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Vemos aqui a Patrícia e a Ana Carolina, integrantes do 
Grupo Folc. Da Casa de Portugal quando faziam a colheita 
das uvas, na festa da Vindima da Casa de Portugal. Veja esta 
reportagem e ainda a Páscoa no Lar da Provedoria, a festa 
da Casa de Brunhosinho, a coluna Mundos ao Mundo do jor-
nalista Albino Castro, os Agitos Paulistas do Armando Torrão 
e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Casa de Portugal

Realizou sua Vindima

244 Empresas e 34 Portugueses 
Suspeitos nos Papéis do Panamá

Há 244 empresas por-
tuguesas suspeitas de en-
volvimentos nos Panama 
Papares. De acordo com o 
The Irish Times,  23 clien-
tes do escritório de advo-
gados Mossack Fonseca 
residem em Portugal, onde 
haverá 34 “beneficiários” 
de offshores. A identidade 
conhecida é a de Idalécio 
Oliveira, empresário de 64 
anos natural de Vouzela, 
que está a ser investigado 
no âmbito da operação La-
va-Jato, no Brasil.                                                                                                                                         

Na localidade do Car-
regal, freguesia de Queirã, 
Vouzela, não se sabe ao 
certo de onde vem a for-
tuna de Idalécio Oliveira. 
Como deixou a terra “ainda 
novo”, os vizinhos de nada 
sabem . Sabem que teve 
ligações econômicas a An-
gola e que é dono de vá-

rias quintas na região,  uma 
propriedade de dezenas 
de hectares onde nasceu 
um hotel de charme, que 
é gerido por um dos filhos.                                                                                       
Embora existam suspeitas 
sobre 34 cidadãos com re-
sidência em Portugal, Ida-

lécio Oliveira foi, até ao 
momento, o único nome 
divulgado . O nome de Ida-
lécio Oliveira chegou aos 
noticiários do Brasil em 
outubro, envolvido numa 
das, pelo menos, 5 vezes 
em que Eduardo Cunha, 

Visita do PResidente da
CâmaRa de Viana do Castelo 

na Casa do minho

presidente da Câmara dos 
Deputados, já foi citado por 
delatores no escândalo do 
Petrolão, caso investigado 
pela Operação Lava-Jato 
desde há 2 anos. 

A Lusitania Petroleum 
Ltd, cujo titular é Idalécio Oli-
veira, recebera 34,5 milhões 
de dólares da Petrobrás 
pela venda de um campo de 
petróleo no Benim, na costa 
ocidental africana, dos quais 
transferiu, como previamen-
te acordado e estabelecido 
como “taxa de sucesso no 
negócio” nas contas da em-
presa, 10 milhões para João 
Henriques, um operacional 
ao serviço do PMDB, já  de-
tido. Henriques fez então 5 
transações em um mês, no 
valor total de 1,3 milhões de 
francos suíços, para o depu-
tado brasileiro. Essa conta 
de Cunha foi bloqueada.

À saída do Palácio de 
Belém, Pedro Passos Co-
elho não quis prestar de-
clarações aos jornalistas, 
limitando-se a dizer que 
foi “uma boa conversa”.                                                                                                                               
Passos Coelho chefiou uma 
delegação social-democra-
ta que esteve reunida com 
o chefe de Estado entre as 
17.30 horas e cerca das 
19.20 horas, na sequência 
do 36.º Congresso do PSD, 
realizado em Espinho, que 
elegeu os novos órgãos na-
cionais deste partido.

A delegação social-de-
mocrata incluía os vice-pre-
sidentes do PSD Jorge Mo-

reira da Silva e Teresa Leal 
Coelho e o secretário-geral 
deste partido José Matos 
Rosa. Por sua vez, o presi-
dente da República esteve 
acompanhado pelo chefe 
da sua Casa Civil, Frutuoso 
de Freitas.

Este encontro em Belém 
coincidiu com a data em que 
o presidente da República 
passou a dispor do poder 
constitucional de dissolver 
a Assembleia da República, 
por ter terminado o prazo 
de 6 meses após as últimas 
legislativas, durante o qual 
não podem ser convocadas 
novas eleições.

Passos Teve “uma Boa
Conversa” com Marcelo

O PS afasta para já uma 
reforma eleitoral ampla, de-
pois de desafiados pelo pre-
sidente do PSD, no discurso 
com que Pedro Passos Coelho 
que quer   reduzir o número de 
deputados e a criar círculos 
uninominais. No horizonte 
imediato, o líder parlamentar 
socialista, Carlos César, está 
tão-só a eleição direta para 
áreas metropolitanas em 2017 
e a “elegibilidade no círculo 
de residência de portugueses 
com dupla nacionalidade”. 

“A nossa prioridade está cen-
trada nas questões da transpa-
rência e da comissão eventual 
que propomos. Só depois ava-
liaremos aspetos mais amplos 

do sistema eleitoral”, completou 
Carlos César.

No final do conclave laranja, 
a presidente do CDS, Assunção 
Cristas, não afastou a possibili-
dade de discutir a reforma, mas 
com cautelas que afastam os 
círculos uninominais. “No que 
respeita à questão do sistema 
eleitoral, se consultarem a mi-
nha moção, verão que no nos-
so entender deveremos debater 
essa matéria no sentido de ga-
rantir a pluralidade partidária, no 
sentido de garantir uma proximi-
dade aos eleitores, e também 
uma melhor representação do 
interior. São três linhas e objeti-
vos que estão referidos na mo-
ção”, sublinhou Cristas.

PS se Afasta de Uma
Reforma Eleitoral Ampla

Os prédios localizados 
nos centros históricos clas-
sificados pela UNESCO es-
tão isentos do pagamento 
de Imposto Municipal sobre 
Imóveis, ao contrário do que 
estava a ser praticado des-
de 2010.

A lei referente a esta 
isenção nunca mudou, mas 
a interpretação dada pelas 
repartições de Finanças fez 
com que milhares de proprie-
tários passassem a ser notifi-
cados para pagar.

Agora, como confirmou 
o presidente da Câmara de 

Centros Históricos
Não Vão Pagar IMI

Guimarães, Domingos Bra-
gança, o Governo vai dar 
ordem às repartições de 
Finanças para que parem 
de notificar os moradores 
isentos. Desde 2010 que a 
Autoridade Tributária e Adu-
aneira estava a cobrar aos 
proprietários de prédios em 
centros históricos com o ar-
gumento de que cada imó-
vel tinha de ser classificado 
individualmente para poder 
estar isento. Não interessa-
va, segundo esta interpreta-
ção, se estavam em centro 
histórico ou não.

As duas principais asso-
ciações de taxistas estão a 
preparar uma “semana de 
luta” contra a Uber. O  presi-
dente da ANTRAL, Florêncio 
de Almeida, e o presidente 
da Federação Portuguesa do 
Táxi, Carlos Ramos disseram: 
“Vamos fazer uma grande 
campanha de sensibilização, 
na semana do 25 de abril. Va-
mos aproveitar para fazer ses-
sões de esclarecimento, e ex-
plicar como as coisas devem 
ser feitas. Será distribuída do-
cumentação junto da opinião 
pública.  Queremos fazer as 
coisas de forma ordeira”, ex-

plicou Carlos Ramos. A sema-
na vai terminar, a 29 de abril, 
com uma surpresa, segundo 
Florêncio de Almeida. “Dia 29 
será surpresa. Não está deci-
dido o que vai acontecer. Tem 
de ser com mais tempo e fi-
car parados o tempo que for 
necessário. Temos de parar e 
acabou. Não podemos andar 
todos os dias com pequenas 
manifestações. Estamos aqui 
para defender a causa públi-
ca”, referiu. A ANTRAL e a 
FPT estão a “tentar convencer 
as confederações europeias, 
sobretudo a de Espanha para 
estar na iniciativa

Taxistas Preparam Semana
de Luta Contra a Uber

Na ultima sexta-feira esteve presente, na Casa do Minho 
o presidente, Dr. José Maria da Cunha Costa. Na foto 

ao lado do presidente, Agostinho dos Santos, saudando a 
família Minhota, detalhes na pagina 8

Foi realizado, no último sábado, o tradicional Arraial Mi-
nhoto, Quinta de Santoinho, como sempre o publico 

prestigiou em peso

aRRaial minhoto
Teve inicio, no Solar Transmontano a digressão do cantor, Pau-

lo Rodrigues e da Bandalusa, detalhes nas paginas 18 e 19

Bandalusa estReou na 
Casa de tRás-os-montes

Brilhante apresentação do cantor, Paulo Rodrigues e os 
Bandalusa, no último sábado, no Arouca Barra Clube, 

detalhes nas paginas 22 e 23

Paulo RodRigues, enCantou 
o PuBliCo no aRouCa

A Bandalusa e o cantor, Paulo Rodrigues empolgou dire-
tores e associados na sua apresentação, na Casa de 

