presidente, 
Olivério Carvalho, deu um 
show de competência e 
organização em sua festa.

ExPlosão dE alEgRia no almoço das Quintas
Grupo de 
amigos no 
almoço das 
quintas, 
Amaro, 
Paulo, Sér-
gio, Fausto, 
Francisco, 
Santos, La-
erte, Alcides 
e Francisco 
Gonçalves

Washington Rodrigues “O Apolinho” da Super Rádio Tupi, José do 
Patrocínio, Avelino, Antônio Marques, Sr. João da Dirija, Toninho Se-
rápico, Cristiane, Tereza Meirinho, Zaina Carvalho, Fernando Cardo-
so, Marinho, Wagner, Cardoso, Patrícia, Ruizinho, Celestina Martins, 
Hamilton Costa, Rudi Hilário, Dalmora, Licínio, Ricardo e Fernando

Show de amizade no Arouca, sentados: Aroldo Mendonça, Ascendino 
Freitas, Paulo Massaretti, Sérgio Rodrigues e Jaime dos Reis, em 
pé: Licínio Bastos, Bigode do Caracho, Abel e Ruizinho de Penacova

Num bate papo informal dos amigos no almoço das quintas no Arou-
ca, o Presidente Fernando Soares, Custódio Duarte Gomes e o filho 
Dr. Álvaro Duarte Gomes

O Arouca Barra Clube está 
bombando com seu tradicio-
nal almoço das quintas com 
a presença de uma turma 
da pesada. Em destaque o 
famoso e competente radia-
lista Washington Rodrigues 
da Super Rádio Tupi sem-
pre simpático e carismático 
com um grupo de amigos 

saboreando a deliciosa gas-
tronomia arouquense e uma 
resenha espetacular com 
um grupo de empresários e 
amigos numa explosão de 
alegria, que foram agracia-
dos com o show do popular 
cantor português Ruizinho 
de Penacova, de Coimbra 
Portugual.

a aldEia PoRtuguEsa é só fEsta
Não tem como deixar 

de prestigiar aos sábados 
a nossa querida Aldeia 
Portuguesa no restaurante 

Ruizinho de Penacova agitou a Aldeia Portuguesa do Cadeg numa 
canja especial com os cantores Ana Paula e Camilo Leitão na Des-
garrada

Cantinho das Concertinas, 
pois é lá que os amigos en-
contram-se para saborear 
a gastronomia portuguesa, 

vinhos especiais das melho-
res procedências e ouvir um 
pouco da musica portugue-
sa e matar a saudade das 
suas aldeias ao som da to-
cata do Cadeg que sempre 
recebe seus convidados e 
essa semana mais uma vez 
esteve presente o Ruizinho 
de Penacova e o Paulo da 
Bandalusa, ambos animan-
do e alegrando a Aldeia Por-
tuguesa do Cadeg.

Nosso amigo 
José Matos 
sempre espon-
tâneo e alegre 
num flagrante 
com o artista 
Ruizinho de 
Penacova e o 
dinâmico empre-
sário Carlinhos 
Cadavez – dire-
tor do Restau-
rante Cantinho 
das Concertinas

Uma turma de 
peso marcou 
presença na 
Aldeia Portu-
guesa, Manuel 
Martins com 
a família Mo-
reira, Vania, 
Marília, Maria 
de Fátima, 
Fernando 
Luís, o Gusta-
vo e o Maxara

Sempre prestigiando o Restaurante Cantinho das Concertinas do 
Carlinhos Cadavez nosso amigo Roberto Monteiro, ex-vereador e 
esposa Andrea e o amigo Wevergton Brito Lima sempre prestigiando 
a comunidade portuguesa

Outra presença ilustre na Aldeia Portuguesa foi o Maestro Antô-
nio Seixas com o Promotor de Justiça Dr. Paulo Brandão direto da 
Bahia para o Cadeg com o amigo Ruizinho de Penacova
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

Dia De Portugal 2016 
Como é do vosso co-

nhecimento, a comemo-
ração oficial do Dia de 
Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portu-
guesas ocorre, todos os 
anos, no dia 10 de junho. 
Para assinalar a data em 
2016 no Rio de Janeiro, 
o Consulado-Geral de 
Portugal, com o apoio da 
Câmara Portuguesa de 
Comércio e Indústria do 
Rio de Janeiro, pretende 
realizar um evento mais 
amplo e abrangente, que 
envolverá uma vasta pro-
gramação durante 3 dias 
– 10, 11 e 12 de Junho no 
Paço Imperial e na Praça 
XV, no centro da cidade 
do Rio de Janeiro, lugar 
emblemático na história 
da vasta emigração por-
tuguesa no século passa-
do. O referido projeto, de 
autoria cultural de Connie 
Lopes, incluirá uma pe-
quena mostra do país e 
visa trazer para as ruas 
da cidade as tradições 

de celebração dos santos 
populares em Portugal, 
fazendo um paralelo com 
festas juninas locais e vá-
rias regiões do país, bem 
como diversas manifesta-
ções culturais do Portugal 
contemporâneo, incluindo 
música, literatura, poesia, 
gastronomia, entre outros. 
O projeto já foi aprovado 
pela Lei Roaunet para de-
dução fiscal de  100% ,do 
valor , podendo ser igual-
mente enquadrado no 
âmbito da lei estadual do 
ICMS. 

A produtora cultural 
Connie Lopes encontra-se 
inteiramente à disposição 
para responder a qualquer 
esclarecimento acerca do 
projeto, através do contato 
;   connielopes@natasha.
art.br

O evento começará 
no dia 10 de junho à noi-
te com a cerimônia oficial 
de comemoração do dia 
de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portu-

guesas no Paço Imperial, 
incluindo um concerto mu-
sical na Praça XV, e pro-
longar-se-á durante o fim 
de semana que se segue, 
com uma vasta programa-
ção cultural. Contamos 
com a vossa participação 
nesta grandiosa festa de 
homenagem a Portugal e 
aos portugueses no Rio de 

Janeiro, na expectativa do 
vosso contato com a pro-
dução cultural do evento, 
agradecemos a atenção 
dispensada ao presente, 
apresentando os nossos 
melhores cumprimentos.

 Cordialmente,
Câmara Portuguesa de 

Comercio e Indústria do 
Rio de Janeiro

marcelo promulga “orçamento de 
compromisso”
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
declarou, ter promulgado o Orçamento do Estado para 
2016 sem dúvidas de constitucionalidade e pediu rigor na 
execução orçamental. “A solução a que se chega é uma 
solução de compromisso. É no quadro dessa solução de 
compromisso que eu tomei a decisão de promulgar e pro-
mulguei há pouco o Orçamento”, declarou . O Presidente 
da República considerou que não há certezas em relação 
às previsões inscritas no Orçamento do Estado para 2016 
e pediu ao Governo rigor na execução orçamental, dei-
xando também um apelo à estabilidade política “Eu insto 
o Governo e a Administração Pública a serem muito rigo-
rosos na execução do Orçamento, porque é esse rigor 
que pode permitir fazer face a uma evolução econômica 
menos positiva ou a problemas quanto ao realismo das 
despesas e receitas previstas no Orçamento”, declarou.
Ps satisfeito com a promulgação do oe 
e com as “considerações corretas” 
Marcelo Rebelo de Sousa promulgou segunda feira o Or-
çamento do Estado para este ano e a mensagem que o 
PS transmitiu aos jornalistas foi de sintonia com a inter-
venção do Presidente. Numa declaração à imprensa no 
Parlamento, o deputado João Galamba sublinhou que o 
PS “congratula-se com a promulgação” e com o fato de 
Marcelo ter destacado a “preocupação social” do docu-
mento, mas também o compromisso com a “redução do 
défice”. Em suma, Marcelo fez considerações que o PS 
considera “corretas”.
aicep junta empresas portuguesas 
de mobiliário e importador brasileiro
No próximo mês de maio, a Agência para o Investimento 
e Comércio Externo de Portugal apresenta em Portugal o 
principal importador de mobiliário do Brasil, a Rivatti Mó-
veis. 
Pertencente ao grupo Metalfox, e fundada em 2004,  a Ri-
vatti tem atualmente 270 trabalhadores e atua no merca-
do local através de uma cadeia de 35 representantes em 
todos os estados do Brasil. A Rivatti estará em Portugal 
para conhecer exclusivamente a oferta dos fabricantes de 
mobiliário português (nomeadamente de mobiliário de de-
sign e de escritório, e componentes). A seleção das em-
presas integrantes do programa de visita será feita pelo 
comprador. 
Carlos Costa assume pelouro de antó-
nio Varela no Banco de Portugal
O governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, assu-
mirá as funções deixadas vagas com a saída do adminis-
trador António Varela, assegurando a supervisão pruden-
cial do setor financeiro.                                                                

De acordo com uma delegação de competências já pu-
blicada, em Diário da República, a decisão foi tomada há 
duas semanas  pelo conselho de administração do Banco 
de Portugal. A acumulação de competências deixará as-
sim, pelo menos para já, a pasta da supervisão prudencial 
sem administrador próprio.
Lisboa e margem sul do tejo querem 
captar investimento brasileiro
Lisboa, Almada, Barreiro e Seixal juntaram-se para pro-
mover a região em Abril irão dar início a um “road-show” no 
Brasil. O objetivo é, através da marca Lisbon South Bay, é 
captar investimento para novos projetos imobiliários e in-
dustriais.                                                                                                                                                                          
A marca é da responsabilidade da empresa Baía do Tejo, 
que gere os parques empresariais da margem Sul. A In-
vest Lisboa, fundada pela Câmara de Lisboa e a Câmara 
de Comércio e Indústria está a apoiar esta iniciativa, ten-
do a primeira ação na feira internacional de imobiliário , 
em Cannes, este mês.
No Brasil, o “road-show” vai passar por 4 cidades: Brasí-
lia, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. O próxi-
mo destino poderá ser a Expo Real, feira internacional de 
imobiliário em Munique, em Outubro. 
Clientes de banda larga fixa crescem 
9,5% em 2015
No ano passado o número de clientes de banda larga fixa 
disparou 9,5% para 2,99 milhões, uma evolução superior 
ao ritmo de crescimento dos últimos 5 anos, que se situou 
em 8,5%. A Meo continua a ter a maior fatia de clientes 
com 44% seguida pela  Nos com 36,4%,  a Vodafone fe-
chou 2015 com uma quota de 14,8%, tendo sido a opera-
dora que mais cresceu com um aumento de 3,5% a Apax, 
que detém a Cabovisão e a Oni, tinha 4,4% dos clientes, 
contra 5,5% em 2014.As receitas deste serviço seguiram 
a tendência aumentaram 26,5% para 1,5 bilhões de eu-
ros, um valor explicado pela Anacom com o aumento das 
receitas dos pacotes de serviços que representam 88,4% 
do total dos proveitos deste serviço das operadoras.
CGtP reivindica 25 dias de férias
O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, mostrou-
se confiante na promulgação do Orçamento do Estado 
para 2016, com “sinais positivos”, defendendo ainda a 
reposição dos 25 dias de férias entre outras reversões. 
“Parece-nos que corresponde àquilo que é o sentimento 
generalizado. Pelos vistos, vamos ter um OE que não só 
foi aprovado pela maioria na Assembléia da República 
como também não contém em si mesmo nenhuma vio-
lação da Constituição, ao contrário do que estávamos 
habituados com o Governo PSD/CDS”, disse, após uma 
reunião com o PCP, na sede dos comunistas, em Lisboa, 
Arménio Carlos.

PÁsCoa
Passamos a quadra da Páscoa e todos com alegria 

celebramos a Ressurreição do Senhor. Em muitas das 
nossas associações tivemos, além das solenidades reli-
giosas – a procissão, o beija-cruz, as aleluias da vitória 
do Cristo sobre a morte – os almoços familiares, os ovos 
de chocolate para as crianças, os cânticos e a música 
nos salões.

Como sempre, foi bonita a festa pascal entre as fa-
mílias luso-brasileiras. Com o folar dos padrinhos e os 
salmos nas igrejas: Aleluia, Aleleuia...

soFRimeNto
Em alguns países da Europa, atingidos pela violên-

cia e pelo terrorismo, a semana foi de preocupações, 
de muita tristeza e de muitas lágrimas. Dezenas de 
vidas foram imoladas estupidamente, no aeroporto de 
Bruxelas; muitas famílias ainda cuidam dos feridos; há 
lágrimas e indignação, jovens que protestam nas ruas e 
crianças que choram e não entendem o gesto dos crimi-
nosos que atiram bombas contra inocentes.

E ninguém sabe quando a maldade dos terroristas e 
a loucura dos “cooptados” por organizações criminosas 
irão de novo atingir inocentes e destruir vidas e sonhos...

Os homens têm de ficar mais perto de Deus...

tRaGÉDia
Para além da dor e da solidariedade causadas pelos 

crimes de Bruxelas, ainda tivemos na semana passada 
a tragédia que imolou 12 emigrantes portugueses que 
viviam na Suíça e que iam passar a Páscoa em suas al-
deias, em Portugal. Eram naturais das terras de Aveiro, 
da Guarda e de Viseu – e morreram numa estrada em 
França quando a carrinha em que viajavam despistou-
se – e a tragédia foi inevitável.

A alegria da visita à terra de berço transformou-se 
em lágrimas.

HoRÁRio
No domingo, começou o horário de verão em Por-

tugal. A diferença agora entre Lisboa e Brasília é de 4 
horas.

DesPoRtiVas
A seleção portuguesa de futebol não foi brilhante em 

Leiria na semana passada e perdeu melancolicamente 
para a seleção da Bulgária por 0x1.

  Já o nosso “Vasco da Gama” ganhou, 
no último domingo, do “Botafogo” em São Januário e 
continua na liderança e invicto na classificação.

CRise PoLÍtiCa
O Vice-Presidente Michel Temer, que estava convi-

dado para participar em Lisboa de um Simpósio de Di-
reito com juristas portugueses cancelou a viagem, por 
causa da situação política que estamos a viver no país.

Infelizmente, o Brasil passa por um período de turbu-
lência, com desdobramentos e conseqüências que são 
imprevisíveis. E além da crise e das incertezas na po-
lítica, com possíveis abalos nas instituições, causadas 
pela “Lava Jato” e pela ameaça de “impeachement” pre-
sidencial, temos sérios problemas econômicos, com os 
desequilíbrios orçamentários, o desemprego, a queda 
na renda das famílias e no produto interno, etc.

Uma fase difícil para o Brasil.

BaNCos
Continua difícil a situação dos bancos portugueses. 

Depois do trágico desfecho do Banco Espírito Santo, ti-
vemos o BANIF, cujos impasses ainda estão “no forno” 
e agora o BPI enfrenta negociações com os angolanos. 
Está complicado resolver todos os impasses no qua-
drante bancário.

PoLÍtiCa À PoRtUGUesa
Com a aprovação do Orçamento e com os ajustes 

em alguns pontos da política interna, o governo do Dr. 
Antonio Costa deverá ganhar impulsos e procurar cum-
prir o programa que se propôs realizar ao correr de seu 
mandato. É o que a maioria dos portugueses esperam. 
Paulo Portas saiu da militância partidária e Passos Co-
elho está a ser eleito para a presidência do PSD. Os 
problemas e os desafios do país são muitos e, por isso, 
é necessária a cooperação de todos para se ultrapassar 
as dificuldades e deixar de lado as divergências e a re-
tórica do confronto.

NoVo PResiDeNte
O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, nestes 

primeiros dias de mandato, no Palácio de Belém, tem 
agradado tanto à comunicação social, como aos portu-
gueses em geral. O seu estilo e a sua maneira de ser 
contrastam com as do Presidente anterior Cavaco Silva, 
mais fechado no múnus da presidência e menos pro-
penso à popularidade.

O novo Presidente já esteve, depois da posse, no 
Vaticano e em Madrid. A próxima visita deverá ser a Ma-
puto, em Moçambique.

Nesta semana, Marcelo deverá aprovar o Orçamen-
to, que, será enviado à Comissão Européia.

FeCHo
Chegou a Primavera a Portugal. O país cobre-se de 

flores, de sol, de alegria – e de esperança. Abril e maio 
são meses lindos que não podemos perder. Nem teu 
sorriso.
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CeloriCo de Basto

22.º Festival Queijo, Pão e Vinho 
Entre 1 e 3 de abril, o con-

celho de Palmela promove 
a trilogia constituída pelos 
melhores sabores da Arrábi-
da. A localidade de S. Gon-
çalo, Cabanas, na freguesia 
de Quinta do Anjo, é palco 
da 22.ª edição do Festival 
Queijo, Pão e Vinho, certame 
incontornável para quem de-
seja conhecer os produtos de 
qualidade desta região, onde 
o queijo de ovelha – com 
destaque para o Queijo de 
Azeitão DOP – os vinhos da 
Península de Setúbal e o pão 
tradicional são reis. A doçaria, 
a fruta, as compotas, o mel e 
os licores completam o leque 
de tentações, para saborear 
em ambiente rural e a par de 
um extenso programa de ani-
mação, pensado para toda a 
família. Na área de gastrono-
mia e vinhos, os laboratórios 
do gosto, a harmonização de 
queijos e vinhos da Penínsu-
la de Setúbal e a merenda 

com o Clube de Produtores 
da Arrábida são boas apos-
tas (programa específico com 
inscrição). Para o público que 
anseia por um fim de sema-
na mais tranquilo e bucóli-
co, com oportunidade para 
contactar com os animais e 
conhecer as fases de produ-
ção do queijo de ovelha, o 
programa tem para oferecer 
as sempre animadas corridas 
de ovelhas no “Ovinódromo”, 
demonstrações de tosquia 
e visitas ao Museu do Ove-
lheiro, instalado no recinto. 
Um vasto leque de demons-
trações equestres (batismos, 
aulas, volteio artístico, jogo 
de cabrestos, concurso de 
traje à portuguesa…), ativi-
dades infantis e passeios de 
BTT são mais algumas das 
propostas do Festival, que, 
como habitualmente, conta 
com momentos de animação 
musical e amplos espaços de 
gastronomia e de convívio.

A Orquestra Filarmônica das 
Beiras e o Coro da Sé Catedral 
do Porto foram os protagonistas 
da noite, com a apresentação 
da obra Passio Domini Nostri 
Jesu Christi, OP. 65 de Józef 
Elsner. A direção musical ficou 
a cargo do Maestro Tiago Fer-
reira.

As representações da En-
trada Triunfal em Jerusalém e 
da Última Ceia já realizadas, 
bem como da VIA SACRA 
que se realizou no passado 
(25 março), resultam duma 
parceria entre o Município de 
Espinho e as paróquias de 
Anta e Espinho.

Concerto de Páscoa na 
igreja encantou Público

Xiii edição da Festa internacional das Camélias 

A Via Sacra é a repre-
sentação das últimas ho-
ras da vida de Jesus é de 
todos os momentos o mais 
solene e comovente. Teve 
início no Parque João de 
Deus com a Agonia no 
Monte da Oliveiras (Get-
sémani) e o Julgamento no 
Sinédrio, junto ao edifício 
da Biblioteca Municipal. 
Depois da condenação à 
morte ordenada por Pila-
tos, prosseguiu com os vá-
rios momentos da Via Do-
lorosa até à crucificação e 
colocação do seu corpo no 
sepulcro (Igreja Matriz).

Celorico de Basto afirma-
se cada vez mais como “a 
capital das camélias”. A XIII 
Festa Internacional das Ca-
mélias realizada neste mês 
de março.

“O certame foi um êxito e 
primou pela envolvência da 

população” disse o anfitrião 
deste certame, o presidente 
da Câmara Municipal de Ce-
lorico de Basto, Joaquim Mota 
e Silva. “Celorico de Basto 
mostra-se como a “capital das 
camélias”, num concelho que 
tem jardins de camélias me-

que aproveitaram este certa-
me para mostrarem os seus 
espécimes raros. A presença 
deles enriqueceu ainda mais 
esta festa” disse. O autarca 
salientou ainda a importân-
cia de preservar as camélias 
por forma a manter os jardins 
mais bonitos e apelativos du-
rante mais tempo. “Esta festa 
vive essencialmente da flor 
camélia por isso, este ano, 
para evitar “despir” a plan-
ta camélia das suas flores 
incentivamos à criação de 
camélias artesanais. Foram 
feitas flores lindíssimas que 
ajudaram a decorar a vila e 
distribuídas mais de 5000 
exemplares pelos visitantes 
do certame. Uma ação inova-
dora que preserva a planta e 
enriquece a Festa Internacio-
nal das Camélias” concluiu.

oVar

Procissões noturnas realizam-se há mais de três séculos
A procissão do Ecce 

Homo (também conhecida 
por procissão dos Farrico-
cos, dos Fogaréus, do Ter-
ro-Terro, da Cana Verde ou 
dos Penitentes) voltou a 
percorrer as ruas do centro 
histórico vareiro. A tradição 
surgiu nos finais do sécu-
lo XVII (1682?) e manda 
que a iluminação pública 
se apague totalmente, dei-
xando apenas as tochas 
em fogo a iluminar o per-

curso. A iniciativa coube à 
Ordem Terceira que pre-
tendeu, assim, relembrar 
a paixão de Jesus Cristo, 
apelando à penitência dos 
fiéis. Durante algum tem-
po, integravam-se na pro-
cissão muitos penitentes 
descalços, vestidos com 
andrajos e com a cabeça 
velada, confessando publi-
camente os pecados, seus 
ou alheios, enquanto se 
açoitavam com cordas. O 

escândalo público causa-
do por estas práticas levou 
à sua proibição, passando 
a procissão dos Farricocos 
a designar-se por procis-
são dos Fogaréus, uma 
vez que era precedida de 
homens levando fachos e 
archotes. A tradição desta 
procissão noturna mante-
ve-se até aos nossos dias, 
desfilando o cortejo acom-
panhado pelo som cavo 
das matracas.

ticulosamente ornamentados 
e que mostra cada vez mais, 
o potencial deste “patrimônio 
natural de encantar”, que tão 
bem nos identifica. Um patri-
mônio muito procurado visível 
nos milhares de pessoas que 
passaram pelo concelho du-
rante o fim-de-semana” disse 
o autarca.

Esta festa destaca-se 
também pela internacionali-
zação com a participação de 
expositores e colecionadores 
espanhóis que olham para 
Celorico de Basto como um 
excelente mercado na pro-
moção das suas camélias. “A 
internacionalização desta fes-
ta está cada vez mais assen-
te com visitantes vindos de 
vários pontos da Europa com 
ênfase para os expositores 
e colecionadores espanhóis 

COLUNA  Dr. Victor Massena

A Atemporalidade 
do Tempo

Na segunda carta de Pedro aos 
cristãos, datada provavelmen-
te entre o final do primeiro século AD e o início 
do segundo o autor descreve: “um dia para o 
Senhor é como mil anos, e mil anos como um 
dia”. No livro de Gênesis, porém, Moisés afirma 
que a criação ocorreu em seis dias, e no séti-
mo, o Senhor descansou. Dia 31 de dezembro 
se aproxima. A humanidade se prepara, como 
todos os anos, para sua passagem. Muitas 
pessoas encaram este momento como um re-
novo, uma esperança de que tudo seja diferen-
te. Vestem branco, clamam aos seus deuses 
e fazem planejamentos. Criam-se emoções. 
Mas, apesar de tudo isto, se esquecem da 
atemporalidade do tempo. Vejamos pormeno-
rizadamente. A Terra demora 365,2 dias apro-
ximadamente para completar toda uma volta 
em torno do Sol. O problema do 0,2 é compen-
sado com o que chamamos de ano bissexto, 
conferindo a bizarra situação de termos aniver-
sariantes dia 29 de fevereiro, que ficam anos 
sem dia para comemorar. Plutão, por exemplo, 
um pequenino planeta distante de nosso sis-
tema solar demora 248 anos para fazer esta 
mesma volta em torno de nossa estrela maior. 
Ou seja, aquilo que a humanidade comemora 
como êxito de nosso planeta, somente daqui 
a 248 anos Plutão conseguirá fazê-lo nova-
mente. Quando o ano anterior de Plutão havia 
ocorrido, nós estávamos ainda num Brasil co-
lonial e Mozart criava suas geniais partituras. 
Andrômeda, a galáxia mais próxima da nossa, 
está há 2.538.000 anos-luz de nós. Portanto, 
se qualquer maluco preferir sair das comemo-
rações do dia 31 e preferir ficar observando o 
céu nesta noite e focar em Andrômeda, estará 
olhando para mais de dois milhões de anos no 
passado, pois é o tempo que a luz demora para 
chegar de Andrômeda até nós. No tsunami da 
Indonésia há poucos anos, os dias terrestres fi-
caram 6,4 microssegundos mais curtos, acres-
cidos de mais 1,26 microssegundos a menos 
após o do Chile algum tempo depois. Todos os 
7 bilhões de seres humanos na terra hoje esta-
rão mortos quando o cometa Hale-Bopp passar 
novamente próximo de nós, como fez em 1997. 
Isto só ocorrerá daqui a 2380 anos. E volto en-
tão aos escritos sagrados quando o servo do 
Senhor queixa-se do seu fardo e de seus so-
frimentos. E o Senhor lhe respondeu: “eis que 
estou demolindo tudo o que edifiquei, e isto em 
toda a Terra, e procuras tu grandezas? Não as 
procures. Mas, todavia, darei a tua vida como 
despojo”. Caro leitor, nossos ritos de passa-
gem são todos os nossos breves dias. Nossas 
promessas deveriam ser atitudes diárias, como 
opções urgentes para o bem a cada segundo. 
Pois o tempo nosso é questão de segundos. 
Estamos diante de uma nuvem de testemu-
nhas. Tudo o que fazemos ou optamos é hoje. 
O passado já foi. Não seria presente se este 
nome não fosse uma dádiva de Deus para cada 
um de nós. Escolha o bem, ajude aos outros, 
pense antes de falar, cultive a humildade, exer-
cite o silêncio, busquem a Deus. Que nossos 
dias 31 sejam todos os dias. O preparo para 
o reencontro com nosso Salvador é o hoje. O 
reencontro com tudo o que é bom, aceitável e 
louvável é hoje. Não há rito de passagem que 
mascare isto. Poderemos ser perdoados, mas 
jamais seremos inocentados. Nos autoamaldi-
çoamos com nossas más escolhas. O que vale 
é toda uma trajetória, e não promessas de um 
recomeço. Embora sejam todas válidas em si 
mesmas, as promessas se esvaziam na maio-
ria das vezes na primeira semana de janeiro. 
Janos, o mito do deus de duas faces. O bem 
e o mal. O fim e o princípio. O que termina e o 
que começa. Vamos ignorá-lo. Só haverá uma 
face. A da perseverança, da constância e do 
equilíbrio diante das coisas de Deus. Um feliz 
2014 para todos.         
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Foi assinada no Palá-
cio de Belém, a ata de en-
trega da primeira remessa 
de livros da biblioteca pes-
soal de Aníbal Cavaco Sil-
va à Biblioteca Municipal 
Sophia de Mello Breyner 
Andresen, em Loulé. Esta 
cerimônia contou com a 
presença do Chefe de 
Estado, do presidente da 
Autarquia, Vítor Aleixo, e 
dos responsáveis dos Ser-
viços de Documentação 
e Arquivo da Secretaria 
Geral da Presidência da 
República, Pina Falcão, e 
da Biblioteca e Arquivo da 
Autarquia louletana, Rita 

Moreira, signatários do 
documento.

No total serão mais de 
5 mil livros que o Presi-
dente da República, natu-
ral do Concelho de Loulé, 
doou a esta Biblioteca e 
que irão integrar uma nova 
ala do edifício, designada 
por “Fundo Aníbal Cavaco 
Silva”. Vítor Aleixo deixou 
expressa a vontade de po-
der contar com a presença 
de Cavaco Silva na inau-
guração do espaço, altura 
em que será formalizada 
esta doação, através de 
um protocolo. Neste es-
paço ficará exposta parte 

da biblioteca doada pelo 
Chefe de Estado, sendo 
que a restante permane-
cerá em depósito.

Os livros doados inci-
dem em áreas como a His-
tória, Literatura, Diploma-
cia, Política ou Economia 
e todas as obras estarão 
disponíveis para consulta 
pública. Foi igualmente ce-
dido ao Município um catá-
logo bibliográfico impresso 
com a descrição dos livros.

Os técnicos da Biblio-
teca irão agora proceder 
ao registro e devido tra-
tamento biblioteconômico 
das obras, para inseri-las 

no seu fundo documental. 
Para o presidente da Câ-
mara Municipal de Loulé, 
esta doação do Presiden-
te Cavaco Silva constitui 
“uma honra e satisfação 
para os moradores de 
Loulé” e a Biblioteca de 
Loulé “vai ficar mais rica, 
com um número vasto de 
obras que abarcam diver-
sas temáticas”.

Refira-se que o fundo 
documental da Biblioteca 
Municipal Sophia de Mello 
Breyner Andresen é atu-
almente composto por 90 
mil documentos, 71 mil 
dos quais são livros.

Presidente aníbal cavaco silva doou 
biblioteca Pessoal ao município

O Salão Internacional do 
Setor Alimentar e de Bebi-
das (SISAB), que decorreu 
de 29 de fevereiro a 2 de 
março no Meo Arena, em 
Lisboa, constitui uma impor-
tante plataforma de negócio 
no setor agroalimentar, a 
maior mostra de empresas, 
marcas e produtos portu-
gueses para exportação, 
onde, na sua maioria, os 
visitantes são agentes eco-
nômicos internacionais dos 
cinco continentes.

Foram mais de uma 
dezena às empresas de 
Torres Vedras que mar-
caram presença na feira, 
onde expuseram os seus 
produtos e ali realizaram 
importantes contatos com 
vista à exportação.

O Município de Torres 
Vedras esteve representado 

salão internacional do setor alimentar e de bebidas

não só pelas empresas que 
a título individual participa-
ram, como também através 
de um desafio lançado pela 
Comunidade Intermunici-
pal do Oeste – OesteCIM, 
que convidou os municípios 
do Oeste a apresentarem 
duas empresas de peque-
na dimensão (micro negó-

cios), mas com potencial 
exportador. Assim, através 
da Marca Oeste, o Municí-
pio de Torres Vedras levou 
ao SISAB as Onilda’s e as 
Conservas a Oeste.

As bolachas Onilda´s 
através da divulgação do 
patrimônio cultural portu-
guês, onde se inclui o nos-

so Chafariz dos Canos, 
levam história, autores, sí-
tios e monumentos e tradi-
ções acompanhadas pela 
degustação de saborosas 
bolachas artesanais. Por 
outro lado, as Conservas 
a Oeste, que numa busca 
constante de novas recei-
tas e sabores, aproveitam 
a riqueza agrícola do con-
celho e dela produzem a 
uvada e o molho de toma-
te, de modo artesanal.

No último dia do SISAB, 
o stand institucional da 
Marca Oeste foi visitado 
pelo ministro da Agricultu-
ra, Florestas e Desenvolvi-
mento Rural, Luís Capou-
las Santos, e o Município 
de Torres Vedras esteve 
representado pela vice
-presidente da câmara mu-
nicipal, Laura Rodrigues. 

Para além das muitas 
atividades desta Mostra 
Gastronômica tal como 
no ano passado o des-
porto também foi aliado 
do evento. Decorreu no 
dia 6 de março o Pas-
seio de BTT da “Mostra 
Gastronômica do Peixe 
do Rio 2016”, organiza-
do pela autarquia com o 
apoio da União das Fre-

Passeio de bTT da “mostra
gastronômica do Peixe do rio 2016”

guesias e a estreante 
secção de BTT do Alan-
droal United, a quem 
damos as boas vindas 
nestas “andanças”.

Com cerca de 60 
participantes, incluindo 
atletas de concelhos vi-
zinhos como Vila Viço-
sa, Borba e Estremoz 
tendo sido percorridos 
32 km.

A Pastelaria Briosa 
voltou a ser distinguida 
com a medalha de ouro 
e prata pela qualidade 
dos seus doces. No Con-
curso Nacional de Fola-
res e Bolas Tradicionais 

Portuguesas, que se re-
aliza em Fevereiro, em 
Santarém, por iniciativa 
do CNEMA, em conjun-
to com a Qualifica/oriGIn 
Portugal, o Folar da Pás-
coa da pastelaria Briosa 

foi distinguido com a Me-
dalha de Ouro. Já o Pão 
de Ló, confeccionado na 
emblemática pastelaria 
de Coimbra, ganhou a 
Medalha de Prata. Rosá-
rio Guerra, sócia-gerente 

da pastelaria referiu ao 
Diário de Coimbra que 
se trata de um prêmio 
“que muito orgulha toda a 
equipe, por ver mais uma 
vez reconhecida à quali-
dade dos seus produtos”.

Pastelaria briosa distinguida com ouro e prata

. Concluídas obras de 
ampliação da rede de sane-
amento e colocação de co-
letor de águas pluviais em 
vila Gosendo e Cercosa/
Galhardo.

. Concluída obra de am-
pliação da rede de drena-
gem de águas residuais em 
Sobrosa e Vale de Açores.

. Concluídas obras de co-
locação de coletor de águas 
pluviais em Vale de Açores, 
Felgueira e Vila Meã.

. Concluída a alteração 
da conduta de abastecimen-
to de água na Ponte de Vila 
Moinhos (abastecimento aos 
moradores da margem es-
querda da Ribeira da Fraga).

. Concluída a obra de re-
qualificação e adaptação da 
antiga EB e Jardim-de-Infân-
cia de Vila Moinhos.

. Concluída a obra de 
requalificação da ponte de 
Vila Moinhos (parte relativa 
à construção civil e arran-
jos urbanísticos na zona de 
acesso à ponte). Vão ser 
ainda executadas a pavi-
mentação e a marcação da 
via. Encontra-se em execu-
ção a rede de drenagem de 
águas residuais e pluviais da 
zona da margem esquerda 
da Ribeira da Fraga.

. Concluído o arranjo 
urbanístico da rotunda da 
Felgueira.

. Concluída a construção 
de rotunda no alto de Espi-
nho na EM Monte de Lobos/
Anceiro. Está a ser executa-
do o arranjo urbanístico.

. Concluída a constru-
ção de rotunda do Carregal 
(Espinho). Vão ser ainda 

executados os arranjos ur-
banísticos.

. Adjudicada a empreita-
da de correção da curva do 
Lagar na EM Falgaroso da 
Serra /Vila Pouca.

. Adjudicada a emprei-
tada de beneficiação de 
arruamentos em diversas 
povoações do concelho 
(freguesias da União de 
Freguesias, Espinho, Tre-
zoi e Pala).

. Drenagem de águas 
residuais domésticas da po-
voação de Mortazel. Obra 
a decorrer, encontrando-se 
praticamente executada em 
metade do aglomerado.

. Em fase de lançamento 
o concurso da empreitada 
de construção de muros de 
suporte de terras nas povo-
ações de Monte de Lobos e 
Laceiras.

. Em fase de lançamento 
o concurso da empreitada 
de substituição de cobertura 
na antiga Escola Primária de 
Caparrosinha.

. Em fase de lançamento 
o concurso da empreitada 
de beneficiação e pavimen-
tação da EM Ortigosa /Pa-
lheiros de Baixo.

. Em concurso a elabo-
ração do Programa Estraté-
gico de Reabilitação Urbana 
para execução da Opera-
ção de Reabilitação Urbana 
(ORU) de Vale de Açores e 
Mortágua.

. Concluída a elabora-
ção do projeto para a cria-
ção do Percurso Pedestre 
entre a Ponte do Barril /Par-
que Urbano das Nogueiras/
Parque Verde.

obras e empreitadas
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RELAÇÕES COMERCIAIS
E INVESTIMENTOS

leiras que decidiram ins-
talar-se em Portugal. A 
seguir, inverteu-se a mão 
com a vinda de grupos 
econômicos portugueses 
que tinham facilidades em 
obter recursos externos e 
com esses recursos ad-
quiriram participações sig-
nificativas em empresas 
brasileiras: no setor das 
telecomunicações, da ele-
tricidade, da hotelaria, dos 
bancos, da exploração de 
petróleo, etc.

Quando todas essas 
iniciativas pareciam correr 
bem, rebentou a crise do 
“subprime” de 2010 e ti-
vemos uma profunda revi-
ravolta nos investimentos 
luso-brasileiros. Primeiro, 
em Portugal, com o país 
derrapando para a insol-
vência e com o compro-
misso de cumprir um difícil 
programa de resgate; e, 
depois, no Brasil, com os 
malfeitos e os escândalos 
a atingir grandes empre-
sas, o agravamento dos 
déficits orçamentários, a 
deterioração na taxa de 
emprego e a queda de po-
pularidade do governo.

O arco das relações 
luso-brasileiras foi seve-
ramente atingido por to-
dos estes desaires, quer 
na área de investimentos, 
quer na economia global 
dos dois países.

Esperemos que pelo 
menos fiquem preserva-
das as participações da 
GALP, da EDP, de uma 
parte do capital da TAP, 
dos hotéis e de outras em-
presas de tecnologia que 
migraram para o Brasil. 
E que, entretanto, não se 
reduza a importação dos 
produtos tradicionais por-
tugueses, como os vinhos, 
os azeites, as frutas, os 
queijos da serra, as con-
servas, etc. 