Viseu. Em primeiro plano, a primeira dama Luciane Mar-
tins e as senhoras do departamento feminino, Camila Vale, 
Marcia Morgado e esposo Alcídio Morgado e o cantor, Ca-
milo Leitão, detalhe na pagina 24

a Platéia foi ao delíRio
no show no Viseu
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COLUNA
Dr. Victor Massena

A Batalha de 
Uruçu-mirim

Passavam pouco mais de 50 anos da chegada da 
frota de Cabral às terras de Santa Cruz. Cobiçada por 
portugueses e franceses, a estonteante baía de Gua-
nabara, foi palco de uma das batalhas mais famosas 
da história do Brasil. Envolveu 12.000 combatentes, 
entre europeus e silvícolas. Já chamados indígenas, 
em alusão às tão cobiçadas Índias. Entre a foz do rio 
Carioca e o outeiro da Glória, no atual bairro do Fla-
mengo, deu-se o embate. A França Antártica era o 
nome dado pelos franceses ao projeto de colonização 
da baía, instalando-se inicialmente na ilha de Serigipe, 
atual ilha de Villegagnon, em memória ao grande mili-
tar francês. Íntegro, religioso e de grande valor moral, 
Villegagnon acabou entrando para a história como o 
derrotado pela família de Sá. Mem de Sá ( 1558-1572 
), era governador geral da época. Suas forças apa-
garam do mapa o que seria a fortaleza de Coligny, e 
sabemos que uns 20 sobreviventes franceses interio-
rizaram-se pelo continente, como fugitivos. Mas a frota 
de Mem de Sá estava esgotada e sem recursos de, 
após vitória inicial, fazer valer um processo de real co-
lonização da região em detrimento da dos franceses. 
Em 3 de Abril de 1560 teve de retornar para Salvador, 
capitania da Bahia de Todos os Santos. Então aparece 
a figura lendária de Estácio de Sá, sobrinho do gover-
nador. Como os franceses sobreviveram informalmen-
te na Guanabara, havia a necessidade de terminar o 
que se iniciou. Estácio de Sá era um militar português, 
nascido em Santarém em 1520, provavelmente filho 
de Gonçalo Correia e Filipa de Sá, e tinha a missão da 
coroa de ao chegar em terras brasileiras fundar uma 
cidade totalmente lusófona, e expulsar definitivamen-
te seus congêneres europeus. Em 1565, com ajuda 
dos jesuítas da capitania de São Vicente, reúne forças 
para atracar na baía de Guanabara e cumprir sua mis-
são. Em 1 de março de 1565, entre o Morro Cara de 
Cão e o Pão de Açúcar, funda a cidade de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro. O local foi escolhido como base 
de operações para a expulsão. Combateu os france-
ses e seus aliados indígenas por quase 2 anos. Em 20 
de janeiro de 1567, com a chegada da esquadra de 
Cristóvão de Barros com reforços comandados pesso-
almente por seu tio Mem de Sá e indígenas articulados 
pelos jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, 
dá início a Batalha de Uruçu-mirim na praia do Fla-
mengo e, concomitante, a de Paranapuã, na atual Ilha 
do Governador Mem de Sá. Era um entrincheiramento 
aldeado pelos Tupinambás, de paliçadas. Situada no 
outeiro da Glória entre 1555 e 1567, destruída em 20 
de janeiro deste último ano. Morria Aimberê, líder da 
confederação dos Tamoios, tendo a cabeça cortada 
junto com outros indígenas e expostas em estacas. 
Foram 160 aldeias incendiadas e passadas ao fio da 
espada, como nos descreve o padre Anchieta. Estácio 
de Sá, gravemente ferido por uma flecha indígena que 
vazou-lhe um olho, em 20 de janeiro de 1567, acaba-
ria por falecer de sepse exatamente um mês depois. 
Na Capela da Igreja de São Sebastião dos Frades 
Capuchinhos permanece seu epitáfio até os dias de 
hoje. Rio de Janeiro ficou com os portugueses, pois 
Janos era o deus que simbolizava dois mundos, um 
que começava e outro que terminara. São Sebastião 
está representado no bairro da Glória até hoje repleto 
de flechas. O olho vazado de Estácio de Sá tornou-
se o mito da vitória de um povo no coração do Brasil. 
Assim como Camões tinha também só um, Estácio o 
confunde numa mescla de lusitanismo inconsciente na 
população carioca. Os Tupinambás jazem sob o chão 
do bairro do Flamengo até a Glória, margeando a praia 
e as atuais ruas de Marquês de Abrantes e suas pa-
ralelas. Muitas pessoas que moram próximo a rua dos 
Tamoios com a Marquês nem sabem que estão sobre 
um grande cemitério, esquecido no tempo das eras. 
Confirmam a máxima da arqueologia, que a história 
está na estrada de nossos pés. Andamos sobre mor-
tos, sem saber. Mas estamos mais mortos que eles, 
pois não conseguimos saber nem o que nossas faces 
plantares carregam das ruas onde passam. Como di-
zia Fernando Pessoa, em sua bela Tabacaria, como 
saber a dor que os passantes levam consigo? 
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Entrega da Medalha Pedro Ernesto ao 
Engenheiro José Maria da Cunha Costa
No dia 1º de abril de 

2016, foi realizada na 
Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro a Cerimônia 
de Entrega da Medalha 
Pedro Ernesto ao Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo, 
Sr. José Maria da Cunha 
Costa. Mais um ato no 
sentido de estreitar os 
laços culturais, reduzir 
a distância entre Brasil 
e Portugal e que, assim 
pretendemos, terá con-
tinuidade com a futura 
germinação entre as ci-
dades do Rio de Janeiro 
e Viana do Castelo.

No plenário da 
Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro 
o presidente da 
Câmara Municipal 
de Viana do Caste-
lo, Dr. José Maria 
da Cunha Costa, 
exibia o certifica-
do do conjunto de 
Medalhas Pedro 
Ernesto, entregue 
pelo Vereador, Dr. 
Paulo Pinheiro

Nas dependências da sala Inglesa no interior da Câmara Municipal, o homenageado da noite, 
presidente da Câmara de Viana do Castelo, Dr. José Maria da Cunha Costa, ladeado pelo 
vereador Paulo Pinheiro, Cônsul de Portugal no Rio de Janeiro, Dr. Nuno de Mello Bello, 
presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos e demais convidados

Lisonjeado com a 
homenagem proferi-
da pelo Vereador da 
Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, Dr. 
Paulo Pinheiro, Dr. 
José Maria da Cunha 
Costa, num regis-
tro fotográfico com, 
Cônsul de Portugal, 
Nuno de Mello Bello, 
Felipe Mendes, Jornal 
Portugal em Foco, Dr. 
Fernando Carrasquei-
ra, Joaquim Fernan-
des, ex-presidente da 
Casa do Minho 

Bela imagem do 
presidente da Câ-
mara Municipal de 
Viana do Castelo, 
Dr. José Maria da 

Cunha Costa, com 
vereador Paulo 
Pinheiro, presi-

dente da Casa do 
Minho, Agostinho 
dos Santos, com 
as lindas compo-

nentes do Rancho 
Folclórico Maria 

da Fonte 

O homenagea-
do do dia, Dr. 
José Maria da 
Cunha Costa 
e o vereador, 
Paulo Pinhei-
ro, numa pose 
com  A Banda 
Irmãos Pepino 
que sobre a re-
gência do Maes-
tro, José Fer-
reira, participou 
da solenidade, 
junto com sua 
esposa,  Jose-
fa Ferreira e os 
músicos  

Momento quando o 
presidente da Câmara 
Municipal de Viana do 
Castelo, Dr. José Maria 
da Cunha Costa, era 
homenageado com a 
medalha e uma placa 
comemorativa da Casa 
do Minho entregue pelo 
Vereador da Câmara 
Municipal do Rio de 
Janeiro Dr. Paulo Pi-
nheiro, ainda na foto 
o presidente da Casa 
do Minho, Agostinho 
dos Santos e o Cônsul 
de Portugal no Rio de 
Janeiro, Dr. Nuno de 
Mello Bello
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

Um presidente moderno 
José Maria Cuinha da 

Costa, Presidente da Câ-
mara Municipal de Viana 
do Castelo, esteve se-
mana passada no Rio de 
Janeiro, e visitou a Casa 
do Minho. O Presidente 
Agostinho o recebeu para 
um jantar com a Casa 
cheia para uma apresen-
tação especial do Rancho 
Marcas do Sul e também 
do tradicional Rancho 
Maria da Fonte. O Presi-
dente veio receber a Me-
dalha Pedro Ernesto das 
mãos do Vereador Paulo 
Pinheiro, foi realmente 
uma noite de gala, alias, 
tanto na Casa do Minho 
como Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro.