 A. Gomes da Costa 

Noutras épocas as re-
lações econômicas entre 
o Brasil e Portugal tinham 
como lastro um comércio 
bastante reduzido, que 
estava limitado a meia-
dúzia de produtos – era o 
chamado “comércio das 
sobremesas”. Deste lado 
do Atlântico importavam-
se os vinhos e os azeites, 
as frutas e as conservas; 
e do outro lado, os portu-
gueses compravam-nos 
açúcar, goiabada, petró-
leo e pouco mais. Também 
no setor financeiro, com o 
encerramento das agên-
cias de alguns bancos, 
as transações ficaram 
escassas e concentradas 
praticamente na Agência 
Financial, que pertencia 
à Caixa Geral de Depó-
sitos, e que processava 
a maioria das remessas 
dos emigrantes e o mo-
vimento financeiro dos 
Consulados. Entretanto, o 
Banco do Brasil abriu uma 
filial em Lisboa (mais tar-
de, abriu outra no Porto) 
e a Sociedade Financeira 
Portuguesa, já no crepús-
culo do “antigo regime”, 
fez alguns investimentos 
importantes no Brasil na 
área de seguros e bancos, 
que poucos anos depois, 
com a “Revolução de 25 
de abril” e de um “conten-
cioso” incómodo para os 
dois países, foram desfei-
tos. Entretanto, com o fim 
da emigração desapare-
ceram as carreiras maríti-
mas – do “Vera Cruz”, do 
“Santa Maria”, do “Serpa 
Pinto”, etc. – e foram au-
mentando, a cada ano, os 
vôos das empresas aé-
reas – TAP, PANAIR, VA-
RIG, etc.

O ingresso de Portugal 
na Comunidade Econô-
mica Européia despertou, 
quase no final do século 
passado, o interesse de 
algumas empresas brasi-

O INE divulgou os princi-
pais agregados das adminis-
trações públicas relativos a 
2015, tendo dedicado uma 
caixa ao registro da opera-
ção de resolução do Banif e 
explicado que esta operação 
“determinou um agravamento 
do déficit das administrações 
públicas em 2015 de 2.463,2 
milhões de euros (1,4% do 
PIB)”, o que quer dizer que, 
excluindo o efeito do Banif, o 
déficit teria sido de 3%.

No relatório do Orça-
mento do Estado para 
2016, o Governo de António 
Costa tinha estimado que a 
resolução do Banif teria um 
impacto de 2,3 bilhões de 
euros, equivalente a 1,2% 
do PIB, com isso o déficit 

Défice seria de 3% do PIB sem Banif
orçamental de 2015 fosse 
de 4,3% do PIB.

O executivo disse mesmo 
que “excedendo o limite de 
3% inscrito no Pacto de Es-
tabilidade, a saída de Portu-
gal da situação de défice ex-
cessivo fica condicionada”. O 
secretário de Estado do Or-
çamento, João Leão, disse 
em  fevereiro,  que o Gover-
no tem dúvidas de que Portu-
gal saia do Procedimento por 
Défices Excessivos este ano.

 “Para 2016 há todo um 
processo de avaliação que 
está dependente de dois 
fatores: qual é o déficit de 
2015 sem o Banif e qual é 
com o Banif. Portanto, não 
é claro que Portugal saia do 
PDE”, admitiu, asseguran-

do  que, sem dúvida, Portu-
gal sairá do PDE em 2017.                                                  
Portugal encontra-se na ver-
tente corretiva do Pacto de 
Estabilidade e Crescimento 
por ter um défice orçamental 

acima dos 3% do PIB, o valor 
de referência consagrado no 
Tratado Orçamental. O país 
entrou no PDE em 2009, um 
processo que devia ter en-
cerrado em 2015.

Os produtores de leite 
e carne voltam à rua hoje , 
com uma concentração em 
Braga, frente à Feira Inter-
nacional de Agricultura, e 
asseguram que “a luta vai 
continuar”, até que sejam to-
madas medidas para a via-
bilidade do setor.

Confrontado  com o as-
sunto, no concelho do Sabu-
gal, onde participou num de-
bate sobre  “Que fazer com o 
país das aldeias?”, o ministro 
da Agricultura, Luís Capoulas 
Santos, disse aos jornalistas 
que encara o protesto, “com a 

Governo prepara Linha de Crédito
para Produtores de Leite e Carne

maior das naturalidades”.
“Eu aceito perfeitamente 

que, quando as pessoas es-
tão em dificuldades, sentem 

que devem protestar e es-
ses protestos têm sido dirigi-
dos contra o Governo, con-
tra as grandes superfícies, 

que entendem que adqui-
rem produtos em excesso 
no estrangeiro”, disse.”Mas 
tenho a certeza de que es-
sas mesmas pessoas - aliás 
já me transmitiram, ainda 
no último Gabinete de Crise 
- reconhecem e apreciam 
o esforço que o Governo 
está a fazer para as ajudar”.                                                                                                                                         
O ministro da Agricultura 
disse que o Governo “está 
a procurar encontrar solu-
ções” para ajudar os seto-
res do leite e da suinicultu-
ra”, no plano Europeu e no 
plano nacional.

As vendas de casas usa-
das estão a bater recordes. 
No ano passado  85 899 ca-
sas usadas, um aumento de 
33,6% em relação a 2014 e 
o número mais elevado nos 
últimos 7 anos, quando o Ins-
tituto Nacional de Estatística  
iniciou esta análise. Casas 
novas foram pouco mais de 

21 mil, uma subida de apenas 
7,6%, com os preços a subir.                                                                            
“2015 foi o ano do mercado 
de casas usadas”, confirmou 
Luís Lima, presidente da As-
sociação dos Profissionais e 
Empresas de Mediação Imo-
biliária de Portugal, em de-
clarações. De fato, a subida 
nas vendas totais de imóveis 

Casas usadas batem Recorde
foi feito muito mais na carona  
das casas usadas do que das 
novas, de acordo com o INE.

Os números não enga-
nam - em 2015 venderam-se 
107 302 casas em Portugal, 
mais 27,4% que no ano an-
terior, sendo 85 899 usadas 
e apenas 21 413 novas. Ou 
seja, apenas 20% das casas 
vendidas no ano passado 
são novas. Foi “o valor per-
centual anual mais baixo da 
série disponível”, neste caso, 
desde 2009.

De acordo com as esti-
mativas de Luís Lima, neste 
momento haverá entre 100 e 
110 mil casas usadas e entre 
70 e 90 mil casas novas no 
mercado e que se terá perdi-
do entre 30% a 40% do stock 
de novas só no último ano 
e meio. E isso não significa 
que tenham sido vendidas, 

porque nos piores anos da 
crise foram muitos os promo-
tores que começaram a ar-
rendar os apartamentos e as 
moradias porque não havia 
quem as comprasse. Imó-
veis que, se e quando volta-
rem ao mercado de venda, já 
serão considerados usados.

As mais de 107 mil ca-
sas vendidas  representa-
ram  12,5 bilhões de euros, 
diz o INE. Foi, em ambos 
os casos, o valor mais alto 
desde 2010 .

A explicação está no au-
mento da procura por parte 
dos estrangeiros, que com-
pram casas mais caras, 
mas também dos portugue-
ses. Não só porque os ban-
cos estão a dar mais cré-
dito, mas porque há mais 
interesse em comprar para 
depois arrendar.

A TAP vai duplicar as liga-
ções aéreas entre Lisboa e o 
Porto, passando a ter 18 liga-
ções diárias em cada sentido, 
com partidas de hora a hora, 
e tarifas a partir de 39 euros.                                                                                             
“A ideia é ter voos a interli-
gar as duas cidades a toda 
a hora. Partidas de hora em 
hora daqui e de hora em 
hora de lá. É um grande 
salto na prestação de ser-
viço”, anunciou o presiden-
te da TAP, Fernando Pinto.                                              
A designada ponte aérea 
contará com uma nova fro-
ta e será operada pela TAP 
Express - a nova designação 
da Portugalia, e também com 
aviões A320 nos horários e 
períodos de maior procura.

De acordo com fonte ofi-
cial da TAP, vai haver dois 
balcões de ‘check-in’ exclu-
sivos para os passageiros 
da ponte aérea, estando 
o percurso até à porta de 
embarque devidamente as-
sinalado para ser o mais 
“rápido e simples possível” 
e para tornar a opção área 
competitiva.

“O importante é chegar 
ao aeroporto sabendo que 
muito em breve está a sair 
outro avião. A ideia é entrar 
em concorrência efetiva com 
o comboio e até com o siste-
ma de onibus”, explicou.

Até julho, a TAP Express 

TAP duplica ligações entre Lisboa e 
Porto: partidas serão de hora em hora

vai ter a frota totalmente re-
novada com 17 aeronaves 
(oito ATR52 com capaci-
dade para 70 passageiros 
e nove Embraer 190 com 
capacidade para 100 pas-
sageiros), num investimen-
to total de cerca de 400 mi-
lhões de euros.

A par com o reforço da 
operação entre Lisboa e o 
Porto, o passado domingo,  
marca o fim de 9 rotas euro-
peias, consideradas defici-
tárias: Barcelona, Bruxelas, 
Milão e Roma a partir do Por-
to, e Gotemburgo, Hannover, 
Zagreb, Budapeste e Buca-
reste, a partir de Lisboa.

Fora da Europa, a TAP 
cancela a rota Lisboa-Bogo-
tá-Panamá-Lisboa e ligação 
a Manaus (Lisboa-Manaus
-Belém-Lisboa), que contará 
com “ligações otimizadas” 
asseguradas pela compa-
nhia Azul, de David Neele-
man, acionista da TAP.

Ao mesmo tempo, a 
transportadora liderada por 
Fernando Pinto vai reforçar 
em 59 frequências sema-
nais as ligações a destinos já 
operados pela transportado-
ra aérea nacional, Espanha 
(Madrid e Barcelona), França 
(Paris e Toulouse) e Marro-
cos (Casablanca e Marra-
quexe), com o objetivo de ter 
“consistência no produto”.

Contratos mensais reno-
vados automaticamente, cele-
brar contratos em outsourcing, 
salários baixos sem margem 
para aumentos, muitos deles 
em part-time, não ter acesso 
a qualquer tipo de regalias. É 
este o quadro geral dos traba-
lhadores que são obrigados a 
recorrer às empresas de tra-
balho temporário.

A verdade é que esta é, na 
maior parte dos casos, a única 
solução para não cair numa 
situação de desemprego. E 
a realidade fala por si: anún-
cios de emprego não faltam, 
quer para Portugal quer para 
o estrangeiro. E se recorrer à 
internet é possível submeter 
a candidatura facilmente e 
seguir os passos normais de 
qualquer outro processo de 

Trabalho temporário. Para muitos é a única forma de entrar no mercado
recrutamento.

Outra desvantagem diz 
respeito à dificuldade em sair 
desta espiral de trabalhos 
temporários, mesmo que os 
colaboradores apresentem 
bons resultados. A isso há que 
somar os elevados custos que 
as empresas têm ao recorrer 
ao outsourcing, mas que não 
se reflete no salário de quem 
está prestar o serviço.

Ainda assim, a Associação 
Portuguesa das Empresas 
do Setor Privado de Empre-
go, vê o trabalho temporário 
como uma porta de entrada 
para o mercado laboral e que 
ganha especial relevo em de-
terminados segmentos, como 
os jovens e os trabalhado-
res mais seniores. São estas 
duas franjas que apresentam 

o maior peso na lista de ins-
critos do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional e os 
que têm maior dificuldade na 
colocação. “Arrisco a dizer que 
hoje em dia o trabalho tempo-
rário é uma das portas, se não 
a grande porta, de entrada 
para essas pessoas”, salienta 
o presidente da associação, 
Afonso Carvalho.

“O trabalho temporário 
começa a crescer antes de a 
economia crescer.. Somos um 
verdadeiro termómetro da si-
tuação econômico laboral do 
país. Em 2009 bateu no fundo 
e a partir daí tem vindo a cres-
cer”, mas, apesar desta ligeira 
melhoria, algumas empresas 
foram obrigadas a fechar as 
portas.

As empresas de trabalho 

temporário não reconhecem 
as críticas em relação à si-
tuação de precariedade dos 
trabalhadores e lembram que 
estes contratos “também são 
legais, com remunerações 
similares às que  se praticam 
no mercado para as mesmas 
funções, com descontos para 
segurança social, subsídios 
de férias e Natal”.
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Política

Marcelo Rebelo de Sou-
sa marcou a primeira reunião 
do seu Conselho de Estado 
para 7 de abril. O encontro 
está agendado para as 15h 
e o tema será o Programa de 
Estabilidade e o Programa 
Nacional de Reformas, que o 
Governo tem que entregar em 
Bruxelas até ao fim do mês.

Em linha com a intenção 
já manifestada de ser um PR 
mais interventivo, Marcelo 
vai reunir mais vezes o seu 
principal órgão consultivo. O 
próprio já anunciou que pre-
tende fazê-lo pelo menos 4 
vezes por ano.

Integram o Conselho 

Marcelo convoca Conselho
de Estado para 7 de Abril

de Estado o presidente da 
Assembleia da República, 
Ferro Rodrigues, o primei-
ro-ministro, António Costa, 
o presidente do Tribunal 

Constitucional, Joaquim de 
Sousa Ribeiro, o provedor de 
Justiça, José de Faria Cos-
ta, o presidente do Governo 
Regional dos Açores, Vasco 

Alves Cordeiro, o presidente 
do Governo Regional da Ma-
deira, Miguel Albuquerque, 
os ex-Presidentes Ramalho 
Eanes, Mário Soares e Jor-
ge Sampaio, e ainda Carlos 
César (em representação 
do PS), Francisco Louçã 
(do BE), Domingos Abrantes 
(PCP), Francisco Pinto Bal-
semão (PSD) e Adriano Mo-
reira (CDS-PP), o ensaísta 
Eduardo Lourenço, António 
Guterres, António Lobo Xa-
vier, Luís Marques Mendes e 
Leonor Beleza.Esta também 
convidado Mario Draghi do 
BCE e Carlos Costa do Ban-
co de Portugal 

Palavras proferidas por 
António Costa na Socieda-
de Histórica da Indepen-
dência de Portugal, em 
Lisboa, numa cerimônia 
de referenda da lei que 
restabelece 4 feriados, 2 
civis, 5 de Outubro e 1.º de 
Dezembro e 2 religiosos 
(Corpo de Deus e Todos 
dos Santos) suspensos 
pelo anterior executivo no 
âmbito do Programa de 
Assistência Econômica 
e Financeira a Portugal .                                                                                                                                            
Na presença do duque de 
Bragança, Duarte Pio, e 
após os discursos do pre-
sidente da Sociedade His-
tórica da Independência 
de Portugal, José Alarcão 
Troni, e do coordenador do 
Movimento do 1.º de De-
zembro de 1640, o ex-pre-
sidente do CDS-PP José 
Ribeiro e Castro, António 
Costa defendeu a tese 
de que nunca os valores 
históricos, resultantes da 
memória histórica coletiva, 
podem subalternizar-se 
perante valores conjuntu-
rais ou mesmo “efémeros”.                                                                                                                                     

“Há princípios, valores 
e acontecimentos funda-
mentais cuja memória e 
celebração não podem 
estar à mercê de cálculos 
ocasionais, de impulsos 

Reposição dos feriados foi
ato de pedagogia cívica

ideológicos e de fins pro-
pagandísticos, mesmo 
quando se apresentam 
sob argumentos que os 
dissimulam ou disfarçam. 
É, aliás, esta a raiz de 
muitos e graves proble-
mas do nosso tempo: A 
subordinação de valores 
perenes a interesses efé-
meros, a confusão entre 
o essencial e o acessório, 
a desvalorização do sim-
bólico. A política faz-se 
com pragmatismo, mas, 
antes disso, faz-se com 
valores e princípios em 
que nos revemos e reco-
nhecemos”, acentuou o 
primeiro-ministro, tendo 
a ouvi-lo os ministros da 
Cultura, João Soares, e 
da Defesa, Azeredo Lo-
pes.                                                                                                                                          

“Pelo contrário, foi em 
nome do futuro que o fi-
zemos e com a profunda 
convicção de que celebrar 
as grandes datas da nos-
sa história não é desperdi-
çar recursos, mas investir 
no futuro e criar valor para 
os vindouros”, contrapôs.                                                                                                                    
Para António Costa, a re-
posição dos feriados na-
cionais “é justa e neces-
sária” em termos de futuro 
do país e de preservação 
da identidade nacional.

Passos Coelho foi ree-
leito líder do PSD com 95% 
dos votos mas não se livra 
de ver posta em causa a 
sua estratégia para fazer 
oposição a António Costa.                                                                                     
A semana foi difícil e confir-
mou o auto-isolamento a que 
se remeteu o líder do PSD. 
Depois de ver o Orçamento 
do Estado aprovado por toda 
a esquerda e de admitir, na 
sua moção de recandida-
tura à liderança do partido, 
que o acordo PS, BE, PCP 
(e PEV) pode, afinal, sobre-
viver mais tempo do que al-
guma vez o próprio chegou 
a pensar . Passos criticou 
o freio do primeiro-ministro 
e do Presidente da Repú-
blica à espanholização da 
banca portuguesa. «Quem 
faz a regulação financeira 
é o Banco de Portugal e é a 
CMVM. Não é o primeiro-mi-
nistro, não é o ministro das 
Finanças, que não tem ne-
nhuma competência na ma-
téria. Nenhuma! Nem o Pre-
sidente da República, por 
maioria de razão», afirmou.                                                                                       
Passos espera, receber de 
Costa as respostas às per-
guntas do PSD sobre o grau 
de envolvimento de Costa 

Passos Coelho: um Líder
sem Pressa num PSD Inquieto

na banca.
Se dúvidas tivesse, Pas-

sos viu confirmado o estado 
de graça que domina por es-
tes dias a relação entre São 
Bento e Belém. O primeiro-
ministro sorriu ao ouvir o 
chefe de Estado, que apro-
veitou ainda para apelar de 
novo aos consensos: sobre 
o Programa de Estabilidade 
e sobre o Programa Nacio-
nal de Reformas, ambos a 
apresentar em abril. Passos 
já tinha sinalizado que não 
estava disposto a passar 
cheques em branco ao Go-
verno: o PSD só vota a fa-
vor do PE e discute o PNR 
se o Governo andar «para 
trás naquilo que tem vindo a 
desfazer de reformas ante-
riores». Ponto final. 

Passos Coelho fecha 
por estes dias a sua lista de 
candidatos aos órgãos do 
partido. A discrição do líder 
do PSD aguça a curiosida-
de dos que esperam para 
ver os sinais que Passos 
vai querer dar com a reno-
vação que prepara na Co-
missão Política. 

Entre os intocáveis na 
vice-presidência, estão, Jor-
ge Moreira da Silva, Marco 

António Costa e Teresa Leal 
Coelho. Moreira da Silva 
acompanha Passos desde 
os tempos da JSD e o per-
curso de ambos no PSD não 
deverá ser interrompido ago-
ra. Leal Coelho é, segundo 
dirigentes do partido, uma 
das pessoas que Passos 
mais ouve dentro do PSD. 
Marco António Costa é  peça 
essencial para preparar as 
autárquicas do próximo ano. 

Se Costa conseguir se-
gurar o seu governo com o 
apoio do BE, PCP e PEV no 
Parlamento até ao final do 
próximo ano, o primeiro teste 
de Passos Coelho como líder 
do principal partido da oposi-
ção são as eleições autárqui-

cas, em Outubro de 2017. 
«Há aqui um jogo de 

sombras de atirar nomes 
para a fogueira», diz um di-
rigente do PSD. A decisão 
cabe a Passos Coelho. O 
PSD acredita, porém, que a 
saída de António Costa e a 
entrada em cena de Fernan-
do Medina torna possível 
ganhar a câmara. «Nunca 
estivemos tão perto nos úl-
timos anos», diz o líder da 
distrital de Lisboa, Miguel 
Pinto Luz. Os sociais-demo-
cratas estão convencidos 
que podem explorar a falta 
de notoriedade do sucessor 
de Costa se apresentarem 
um candidato «forte e com 
ideias para a cidade». 

“Achamos, no mínimo, 
estranho porque o regimen-
to não tem nem uma palavra 
sobre isso. É a primeira reu-
nião do Conselho de Estado, 
que tem uma composição 
determinada, definida pelas 
instituições. É, no mínimo, 
estranho. Não queria utilizar 
outro objetivo. Aquilo que 
consideramos que era impor-
tante era que reunisse na sua 
composição nesta primeira 
reunião”, disse, após reunião 
com dirigentes da CGTP na 
sede do PCP da rua Soeiro 
Pereira Gomes, Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa 
convocou aquele órgão con-
sultivo para o seu primeiro 
encontro e estendeu convi-
tes ao dirigente italiano do 
BCE, Mario Draghi, e ao go-
vernador do Banco de Portu-
gal, Carlos Costa.

Jerónimo estranha convite
de Marcelo a Draghi

“É uma questão nova, ao 
abrigo do regimento do Con-
selho de Estado. O Presiden-
te tem o direito de convidar e 
receber seja quem for, tendo 
em conta as suas atribuições 
constitucionais”, afirmou o 
secretário-geral comunista, 
sublinhando que aquele ór-
gão “deve servir para aquilo 
que a Constituição define”.

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, 
afastou por completo a hipótese da privatização do se-
tor das águas, revelando que a estratégia do Governo 
passa pela “descentralização e criação de empresas 
regionais”. “A privatização das águas é uma coisa que 
está completamente fora de causa, é um compromisso 
nosso, que está no programa do Governo”, disse o mi-
nistro em declarações à RTP. Matos Fernandes explicou 
que “houve um movimento de centralização fortíssimo 
no setor e, embora nunca tenha sido dito, tinha como 
objetivo a privatização”. A reestruturação das águas foi 
muito contestada pela maioria das autarquias.

Governo afasta por completo a Privatização das águas

Av. Henrique Valadares, 17 - Sbl 201
Centro . Rio de Janeiro - RJ - contato@orgcanada.com.br

(21) 2242.1643  / 2252.8497  / 2232.9890 
                                                (21) 98479-1883 / 98479-



Amor e Dedicação Marcam os 50 Anos de uma Abençoada União
MAriA ADelAiDe e Abílio brAnDão

Dr. Abílio Brandão, entrando com sua neta, Carolina e filha Susana para o ato religioso da celebração 
de suas Bodas de Ouro

Bela imagem, 
do distinto ca-
sal da nossa 
comunidade 
portuguesa, 
Maria Adelai-
de Brandão e 
Abílio Bran-
dão, durante a 
valsa alusiva 
às suas Bo-
das de Ouro

A noite de 19 de março, 
por certo, jamais se apagará 
da memória do casal Maria 
Adelaide e Abílio Brandão.

Passaram-se 50 anos em 
que, nesta mesma data, suas 
vidas realizaram um grande 
acontecimento.

Os anos passaram, frutos 
foram gerados e destas novas 
sementes de vidas perpetuam 
com dignidade o nome e tra-
dição de uma família... Nesta 
data, o casal, ao lado dos fi-
lhos Marcelo Brandão e Susa-
na Brandão e da neta Carolina 
vêm contar esta linda história 
de amor, de realizações, nas 
comemorações das Bodas de 
Ouro!

Uma atmosfera toda es-
pecial pairava sob a noite da-
quele sábado... Era como se 
os céus, a luz divina tomasse 

Um momento 
único da noite, 
Cônego Abílio 

de Vascon-
celos reunido 
com o casal, 

Maria Adelaide 
Brandão, Abílio 

Brandão, a 
nora Pâmella, 
filho Marcelo 

Brandão, neta 
Carolina e 

filha Susana 

Num 
lindo 
close, da 
noite fes-
tiva nas 
depen-
dências 
do Hotel 
Windsor, 
Dra. 
Adelaide 
Brandão 
ao lado 
do seu 
filho, 
Marcelo 
Brandão

Felicidade 
total da 
mamãe, 
Dra. Maria 
Adelaide 
Brandão 
ao lado da 
sua filha, 
Susana 
Brandão

Num flagrante 
durante a 
noite, a pe-
quena Caro-
lina Brandão, 
numa pose 
com os seus 
avós, Maria 
Adelaide 
Brandão e 
Abílio Bran-
dão

Emoção e 
descontração, 

durante a 
celebração 

dos 50 anos, 
do casal. Na 

foto, Dr. Abílio 
Brandão e 

seu filho Mar-
celo Brandão

Outra foto, 
para o álbum 

de recorda-
ção da família 

Brandão, o 
casal Maria 

Adelaide Bran-
dão e Abílio 

Brandão com 
os filhos Mar-

celo e Susana 
com a graciosa 

netinha Caro-
lina

Felipe Men-
des – diretor 
do Jornal 
Portugal em 
Foco, também 
foi levar o seu 
abraço e cari-
nho ao casal, 
Maria Adelai-
de Brandão e 
Abílio Bran-
dão

Dr. Abílio 
Brandão 

foi cerca-
do pelo 

carinho dos 
amigos, 

Dr. Mário 
Fernando 
Brandão, 

Sr. Manoel 
Gomes, 
Dr. Vitor 

Brandão e 
o Cônego 
Abílio de 

Vasconcelo

Durante o 
evento, no 
Hotel Wind-
sor, vemos 
Dra. Célia e 
Dr. Artur Leite 
Sobrinho, 
Sr. Alberto 
Müller e Sra., 
Dr. Fernan-
do, Felipe 
Mendes com 
a família 
Brandão

Quem tam-
bém marcou 

presença, 
nesta noite 

magistral foi 
o casal de ra-
dialistas Idália 
e Maneca. Na 

foto, quando 
cumprimen-
tava o casal 

Dra. Maria 
Adelaide 

Brandão e 
Abílio Bran-

dão, pelas 
Bodas de 

Ouro

conhecimento deste momento 
festivo e viesse abençoar es-
tas duas vidas; bênçãos essas 
que vieram sob a forma de, 
afeto, amizade cheios de ca-
rinho dos familiares e amigos 
que enfeitaram este dia 19 de 
março. Cônego Abílio de Vas-
concelos realizou a liturgia e 
a bênção das alianças e Mis-
sa em Ação de Graças nesta 
linda data, momento de muita 
emoção do casal e convida-
dos durante esta celebração, 
no Windsor Marapendi Hotel, 
na Barra da Tijuca.

Com alegria, o casal Dra. 
Adelaide e Abílio Brandão re-
viveu páginas do seu enlace 
no decorrer da cerimônia. Era 
como se voltassem no tem-
po, há 50 anos e revivessem 
toda a grandiosidade deste 
momento... Porém a realidade 

era mais do que um prêmio à 
vida, a felicidade conjugal se-
meada nesses caminhos dou-
rados; prêmio este retratado 
na emoção de ter ao lado, jun-
to ao altar, seus filhos Susana 
e Marcelo e a neta Carolina. 
Depois, desta bonita cerimô-
nia religiosa foi oferecido, no 
bonito salão do Hotel Windsor 
um belíssimo coquetel e em 
seguida um majestoso jantar 
aos convidados que compare-
ceram para abraçar o tão ben-
quisto casal Adelaide e Abílio 
Brandão, em volta do salão 
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Muita 
emoção, 

o casal 
Dra. Maria 

Adelaide 
Brandão e 

Dr. Abílio 
Brandão 

diante do 
Cônego 

Abílio 
Vascon-
celos na 

celebração 
da missa 

de 50 anos 
desta linda 

união

Diante da 
linda mesa 
de doces e 
bolo vemos 

o casal, Ma-
ria Adelaide 

Brandão 
e Abílio 

Brandão, 
felizes com 
sua netinha 

Carolina 
Brandão

Dr. Abílio Brandão, no momento em que dançava a valsa com a sua 
filha, Susana Brandão

ricamente decorado. 
Foi uma noite, sem dúvida 

alguma, bordada de dourada 
felicidade... São 50 anos de 
união marcada por tantas re-
alizações e desejos que hoje 
constituíram uma grande fa-
mília.

Bodas de Ouro, marca a 
linda página na vida de qual-
quer casal; um exemplo de 
amor, dedicação e sinceri-
dade... Assim, Dra. Adelaide 
e Abílio Brandão contaram 
a todos os seus familiares e 
pessoas amigas toda a razão 
de suas vidas, de ser feliz, de 
realizar e de mostrar que o 
mundo pode ser ainda mais 
bonito, cheio de paz e ale-
gria, quando se acredita na 

Num registro fotográfico, o casal Pâmella e Marcelo Brandão com o 
amigo Felipe Mendes e a pequenina sorridente, Carolina Brandão

força do amor!... Para além 
do primoroso jantar, brindes 
com champanhe e um bom 
vinho português não faltaram 
para glorificar as Bodas de 
Ouro do casal Maria Adelai-
de e Abílio Brandão. Porém, 
o desfecho deste dia, cer-
tamente inesquecível para 
eles, ficou por conta do corte 
do encantador “Bolo Doura-
do”, ornamentado, de acordo 
com a data festiva.

Assim foi repartida com 
todos os convidados a felici-
dade de se poder celebrar o 
mais lindo dos sentimentos: 
o Amor, capaz de grandes 
realizações, como esta na 
vida de Maria Adelaide e Abí-
lio Brandão.

Outro momento 
especial desta 

noite maravilho-
sa, nas belíssi-

mas instalações 
do Hotel Wind-
sor, na Barra: o 
“casal de ouro” 
Maria Adelaide 

Brandão e Abílio 
Brandão com 

os amigos, Ana 
Alves, Luiza 

Vieira, Ildo Lo-
pes e Edson Lo-
pes, Milton Lara 

e Sra., Kátia 
Cohen, Daniel 

Zenine Sra., 
Vitor e Cecília

Um time de 
primeira, 

nesta noite 
mágica, no 

Hotel Wind-
sor: Dr. Artur 

Andrade Pinto 
e D. Ivete, 
Sr. Manuel 

Gomes e Sra., 
Sr. Alberto 
Teixeira e 

Sra., Sr. Lino 
Brandão e 
Sra. e Sr. 

João Rocha, 
esposa filha e 

genro

Uma linda mesa 
florida, durante as 
comemorações 
das Bodas de 
Ouro onde vemos 
o simpático casal 
de anfitriões, 
Maria Adelaide 
Brandão e Abílio 
Brandão com os 
amigos José Alves 
e família, Dr. Luís 
Eduardo, Fernan-
do Aguiar e Sra. e 
Hélio Pinto e Sra.

Outro 
destaque 
da noite: 
a família 
Brandão 
numa pose 
especial, 
próximo ao 
amigo Dr. 
Artur Leite 
e família

Gente boa e 
amiga, nesta 
noite fantás-

tica, no Hotel 
Windsor, os 
casais Joa-

quim Cunha 
e Margarida, 

João Martins e 
Rosa Martins, 
Antônio Será-

pico e Fernan-
da e demais 

amigos

Outro grupo de 
amigos, presti-

giando as Bodas 
de Ouro do casal, 

Maria Adelaide 
Brandão e Abílio 

Brandão, José 
Maria e esposa, 
Augusto e espo-

sa Conceição, 
Carlos Calçada 

e esposa Teresa 
Calçada, Alfredo 
do Cima e espo-

sa, e Francisco 
do Cima, demais 

familiares e 
amigos

Em outro 
destaque da 
noite, o casal 
anfitrião, Ma-
ria Adelaide e 
Abílio Bandão 
com os ami-
gos Fran-
cisco Torrão 
e esposa 
Eneida, Adília 
Noronha e 
filho e Nora

Niterói também mar-
cou presença, no 
Hotel Windsor, nas 
Bodas de Ouro do 
casal, Brandão, Co-
mendador Orlando 
Cerveira e esposa 
Laura Cerveira, Dr. 
Fernando Guedes 
e esposa Dra. Rosa 
Guedes, Dr. Gentil 
Moreira e esposa 
Clarisse, Elísio e 
esposa Regina 
Corato
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GRANDE PÁSCOA POVEIRA

No último domin-
go, dia 27 de 
Março, o solar 

poveiro comemorou 
mais uma Páscoa em 
seu salão refrigerado 
e novamente o clima 
remetia às tardes na 
Póvoa de Varzim.

A festa iniciou-se as 
12:30hs e os convida-
dos puderam sabore-
ar o tradicional cozido, 
sempre muito elogiado 
por todos.  A tarde foi 
animada e embalada 
pelo conjunto Cláudio 
e seus Amigos, um dos 
novos destaques recen-
tes da comunidade luso
-brasileira.

 A cultura e os cos-
tumes poveiros não po-
deriam faltar nesta fes-
ta, ficando a cargo do 
Rancho Eça de Queirós 
explicar ao público as 
tradições da Páscoa po-

veira, a cada intervalo 
de suas danças.

Foram lembrados 
costumes como o “Serra
-essa-Velha”, o “desfile 
de bois” (tradições recu-
peradas recentemente), 
a cerimônia do Lava-Pés 
na Igreja Matriz, todas 
as procissões que de-
correm nesta época e a 
queima do Judas. Tam-
bém foram lembrados 
os piqueniques nos par-
ques ao fim do feriado e 
a importância da Rosca 
de Pão-de-Ló que são 
dadas aos afilhados pe-
los seus padrinhos. As 

comemorações só ter-
minam na segunda-feira 
(Dia do Anjo).

No bailado, mais uma 
belíssima apresenta-
ção do Rancho Eça de 
Queirós que mesmo 
em número reduzido de 
componentes, a todo o 
momento demonstrava 
a garra poveira. 

Ao final da tarde foi 
celebrada pelo Padre 
Claro e o Presidente 
Carlos Cesar, a cerimô-
nia do Beija-Cruz, en-
cerrando a festa com 
a benção a todos os 
convidados.   

O Presidente da Casa dos Poveiros do Rio de Janeiro, Carlos 
Cesar Santos,  dando início à celebração do Beija-Cruz, no Do-
mingo de Páscoa

Linda, 
a graça 
poveira no 
seu trajar 
e no seu 
bailar, re-
presentada 
pelo Ran-
cho Eça de 
Queirós

A cantadei-
ra, Aurélia 
que, ofer-
teceu uma 
cesta de 
chocolates 
para o Gru-
po. Na foto 
al lado do 
Presiden-
te Carlos 
César

Tradicional e saboroso cozido servido na festa de Páscoa

Rancho 
Floclorico 
Eça de 
Queirós, 
da Casa 
dos Povei-
ros do Rio 
de Janeiro 
com a 
garra de 
sempre!

Panorâ-
mica do 
Salão 
Nobre 
do Clu-
be, que 
recebeu 
um ex-
celente 
público

Presidente Carlos Cesar e Felipe Marques Mendes, Diretor do Jornal Portugal Em Foco, num 
close especial durante a tarde comemorativa ao Domingo de Páscoa

Padre Claro, no encerramento da Cerimônia do Beija-Cruz, ao lado do Presidente Carlos César, de-
mais diretores e componentes do Rancho Eça de Queirós

a) Aprovação da Ata da Reunião anterior, de 08/12/2015;
b) Aprovação do Balanço e do Relatório de Atividades referentes ao exercício de 2015;
c) Eleição do Presidente da Diretoria e do Vice-Presidente Administrativo;
d) Concessão de Títulos Honoríficos;
e) Assuntos de interesse geral.
 

Rio de Janeiro, 28 de março de 2016.
RUI MANUEL PATRÍCIO

Presidente do Conselho Deliberativo

REAL GABINETE PORTUGUÊS DE LEITURA
CONSELHO DELIBERATIVO

Nos termos do art. 41 e para os fins de que tratam as alíneas “a”, “b” e “g” do art. 38 e alínea “a” do inci-
so I e alínea “a” do inciso II do art. 42 todos do Estatuto Social, convoco os Srs. Membros do Conselho 
Deliberativo para a reunião que terá lugar na sede social, sito na Rua Luís de Camões, nº 30, Centro, 
Rio de Janeiro - RJ, no próximo dia 18 de abril de 2016, às 17 horas, em primeira convocação com a 
presença da maioria dos seus membros, ou, meia hora depois, em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte “Ordem do Dia”:
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Dia 31.03.2016
Anthony G. Moreira (filho do casal 
amigo Antonio Graça Moreira e Ro-
sangela); Aniversaria neste dia o 
conhecido Sr. Pardal, presidente da 
Sociedade Seichas da Beira lá no 
ABC; Sra. Maria Isabel Dias. 
Dia 01.04.2016
Antônio Osório (ex - Câmara Por-
tuguesa); aniversaria neste dia 
também o nosso amigo, o cantor 
Marciano um dos maiores cantores 
românticos do Brasil. 
Dia 02.04.2016
Maria Isabel Botelho Madeira (da 
Vila Real Turismo e do programa 
Portugal a Saudade e Você); Silvio 
Pereira (filho do Sr. Ferdinando e da 
já falecida Sra. Maria Rodrigues); 
Mariana (filha do casal Armênio e 
Alessandra).
Dia 03.04.2016
Sra. Maria Queiroz Souza (lá do Rio 
de Janeiro, esposa do conhecido 
amigo Souza ensaiador); Florêncio 
de Freitas Vieira (ex Beneficência 
Portuguesa); Erik Henrique Oliveira 
(filho Manuel dos Santos); Esperan-
ça Nunes (esposa do amigo Manuel 
das águas).
Dia 04.04.2016
Neste dia estará comemorando 
mais um aniversário a simpática 
Carla da Silva Marta (filha do casal 
amigo Sr. Belarmino e da Sra. Nívia 
Marta); Maria Aparecida de Freitas 
(que exerce suas funções na Zarco 
Viagens e Turismo); Ricardo Barros 
Cabral filho do casal amigo Aurinei-
de e Antonio Eugenio Cabral; Paulo 
Andre dos Santos Gomes (filho do 
casal Creusa e Antonio Gomes So-
ares (Mina).
Dia 05.04.2016
Matheus (filho da Assunção e do 
Luiz Carlos Germano do Rancho 
Pedro Homem de Mello); Sra. Flávia 
Mariani; Thabata (filha da Dulcimara 
Martins Leal); Ana Maria e Vladimir 
Lopes (Elos Sul); Aniversário de 
Casamento Flávio Doppler e Izilda 
Doppler (ela integrante do Rancho 
Folc. Pedro Homem de Mello).