Este podemos dizer é 
um presidente que põe 
em pratica as idéias, tive-
mos uns dedos de prosa 
com o Eng. Jose Maria 
Costa e a conversa fluiu 
de maneira agradável, 
raciocínio rápido, inteli-
gente, atento aos deta-
lhes. Começamos por 
falar na juventude, esta 
é uma preocupação, dar 
espaços aos jovens, “Te-
mos que pensar muito 
na juventude esse é um 
dos nossos maiores tra-
balhos, nosso ensino tem 
que manter-se, ou ainda 

diria, melhorar para con-
tinuarmos sendo um país 
entre os melhores, isto fa-
zemos também em Viana 
do Castelo”.

Mas não é só isso, te-
mos que melhorar ainda 
nossas qualidades, que já 
são boas, diga-se de pas-
sagem. 

Temos fortes rela-
ções com os imigrantes, 
de nossa terra, Brasil, 
França, Canada são dos 
nossos maiores aliados, 
é visitando, trocando ex-
periências, indo buscar e 
levando nosso país  para 
perto das pessoas, Vou 
dar um exemplo, há tem-
pos atrás, procurou-me 
um cidadão de Viana, que 
queria vender pão-de-ló 
para Andorra, gostei da 
ideia, começamos a tra-
balhar e fomos buscar um 
grupo folclórico, que por 
dois fins de semanas di-
vulgou, promoveu, e pas-
sou a ser o distribuidor na 
cidade, foi um sucesso e 
é ate hoje, este cidadão já 
esta a vender na França, 
fazendo igualmente um 
grande sucesso. Isto são 
portugueses a ajudar por-
tugueses, ou não?

Na tecnologia estamos 
altamente qualificados, 
posso dizer que os cen-

tros mais desenvolvidos 
usam tecnologia portu-
guesa. 

Na energia, na eólica 
somos talvez o país com 
mais experiência e com 
capacidade de operar em 
qualquer lugar do plane-
ta, ou seja, temos que 
nos dar mais, temos que 
aproveitar o momento e 
isso acontece com nos-
sas visitas e contatos per-
manentes.

Nossos vinhos, o ver-
de, por exemplo, uma 
especialidade nossa, do 
norte, hoje já quase se 
encontra no mundo intei-
ro, e vai crescer, o merca-
do americano não paro de 

crescer eu tenho certeza 
que vai, pois não para-
mos de divulga-lo. 

Nós, enquanto poder 
publico, temos que aju-
dar, temos conhecimento, 
temos como chegar às 
pessoas e divulgar nossas 
coisas vencer as batalhas 
é nisso que eu acredito. 

Caro Eng Jose Maria 
da Costa gostaria de dizer 
que o Portugal em Foco 
ficou muito orgulhoso em 
poder transmitir um pouco 
de suas ideias , acredita-
mos no que disse , e em 
suas explicações dadas 
com  lucidez e entusias-
mo. Ficam aqui os nossos 
parabéns. 

Passos coloca maria Luís na sucessão
A escolha da ex-ministra Maria Luís Albuquerque 
para nova vice-presidente do partido suscitou dúvi-
das entre os delegados presentes no 36.° congresso 
do PSD. Há muitos sociais-democratas que olham 
para este convite como uma possível preparação da 
sucessão de Pedro Passos Coelho, caso a sua lide-
rança seja posta em causa numa eventual derrota 
das eleições autárquicas de 2017. 
Parlamento e partidos não se entendem 
na repartição da subvenção eleitoral
Seis meses depois, metade da subvenção eleito-
ral relativa às legislativas de Outubro, que devia 
ser paga pela Assembleia da República aos par-
tidos, ainda não saiu dos cofres do Parlamento e 
o processo ameaça prolongar-se. Porque o gabi-
nete de Eduardo Ferro Rodrigues e os partidos 
políticos não se entendem quanto à fórmula de 
cálculo para fazer a distribuição de uma fatia de 
um quinto da subvenção, no valor de quase 1,4 
milhões de euros.
empreendedores agrícolas vão ter 
guia sobre como lançar negócio
Um guia para empreendedores agrícolas foi  lan-
çado na terça-feira em Lisboa e é o primeiro de-
dicado ao setor, com informações sobre modelos 
de negócio, burocracias necessárias para abrir 
uma empresa ou financiamento. A iniciativa é da 
McDonald’s e o documento, em formato digital, 
foi elaborado pela Inovisa, a incubadora de em-
presas do Instituto Superior de Agronomia.
Lucro do Banco Popular Portugal sobe 
quase seis vezes para 13,3 milhões
O resultado líquido do Banco Popular Portugal cres-
ceu 484,5%, para 13,3 milhões de euros no ano 
passado. “Para este resultado contribui sobretudo 
a melhoria no produto bancário, fortemente influen-
ciada pelos outros resultados de exploração. As 
provisões para crédito aumentaram cerca de 1,1 
milhões de euros, quando comparadas com o exer-
cício anterior e a imparidade de outros ativos líquida 
de reversões e recuperações aumentou cerca de 19 
milhões de euros”, lê-se no comunicado enviado à 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

“Não estamos amarrados a qualquer 
submissão”,diz Jerônimo de sousa
Jerônimo de Sousa em entrevista ao jornal do PCP 
em que faz um balanço sobre a solução encontrada 
para governar o país. O secretário-geral dos comu-
nistas começa por considerar que o PCP “foi um 
elemento determinante para encetar o caminho de 
uma nova solução política”, já que, na noite eleito-
ral, “a direita já festejava uma vitória que não teve e 
o PS já assumia a derrota” quando o PCP “avançou 
com a ideia” de que o PS “só não seria governo se 
não quisesse”. Jerônimo garante que o acordo com 
António Costa não belisca a identidade dos comu-
nistas. “Não estamos amarrados a qualquer sub-
missão ou obrigação”, diz o secretário-geral dos 
comunistas, realçando que “em todas as reuniões 
de trabalho”, sempre “num quadro bilateral, o Par-
tido Socialista assumiu o respeito por esta posição 
do nosso partido”.
Cartão de Cidadão deverá passar a 
ter dez anos de validade
A Lei atual, de 2015, prevê que os Cartões de Ci-
dadão emitidos para pessoas a partir dos 65 anos 
sejam vitalícios. Contudo, o Governo entente que se 
colocam questões de segurança difíceis de contor-
nar, sobretudo de natureza técnica, que dificultam a 
implementação desta lei. Em alternativa, está a es-
tudar uma solução que passa por alargar a validade 
do cartão, passando-a, para os cidadãos a partir dos 
25 anos, dos atuais cinco anos para 10 anos.
Preço do cigarro deve aumentar até 
final deste mês
O Governo publicou uma portaria que regula a 
introdução da nova estampilha nos maços de ci-
garros. Os maços com a fiscalidade antiga po-
dem ser comercializados até 30 de Junho, mas 
os preços devem subir já no final deste mês
É no Porto primeira loja da Calvin 
Klein  
A Calvin Klein watches + jewelry escolheu a cidade 
do Porto para abrir a sua primeira loja em Portugal. 
A inauguração do espaço de 28 metros quadrados, 
na Rua de Santa Catarina, está marcada para a 
próxima sexta-feira, 8 de Abril.

PRimeiRa GRaNDe GUeRRa
Em março completou um século que Portugal de-

clarou guerra à Alemanha, entrando, dessa forma, ofi-
cialmente, na I Guerra Mundial. Foi um desastre para o 
país e milhares de soldados morreram sem glória e sem 
grandeza.

LUsoFoNia
Atravessamos tempos difíceis nos países de Língua 

Portuguesa.
Primeiro, foi Portugal, atingido pela crise do “subpri-

me” e pelo desastre da administração de José Sócrates. 
Depois, malfeitos recaíram sobre o Brasil, com desacer-
tos orçamentários e a esbórnia dos partidos que estão 
no governo. E com a queda do petróleo, Angola também 
ficou numa situação econômica complicada, com o Pre-
sidente Eduardo dos Santos e o MPLA a serem contes-
tados pela oposição e pelas populações.

Pois no meio de tantos dramas e desafios, os go-
vernos não estão a entender-se sobre qual deve ser o 
país a assumir a presidência da CPLP para o próximo 
mandato. Portugal reinvidica a presidência, porque no 
rodízio seria sua vez. No entanto, alguns políticos afri-
canos são contrários à pretensão de Lisboa. Durma-se 
com um barulho destes...

oLimPÍaDa
A poucos meses da abertura das Olimpíadas, o Rio 

de Janeiro atravessa um período cheio de desafios. E 
não são apenas as obras que precisam ser terminadas; 
os equipamentos ficarem prontos; os preparativos finais 
da cidade para acolher milhares de participantes e tu-
ristas. Agora, até o Governador Pezão adoeceu – e as 
finanças do Estado andam pelas costuras...

De Portugal, as notícias que nos chegam sobre os 
Jogos Olímpicos são poucas.

teRRoRismo
As Autoridades portuguesas ficaram assustadas com 

a notícia de que o país poderá ser alvo de atentados de 
extremistas islâmicos, numa sequência do que aconte-
ceu em Paris e Bruxelas. Esperemos que tudo não pas-
se de ameaças loucas.