No recente Festival da Sardinha no Rancho Português, olhem só 
quem lá flagramos. Sr. Antonio Alves, a esposa Sra. Mara Alves, 
o filho Sr. Paulo Alves a esposa Sra. Prescila Alves e o amigo Sr. 
Manuel da Silva Pesqueira, (o conhecido homem da corretagem 
Pesqueira).

Olhem só, mais um produto da Rede Graal. Vem aí a PETRO-
GRAAL. Este flagrante foi na Rodovia dos Trabalhadores.

Aqui um flagrante de bons amigos no Rancho Português. Vemos 
os casais Isabel e Fernando Martins, Oretta e Fernando Braz de 
Carvalho, Maria de Fátima e Salvador Torres, e a Idalina Assaf.

No almoço em apoio ao Vereador Toninho Paiva, aqui vemos 
também sua assessora Norma Fabiano, o Presidente dos Povei-
ros que também foi levar seu apoio como também a reportagem 
que aqui trazemos, e vemos também o amigo Sr. Amilcar Ferrei-
ra (Estacionamentos Trevo).

Qual é de fato a melhor maneira de viajar?
Por uma agência de viagens ou Internet??
Outra coisa, a imagem do destino, 
do hotel ou da pousada apresentada 
no site sempre difere a realidade do 
produto que está sendo oferecido. 
Normalmente, a viagem indepen-
dente é um risco, termina por um 
valor bem acima do considerável. 
Isso ocorreu com muitos passa-
geiros que viajaram sem pacote da 
agência para Buenos Aires, Barilo-
che e Santiago e não encontrou um 
hotel que fizesse reserva a não ser 
por agência. Nesse caso, hospedar 
em lugares alternativos não pode 
compensar financeiramente a via-
gem, principalmente, na temporada 
da alta estação quando a situação 
fica ainda pior por lá. Resultado, 

Lideranças da Comunidade
Apoiarão o Vereador Toninho Paiva

Chegando a época de mais uma elei-
ção legislativa, a comunidade por-
tuguesa representada por um grupo 
de amigos, formadores de opinião e 
lideranças da comunidade, mais uma 
vez se reuniram para dar seu apoio 
ao amigo da Comunidade Luso-Bra-
sileira o Vereador Toninho Paiva. 
Esse encontro de amigos, foi no ul-
timo dia 22 de março de 2.016, na 
Lellis Tratoria da Alameda Campinas. 
Esse encontro e este trabalho, contou 
com o apoio dos amigos José Afonso 
Cancela, Albino Vieira e Lino Lage. 
O Vereador Toninho Paiva sempre 
presente e apoiando a comunidade 
luso-paulista, atua também em prol 
da Cidade de São Paulo e nasceu 
abençoado, no dia de Nossa Sra. De 
Fátima. Desde sua primeira eleição, 
em 1992, trabalha incessantemente 
criando leis que beneficiam a popu-
lação na área da saúde, meio am-
biente, educação, esportes, idosos, 
transportes e na área social. Toninho 
Paiva é conhecido também pelo re-
lacionamento direto que exerce com 
seus amigos eleitores e a comunida-
de, os quais são atendidos em seu 
escritório localizado no bairro do Ta-

Vemos de pé: Dr. Manuel Magno, Dr. David da Fonte, Sr. Isaias dos Santos, Sr. José Afonso, Sr. Albino Vieira, Sr. Freixo, Sr. José Manuel Bettencourt, Sr. 
Antonio Eugenio Cabral, Sr. José Pinho, Sr. Óscar Manuel. Sentados a Sra. Norma Fabiano, o Sr. João Aurélio de Abreu, Sr. Lino Lage, o Vereador Toninho 
Paiva, o Sr. Antonio Ribeiro, Sr. Laurentino Vilar, Sr. Manuel Moreira da Rocha e o Sr. Manuel Gomes. 

Junto ao Vereador Toninho Paiva, o Sr. José Afonso Cancela que apoiou 
este almoço como também o organizador Sr. Albino Vieira que também 
apoiou este trabalho.

o cliente paga caro, sem opção de 
um hotel e dos serviços incluídos no 
pacote das agências que incluem 
passeios, traslados, vôos, conexões 
de sua escolha. O que foi gasto pela 
escolha da internet daria para adqui-
rir um pacote pela agência por um 
valor baixo e até para ficar naquela 
localidade pelo menos por mais dois 
dias. E quando o destino é interna-
cional a viagem independente fica 
mais complicada por causa das exi-
gências para o acesso em alguns 
países, como os EUA, a Espanha, a 
Inglaterra, que está condicionada a 
comprovação da viagem com visto 
no passaporte, documentos que jus-
tifiquem os motivos da permanência 

temporária naquele país, a apresen-
tação de um roteiro de viagem de-
talhado, contendo vôos de chegada 
e de retorno, acomodação no hotel, 
itinerário de visita as cidades e seus 
pontos turísticos dentre outros.

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

tuapé. Junto a comunidade luso-pau-
lista, já condecorou uma infinidade 
de amigos bem como, já outorgou vá-
rios “Títulos de Cidadão Paulistano”, 
a membros de nossa comunidade, 
dois destes estavam presentes, o Dr. 
David da Fonte e o Sr. João Aurélio 
de Abreu. Neste dia todos os presen-
tes puderam fazer uso da palavra, 
saudando e apoiando o Vereador 
para sua 7.a candidatura. Dentre os 
presentes salientamos o Dr. Manuel 
Magno Presidente da Secção do PSD 
em São Paulo, o Dr. David da Fonte 
Presidente do Elos Sul, Sr. Isaias dos 
Santos diretor dos Poveiros, Sr. José 
Afonso da Lellis Tratoria, Sr. Albino 
Vieira organizador do encontro, Anto-
nio Freixo, Jose Manuel Bettencourt 
Presidente da Casa Ilha da Madeira, 
o radialista Martins Araujo, Sr. Anto-
nio Eugenio Cabral diretor do Arouca, 
Sr. José Pinho Presidente do Arouca, 
o piloto da TAP Sr. Óscar Manuel, a 
organizadora Norma Fabiano, Sr. 
João Aurélio de Abreu da Zarco Tu-
rismo, Sr. Lino Lage Presidente dos 
Poveiros, o Sr. Antonio Ribeiro, o Sr. 
Laurentino Vilar vice presidente e 
fundador dos Poveiros de São Paulo, 

Sr. Manuel Moreira da Rocha dirigen-
te da Casa de Portugal, do Arouca 
e do Conselho da Comunidade, Sr. 
Amilcar Ferreira dos Estacionamen-

tos Trevo e o Sr. Manuel Gomes di-
retor do Arouca. O jornal Portugal em 
Foco lá esteve para oferecer o seu 
apoio também.



Portugal em FocoEdição de 31 de Março a 6 de Abril de 2016

Páscoa evoca Catarina de Alexandria
Único autor de língua francesa 

do Norte da África a ganhar o 
prestigioso Prêmio Goncourt, destinado 
anualmente a um grande escritor do 
universo dos países francófonos, o mar-
roquino Tahar Ben Jelloun relatou num 
artigo publicado pela revista semanal Le 
Nouvel Observateur, de Paris, que, 
quando jovem, ao visitar o Cairo, no 
início dos anos 1960, surpreendeu-se ao 
perceber que o motorista de taxi que o 
levava do aeroporto ao centro da cidade 
tinha pendurado, no espelho retrovisor, 
uma grande cruz. Nascido em 1947, 
em Fès, mas criado na antiga cidade 
portuguesa de Tanger, doada à Casa 
Real de Londres pela Coroa de Lisboa, 
como dote pelo casamento, em 1662, 
da Princesa Catarina de Bragança com 
o Rei Charles II da Inglaterra, o autor 
maghrebino, de fé maometana, relatou 
que, intrigado, perguntou ao motorista 
se era egípcio – e este respondeu que 
sim. E Cristão? – teria insistido Ben 
Jelloun, como se contradição houvesse 
em ser egípcio e Cristão. Sim, Cristão, 
egípcio e cairota. Ao se aproximarem do 
centro, na região do querido bairro de 
Shoubra, o então jovem tangerino viu 
algumas torres de igrejas. O motorista 
percebeu, mais uma vez, a surpresa 
do passageiro e então lhe explicou 
que eram algumas das muitas igrejas 
do Egito. Estavam ali, diante dos olhos 
perplexos de Ben Jelloun, as torres dos 
templos dos milenares coptas – como 
são chamados os cristãos egípcios, 
convertidos, no Primeiro Século, pelo 
Apóstolo São Marcos, que representam 
hoje quase 20 por cento da população 
de 83 milhões. Ben Jelloun vinha de um 
Marrocos predominantemente muçul-
mano e não conseguia imaginar que o 
Egito possuísse tantos cristãos.

Autor de várias obras traduzidas 
para o português, como O Is-

lamismo Explicado às Crianças, O 
Primeiro Amor É Sempre o Último e A 

Noite Sagrada, Ben Jelloun aprenderia 
naquela viagem que existem dezenas 
de milhões de cristãos nos países de 
língua árabe. Entre os quais estão 
os católicos maronitas e melkitas, 
presentes, sobretudo, no Líbano, bem 
como ortodoxos antioquinos e siríacos, 
ritos originários da Síria, e caldeus e 
nestorianos, do Iraque – para além dos 
próprios coptas do Egito, país que neste 
próximo domingo de Páscoa, dia 27 de 
março, evocará, como faz há mais de 
1500 anos, a Grande Mártir, Santa Ca-
tarina de Alexandria, notável intelectual 
do início do século V, conversora de 

milhares de compatriotas egípcios, que 
viveu entre os anos 287 e 305 de nossa 
Era comum. Natural de Alexandria, cida-
de banhada pelo Mediterrâneo, ao Norte 
do Cairo, a martirizada santa tem o nome 
louvado por cristãos de todos os conti-
nentes, inclusive em Portugal - como 
indica o nome de batismo da célebre 
Princesa Catarina de Bragança. Inspirou 
ainda o nome do estado brasileiro de 
Santa Catarina – antiga Ilha de Santa 

Catarina, como foi batizada, em 1514, a 
atual capital Florianópolis pelo português 
Nuno Manuel e o mercador de origem 
flamenga Cristóvão de Haro, sediado em 
Lisboa, durante viagem de exploração à 
costa meridional da América portugue-
sa. Também Santa Catarina é nome 
do mais antigo mosteiro do mundo em 
funcionamento, no Monte Sinai, no Egito, 
local onde teria acontecido diante dos 
apóstolos Pedro, Tiago e João, segundo 
o Novo Testamento, a Transfiguração de 
Jesus Cristo, ao aparecer aos seus se-
guidores ao lado dos profetas Moisés e 
Elias. A imensa cidadela do Mosteiro de 
Santa Catarina foi construída por ordem 
do imperador bizantino Justiniano I, de 
Constantinopla, atual Istambul, entre os 
anos 527 e 565 – e está ligada hoje à 
Diocese Ortodoxa Grega de Jerusalém. 
Foi lá preservado, por mais de mil anos, 
um dos valiosíssimos tesouros do Cris-
tianismo, o Códice Sináitico, escrito em 
grego, único que reproduz integralmente 
o Novo Testamento. Apesar de ter sido 
elaborado no século IV, foi encontrado 
somente no século XIX, no mosteiro do 
Monte Sinai, provindo daí o seu nome. 
A relíquia está atualmente no Museu 
Britânico, de Londres. O Códice Sináiti-
co contém também o Antigo Testamento, 
porém, com algumas lacunas.

Evocar Santa Catarina de Alexan-
dria nesta Páscoa é lançar luz 

sobre o calvário das minorias cristãs nos 
países de língua árabe – à exceção do Lí-
bano, que conseguiu conter, ao longo dos 
séculos, a expansão do domínio muçul-
mano às bíblicas montanhas dos cedros 
milenares. Os cristãos do Oriente Médio 
voltaram a ser nos últimos cinco anos, 
após a explosão da chamada Primavera 
Árabe, os principais alvos das maiorias 
islâmicas. Justamente por isso, temendo 
ataques fundamentalistas, o Mosteiro de 
Santa Catarina se encontra fechado ao 
público. Pode ser contemplado apenas 
à distância.  

Dia 09.04.20146
Comemoração dos 25 anos da 
Associação dos Poveiros de São 
Paulo. Teremos um jantar dançan-
te, uma sessão solene a cargo do 
Vereador Toninho Paiva, a partir 
das 19,30 horas. A animação es-
tará a cargo de uma atração vinda 
da Povoa de Varzim. Convites e in-
formações 2503.2835 – 2967.6766 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. 
Maria - São Paulo 
Adega da Lusa com Brunhosinho
A Associação Portuguesa de Des-
portos estará nesta noite realizando 
mais uma Adega da Lusa. Comidas 
típicas muita musica para dançar. 
A animação estará a cargo da to-
cata do Grupo da Portuguesa que 
se apresentará e como convidado o 
Grupo Folc. Da Casa de Brunhosi-
nho. Rua Comendador Nestor Pe-
reira, 33 Canindé – São Paulo Fone 

(11) 2125.9400  
www.portuguesa.com.br 
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
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal 
da Associação dos Poveiros estará 
realizando neste dia mais um al-
moço convívio. Teremos o habitual 
bacalhau além de outros pratos e 
acompanhamentos. A animação 
estará a cargo da tocata do ran-
cho que se exibirá. Convites e in-
formações com Sra. Soledade (11) 
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. 
Maria – São Paulo 
www.raizesportugal.com.br

Pensamento da Semana
Todo mundo tem cliente. Só traficante e analista de sistemas é que tem usuário.
(Bill Gates)
Frase de para – choque
Coceira na mão de pobre é sarna, na mão de rico é dinheiro.  

Programe-se
Dia 09.04 Comemoração dos 
25 anos dos Poveiros com jan-
tar dançante e uma atração vin-
da da Povoa de Varzim; Adega 
da Lusa trazendo como atração 
o Grupo Folc. Da Casa de Bru-
nhosinho; Dia 17.04 Almoço Be-
neficente no Arouca tendo como 
beneficiários a Associação Pau-
lista Feminina de Combate ao 
Câncer e o Grupo Socorrista 
Zaira Pitt; Bacalhau do Raízes 
na Associação dos Poveiros.
Segundo
Informações, o amigo José Cor-
reia não é mais o ensaiador do 
Grupo Folclórico da Casa de 
Portugal de Campinas.
Também
Segundo informações, as coi-
sas já não andavam bem por 
lá, sendo assim o Zé Correia se 
antecipou e entregou sua carta 
de demissão ao presidente Sr. 
Adelino da Ponte. 
Porta na cara
Isso mesmo, alguns amigos de-
ram com a porta na cara quando 
foram à ultima festa da Comu-
nidade Gebelinense. Aquela foi 
que foi cancelada na véspera, 
em virtude das inundações, 
que andaram acontecendo em 
Mairiporã, e foi realizada no do-
mingo seguinte. E claro, não foi 
possível avisar a todos.
É chato
Ter acontecido isso, mas não há 
como prever as intempéries do 
tempo. 
Sem entender
Estamos até agora, o porque de 
tão pouca gente no aniversario 
de uma nossa entidade.
E olhem
Que a atração sempre leva bom 
publico, assim não era para ter 
acontecido isso.
Pasmem
Soube de uma pessoa que ligou 
na entidade, e disseram que já 

não havia convites, que a casa 
estava lotada, quando na real 
isso não aconteceu.
Será
Que a diretoria levou convites, 
não os vendeu e não os devol-
veu a secretaria, e assim a se-
cretaria deu como vendidos???
Esta aí a dica
Numa próxima festa, que dêem 
um prazo para a devolução dos 
convites, para que assim pos-
sam ser vendidos na portaria.
Ou
Será que foi boicote???? Mas 
de quem para quem?????
Vem aí
Mais um jantar em prol do Lar 
da Provedoria no Clube Portu-
guês. Será no dia 13.05. Anote 
aí e reserve a data de ajudar a 
quem precisa do nosso apoio. 
Não esqueça
Dia 09.04 teremos mais uma 
grande festa de aniversario da 
Associação dos Poveiros de 
São Paulo, presidida pelo amigo 
Lino Lage. Reserve seu convite.
Agora é fato
O amigo Mauricio do Nascimen-
to, que ficou no grupo da Por-
tuguesa por 20 anos e destes 
10 anos como coordenador do 
grupo, saiu do Grupo da Portu-
guesa. 
Este saiu
Levando consigo os filhos Ca-
roline,  Henrick, Fernanda, o 
sobrinho Jonatan exímio acor-
deonista e até o namorado da 
Fernanda o Victor.
Acharam..
Melhor sair deixando para traz 
os 20 anos de dedicação à Por-
tuguesa e ao folclore, em virtu-
de de não concordarem com a 
atual administração do social e 
o grupo folclórico da Portugue-
sa.
Sorte mesmo
Foi do Grupo Folclórico da Casa 
de Portugal que ganhou 4 toca-

dores, 1 cantora a Fernanda e 
mais uma dançarina a Carol. 
Só
Estou imaginando o que vai 
acontecer naquela tocata, que 
reunirá 3 dos melhores sanfo-
neiros de São Paulo, o Agosti-
nho (Bigorrilho), o Chiquinho e 
o Jonatan. Não vai ter para nin-
guém, e dessa arte eu conheço 
um pouco pelo menos.
Vieram
Me perguntar se uma compo-
nente de um grupo folclórico tra-
jada, pode usar sombra no olho 
pintada de verde,  lápis preto, 
batom vermelho e até unas pin-
tadas de preto???
Bem
Essa pergunta faria para o ami-
go Zé Correia da Federação do 
Folclore no Brasil, mas como 
ele não esta aqui vou opinar. 
Se o grupo for federado, jamais 
poderia usar essas coisas, teria 
de manter a originalidade. Mas 
como temos de nos adaptar aos 
dias atuais, os dirigentes do fol-
clore tem usado de bom senso 
pedindo às suas componentes 
para evitarem, o que nem sem-
pre é possível.
O fato
Aconteceu recentemente numa 
festa das Vindimas na Baixada 
Santista.
Parabéns
Aqui enviamos ao casal amigo 
Viviane e Abilinho (ambos do 
consulado) que no ultimo dia 19 
de março, dia em que tivemos 
o aniversario da Casa de Por-
tugal de Campinas, realizaram 
sua cerimônia de casamento. 
Sentimos não podermos estar 
presentes, mas aqui enviamos 
votos de muitas felicidades ao 
casal. 
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a 
todos um abração, e promete 
voltar na próxima edição.

Banco Caixa Geral-Brasil 
Presente no “Almoço das Quintas” 
O tradicional e conhecido “Almoço das 
Quintas” da Casa de Portugal, é o ponto 
de encontro de bons amigos e respon-
sável por uma maior integração, entre os 
que reconhecem a importância do rela-
cionamento entre os luso-brasileiros. O 
Almoço das Quintas é um local de um sa-
lutar convívio, onde se reúnem semanal-
mente, amigos, empresários, dirigentes 
associativos, para saborear as delícias 
da culinária portuguesa, ali preparadas 
e servidas pelo Buffet “O Marquês”. No 
ultimo dia 17 de Março de 2.016, lá es-
tiveram presentes a representação do 
banco Caixa Geral-Brasil, agora mais 
próximo da comunidade luso-paulista, 
trazendo novos produtos e aquele bom 
atendimento. Apareça você também por 
lá, Avenida da Liberdade, 602 bairro da 
Liberdade, sua participação é por ade-
são. Informações e reservas para grupos 
e empresas 3209.5554 – 3342.2104.