PsD
No domingo terminou o Congresso do PSD. Houve 

muitos discursos e análises sobre a situação do país. 
Passos Coelho foi reeleito, naturalmente, Presidente do 
partido e suas análises repercutiram no mundo político. 
“Somos um partido sem pressas”, disse ele no encerra-
mento.

Na direção ficaram 4 mulheres, inclusive a ex-Minis-
tra das Finanças, Maria Luiza Albuquerque, que ocupa-
rá a Vice-Presidência do PSD.

CoNstitUiÇÃo
Completou 40 anos a Constituição portuguesa de 

1976. Para comemorar o aniversário da Lei Maior o 
Presidente da República recebeu vários líderes políti-
cos. Com muitas emendas no texto original, inclusive 
com a suspensão das normas mais radicais – votadas 
no fragor revolucionário, a Constituição vai dando o tra-
vejamento fundamental aos direitos dos indivíduos e à 
segurança das instituições.

DesPoRtiVas
O nosso “Vasco da Gama” não foi além de um empa-

te no domingo passado, no jogo com o Volta Redonda.
Mas o que atraiu mesmo as atenções dos despor-

tistas foi o jogo entre o “Barcelona” e o “Real Madrid” 
no sábado, com a vitória dos madrilenhos por 2x1, com 
o “goal” da vitória marcado por Cristiano Ronaldo. É a 
estrela.

saGRes - oLimPÍaDas
Está anunciado que durante a Olimpíada o navio “Sa-

gres” ficará no porto do Rio de Janeiro com exposições 
de empresas abertas ao público. A Câmara Portuguesa 
de Comércio e Indústria tem todos os esclarecimentos 
para os interessados. 

ViaGeNs
Com a queda na taxa de câmbio, as passagens da 

TAP para Portugal ficaram com um custo mais reduzido. 
E estamos a chegar a maio, quando Portugal capricha 
em beleza e graça – com cerejas ao borralho...

FUteBoL
O “Sporting” ganhou do “Belenenses” e o “Porto”, ao 

perder por 0 x 1 para o “Tondela”, deu “adeus” ao título. 
E o “Tondela” está condenado a descer de divisão.

LaVa-Jato
A imprensa, nos últimos dias, tem publicado diversas 

matérias sobre operações ligadas à “Lava-Jato” com 
repercussões em empresas portuguesas, ou empresas 
brasileiras ligadas a Portugal, que estariam envolvidas 
no escândalo.

A corrupção atravessou o Atlântico, segundo aponta-
ram algumas investigações.

FeCHo
Abril em Portugal. É a primavera que chega. Com 

flores e sol. E com o teu sorriso.   
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Devido às condições 
climatéricas, o Open 
Day agendado para 
o passado dia 26 de 
março foi adiado. Já há 
nova data

No passado dia 26 
de março, a Lisbon He-
licopters iria promover 
um OPEN DAY onde 
poderia aproveitar para 
voar a partir de 30€ por 
pessoa, contudo, devido 
às condições climatéri-
cas adversas que se fi-
zeram sentir naquele dia 
a atividade foi adiada.

 O Open Day no 
Heliporto da Marina de 

Oeiras irá agora reali-
zar-se no próximo dia 9 
de abril.

 Trata-se de uma 
atividade até agora só 
disponível á bolsa de 
alguns, tendo aqui uma 
oportunidade para fazer 
o seu batismo de voo, 
trazer os seus filhos, 
amigos, namorada(o) e 
oferecer-lhes um mo-
mento único a um preço 
econômico.

 O Heliporto de Oei-
ras surge de uma par-
ceria entre a Abundan-
za, a Lisbon Helicopters 
e a Marina de Oeiras.

Open Day da Lisbon
Helicopters tem

Nova Data Agendada

pOmbAL

Em entrevista ao 
jornal Costa do Sol, 
Paulo vistas anunciou 
que se recandidatará 
como independente à 
presidência da Câma-
ra Municipal de Oei-
ras em 2017.

 Questionado sobre 
o balanço que faz deste 
seu primeiro mandato, 
que vai ainda nesta al-
tura a meio, Paulo Vis-
tas faz um balanço bas-
tante positivo ao afirmar 
que apesar do contesto 
em que Portugal se en-
contra atualmente, não 
deixarão de ser cumpri-
das todas as promes-
sas eleitorais até ao fi-
nal do mandato, tendo 
feito ainda referência 
às obras de requalifi-
cação sociais, quer na 
área da saúde, como 
em instituições sociais 
e religiosas, que têm 
marcado Oeiras como 
um município cada vez 
mais independente e 
autossustentável.

 “Eu serei um candi-

dato em 2017. É uma 
decisão que já tomei”, 
confirmou ao jornal o 
atual presidente da Câ-
mara de Oeiras, que 
pretende candidatar-se 
como Independente.

 Paulo Vistas su-
blinha que a sua pre-
ocupação com as 
próximas eleições au-
tárquicas surge logo 
no dia seguinte a ter 
ganho. “Umas eleições 
não se ganham numa 
campanha, ganham-se 
naquilo que é o traba-
lho que se desenvol-
ve durante os quatro 
anos”, salienta.

 Questionado sobre 
a possibilidade de Isal-
tino Morais poder vir a 
ser seu apoiante, o au-
tarca explicou que se 
trata de uma decisão 
que é dele (Isaltino). 
“Estou convencido de 
que ele é uma figura 
que fez, faz e continu-
ará a fazer parte deste 
movimento e projeto”, 
afirma Paulo Vistas.

AUTÁRQUICAS 2017
paulo Vistas Anuncia Candidatura

O Castelo de Pombal vai receber, de 8 a 10 de Abril, 
mais uma edição do Mercado Medieval, desta vez “re-
cheada de animação permitindo, assim, a todos os que 
nos visitam uma vivência única à época medieval”, afir-
ma Ana Gonçalves, vereadora da Câmara Municipal, 
com os pelouros da Cultura e do Turismo.

mercado medieval 
Regressa ao Castelo 
Com mais Animação

O presidente da Câ-
mara de Mangualde, João 
Azevedo, participou numa 
reunião convocada pelo 
primeiro-ministro com a 
delegação portuguesa 
do Comitê das Regiões. 
Nesta reunião, estiveram 
presentes, entre outros, 
os autarcas da Guarda 
e de Aveiro, a secretária 

de Estado dos Assun-
tos Europeus, Margarida 
Marques, o primeiro-mi-
nistro, António Costa, o 
secretário de Estado das 
Comunidades Portugue-
sas, José Luís Carneiro, o 
secretário de Estado das 
Autarquias Locais, Carlos 
Miguel, e o ministro Ad-
junto, Eduardo Cabrita.

mANguALDe
LeiRiA

João Azevedo participou
em Reunião do

Comitê das Regiões

Depois de quatro anos de molho, o bacalhau está 
pronto a ser enterrado no Soutocico, Arrabal, numa 
tradição que remonta a 1938. No evento, de cariz 
marcadamente pagão, e que se realiza no próximo 
sábado, haverá um bispo, padres, sacristão, freiras, 
carpideiras, cangalheiros, um coveiro, pescadores, 
varinas, padeiros, músicos, tochas, e paragens em 
que são declamados o sermão ‘Vida e Morte do Ba-
calhau’, o sermão ‘Testamento do Bacalhau’ e o ser-
mão ‘Exéquias do Bacalhau’, com textos marcados 
pelo humor satírico, num total de 300 figurantes da-
quela localidade.

Tradição do ‘enterro do 
bacalhau’ Volta inspirada 

na Vida Sócio-política

O 14.º Festival Internacional de Chocolate abriu as 
portas, em Óbidos, numa edição que tem por tema a 
água e que, até 25 de Abril, levará à vila chefs, bloggers 
e histórias doces à colherada. Na edição que tem por 
temática a água, a Lagoa de Óbidos dá o mote para a 
exposição de esculturas, que este ano exibirá flamin-
gos, peixes, bivalves, patos-reais e outros exemplares 
da biodiversidade daquele ecossistema, confecciona-
das com toneladas de chocolate, trazendo a mais uma 
edição mil e uma formas de degustar, trabalhar e apre-
sentar esta iguaria, regressando ainda às suas origens 
de fusão de cacau e água como bebida de eleição.

óbiDOS

ViLA pOuCA De AguiAR

Festival do Chocolate Regressa inspirado na Água

Na cerimônia comemo-
rativa do 30.º Aniversário 
da Universidade de Trás
-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), realizada na pas-
sada sexta-feira, que con-
tou com as presenças do 
Secretário de Estado Ad-
junto e do Ambiente, José 
Mendes, do Presidente da 
CCDR-N, Emídio Gomes, 
e de 30 presidentes de Câ-
mara da Região Norte, foi 
assinado um amplo proto-
colo entre o Município de 
Vila Pouca de Aguiar e a 
Universidade.

O presidente da Câ-
mara Municipal, Alberto 
Machado, e o Reitor da 
Universidade, Fontainhas 
Fernandes, assinaram um 

município Assina protocolo no 30º Aniversário da universidade

protocolo de colaboração 
em várias matérias, com 
especial relevo para o en-
volvimento da UTAD na 
candidatura de Tresminas 
a Patrimônio Mundial.

Alberto Machado sa-
lientou que este envolvi-
mento da UTAD é o pri-

meiro passo de outras 
medidas que envolverão 
outras instituições, visan-
do à apresentação de um 
estudo prévio da referida 
candidatura no início do 
verão de 2017 para apre-
ciação da UNESCO.

Relativamente à impor-

tância da classificação, o 
presidente da autarquia 
sublinhou a relevância do 
Complexo Mineiro Roma-
no de Tresminas no con-
texto nacional, europeu e 
mesmo mundial, o que por 
si só, a ser conseguido, 
potencializará em muito 
as visitas à região.

Há ainda outras parce-
rias entre a Universidade e 
o Município, principalmen-
te no que concerne a re-
cursos naturais, entre elas 
os trabalhos realizados 
em Sabroso de Aguiar, 
no estudo e captação das 
águas do Cardal (água mi-
neral natural gasocarbôni-
ca), pelo Departamento de 
Geologia da UTAD.
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Mealhada

Vila Franca

coVilhã

chaVes

FerMentelos

Valongo

A Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) anun-
ciou que está em consulta 
pública o Estudo de Im-
pacto Ambiental do pro-
jeto de Requalificação da 
Pateira de Fermentelos, 
que tem como proponente 
a Sociedade Polis Litoral 
Ria de Aveiro.

O Projeto de Requali-
ficação e Valorização da 
Pateira de Fermentelos 
visa “a melhoria do estado 
ambiental dessa zona de 
elevado valor ecológico e 
a promoção da sua vivên-
cia pela população”.

Contempla a realiza-
ção de ações de desas-
soreamento da Pateira de 
Fermentelos, com vista 
à limpeza dos fundos e à 
criação de um espelho de 
água, que permita a utili-
zação por pequenas em-
barcações desportivas e 
de lazer, sem motor.

Os materiais dragados 
serão depositados nos ter-
renos agrícolas das mar-
gens, subindo a cota, para 
diminuir o risco de cheias 
e inundações.

Outra das intervenções 
previstas é a reconstrução 
do açude do rio Águeda, 
com o objetivo de melho-
rar as captações de água 
para rega tradicional e 
manter o nível da água em 
época de estiagem na Pa-

intervenção Polis na Pateira
está em consulta Pública

teira de Fermentelos.
De acordo com a APA, 

o Estudo de Impacto Am-
biental encontra-se dispo-
nível para ser consultado 
até 4 de Fevereiro, na 
própria Agência Portugue-
sa do Ambiente e no seu 
portal, na Comissão de 
Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Cen-
tro, e nas Câmaras Muni-
cipais de Águeda, Aveiro e 
Oliveira do Bairro.

A Pateira de Fermen-
telos abrange, como se 
sabe, os concelhos de 
Águeda (União das Fre-
guesias de Recardães e 
Espinhel, Fermentelos e 
União das Freguesias de 
Travassô e Óis da Ribei-
ra), de Aveiro (Requeixo, 
Nossa Senhora de Fátima 
e Nariz) e de Oliveira do 
Bairro (Oiã).

É a maior lagoa natural 
da Península Ibérica, na 
confluência dos rios Cérti-
ma com o Águeda, e inse-
re-se numa área predomi-
nantemente agrícola, com 
proximidade dos aglome-
rados populacionais de 
Fermentelos, Espinhel, 
Óis da Ribeira, Requeixo 
e Perrães.

Os estudos desenvolvi-
dos no âmbito do Estudo 
de Impacte Ambiental de-
correram entre Janeiro e 
Abril de 2014.

Já terminou a visita calorosa e divertida do presiden-
te eleito, Marcelo Rebelo de Sousa, ao hospital de Vila 
Franca.

Entre funcionários e pacientes, os diálogos foram 
surgindo e o presidente, inteirou-se em particular da 
unidade de obstetrícia e de partos, não tendo no entan-
to conseguido travar grande diálogo com uma criança 
muito envergonhada.

O Correio de Azambuja acompanhou a visita com o 
repórter Pedro Gomes.

Segundo comunicação da Câmara Municipal 
da Mealhada, na sua página oficial na rede so-
cial Facebook, as obras na “Ponte do Gameiro” 
terminarão na quarta-feira, dia 6 de abril. A rea-
bertura da circulação naquele troço do Itinerário 
Complementar 2 acontecerá a partir das 18 horas 
desse dia.

A mesma nota indica que esta informação foi 
“garantida e assegurada pelos técnicos da Infra-
estruturas de Portugal”, depois de uma reunião 
que se realizou na manhã do dia 31 de março, na 
autarquia.

circulação na nova “Ponte
do gameiro” a Partir de 6 de abril

O deputado do PSD, 
vice-presidente do grupo 
parlamentar e também 
presidente da estrutura 
local de Valongo do PSD, 
Miguel Santos, afirmou, 
em declarações citadas 
por vários meios de comu-
nicação, que vários cen-
tros de saúde vão ter iní-
cio de obras e outros cujos 
concurso deverão avançar 
dentro de um mês e meio, 
como é o caso de Campo 

(Valongo) e Baguim (Gon-
domar).

No caso de Alfena, tam-
bém em Valongo, Miguel 
Santos disse que “está 
numa fase de maturação a 
nível de projeto”.

Em todos os projetos o 
governo vai investir 13 mi-
lhões de euros, verba que 
é “100% financiada pelo 
Orçamento do Estado” 
através do Ministério da 
Saúde, disse o deputado.

centros de saúde de campo
e alfena Vão avançar

Presidente Marcelo
Passou por Vila Franca

A concelhia do CDS
-PP da Covilhã repudia 
o episódio que marcou a 
última reunião pública da 
Câmara, em que o vere-
ador socialdemocrata Jo-
aquim Matias colocou o 
lugar à disposição depois 
de uma acesa troca de 
palavras com o socialista 
Carlos Martins.

“O senhor presidente, 
apenas pela necessidade 
de se manter no poder, faz 
questão de tentar a todo o 
custo esconder a insus-
tentabilidade desta coliga-
ção de interesses pesso-
ais”, referem os centristas 
em comunicado a propósi-
to de um comentário atri-

cds critica decisão de Manter
Joaquim Matias na câmara

buído ao presidente Vítor 
Pereira, que terá dito “se 
não se podem dar bem, ao 
menos que não se deem 
mal”. Para o CDS-PP co-
vilhanense fica assim pa-
tente que a “manifesta 
impossibilidade de mera 
coexistência entre os vá-
rios membros da equipa 
governativa camarária é 
avassaladora”. Mas as crí-
ticas não se ficam por aqui 
e os centristas acusam o 
edil socialista de apenas 
defender “o seu próprio in-
teresse na manutenção do 
cargo, a todo o custo”.

“O senhor presidente, 
apesar de não ter mão 
nos seus vereadores, nem 

nos seus assessores, com 
graves e manifestos preju-
ízos para o concelho, faz 
de conta que tudo está 
bem, desde que ele se 
mantenha na presidên-
cia da Câmara”, acusa o 
CDS-PP no mesmo co-
municado. A concelhia já 
tinha pedido a destituição 
de funções executivas 
de Joaquim Matias, “sob 
pena de passar a ser res-
ponsável, politicamente, 
em manter na sua equipa 
alguém que promove e 
incentiva este tipo de po-
lítica de autopromoção e 
autos sustentação a todo 
o custo que sempre re-
pudiámos”. Assim, o CDS

A cidade recebeu mais um 
evento de promoção do Folar 
de Chaves, uma iniciativa que 
dinamizou o centro histórico 
da cidade, durante dois dias, 
através de um mercado tradi-
cional, workshops, demons-
trações de confecção de Folar 
ao vivo e de chocolate – que 
fez as delícias dos mais novos 
– música e animação de rua.

Nos dois dias que antece-
deram a Páscoa – Sexta-fei-
ra Santa e Sábado – o Largo 
General Silveira foi palco da 
venda de alguns produtos 
típicos locais, mas também o ponto de encontro e con-
fraternização dos muitos flavienses espalhados pelo 
mundo que na Páscoa regressam à sua terra. Foi igual-
mente passagem obrigatória para os muitos turistas que 
esta semana vieram à descoberta do território flaviense, 

“sabores de chaves Folar” Promoveu
e dinamizou centro da cidade

-PP apoia a concelhia do 
PSD na decisão de rom-
per o acordo com o PS na 
Câmara Municipal, mas 
considera que manter Jo-
aquim Matias na vereação 
faz dele “um joguete num 
triste espetáculo político 
de dependências, neces-
sidades e sobrevivência”.

com uma taxa de ocupação 
da hotelaria local muito pró-
xima dos 100 por cento, um 
espaço de confluência de ge-
rações e tradições.