Presentes neste dia vemos o Sr. Jose Mendes,  o Vanderlei A. Junior, o Sr. 
Eusébio Ribeirinha, a Sra. Tereza Morgado, o Euzébinho Ribeirinha, o Sr. 
Adelino Mendes, o Mauro F. Junior do Buffet O Marques, e o cantor Léo 
Fernandes.

Junto ao presidente da Casa de Portugal Com. Anto-
nio dos Ramos vemos a representação do Banco Caixa 
Geral-Brasil, a Cristina Machado gerente de relaciona-
mentos, a Sra. Carla Silva responsável pela área de 
particulares e o Sr. Richard de Lima gerente de rela-
cionamentos.

Reunidos vemos o Dr. Horacio Baeta, Dr. Guatemo-
zin R. Mesquita, a Sra. Tereza Morgado da Adega 
Cais do Porto, o Com. Joaquim Justo dos Santos 
Presidente do Conselho do Clube Português e o Sr. 
José Manuel Bettencourt presidente da Casa Ilha da 
Madeira.
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No bar vemos o Presidente Carlos J. Rodrigues, o vice Paulo Freitas e os 
colaboradores e diretores Claudinei, Marinilda, Wagner, Marcelo e a Cris-
tiane.

Também presente e apoiando este trabalho vemos o Sr. Delfim Braz a espo-
sa Sra. Maria de Lurdes Braz, a Sra. Isabel Cordoba, a Sra. Eliana Rossi, o 
esposo Sr. Antonio Coelho e o Sr. Manuel Cordoba.

Sr. José Augusto de Freitas da Numatur Turismo e NCC, e seu filho Andre 
Freitas também da empresa.

Sr. Paulo Freitas vice presidente da entidade, a Cristina Machado do Banco 
Caixa Geral - Brasil, a Sra. Márcia Rodrigues e o esposo e presidente Sr. 
Carlos J. Rodrigues.

Reunidos vemos o Sr. Manuel dos Santos, o Sr. Paulo Freitas, o Sr. José 
Augusto de Freitas, o Dr. Miguel Coelho diretor do maior banco privado Por-
tuguês o Millennium-BCP, e o Sr. Nilton Spindola.

Presentes vemos a representação do banco Caixa Geral-Brasil, o presiden-
te Dr. Henrique Menezes, a Sra. Carla Silva responsável da área de parti-
culares, a filha Aurora, o esposo Sr. Pedro Borges, o Renato Martineli da 
comunicação corporativa, a Cristina Machado gerente de relacionamentos 
e seus pais Sr.  Jose C. Machado e a Sra. Maria de Fátima Machado.

A diretora da entidade Dra. Márcia Rodrigues, o esposo Dr. Geraldo F. Ro-
drigues Junior vice presidente jurídico, a 1.a dama Sra. Márcia Rodrigues o 
esposo e presidente Sr. Carlos J. Rodrigues, sua mãe Sra. Maria do Céu P. 
Rodrigues, a amiga Sra. Julia de Oliveira e a filha Sueli Camargo.

Padre Antonio Maria durante a bên-
ção aos presentes.

A Casa de Portugal do Grande ABC, 
chegou aos seus 31 anos de fundação, 
e comemorou intensivamente essa efe-
méride. A entidade tem sido referencia 
entre as demais entidades luso-brasi-
leiras, visto ter a frente uma diretoria 
jovem. Salientamos que esta entidade, 
foi a primeira em São Paulo a dar vez e 
voz aos jovens. É claro que estes tem 
atrás de si a experiência e a sabedoria 
de seus pais, também atuantes naque-
la entidade. A entidade é o cartão de 

visitas da comunidade no ABC Paulista 
e esta instalada numa área de 2.080 
m2 no centro de Santo André. O inicio 
de fundação se deu a 07 de Março de 
1985, fruto do trabalho de 25 amigos 
luso-brasileiros que sentiam falta de 
um espaço para se confraternizarem e 
assim vingou. A Casa de Portugal do 
Grande ABC recepcionou no ultimo dia 
20 de março de 2.016, amigos sócios, 
conselheiros e ilustres convidados para 
comemorar esta data.  Tivemos a aber-
tura da festividade pelo vice presidente 
Sr. Paulo Freitas que saudou a todos 
bem como o presidente Sr. Carlos Jose 
Rodrigues e a seguir uma bênção do 
Padre Antonio Maria que também en-
toou a musica “Emoções” para os pre-
sentes. Foi oferecido a todos um seleto 
almoço tendo como prato principal o 
delicioso bacalhau ali preparado além 
ainda de outros pratos e saladas di-
versas. Também foi feito um agradeci-
mento aos patrocinadores da entidade 
Astúrias Motel, Motel Voyage, MAS do 
Brasil equipamentos e segurança, As-
sistência Medica Trasmontano, Jada 
Condutores Elétricos, Olmos Laticí-
nios, Instituto de Biomedicina do ABC, 
Beneficência Portuguesa de São Cae-

tano do Sul, Numatur Turismo e NCC e 
Banco Millennium BCP-Brasil. E claro 
foi feito um agradecimento especial 
aos patrocinadores daquele evento, a 
Numatur Turismo e a NCC Cambio, a 
Beneficência Portuguesa de São Cae-
tano do Sul, Banco Millennium BCP e 
a Secretaria de Estado das Comuni-
dades Portuguesas. A entidade apre-
sentou neste dia vindo de Portugal o 
cantor Paulo Ribeiro & Banda Lusa em 
sua turnê, “Apaixonados Pelo Brasil”. 
Estes apresentaram lindas musicas, 
fados e canções inseridas nos cerca 
de 32 CDs já gravados nestes 29 anos 
de existência. A Banda Lusa, tem sua 
sede na cidade do Porto, é uma das 
mais requisitadas bandas pelas Tvs de 
maior audiência em Portugal. A Banda 
Lusa tem como líder o cantor Paulo Ri-
beiro, que é fã da música brasileira, e 
sempre procurou apresentar repertó-
rio diversificado de todos os tempos, 
acompanhando as novas tendências 
e renovando seu público, que gosta de 
dançar e ouvir boa música

Atuando vemos a atração deste dia Paulo Ri-
beiro e a Banda Lusa.

Sr. João Claudino, Sr. David Gloria, 
o Péricles Marques, o presidente Sr. 
Carlos Rodrigues, Sr. Manuel dos 
Santos, o filho Fernando Santos, e 
a Cristiane Bezerra.

O Vice Presidente de comunicações 
Sr. Nilton Spindola e o diretor Mar-
celo dos Santos.  

31 Anos de Fundação da Casa de Portugal do Grande ABC
13



Esportes
Rio de Janeiro, 31 de Março a 6 de Abril de 2016 Portugal em Foco14

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

Estreou-se na equipe prin-
cipal do FC Porto, na Luz, na 
vitória frente ao Benfica (2-
1). Chidozie exibiu-se a bom 
nível e parece agora emba-
lado para ganhar um lugar 
no eixo defensivo. O jovem 
nigeriano agradece a todos 
os colegas que o ajudaram 
no seu ‘batismo de fogo’.
“A partir do momento em que 

comecei a treinar regularmen-
te com eles, senti-me muito 
bem acolhido”, começou por 
referir o defesa de 19 anos, 
que antes de chegar à equipe 
principal era também utilizado 
como médio-defensivo.
“O Herrera, por exemplo, 

brinca imenso comigo e o 

SPORTING OfERECE 2 MILhõES
PELO GOLEIRO MIGUEL SILVA

Os ‘leões’ pretendem contratar um goleiro 
que faça concorrência a Rui Patrício na pró-
xima temporada, e Miguel Silva, do Vitória 
de Guimarães, poderá ser o escolhido.
Segundo avança hoje o jornal “O Jogo’, o 

Sporting estará disposto a pagar até dois 
milhões de euros pelo jovem goleiro.
Miguel Silva, de 20 anos e com contrato 

com o Vitória de Guimarães até 2020, es-
treou-se na equipe principal vitoriana em 
janeiro, frente ao Benfica, e nunca mais per-
deu a titularidade

Chidozie agradece apoio de Casillas
Maxi, herrera e Brahimi

Casillas também. O Brahimi 
e eu conversamos bastan-
te... São todos impecáveis. 
Aliás, no próprio dia do Ben-
fica-FC Porto, deram-me 
muita força. O Maxi alertou-
me para o perigo dos movi-
mentos dos pontas-de-lança 
do adversário e disse que ia 
apoiar-me. O Casillas aju-

dou-me a corrigir alguns mo-
vimentos. São gestos que te 
fazem ter certeza de que faz 
parte do grupo”, acrescen-
tou.
Em declarações à revis-

ta Dragões, Chidozie, que 
se define como um jogador  
“tecnicamente evoluído”, 
rápido e bom nas alturas, 
assumiu que dividir um bal-
neário com Iker Casillas é 
“fantástico”.
“Jogar na mesma equipa 

com o Casillas é um senti-
mento fantástico. É um guar-
da-redes que todos conhe-
cem, que já ganhou tudo, e 
é um orgulho partilhar o bal-
neário com ele”, finalizou.
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Jiménez: “O Mundial ou a Champions?
 o Mundial” Mexicano “apertado” 

para dar resposta
Responder a uma “raja-

da” de perguntas enquanto 
se dá toques na bola não é 
tarefa fácil para ninguém, 
mas Jiménez conseguiu fa-
zê-lo sem hesitar, ou melhor, 
sem deixar a bola cair por-
que no que toca às respos-
tas aí a conversa foi outra. 

O atacante do Benfica, 
a par com o portista Layún 
e Lozano, jogador do Pa-
chuca, os três ao serviço 
da seleção mexicana, foram 

Zeferino Boal considerou
“prematuro” anunciou de 

Bruno de Carvalho

Concorrente de Bruno 
de Carvalho nas últimas 
eleições para a presidência 
do Sporting, Zeferino Boal 
explica porque considera 
prematuro o anúncio da re-
candidatura do atual líder 
leonino.

“É criar um foco de insta-
bilidade num momento em 
que é preciso estabilidade. 
A não ser que esteja a pre-
ver um cenário de eleições 
antecipadas. A decorrerem 
dentro do prazo normal, as 
eleições só acontecem da-
qui por um ano. Ao anunciar 

uma decisão destas, está a 
desviar as atenções daqui-
lo que se pretende neste 
momento – estabilidade na 
equipe de futebol que ainda 
está luta pelo título. É criar 
um fato na agenda sportin-
guista que considero pre-
maturo e instável”, disse em 
declarações à Renascença.

Questionado se acha 
provável um cenário de elei-
ções antecipadas, Zeferino 
Boal atirou: “Só Deus sabe 
o que passa na cabeça dos 
homens e de alguns demó-
nios.”

desafiados pelo programa “La 
Jugatada” da televisão Televi-
sa a responder a perguntas 
rápidas enquanto desempe-
nhavam uma tarefa: de ques-
tões sobre as preferências no 
mundo do futebol (Mourinho 
ou Guardiola, Real Madrid ou 
Barcelona, etc...) aos gostos 
pessoais (louras ou morenas, 
PES ou FIFA...), Jiménez foi 
respondendo a tudo enquan-
to dava toques, mas quando 
teve de responder sobre que 
competição gostaria mais de 
ganhar, a Liga dos Campe-
ões ou o Mundial, hesitou, 
acabando por dizer “as duas”. 
“Forçado” a optar por apenas 
uma, o mexicano assumiu 
preferir ganhar o Mundial 
pelos mexicanos do que a 
Champions pelo Benfica.

Jiménez assumiu ain-
da preferir Madrid a Lisboa 
“como cidade”, Ronaldo a 
Messi como melhor jogador, 
mas entre preferir jogar no 
Real Madrid ou no Barcelona 
limitou-se a sorrir. “Não me 
faças essa pergunta”, atirou.

Quarteto para renovar em breve

A noticia deste domingo que Lito Vidigal pretende que o quar-
teto Bracali, Lucas Lima, Velázquez e Hugo Basto renovem bre-
vemente os seus vínculos ao clube.

Até agora ainda só Nuno Coelho renovou. Depois do núcleo 
duro da equipe arouquense, Albín será a próxima aposta.

Man. United em Leiria para 
ver Renato Sanches

Faltam sete rodadas e es-
tão 21 pontos em disputa no 
campeonato português. Iker 
Casillas acredita, por isso, 
que o FC Porto pode ainda 
chegar ao primeiro lugar e 
conquistar o título.

“Estamos em terceiro lugar 
e primeiro temos de conseguir 
chegar ao segundo. E se con-
seguirmos isso rapidamente 
vamos tentar chegar ao pri-
meiro lugar. Sabemos que é 
difícil, mas ainda há muitos 

Vamos tentar chegar ao 
primeiro lugar Casillas

jogos pela frente. E estamos 
na final da Taça de Portugal, 
contra o Braga, um adversá-
rio forte que nos ganhou 3-1 
há algumas semanas. Será 
um adversário difícil, mas es-
peramos conseguir o troféu”, 
sublinhou o goleiro espanhol 
na rede social Twitter.

À entrada para a 28.ª ro-
dada, os dragões somam 61 
pontos no terceiro lugar, atrás 
de Benfica (67) e Sporting 
(65)

A imprensa no-
ticia que o Man-
chester United 
enviou um obser-
vador ao Estádio 
Municipal Dr. Ma-
galhães Pessoa, 
em Leiria, para as-
sistir ao jogo entre 
Portugal e Bélgi-
ca, que preparam 
o Euro-2016.

Escreve o Daily 
Mirror que o olhei-
ro dos ‘red devils’ 
tem indicações 
para tirar notas sobre Renato 
Sanches, médio do Benfica 
que estreou pela equipe das 
Quinas no desafio com a Bul-
gária, na última sexta-feira.

O jovem de 18 anos está 
há muito referenciado em Old 
Trafford e, recorda a mesma 
fonte, uma proposta de 40 
milhões de euros foi recusa-
da pelo Benfica no passado 
mês de fevereiro.

Além de Renato San-
ches, também André Go-
mes (Valência) e Bernar-
do Silva (Mónaco) serão 
observados pelo clube. 
Os três atletas, todos com 
passado na formação do 
Benfica, são representa-
dos por Jorge Mendes, 
empresário com ligações 
próximas ao Manchester 
United.

Portugal 2-1 Bélgica. 
Noite sólida da equipe das 
quinas. “Fantasma” do “di-
vórcio” com a baliza frente 
à Bulgária é passado. Nani 
e Ronaldo assinaram golos 
lusos no último teste antes 
das decisões finais de Fer-
nando Santos quanto aos 
convocados para o Euro-
peu.

 No jogo contra o medo e 
contra o terrorismo, o receio 
da Seleção Nacional na 
hora de finalizar esfumou-
se com naturalidade. Por-
tugal venceu, convenceu, 
triunfou com inteira justiça 
e com qualidade de jogo. A 
classe que se quer ver no 
Euro 2016 foi demonstra-

Casamento consumado. Seleção e
gol “deram o nó” frente à Bélgica

da de forma cabal e segura. 
Nani e Ronaldo assinaram 
os gols da equipe das qui-
nas, ainda na primeira me-
tade. Lukaku reduziu para 
os belgas, actuais líderes do 
“ranking” da FIFA, numa das 
melhores ocasiões de golo 
de que o adversário da equi-

pa das quinas dispos. No 
último teste antes do anún-
cio dos convocados finais 
para o Europeu, Fernando 
Santos ficou com dados 
interessantes da juventude 
que procura um lugar ao sol 
em França: casos de Ra-
phael Guerreiro, João Má-
rio, Danilo Pereira, Renato 
Sanches e, também, o ex-
periente José Fonte.
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Almoço comemorAtivo Ao 10º
 Aniversário do chá dA AmizAde

Momento de emoção, durante o Almoço Festivo, onde vemos na 
foto, Lúcia Granito, a fadista Maria Alcina, a irmã Francisca, Armin-
da e Magali

A Casa dos Açores foi o 
palco da festa de aniversario 
do 10º encontro do Chá da 

Amizade, uma reunião de al-
gumas senhoras que se reuni-
ram para fazer benevolência, 

ajudando aos mais necessita-
dos. Num momento de muita 
alegria e satisfação, nada 
como realizar um grande al-
moço para comemorar os dez 
anos de inicio, deste bonito 
ato de bondade.