Mais de que um ponto de 
venda, “Sabores de Chaves 
– Folar” foi uma iniciativa de 
promoção e valorização de 
um produto de excelência e 
outros produtos agroalimen-
tares e de artesanato que se 
associaram ao Folar de Cha-
ves, um espaço expositivo e 
informativo, que promoveu e 
dinamizou o comércio tradicio-

nal, com um conjunto de atividades lúdicas que atraíram 
a população ao centro da cidade. Especial destaque para 
a qualidade e diversidade do programa de animação, que 
aliou aos sons tradicionais dos cantares e folclore locais a 
excelência da música da Academia de Artes de Chaves.
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PORTUGAL – NOVO 
GOVERNO, NOVAS POLÍTICAS

parceiros europeus, quer 
na concessão de crédito 
(com taxas de juros mais 
favoráveis) quer no apoio 
às políticas econômicas 
de ajustamento que iam 
sendo adotadas pelo go-
verno de Lisboa; as re-
ceitas de exportação e do 
turismo melhoraram, etc.

Entretanto, realizaram-
se as eleições legislativas 
de 5 de outubro de 2015 
e, em decorrência dos re-
sultados, a posse de um 
novo governo constituído 
pelo Partido Socialista, 
que em coligação com o 
“Bloco de Esquerda”, o 
“Partido Comunista” e o 
“Partido dos Verdes”, pas-
sou a ter a maioria no Par-
lamento.

Com as decisões to-
madas pelo Executivo, 
vieram mudanças em vá-
rios setores da adminis-
tração, inclusive na área 
econômica e financeira, 
onde, segundo a opinião 
de alguns observadores, 
poderia haver dificulda-
des geradas por diver-
gências com as diretrizes 
orçamentárias da União 
Européia.

Essa preocupação foi 
ultrapassada com a apro-
vação do Orçamento em 
Bruxelas, aprovação que 
frustrou as expectativas 
dos observadores mais 
pessimistas que previam 
alguns vetos à lei de 
meios apresentada pelo 
governo do Dr. Antonio 
Costa.

Resta agora fazer vo-
tos para que Portugal 
possa contar com novos 
apoios comunitários e 
conseguir ultrapassar as 
dificuldades que ainda 
tem pela frente – e que 
não são poucas.

 A. Gomes da Costa 

Os últimos anos foram 
anos muito difíceis para a 
maioria dos portugueses. 
O governo presidido por 
José Sócrates deixou o 
país à beira da bancarro-
ta, endividado até às cos-
turas e com a economia 
estagnada. Após a saída 
do Primeiro-Ministro, foi 
necessário que o novo 
Executivo recorresse à 
ajuda do FMI, do Ban-
co Europeu e da Comis-
são Européia (a “troika”) 
para evitar a insolvência 
do país. Ao mesmo tem-
po que se reescalonou a 
dívida e se fez um enor-
me esforço para o Estado 
atender seus compromis-
sos, foi posto em execu-
ção um severo programa 
de austeridade, com o 
corte de despesas, au-
mento de impostos, ven-
da de ativos e revisão do 
montante das pensões e 
das aposentadorias.

Esse período que se 
estendeu por 4 anos não 
foi fácil para os portugue-
ses. Além da recessão 
econômica e do desem-
prego tiveram de enfren-
tar o aumento da carga 
tributária, o corte de be-
nefícios previdenciários, 
etc.

Foram tempos de 
aperto que todos supor-
taram para evitar que 
o país afundasse sob o 
peso dos desequilíbrios 
orçamentários e da es-
tagnação na economia.

Superada a fase cru-
cial e já quase ao término 
do mandato do Primeiro-
Ministro Passos Coelho, 
o Portugal começou a 
“respirar” e apresentou 
sinais de saneamento fi-
nanceiro e de recupera-
ção. O rombo nas contas 
públicas já era menor; 
voltava a confiança dos 

O Conselho de Adminis-
tração do Banco de Portugal 
deverá ser remodelado este 
ano com o fim de mandatos 
de vários administradores e a 
provável necessidade de refor-
çar a equipe, que tem menos 
membros do que a lei permite.

Depois de Carlos Costa 
ter sido reconduzido como 
governador do Banco de Por-
tugal para mais um mandato, 
pelo governo então liderado 
por Passos Coelho, este ano 
são 3 os administradores do 
supervisor e regulador ban-
cário que terminam funções.                                                                                                                                        

O atual vice-governador 
Pedro Duarte Neves terá 
mesmo de sair do cargo, 
uma vez que são permiti-
dos no máximo 2 mandatos 
de 5 anos e foi nomeado 
pela primeira vez em 2006 
e pela segunda em 2011.                                                                                                                                            
 Duarte Neves, atualmente 
responsável pela supervisão 
financeira, esteve sob fortes 
críticas em 2014 aquando 
da queda do BES e entrou 
mesmo em conflito com a 
KPMG sobre a data em que 
terá sido avisado pela audito-
ra sobre “indícios” de novos 

problemas no banco então li-
derado por Ricardo Salgado.

Ainda em fim de manda-
to estão os administradores 
José Ramalho e João Ama-
ral Tomaz, ambos nomeados 
em setembro de 2011. Con-
tudo, podem ambos ser re-
conduzidos, uma vez que só 
cumpriram um mandato.

Além das decisões sobre 
estes três nomes, é possí-
vel que sejam nomeados 
mais administradores, uma 
vez que a equipe que gere o 
Banco de Portugal tem atu-
almente apenas 2 adminis-
tradores, depois da recente 
saída de António Varela.

Segundo a lei orgânica do 
Banco de Portugal, o Conse-
lho de Administração é com-
posto pelo governador, por 
1ou 2 vice-governadores e 
por 3 a 5 administradores.

A 07 de março, António 
Varela renunciou ao cargo de 
administrador, tendo justifica-
do a sua decisão por não se 
identificar “o suficiente com a 
política e a gestão do Banco 
de Portugal”, segundo noti-
ciou o Jornal de Negócios.

Na sequência desta re-

Administração do Banco de
Portugal remodelada este ano

núncia, Carlos Costa acumu-
lou o pelouro da supervisão 
prudencial, competência de 
António Varela, nomeado ad-
ministrador do Banco de Por-
tugal em setembro de 2014 e 
cuja tomada de posse ficou 
marcada pelas palavras da 
então ministra das Finanças, 
Maria Luís Albuquerque, que 
afirmou que “a supervisão 
não podia ter melhor titular”.

O nome de António Varela 
foi muito falado no âmbito do 
resgate do Banif, em dezem-
bro de 2015, uma vez que foi 
o primeiro representante do 
Estado na administração do 

banco, após a injeção de di-
nheiro público.

Atualmente, no Conse-
lho de Administração, Carlos 
Costa é auxiliado pelos vice-
governadores Pedro Duarte 
Neves e José Berberan Ra-
malho, que tem a seu cargo 
a área da resolução, nomea-
damente a gestão do Fundo 
de Resolução bancário.

Como administradores, 
João Amaral Tomaz tem a su-
pervisão comportamental e a 
ação sancionatória e Hélder 
Rosalino os recursos huma-
nos, serviços administrativos 
e sistemas de informação.

A taxa de desemprego 
aumentou 0,2 % em feverei-
ro para os 12,3%, segundo a 
estimativa provisória divulga-
da pelo Instituto Nacional de 
Estatística.

“A estimativa provisória 
da população desemprega-
da para fevereiro de 2016 
foi de 622,2 mil pessoas, o 
que representa um acrés-
cimo de 0,9% face ao valor 
definitivo obtido para janei-
ro de 2016 “, diz o Institu-
to Nacional de Estatística .                                                                                          
De acordo com o INE, em 
fevereiro, a taxa de de-
semprego dos homens 
(12,3%) excedeu a das mu-
lheres (12,2%), com am-
bas a aumentarem 0,1%.                                                                  
A taxa de desemprego dos 
jovens situou-se em 30,0% e 
a dos adultos em 10,9%, ten-
do ambas aumentado 0,1% 

Taxa de desemprego
sobe para 12,3%

em relação ao mês anterior.                                                                                        
A estimativa provisória da 
população empregada, por 
sua vez, foi de 4.453,4 pes-
soas, tendo diminuído 0,3% 
em relação ao mês anterior .                                                                                       
Nestas estimativas foi consi-
derada a população dos 15 
aos 74 anos e os valores fo-
ram previamente ajustados 
de sazonalidade.

A Associação Automóvel 
de Portugal  indicou que em 
março foram matriculados 
em Portugal 30.687 veícu-

Mercado automóvel tem acréscimo de vendas

los automóveis ligeiros e 
pesados, um aumento de 
33,5% em relação ao mes-
mo mês de 2015. Em co-

municado, a ACAP refere 
que nos 3 primeiros meses 
do ano foram colocados no 
mercado 67.809 veículos 
automóveis, um crescimen-
to de 25,9% em relação 
ao período homólogo do 
ano anterior. Por tipos de 
veículos, em março foram 
vendidos 26.433 ligeiros de 
passageiros, um aumento 
de 31,6% em relação ao 
mesmo período de 2015. 
No trimestre, as vendas to-
talizaram 58.402 unidades 
(mais 26,3% face a 2015). 
Nos comerciais ligeiros, as 
vendas totalizaram no mês 

passado 3.844 unidades e 
o crescimento em relação 
a há um ano foi de 46,9%. 
Nos primeiros três meses 
deste ano, foram vendidos 
8.093 veículos, um aumen-
to de 21% face ao período 
homólogo de 2015. Quan-
to aos pesados de passa-
geiros e de mercadorias, 
houve em março um acrés-
cimo de 45,9% em relação 
ao período homólogo, com 
a venda de 410 veículos. 
Entre janeiro e março, as 
vendas (1.314 unidades) 
foram 38,5% superiores às 
de 2015.

Os cursos de Engenha-
ria Civil das universidades 
do Porto, Coimbra e Minho 
estão entre os 150 melhores 
da respectiva área em todo 
o mundo. A avaliação é fei-
ta pelo ranking QS by sub-
ject, que elogia sobretudo a 
capacidade de investigação 
das instituições nacionais. 
Depois de 6 anos consecuti-
vos em que a procura destas 
formações esteve em que-
da, os seus responsáveis 
esperam que o resultado 
internacional ajude a atrair 
mais alunos para a carreira, 
até porque, alertam, o país 
vai ter falta de engenheiros 
no médio prazo.

O QS World University 

Três cursos nacionais de Engenharia
Civil estão entre os melhores do mundo

Ranking by subject é uma 
das mais prestigiadas lis-
tas internacionais de insti-
tuições de ensino superior 
e foi publicada na semana 
passada. Este ranking ava-
lia o desempenho das uni-
versidades em 42 áreas de 
conhecimento específicas. 
Ao todo, há 46 cursos su-
periores nacionais entre os 
400 melhores das respecti-
vas áreas, mas os principais 
resultados são na Engenha-
ria Civil. O melhor resultado 
é conseguido pela Universi-
dade do Porto, que está si-
tuada entre a posição 50 e 
100 (é o 33.º melhor curso 
da Europa), seguindo-se as 
universidades de Coimbra e 

do Minho, no patamar ime-
diatamente a seguir, entre 
os lugares 101 e 150.

Este resultado “dá mui-
to alento” ao bastonário da 
Ordem dos Engenheiros, 
Carlos Matias Ramos, que 

elogia as universidades na-
cionais por, mesmo num ce-
nário de dificuldades finan-
ceiras e perda de alunos, 
não terem caído na tentação 
de “baixar o nível de exigên-
cia das suas formações”.
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Política

Depois de o Banco de 
Portugal ter revisto em baixa 
as previsões para a econo-
mia e de o FMI ter deixado 
novos recados a Portugal, é 
a vez de economistas e em-
presários expressarem dúvi-
das quanto às projeções que 
o governo faz para este ano. 
O primeiro trimestre esta  
fechado e os números dão 
mais razão às dúvidas dos 
empresários do que às cer-
tezas do governo. Ainda não 
há resultados trimestrais, 
mas, a julgar pela presta-
ção em Bolsa, não terá sido 
um período de crescimento 
para as maiores empresas 
portuguesas. Nos primeiros 
3 meses do ano, o PSI 20 
caiu 5,5% – um valor, ainda 
assim, menos negativo que 
o do Stoxx 600 (índice que 
reúne as 600 maiores praças 
europeias), que caiu 7,7%. 
Há 2 fatores penalizadores. 
Primeiro, a mudança de mo-
delo econômico da China, 
que deixou de ser baseado 
em exportações e investi-
mento para assentar no con-
sumo privado. O problema, 
diz João Pereira Leite “é que 
esta mudança está a provo-
car um abrandamento maior 
do que o governo esperava e 
os estímulos que está a dar 
para dinamizar o crescimen-
to são, baseados em conces-

Governo Muito Otimista
Para Poucos Resultados

são de crédito”, o que “pode 
criar grandes desequilíbrios 
no sistema financeiro chi-
nês”. No inicio do ano, o ar-
refecimento chinês já se fez 
sentir nas exportações por-
tuguesas, que começaram 
mal. As exportações caíram 
1,5% em janeiro, depois de, 
em dezembro, terem caído 
2,8%. Só para a China, as 
vendas afundaram 36,3%. 
João Vieira Lopes, presi-
dente da Confederação do 
Comércio de Portugal, alerta 
ainda para a “desaceleração 
do crescimento do PIB nos 
principais mercados expor-
tadores, como a Alemanha, 
para não falar de Angola”.

 Paulo Vaz, diretor da As-
sociação Têxtil de Portugal, 
refere que “o ano começou 
bem, sobretudo ao nível das 
exportações”, mas “é cedo 
para ver se é uma tendên-
cia”. O empresário critica, 

ainda, a reposição dos fe-
riados, que considera que 
retira competitividade. “São 
custos diretos entre 80 e 90 
milhões nas exportações”, 
diz. O segundo fator, em 
parte consequência do pri-
meiro, visto que o mercado 
chinês é o principal consumi-
dor, é a evolução dos preços 
das matérias-primas. Mas 
há motivos para otimismo: o 
barril de brent acumulou um 
ganho de 4% no primeiro tri-
mestre. Também preocupan-
te, “a política expansionista 
BCE, por si só, continua a 
não ser suficiente para criar 
crescimento fundamental” e, 
assim, “as previsões para as 
apresentações de resultados 
têm sido revistas em baixa”, 
diz Eduardo Silva da XTB. 
Ao mesmo tempo, o desem-
prego continua longe da pre-
visão do governo para 2016, 
de 11,2%, mas  subiu em fe-

vereiro e já atingiu o nível de 
novembro: 12,3%. Por tudo 
isto, João Pereira Leite de-
fende que “o governo está a 
ser um bocadinho otimista”, 
considerando que a previsão 
de um aumento de 2,1% do 
PIB em 2016 fica acima das 
previsões de BdP, Comissão 
Europeia e FMI, além de su-
perar o crescimento espera-
do para a Europa. Um cenário 
em que o investimento cresça 
4,9% este ano, como prevê o 
governo, parece, assim, qua-
se surreal. Aliás, o BdP pre-
vê que este indicador fique 
quase estagnado, nos 0,7%. 
Paulo Vaz vê que não duvida: 
“não há confiança para inves-
tir”. O diretor da ATP acredita 
que “só se houver uma outra 
base política, com o PS a 
aliar-se a outros partidos, ou 
com o dinheiro do Portugal 
2020 a funcionar, é que pode-
mos ter algum sinal positivo”. 
Por outro lado, “as empresas 
mais expostas ao mercado 
nacional deverão ser supor-
tadas pela subida da procura 
interna”. Há, contudo, alguns 
sinais animadores. O turismo 
continua a ser um dos poucos 
motores da economia que 
cresce a 2 dígitos e, em ja-
neiro, o número de hóspedes 
subiu mais de 10%, enquanto 
os proveitos da hotelaria au-
mentaram 13%. 

O líder do PSD rejei-
tou, que o partido tenha 
uma “querela” com a 
Constituição, sublinhan-
do que os chumbos a 
decisões do seu Governo 
foram também consequ-
ência da necessidade de 
recorrer a medidas que 
estavam no “limite do ad-
missível”. E insistiu nos 
dois desafios que já tinha 
feito ao PS na abertura 
do congresso: reformar a 
Segurança Social e alte-
rar o sistema eleitoral. O 
discurso de encerramen-
to foi, em grande parte, 
uma repetição das ideias 
do discurso de abertura.

Os dois desafios que 
deixou ao PS têm, con-
tudo, uma condição: 
“Não queiram falar em 
compromisso de ideias 
e de projetos se não se 
aproximarem de nós. 
Não estamos do contra 
por estar do contra. Nós 
apresentamos as nossas 
propostas, mas não nos 
peçam que troquemos de 
convicções”.

Em matéria da Segu-
rança Social, Passos diz 
que tem uma proposta, 
que partilha com o CDS, 
mas para a qual precisa 
do contributo de mais par-
tidos. “Aceitem fazer esta 
discussão e tragam com 
os parceiros sociais vonta-
de genuína de pensar no 
futuro e não apenas nas 
próximas eleições”, disse.

Sobre os sistema elei-
toral, voltou a repetir o 
que dissera: “Não temos 
eleições à vista para a 
Assembleia da República. 
Não as perspectivamos 
nos próximos anos”, in-
sistindo na necessidade 
de retomar uma proposta 
que no passado já foi bem 
acolhida pelo PS, referin-
do-se ao voto preferen-
cial, que permite escolher 
nomes e não listas.

“Não precisamos ape-
nas que o sistema funcio-
ne melhor mas que possa 
gerar mais responsabili-
dade. Por maioria de ra-
zão, nas últimas eleições, 
os cidadãos sentem que 
nem sempre o que julgam 
escolher é o que se pas-
sa depois”, disse.