O primeiro Chá aconteceu 
em 9 de março de 2006, sen-
do comemorados os 10 anos, 
no almoço na Casa dos Aço-
res em 13 de março de 2016

Mais uma vez, o grupo de 
distintas senhoras da Comu-
nidade Portuguesa, sob o co-
mando da grande Transmon-
tana, Lúcia Granito, além de 
festejarem a data deste even-
to de filantropia, mais uma vez 
arrecadaram doações, maté-
riais e financeiras para ajuda-
rem às Instituições que preci-
sam deste apoio para manter 
viva, acesas, dignamente e 
uma destas Instituições é o lar 
Anália Franco, foram momen-
tos de muita emoção, tran-
quilidade e cordialidade entre 
as senhoras presentes onde, 
mais uma vez, a espontanei-
dade e alegria foram à marca 
deste encontro. Representan-
do, o Consulado Português 
do Rio de Janeiro esteve pre-
sente Dr.ª Susana Audi, Con-
sul-Adjunta de Portugal, que 
na oportunidade parabenizou 

Presença ilustre, na Casa dos Açores, no Aniversário de 10 anos do 
Chá da Amizade, Dr.ª Susana Audi, Cônsul-Adjunta de Portugal no 
Rio de Janeiro, a organizadora do evento, Lúcia Granito e os canto-
res, Maria Alcina e Marco Vivam

a iniciativa do evento, atra-
vés das senhoras presentes, 
no almoço festivo do Chá da 
Amizade. Esteve presente a 
nossa querida fadista Maria 
Alcina que foi homenagea-
da pelas organizadoras do 
evento. Logo a seguir ao ato 
de benevolência foi oferecido 
um almoço aos presentes no 
qual a arrecadação foi des-
tinada para uma Instituição 
Filantrópica a ser indicada. 
Num momento de descontra-
ção, animando a tarde festiva, 
tivemos um show maravilho-
so com o cantor sensação 
do momento Marco Vivam, 
que alegrou o ambiente, não 
podemos deixar de citar, tam-
bém, um pequena canja da 
nossa fadista, Maria Alcina 

que, numa brincadeira musi-
cal acompanhada do músico, 
Marcos Vivam brindou ao seu 
publico e amigas com uma 
linda canção.  São iniciativas 

e atitudes como esta que nos 
dão a certeza que a solidarie-
dade das pessoas com o pró-
ximo é marca da Comunidade 
Portuguesa    

Grupo de senhoras presente nas festividades do aniversário do Chá da Amizade,as mesma senhoras 
que estiveram no dia 13 de março,2006 na Casa dos Açores,no primeiro Chá da amizade

Alegria e emoção 
das simpáticas 

senhoras presentes 
na festa de aniver-

sario do Chá da 
Amizade, Augusta 

Mortágua, Neumara 
Coelho, Lourdes de 

Sá, Eneida, dona 
Filomena, Cons-
tantina, Elenita e 

Lúcia Granito, num 
momento de total 

descontração

Momento de fé, das senhoras presentes, na comemoração do 10º aniversário do Chá da Amizade

Um time de primeira, uma verdadeira seleção de amor e de amizade com o próximo, feliz união de 
pessoas do bem e amor ao próximo

Neste dia 
as aniver-
sariantes 
do mês, 
senhoras 
presentes  
foram ho-
menage-
adas com 
um lindo 
bolo

Numa mesa animada, durante a festividade, Constantina com as irmãs, Fatima, Lúcia e suas 
filhas, curtindo esta tarde tão agradável de  alegria e confraternização

O cantor Marco Vivam, acompanhado da irmã Fran-
cisca, cantando uma linda canção religiosa do Padre 
Marcelo Rossi, acompanhado da Irmã Francisca, dire-
tora da Casa do Padre, deixando todos os presentes 
emocionados com a sensibilidade da canção

A fadista Maria Alcina, cantando e encantando o público 
com sua linda voz e energia positiva

Momento de descontração, durante o evento, Lúcia Granito 
com o simpático cantor, Marco Vivam, Maria Alcina, Augusta 
Mortagua e Arlete

Numa pose para o Portugal em Foco, o ex-presi-
dente Açoriano, Antônio Tostes, esposa Maria Alzira 
com a sorridente e simpática Lúcia Granito

Num registro especial vemos, Edna Amaral, Adília Noro-
nha, Marco Vivam, Lúcia Granito, Desirêe, neta da Lúcia, 
Ivo Miranda Gonçalves e esposa Margarete 

Num close 
de amizade 
entre Irmã 
Francisca 
(FBC), Maria 
Alcina, e 
dona Berta 
Branco

Uma panorâmica da festa de aniversário do Chá da Amizade com o salão açoriano 
totalmente lotado

Lúcia 
Granito,  
comple-
tamente 

realizada 
e feliz 
com a 

belíssima 
festa ao 
lado dos 

presentes 
recebidos

Encontro marcante desta tarde festiva com as senhoras: Lúcia Grani-
to Gonçalves, Lurdes Sá, Fatima Paiva, Arlete e Délia e duas amigas
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Quanto vale 
um deputado?

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

www.facebook.com/Teresa Bergher

Foram neces-
sários apenas 
três minutinhos. 
E, em clima de 
festa e oba oba, 
o PMDB aprovou 
por aclamação a 
sua debandada 
da base do gover-
no petista.

Nos anos 80, 
o PMDB, o maior 
partido do Brasil, alicerçou a transição do fim da dita-
dura militar para o governo democrático. Em seguida, 
tocou a formação de uma assembleia constituinte e a 
aprovação da nova Constituição do país. Já no início 
dos anos 90, foi peça fundamental no impeachment de 
Fernando Collor de Mello.

Em momentos cruciais da nossa república, o PMDB 
foi esteio da esperança do povo brasileiro. Mas o que 
se vê hoje é um partido sem qualquer traço de ideolo-
gia; sedento por cargos, que, durante 13 anos, sempre 
esteve na base de sustentação do governo petista, em 
troca de benesses. De mãos dadas com gente do PT, 
o PMDB mergulhou no lamaçal do chamado “Petrolão” 
– o esquema de corrupção que desviou recursos da 
Petrobrás, desmascarado pela Operação Lava Jato.

O desembarque do PMDB do governo é o sinal dos 
tempos. Sinal de que o tempo da presidente Dilma 
Rousseff se esgotou, junto com a paciência do povo, 
diante de escândalo atrás de escândalo; desmando 
atrás de desmando; ilegalidade atrás de ilegalidade 
e do estelionato eleitoral, promovido pelo marketeiro 
João Santana, preso, após a denúncia de que recebe-
ra o dinheiro sujo desviado dos cofres públicos para 
debaixo do colchão das empreiteiras.

Os peemedebistas aprovaram com muita euforia a 
moção de rompimento com o governo, ignorando os 
apelos do ex-presidente Lula e as ofertas de dias me-
lhores e distribuição ainda mais farta de cargos.

Com a saída do PMDB, a missão de Lula se torna 
ainda mais complexa, difícil e cara. Parece que o céu 
é o limite das cifras que terá que mover para negociar 
no varejo, voto a voto, o apoio de ao menos 171 depu-
tados contra o impeachment de sua sucessora.

Todas estas tentativas desesperadas do governo 
de conquistar – ou comprar – o apoio no congresso 
contra o impeachment e a fome de cargos do maior 
partido do país são a confissão pública do que se tor-
nou a política no Brasil: um toma-lá-dá-cá sem vergo-
nha, sem pudor, escancarado e criminoso, que, espe-
ra-se, um dia terá fim, pois não há mal que dure para 
sempre.  Afinal, quanto vale um deputado? Até quando 
vamos aceitar pagar por esta farra com o dinheiro su-
ado dos nossos impostos?
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Páscoa na casa do Porto
A Páscoa na Casa 

do Porto é uma das mais 
tradicionais vividas pelas 
famílias luso-brasileiras.
Dia 27, numa bela pro-
gramação com almoço 
reuniu dezenas de pes-
soas, entre associados 
e amigos, sendo o ponto 
alto o Beija-Cruz.

Tendo na presidên-
cia, Manoel Branco, a 
festa por si só trazia a 
essência cristã, a fra-
ternidade, a união de 
associados com uma 
programação serena e 
aconchegante. Come-

çando pelo almoço com 
bolinhos de bacalhau e 
batidas tropicais, chur-
rasco completo com 
carnes nobres e todos 
os acompanhamentos, 
chanfana de cabrito e 
saladas diversas. Músi-
ca ao vivo com o Con-
junto Vilacondenses 
com Santos e sua san-
fona biônica.

Mas, o que o públi-
co esperava, chegou, o 
Cônego Abilio de Vas-

concelos dirigiu o tradi-
cional Beija-Cruz, num 
momento de muita fé, 
que a diretoria da Casa 
do Porto e o Presidente 
Manoel Branco com a 
primeira-dama D. Ber-
ta Branco ofereceram 
aos seus sócios e ami-
gos, naquela tradicional 
Casa Regional.

Foi uma tarde bem pas-
sada à moda portuguesa.

O Presidente 
Manuel Branco, 
sua esposa, a 
primeira-dama 
Berta Branco, o 
Cônego Abílio 
Vasconcelos, que 
realizou a missa 
e o Beija-Cruz,  
Felipe Mendes, 
do Jornal Portugal 
em Foco, também 
esteve presente

Comendador Afonso Bernardo e esposa Florbela 
com familiares e amigos, entre eles os radialistas Ma-
neca e Idália Maneca

Mesa do empresário, Antônio Ribeiro, esposa Maria Antô-
nia Ribeiro, os amigos Maria do Céu, Alberto e Gertrudes

Diante do 
d e l i c i o s o 
bolo e do-
ces, D. Ber-
ta Branco 
com uma 
s e n h o r a 
amiga, do 
D e p a r t a -
mento Fe-
minino

Páscoa e Beija-cruz na vila da feira

Mesa do presidente 
Feirense, Ernesto Boa-
ventura e sua mãezinha 
D. Rosa Boaventura, seu 
netos Gabriel e afilhada 
Daniela, de coelhinha, 
Camilo Leitão, e sua 
mãe Marli, os diretores, 
Fernando Alves, Antônio 
Silva e Felipe Mendes do 
Portugal em Foco

Início da Cele-
bração Pascal 
do Almoço da 
Casa da Vila 
da Feira, Cele-
brada pelo Frei 
Dimas,tendo 
ao seu lado 
o Presidente 
Ernesto Boa-
ventura e Dr. 
Albano Rocha 

A casa da Vila da 
Feira e Terras de San-
tas Maria, tranformou o 
seu tradicional almoço 
de domingo num conví-
vio de Páscoa. O ponto 
alto da tarde, para os 
sócios e amigos foi, 
sem dúvida, o “Beija-
Cruz”, que contou com 
a participação do Frei 
Dimas da Igreja dos 
Capuchinhos, que en-
cantou a todos com sua 
linda oratória. Vemos 
o Presidente Ernesto 
Boaventura com o Cru-
cifixo, o vice-presidente 
Administrativo Antônio 

Silva, Afonso Bernardo. Os 
presentes ainda delicia-
ram-se com a típica mesa 
de doces. Foram servidos 
pão-de-ló, cavacas, bolos 

variados e vinho do Porto, 
em todas as mesas, pelas 
Senhoras do Departamen-
to Feminino. Na chegada, 
todos recebiam bombons.

Linda mesa no almoço do domingo de Páscoa, Dr. Alba-
no da Rocha e esposa D. Olga com familiares e amigos

Aspecto da ce-
lebração, do Do-
mingo Pascoal, 

na Vila da Feira. 
Em primeiro pla-

no, a primeira 
dama, Rose Bo-

aventura e sua  
filha Camilinha e 
esposo, Camilo 

com Dona Rosa 
Boaventura
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Páscoa transmontana
Como todo o ano 

acontece, as celebra-
ções da Semana Santa 
da Família Transmon-
tana tem ponto alto no 
Domingo de Páscoa, 
quando a Casa de Trás
-os-Montes e Alto Douro 
reúne associados e ami-
gos para momentos de 
fraternidade na sua sede 
social.

Assim, no passado 
dia 27 foi celebrada mis-
sa de Páscoa na Sede 
Social, sendo oficiante 
o querido Padre. Logo 
após, realizou-se o tra-
dicional Beija-Cruz, ce-
rimônia que transmite 

a todos os corações o 
profundo sentimento ca-
tólico de amor e fé.

A Páscoa Transmon-
tana foi cheia de senti-
mento, um ambiente de 
intensa troca de cumpri-
mentos foram registra-
dos, durante o almoço-
dançante que teve início 
às 12 horas e ofereceu 
um cardápio muito es-
pecial: cabrito, pernil, 
chester, ainda o delicio-
so folar e pão-de-ló.

A programação mu-
sical foi revestida, tam-
bém, de grande sensi-
bilidade, pelo Conjunto 
Amigos do Alto Minho.

O Presidente Transmontano, Antônio Paiva, esposa Fá-
tima, no domingo pascal com os amigos Felipe Mendes, 
Conceição, Emília Horto e uma amiga

Linda família, almoçando na Casa de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, Orlando Pereira, esposa Ana Maria, filhos, 
noras e o netinho

Curtindo o 
almoço de 
Páscoa, no 
Solar Trans-
montano, 
a diretora 
Lúcia Gra-
nito, esposo 
Orlando 
Gonçalves, a 
amiga Edna 
Amaral, 
Augusta 
Mortagua 
e demais 
amigos

Momento 
de fé com o 
Presidente 

Antônio Paiva, 
dando a Cruz 

para ser beija-
da pelos fiéis

BandaLusa BriLhou nos camPoneses
A diretoria dos 

Camponeses de Por-
tugal, em Caxias está 
de parabéns pela bela 
programação que pro-
moveu no último domin-
go, almoço de Páscoa, 
trazendo para seus 
associados e amigos 
o espetacular show da 
BandaLusa, que esta no 
Brasil, realizando uma 
turnê internacional. Mú-
sica de primeira linha e 
não podemos deixar de 
destacar a linda voz dos 
seus vocalistas, Pau-
lo Ribeiro, e Alex, que 
encantaram nossa co-
munidade portuguesa, 
sem deixar de citarmos 
o belíssimo repertório 
de muito bom gosto e o 
carisma do cantor Paulo 
Ribeiro que foi muito elo-
giado por todos os pre-
sentes. Foi um pedaço 
de dia muito agradável, 
pois além de saborear 
uma deliciosa gastrono-
mia portuguesa o públi-

co foi brindado com esse 
grande show.São eventos 
como esse, que nossa 
comunidade precisa para 
movimentar nossas Casas 
Regionais Portuguesas. 
A Presidente Rita Couto e 

demais membros de sua 
diretoria estão satisfeitos 
com a presença e apoio 
dos amigos que prestigia-
ram, o domingo de Pás-
coa, no Camponeses de 
Portugal.

O belíssimo tapete de flores, tradicional, em homena-
gem ao domingo de Páscoa

A Banda 
Lusa deu 
o tom 
musical 
no almoço 
de Pás-
coa, nos 
Campo-
neses de 
Portugal

O R.F. 
Campo-

neses 
de Por-

tugal en-
cantou 
dando 

um lindo 
show de 
folclore

Manuel 
Coelho, 
grande 
baluarte 
com os 
amigos 
Orlando, 
esposa, 
Rodolfo 
e fami-
liares
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Maneca

liNda mesa, com geNte 
fiNa de arouca e suas 

semeNtes

Domingo de Páscoa, 27/03/2016, a 
Casa do Porto realizou a linda festa, 
(almoço dançante), onde se passou 
uma tarde de alegria e recordação, 
pois, quando o Cônego Abílio Vascon-
celos iniciou o Beija-Cruz todos, com 
muito silêncio e respeito, beijaram a 
Cruz, relembrando, assim, como se faz 
na Pátria Mãe - Portugal e não pode-
ria ser diferente. Como vemos na foto, 
uma família que nunca perde os bons 
acontecimentos: amigos, Antônio Ri-
beiro e Dona Maria Antónia, Diretores 
da Padaria e  Confeitaria Santo Antô-
nio, no Largo dos Leões e ainda Dona 
Maria do Céu e seu marido Sr. Alberto. 
Para o quarteto, em pauta, as melhores 
considerações e muita saúde.  

Sábado passado, foi mais um dia 
de alegria para a família Fernandes.
Como vemos, neste lindo cenário fo-
tográfico, à direita o casal amigo Sr. 
Comendador Afonso Bernardo Fer-
nandes, Dona Florbela, mas o des-
taque do dia é para o trio seguinte, 
Dona Geovana  que completou mais 
uma primavera, dia 24 de março. A 
seguir, seu filho, o jovem Vinicius que 
fez aniversário, no dia da comemo-
ração, 26/03/2016 e Dr.ª  Margarete 
que será no dia 31/03/2016. Na se-
quência vemos sua filha, Manuela, 
no lado direito, Dona Idália, a seguir 
os manos, Dr. Sergio e Dr. Roberto e 
ainda os jovens João, Roberta, Ber-
nardo e Elaine. Sou muito grato pelo 
convite para participar deste  encon-
tro familiar, com o desejo de muita 
saúde. Para o trio, Dona  Geovana, 
seu  filho Vinícius e Dr.ª Margarete 
milhões de felicidades para o trio, 
extensivo a toda a família Fernandes   

Neste momen-
to especial 
que o nosso 
querido Clube 
de Regatas 
Vasco da 
Gama atraves-
sa, nada como 
dividir a sa-
tisfação pelo 
sucesso do 
nosso clube. 
Está aí, um 
grande Vasca-
íno, o ex-vere-
ador, Roberto 
Monteiro com 
sua esposa, 
Andréa e o 
amigo We-
vergton Brito 
Lima

Domingo passado, a Diretoria de Casa 
Trás-os-Montes e Alto Douro, realizou 
um belo almoço dançante, em homena-
gem ao Dia de Páscoa, tarde de muita 
alegria e recordação. Gostei muito de 
ver, na pista de dança, a disputa entre 
dois casais, como vemos na foto, Dona 
Prudência e Sr. Manuel da Tijuca, que 
desde criança já dançava na sua terra 
natal, Baião-Portugal. Mas encontrou 
pela frente, dois ex-professores que de-
ram o que fazer, Dona Lourdes natural 
da Sela e seu marido, Custódio Paiva, 
de Pindelo dos Milagres, que deixou 
muita gente com água na boca. Para-
benizo os dois casais pelo espetáculo, 
com o desejo de muita saúde.

geNte fiNa, sempre ateNta aos boNs acoNtecimeNtos

graNdes vascaíNos

pé de valsa da semaNa, No domiNgo de páscoa

ilustre família comemoraNdo aNiversario de três queridos familiares

E sempre bom falar de pessoas que engrande-
cem a nossa comunidade e sempre presentes, 
nos bons acontecimentos. Como vemos na 
foto, à direita, Comendador Cesar Soares, sua 
filha, a jovem, Elizabete e seu marido Dr. Asd-
rúbal, Dona Maria Soares ausentou-se por um 
pouco a pressa é inimiga da perfeição, de qual-
quer forma, o nosso carinho para a Senhora. 
Para o trio em pauta, as melhores considera-
ções, com o desejo de muita saúde, extensivo 
a toda a família.



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

DE RESTAURANTES

GRATIDÃO.
É MUITO IMPORTANTE SENTIR GRATIDÃO

POR TUDO AQUILO
QUE JÁ CONSEGUIMOS REALIZAR.

AGRADEÇO E APRECIO, CADA MOMENTO
CONSCIENTE NA MINHA VIDA.

Graças à Deus, o nosso Rochinha, tem saúde e disposição 
para estar presente  em todos os eventos da nossa comuni-
dade. Na Marquês de Sapucaí, percorreu todos os camarotes, 
fotografando pessoas importantes da nossa comunidade. Pa-
rabéns a este herói da fotografia, fazendo malabarismos  para 
que tudo saia perfeito. Na foto: Rochinha e o amigo Dr. Harol-
do e família, curtindo o samba.

RocHINHa, o INcaNSÁVeL fotÓGRafo

25 aNoS, do SaNta moNIca ceNtRo 
educacIoNaL de caScaduRa

PoR oNde aNda  o meu amIGo 
GLobaL, RobeRto caNÁzIo.

Há muito tempo não 
vejo o nosso amigo, 
Roberto Canázio, nas 
casas regionais  nem na 
Cadeg. Mas, no Sábado 
tive a grata surpresa de 
ouvir, no seu Programa, 
uma entrevista com o 
cantor  romântico, o 
imigrante Mário Simões 
(bela entrevista), Fiquei 
feliz , pelo prestígio que 
o Canázio dá aos canto-

res portugueses. Abraços fadistas.

Nesta foto, tão marcante, vemos os queri-
dos e saudosos D.Benvinda Maria e o Co-
mendador Marques Mendes, alegres num 
bate papo  agradável com o então Primei-
ro Ministro de Portugal, Dr. Durão Barroso, 
grande amigo do casal, que, pela vida fora  
grangearam grandes amigos  SAUDADES 
FADISTAS.

o eX PReSIdeNte do VILa  
aNtoNIo SImÕeS e Sua famÍLIa

PLÁcIdo 
feRReIRa, meu 
GRaNde amIGo

caNtINHo da 
Saudade

PeNSameNto da SemaNa

No dia 18 de Março, tive  a 
alegria de comparecer á co-
memoração dos 25 anos do 
SANTA MONICA CENTRO 
EDUCACIONAL EM CAS-
CADURA. Participei com 
muito orgulho,  das homena-
gens ao PROF.ALBANO PA-
RENTE,  onde os diretores 
de todas as unidades, pro-
fessores e alunos, demons-
traram o respeito por esse 
grande Portugues. Entrei de 
surpresa  cantando o Fado que o Prof. Mais gosta, (PRI-
MEIRO AMOR).Todos se emocionaram com as lágrimas de 
emoção que corriam de seus olhos , amigos e familiares , 
vibraram com o Fado, cantado e chorado,  por um homem 
de uma Espiritualidade infinita. O MEU PRIMEIRO AMOR. 
DE FREDERICO VALÉRIO E NELSON DE BARROS.

Conheci Pláci-
do Ferreira, no 
inicio da minha 
carreira,  a partir 
daí nossa pura 
amizade  tornou-
se cada vez mais 
consistente. Suas 
poesias  em ho-
menagem à fadis-
ta, e mais tarde, 
para mim  e o meu 
João, marcaram 
muito a minha ca-
minhada. Querido 
amigo, Plácido e 
Mariazínha, esta-
va muito triste por 
perder o contacto 
com amigos tão 
queridos, mas através do programa Portugal 
Rádio Esporte, do meu amigo, José Chança 
e Eliana, reencontrei os meus amigos, tão es-
piritualmente unidos a mim .MILHARES DE 
ABRAÇOS FADISTAS.

Na noite de fados , no Castelo da Feira, reencontrei 
muitos amigos, em especial, o jovem Simões Jr, ra-
dialista exemplar, que aos sábados apresenta, com 
categoria e dinamismo , pela Rádio Metropolitana,  o 
Programa Portugal Canta Brasil. Na foto, o patriarca 
da família, Antonio Simões, sua esposa Marilene, Si-
mões Junior e sua aimpática noiva. Abraços Fadistas.

LembRaNÇaS - PÁScoa Na aLdeIa
Volto atrás no tempo, na minha infância de sonhos.  
Páscoa na minha aldeia. Roupa nova, laços de fita 
nos cabelos, flores enfeitando os caminhos,  muitas 
amêndoas, trigo de ovos, pão podre e até o delicio-
so doce da Teixeira. Ao meio dia  saia  a procissão 
com o padre, o Juiz da Cruz, levando o Crucifixo, 
seguindo-se os homens mais importantes da al-
deia,(CETOS). De casa em casa, tocando os sini-
nhos da Páscoa,vão entrando enquanto de joelhos, 
os habitantes beijam o Senhor.  Na mesa  amoro-
samente decorada, está também o donativo  para 
a Páscoa do Senhor. Alegria das crianças  curtindo 
esse esplendoroso dia .
AMIGOS QUERIDOS,  NESTA SANTA PÀSCOA , 
SENTI-ME CRIANÇA  E CANTEI, BRINQUEI  AO 
SOM DOS ANJOS, DA PÁSCOA DA MINHA AL-
DEIA.
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No almoço Pascal das Beiras, vemos o Presidente José Henrique, filha Vanessa, 
seu pai Júlio Robalo, Felipe Mendes, empresário, José Morais, Berenice, o vice-pre-
sidente, Luís Ramalhoto, esposa Maria Elena, familiares e amigos

No calendário do fidalgo Solar da 
Casa das Beiras, o bíblico Domingo de 
Páscoa, fica assinalado como a mais 
generosa Aleluia da Ressurreição de 
Cristo e da Fraternidade humana! Esse 
passado domingo, dia 27 de março, foi 
comemorado à preceito dentro daquela 
tradição histórica que as caravelas ca-

bralinas trouxeram e deixaram gravadas 
no sentimento religioso deste mundo 
brasileiro, fecundado com sangue, suor 
e lágrimas! Há mais de 500 anos perdura 
o exemplo cristão português, de festejar 
o belo Domingo de Páscoa!...

A festa que só traz a essência cristã, 
aos associados a uma programação se-

Beiras lotou no almoço de Páscoa

Momento 
de fé com 

o Padre  
Marcos-
Lázaro-
quando 

aben-
çoava 

os fiéis, 
no rito 
pascal

Tradicional 
momento do 

Beija-Cruz 
onde o Pa-

dre  Marcos 
Lázaro dá a 

Cruz para ser 
beijada pelo 

Presidente 
da Casa das 
Beiras, José 

Henrique

Uma pano-
râmica do 
almoço de 

Páscoa dos 
diretores, 

associados 
e amigos, 

unidos 
nesta festa 

com suas 
famílias

rena e aconchegante, a começar pelo 
cardápio. Por todos os lados da sede 
social, o que vimos foram mesas re-
pletas de união e alegrias famíliares. 
No almoço: Primeiro prato: tripas à 
moda do Porto, empadão, bacalhau à 
Gomes de Sá – sobremesa mousse de 
maracujá.

O fundo musical do Conjunto Tipícos 
da Beira Show, os pares dançavam fe-
lizes.

Foi uma tarde de profundo sentimento 
cristão.

Mas o momento alto do almoço foi 
quando o Padre Lázaro chegou para 
realizar a cerimônia tradicional do Bei-
ja-Cruz, que foi recebido por todos os 
presentes com muita emoção. O Presi-
dente José Henrique e sua diretoria junto 
ao Departamento Feminino organizaram 
uma festividade cheia de carinho, que 
agradou a todos os presentes.

a Páscoa na casa do minho
A Casa do Minho festejou a Páscoa, realizando um grande almoço 

com churrasco, rodízio, no estilo minhoto, no último domingo, em sua 
tradicional sede, na Rua Cosme Velho, em Laranjeiras. O Presidente 
do Minho, Agostinho dos Santos e toda diretoria, suaram a camisa 
como sempre, arregaçando as mangas, fazendo acontecer. Quando 
se entra na Casa do Minho, logo percebe-se o ambiente coletivo de 
fraternidade e harmonia que contagia os muitos associados, man-
tendo a tradição da Páscoa Minhota, onde foi servido: pão-de-ló com 
amêndoas portuguesas e vinhos do Porto.

Muito apreciada foi a apresentação do Rancho Folclórico Minhoto, onde 
mostraram toda a sua graça, ao final, aconteceu a cerimônia religiosa do 
Beija-Cruz, celebrada pelo Padre Franklin, onde uma comitiva pascal, con-
duziu até ao salão, a imagem da Santa Cruz, no crucifixo, sendo benzida por 
aspersão pelo padre e beijada, com reverência solene, pelos presentes. O 
salão recebeu a decoração, especialmente produzida para o evento.

Linda imagem com o Padre Franklin na celebra-
ção do Beija Cruz, no domingo de Páscoa, na 
Casa do Minho com os diretores e o Presidente 

O Presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos, 
no convívio social com os amigos, Felipe Mendes e o 
diretor social, J. Maciel
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Leila Monassa 

aMBRosia
O manjar dos deuses do Olimpo, era um 
doce com divinal sabor, segundo a mito-
logia grega. Era tão poderoso que se um 
mortal, a quem era vedado, a comesse, 
ganharia a imortalidade. Conta a história, 
que quando os deuses o ofereciam a al-
gum humano, este, ao experimentá-lo, 
sentia uma sensação de extrema felicida-
de. O nome Ambrósio, que vem da mesma 
raiz, significa divino e imortal.

Em uma panela coloque a água e o açúcar 
e leve ao fogo. Deixe ferver até dissolver o 
açúcar e formar uma calda rala.

Enquanto faz a calda, coloque as gemas e 
as claras na vasilha da batedeira. Bata até 
os ovos dobrarem de tamanho e ficar bem 
espumoso, acrescente os cravos, a canela 
e o leite, misture e coloque na panela com 
a calda.

Abaixe o fogo e tome cuidado, pois o doce 
vai subir. Se subir muito retire do fogo e ele 
abaixa, daí é só voltar para o fogo nova-
mente. No início mexa algumas vezes. De-
pois deixe cozinhar por 30 a 40 minutos, 
mexendo de vez em quando.

Coloque o doce em uma compoteira ou em 
um vidro que tenha tampa. Depois de frio, 
conserve na geladeira.

Ingredientes
• 1 xícara (de chá) de água
• 2 xícaras (de chá) de açúcar
• 6 gemas de ovos
• 3 claras de ovos
• 1/2 litro de leite
• 4 cravos
• 1 pedaço de pau de canela

AROUCA BARRA CLUBE
Av. das Américas, 2300 A – Barra – Tel.:- 3325-3366
ABRIL – 2 – Sábado – 20h. Paulo Ribeiro e os Ban-
dalusa. Apaixona-dos pelo Brasil.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tijuca - Tel.:- 2293-1542
ABRIL – 2 – Sábado – 12h. Feijoada completa e 
pratos variados em nosso salão com ar condiciona-
do.
ABRIL – 3 – Domingo – 12h. Almoço Social no sa-
lão nobre. Cardápio variado. Música ao vivo.
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos do-
mingos poderão utilizar o estacionamento da Igreja 
dos Capuchinhos na Rua Haddock Lobo, 266 pa-
gando apenas R$ 5,00 – Uma tarifa super especial.

CASA DAS BEIRAS
Rua Barão de Ubá, 341 – Tel.: 2273-1897

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – car-
dápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces portu-
gueses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas.
ABRIL – 3 - Domingo 12:30h. Almoço dos Aniver-
sariantes. Atração: T.B. Show. Adesão: R$ 55,00 
(bebidas a parte). Cardápio: Churrasco self-service 
com carnes nobres, sardinha portuguesa assada na 
brasa. Guarnições variadas. Empadão de frango e 
saladas diversas. Sobremesa: Bolo dos Aniversa-
riantes e banana assada com canela e açúcar. 

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
ABRIL – 1 – Sexta-feira – 20:00h. Bandalusa – 
Atração internacional. Baile com o Trio Claudio San-
tos. Jantar: bacalhau a transmontana com batatas 
douradas. Com opção de escalopinho ao molho ma-
deira. Valor da entrada: R$ 100,00. Ingressos limita-
dos – Venda ante-cipada na secretaria.
ABRIL – 10 - Domingo – 12:00h. Almoço: Filé de 
peixe, churrasco completo, acompanhamentos, sa-
ladas diversas. Atração: Amigos do Alto Minho. João 
parente (Con-certina) e Guto (Cavaquinho). Dança-
rinos para damas. Valor da entrada: R$ 50,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – 

Tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
ABRIL – 3 – Domingo – Sede Social - 12:00h. Al-
moço-baile com BandaLusa. Almoço com churras-

co variado, sardinha portuguesa assada, mesa de 
frutas, saladas, acompanhamentos variados e o 
caldo verde ao final. Baile dom Amigos do Alto 
Minho e a apre-sentação de Paulo Ribeiro e os 
Banda Lusa em sua despedida da turnê Brasil.
AVISO: A Casa de Viseu lançará, em julho 2016, 
um livro comemo-rativo pelos 50 anos de sua fun-
da-ção. Por isso, pedimos que ajudem a divulgar 
este pedido. Quem tiver fotos ou algum material 
para ser emprestado ou mesmo queira deixar seu 
depoimento de alguma história dos 50 anos de 
nossa Associação, que faça contato com nossa 
secreta-ria pelo telefone 3391-6730 (de terça a 
sexta) ou pelo e-mail: secretaria@casade viseu.
com.br

CASA DO BENFICA
Rua São Francisco Xavier, 363 – Parte – Maracanã 
– Rio de Janeiro/RJ – Tels.: 2261-2184
AGUARDE!!! Dia 10 de abril Festa do 13.º ani-
versário com grandes atrações e muitos prêmios.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
ABRIL – 2 – Sábado – 19h. Arraial Minhoto – 
Quinta de Santoinho. Tradicional festa típica 
portuguesa, regada à sardinha portugue-sa, febras, 
drumete de frango e linguiça, assados na brasa. De-
licie-se também com batatas e cebolas cozidas, fei-
jão manteiga e arroz, e os tradicionais caldo verde e 
broa de milho. Tudo isso acompanhados de 3 tipos 
de vinhos servidos bem geladinhos. Para animar a 
festa os Conjuntos “Amigos do Alto Mi-nho” e “Trio 
Josevaldo”, e principalmente nossos tradicional fol-
clore Minhoto ao som dos Bumbos e Gigantones, e 
as “Marchas Luminosas de Lisboa”.
ABRIL – 9 – Sábado – 18h. Sertanejo Carioca. 
Show com a dupla: Fabiano e Bonatto.
ABRIL – 10 – Domingo – 12h. Festa Gaúcha – 
Costelada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair 
do Rio de janeiro. Churrasco, prendas bonitas, fol-
clore com o Grupo Marcas do Sul e música ao vivo 
para dançar animando a festa. Pula-pula grátis para 
as crianças.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel.: 3251-3585 

Projeto Baile dos Sonhos Dourados. os sába-
dos, a partir das 18h com o Grupo Som e Vozes. 
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Cuidados com a tuberculose
Semana passada usa-

mos esse espaço para 
falar dos excessos na pás-
coa, mas dia 24 de Março 
foi o Dia Mundial de Com-
bate à tuberculose. A data 
foi escolhida em 1982 pela 
Organização Mundial da 
Saúde, em homenagem 
aos 100 anos do descobrimento do bacilo de 
Koch, causador da doença. Nos dias de hoje, 
a prevenção e tratamento melhoraram muito, 
reduzindo a taxa de mortalidade nas últimas 
décadas. Mesmo assim, ela continua sendo a 
doença infecciosa mais letal para a população 
adulta do planeta.

Grande parte do problema é a falta de infor-
mação. Apesar de atualmente termos elevadas 
taxas de cura, não podemos negligenciar um 
mal que mata cerca de 1,5 milhão de pesso-
as por ano ao redor do planeta. A dificuldade 
em diagnosticar crianças e a vulnerabilidade 
de pessoas com AIDS exigem muita atenção. 
Acrescente o fato da tuberculose estar relacio-
nada a “bolsões de pobreza”, locais com gran-
de concentração de unidades habitacionais 
com baixa ventilação e pouca luminosidade, 
como ocorre nas favelas - quadro que facilita 
a propagação de doenças respiratórias -, e en-
tendemos porque o Rio de Janeiro é o estado 
com a maior incidência de casos no Brasil. Para 
piorar, a taxa de abandono do tratamento é de 
cerca de 10% no Brasil, enquanto a Organiza-
ção Mundial de Saúde considera aceitável no 
máximo 5%. Isso ajuda a explicar porque ainda 
estamos na lista das 22 nações que concen-
tram 80% dos casos de tuberculose no mundo.

A tosse persistente por mais de três se-
manas é o principal sintoma. Caso ocorra, 
uma unidade de saúde deve ser procurada 
imediatamente. Por não ser detectada so-
mente com exame físico, muitas vezes é 
confundida com uma gripe, o que faz o doen-
te passar meses infectando outras pessoas 
sem nem ter ciência disso. Vale ressaltar que 
outro ponto fundamental seria o não abando-
no do tratamento, algo lamentavelmente mui-
to comum de acontecer por ser considerado 
um tratamento longo e rigoroso. 

Precisamos eliminar completamente as 
mortes por tuberculose da realidade brasileira.

NOSSA SAÚDE

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Sede Própria:
Rua Leonardo Vilas Boas, 07
Jacarepaguá .  RJ
(21) 2441.5578
(21) 2441.4550

Aluguel de Máquinas
Escavações . Transporte de 
Aterro

O Presidente 
Fernando 

Soares com 
o Crucifixo, 

sendo beijado 
pelos fiéis e 

em destaque, 
Elizabeth Soa-

res, D. Efigênia 
Moreira e Dou-

glas Moreira

Panorâmica 
da missa 

de Páscoa, 
na Cape-
la Santa 

Mafalda, no 
Arouca com 

diretores e 
associados

AROUCA MissA, BeijA-CRUz e BelA TARde

Linda família, passando o domingo de Páscoa, no Arouca: Del-
fim, esposa Deolinda, filha Marta, genro Gabriel, netinha Amália, 
seu amigo João, esposa Odete, filha Ilda e o neto João Gabriel

Uma das programações 
mais palpitantes, deste final 
de Semana Santa, na comu-
nidade luso-brasileira foi no 
Arouca Barra Clube. Para ce-
lebrar a Páscoa, a sua direto-
ria, seus associados, amigos 
e seus familiares, prestigiaram 

esta fabulosa programação 
que aconteceu no domingo, 
iniciando pela manhã, e de-
correndo por todo o dia, con-
fraternizando um público todo 
especial, com atrações cheias 
de emoção.

O Presidente Fernando 

Mesa com muita alegria do empresário, Manuel Novais do 
Mercadão Brasília Carnes com familiares e amigos, partici-
pando desta linda festa de Páscoa no Arouca Barra Clube

Soares e sua diretoria ela-
boraram um dia festivo, com 
muito amor, não medindo es-
forços para que fosse o ponto 
alto do final de semana e pro-
movesse a fraternidade entre 
todos, e o dever foi cumprido.

Tivemos um domingo ele-
trizante, com cenas, que ainda 
estão guardadas na memória 
de todos quantos lá estiveram. 
A Páscoa onde a programa-
ção foi aberta com as tradicio-
nais celebrações de Páscoa, 
reunindo o público na Capela 
da Rainha Santa Mafalda, 
onde foi realizada a Missa 
em Ação de Graças, por volta 
das 11 horas, com as bênçãos 
deste dia, oficiada pelo Cône-
go Abílio Vasconcelos.

Depois, seguiu-se na 
sede social, a tradição do 

Beija-Cruz, tendo como au-
xiliares do Cônego Abílio, o 
Presidente Fernando Soa-
res, conduzindo o Santo Cru-
cifixo para o ato religioso.

Um instante de profun-
da fé e emoção marcaram 
este ritual, em que todos se 
reuniram para rogar graças. 
A união religiosa e social 
tocou todos os corações e 
como os flagrantes que esta 
cobertura mostram. Em to-
das as mesas pode-se notar 
um espírito de fraternidade, 
de união familiar, enquanto 
apreciavam os bons mo-
mentos no Arouca.

Vale lembrar que, quinta-
feira é o tradicional almoço, 
onde nunca faltam os bons 
encontros com os amigos e 
o joguinho de sueca.

Outra mesa de destaque, no domingo: Alberto Teixeira e es-
posa, Joaquim Vieira Monteiro e esposa, Lino Brandão e es-
posa, Rose Caluci e filho

no dia 1º de abRil, haveRá uMa sessão solene na 
CâMaRa MuniCipal do Rio de JaneiRo,quando o 
vereador paulo pinheiro fará a entrega da medalha 
pedro ernesto ao presidente da Câmara Municipal 

de viana do Castelo, dr José Costa. 
a solenidade se inicia às 18:30hs. 

Contamos com sua presença,

CâMARA MUniCipAl dO RiO de jAneiRO