Passos Coelho justi-
ficou as duas propostas 
com o que diz ser a “vo-
cação reformista” do PS 
e retomou também uma 
ideia que lhe é cara, a da 
liberdade de escolha na 
saúde, na educação e no 
apoio social.

O reeleito líder do 
PSD voltou a esvaziar as 
expectativas de quem no 
congresso falou do re-
gresso ao poder. “Somos 
um partido que não tem 
pressa. Temos tempo”, 
avisou o líder, voltando 
a fazer uma separação 
com o atual governo.

“As regras são cla-
ras: é quem hoje Gover-
na que tem de respon-
der pela estabilidade 
e pelos resultados, e é 
quem faz Oposição que 
tem obrigação de apre-
sentar caminhos para o 
futuro”, disse, garantin-
do que o PSD vai apre-
sentar propostas para 
melhorar o presente.

“Muito do que acon-
teceu nos últimos anos 
está relacionado com a 
interpretação que se fez 
da salvaguarda de prin-
cípios constitucionais, 
mas é sobretudo conse-
quência de termos tido 
necessidade de recorrer 
a soluções extraordiná-
rias e difíceis que esti-
veram sempre no limite 
daquilo que podia ser o 
admissível”, disse o pre-
sidente do PSD, Pedro 
Passos Coelho, no en-
cerramento do 36.º Con-
gresso do partido.

Passos Renova
Dois Desafios ao PS

Numa declaração que 
acompanha o projeto de re-
solução, o líder parlamentar 
do PS, Carlos César, afirma 
ser entendimento da banca-
da socialista “que deve ser 
desde já iniciado um debate e 
reflexão alargados e estrutu-
rados em sede parlamentar, 
convocando todas as forças 
políticas e a sociedade civil”.                                                                                                                 
“As alterações imediatas à 
legislação em vigor refor-
çam as inibições aplicáveis 
após o exercício de funções 
de titulares de cargos políti-
cos e, no mesmo sentido, o 
elenco de funções que em 
simultâneo esses titulares 
podiam desempenhar. In-
troduzem-se também no-
vas disposições quanto ao 
registo de interesses e ve-
rificação do património e 
controle do cumprimento de 
diversas obrigações”, salien-
ta Carlos César, numa alu-
são às principais propostas 

PS Propõe Comissão Sobre Transparência na Política
apresentadas pela bancada.                                                                                       
Segundo Carlos César, o tra-
balho que pode vir a ser feito 
pela comissão eventual “é 
importante e decisivo para o 
restabelecimento da confian-
ça do escrutínio e da proxi-
midade entre os cidadãos e 
os titulares dos cargos públi-
cos, incluindo, entre outros, 
os titulares de órgãos de 
soberania, cargos políticos, 
dirigentes da Administração 
Pública, entidades admi-
nistrativas independentes e 
gestores públicos”.

No projeto de resolução 
do PS, propõe-se que a co-
missão eventual proceda a 
uma análise global e adote 
medidas em torno do regime 
de exercício de funções de 
titulares de cargos políticos a 
altos cargos públicos.

Serão também objeto da 
comissão eventual, segundo 
a bancada socialista, as con-
dições de exercício de man-

dato, o controle público de 
riqueza, o regime de incom-
patibilidades e impedimen-
tos, o registo de interesses 
e prevenção de conflito de 
interesses e, ainda, o regime 
de responsabilidade.

“A comissão deve ain-
da proceder à avaliação da 
pertinência da revisão ou 
emissão de legislação com-
plementar ao exercício de 
cargos e funções públicas, 
nomeadamente ao regime 
da atividade e prevenção de 
conflitos de interesses das 
organizações privadas que 
pretendem participar na de-
finição e execução de polí-
ticas públicas e legislação, 
atividade comumente desig-
nada por ‘lobbying’”, assim 
como “medidas de preven-
ção e combate à corrupção, 
no quadro, entre outras, das 
recomendações do Grupo de 
Estados Contra a Corrupção 
do Conselho da Europa “, lê-

se no projeto de resolução.
Neste mesmo diploma, o 

PS propõe ainda que a co-
missão proceda “a audições 
de especialistas do meio 
académico e da sociedade 
civil em matéria de estatuto 
de titulares de cargos pú-
blicos, nomeadamente nos 
domínios do Direito Constitu-
cional, Direito Administrativo 
e Ciência Política, e proceder 
a um levantamento de direito 
comparado recente na União 
Europeia e em países com 
sistema políticos similares”.

O Bloco de Esquerda, 
terceira força no parlamen-
to português, marcou a sua 
próxima Convenção Nacional 
para 25 e 26 de junho, em 
Lisboa. O anúncio foi feito 
pela porta-voz bloquista, Ca-
tarina Martins.

Coordenado pela eurode-
putada Marisa Matias e por 
Luís Fazenda, o novo De-

partamento Internacional do 
Bloco de Esquerda terá como 
missão “estruturar de forma 
contínua as relações interna-
cionais com outros partidos 
e movimentos progressistas, 
bem como todas as platafor-
mas internacionais” de que 
os bloquistas façam parte.

Em matéria de política in-
ternacional, Catarina Martins 

considerou “profundamente 
lamentável” a reprovação na 
quinta-feira, pela Assembleia 
da República, de votos do 
Bloco de Esquerda e do PS 
de condenação pela atuação 
da justiça angolana ao aplicar 
penas de prisão a 17 ativistas 
políticos, um deles o luso-an-
golano Luaty Beirão.

“Há pouco mais de 40 

anos Portugal vivia numa di-
tadura e foram muitas as vo-
zes de outros países que se 
levantaram pela libertação 
de presos políticos - e ainda 
bem que o fizeram. Portugal 
deve agora saber o mesmo 
quando há presos políticos 
noutras ditaduras”, declarou 
Catarina Martins.

Em relação à situação no 

Brasil, Catarina Martins, sa-
lientou em primeiro lugar que 
o Bloco de Esquerda “não 
pactua” com fenómenos de 
corrupção . No entanto, em 
relação ao processo político 
de destituição da presiden-
te do Brasil, Dilma Rousseff, 
Catarina Martins disse que se 
está perante uma tentativa de 
“golpe de Estado”.

BE Anuncia Convenção Nacional Para Junho
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Presidente da Câmara de Viana do Castelo
Visita a Casa do minho do rio de Janeiro

A família Minhota e 
amigos, na última quin-
ta feira, dia 31 de março,  
reuniram-se para recep-
cionar o presidente da 
Câmara Municipal de Via-
na do Castelo, Dr. José 
Maria Cunha da Costa. 
Uma noite simplesmente 
maravilhosa, como sem-
pre, o presidente da Casa 
do Minho, Agostinho dos 
Santos e sua diretoria, 
recepcionando as auto-
ridades com muita fidal-
guia. Na oportunidade 
teceu algumas palavras 
pela visita o Presidente 
da Câmara onde o mes-
mo pode constatar o es-
paço que a comunidade 
Portuguesa se reune para 
matar um pouco da sau-
dade das terras Minhotas, 
onde pode desfrutar um 
pouco da gastronomia, do 
folclore e das tradições 
Portuguesa. O presidente, 
Agostinho, fez a entrega 
de um diploma ao Presi-
dente da Câmara Munici-
pal de Viana do Castelo 
como lembrança da sua 
visita. Feliz com a recep-
tividade e acolhimento da 
Comunidade Portuguesa 

e discurso para os presen-
tes, enaltecendo o trabalho 
realizado pela diretoria da 
Casa do Minho e o prazer 
e satisfação de estar no 
Brasil, envolvido pelo cari-
nho e respeito dos amigos. 
Logo a seguir foi oferecido 
um jantar comemorativo à 
presença da distinta autori-
dade de Viana do Castelo 
e mais uma vez a culinária 

Minhota foi degustada com 
pratos variados e vinhos 
Portugueses. Finalizando, 
com chave de ouro, esta 
noite magnifica, não pode-
ria faltar jamais, o folclore e, 
iniciando o show apresen-
tou-se o Rancho Folclórico 
Marcas do Sul que realizou 
uma belíssima apresenta-
ção e, o Rancho Folclórico 
Maria da Fonte encerrou 

a noite com uma apre-
sentação magistral com 
muita leveza e seus tra-
jes belíssimos, deixando 
o Presidente Dr. José 
Maria Cunha da Costa 
encantado com o espe-
táculo que esta moçada 
proporcionou, mais uma 
vez, à família Minhota, 
dando um show de re-
ceptividade

O presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos, saudava o presidente da Câmara Municipal 
de Viana do Castelo, em Portugal, José Maria da Cunha Costa

Num destaque 
especial, o pre-
sidente da Câ-
mara de Viana 
do Castelo, José 
Maria da Cunha 
Costa, ladeado 
pelo vereador 
da Câmara 
Municipal do Rio 
de Janeiro, Dr. 
Paulo Pinheiro, 
o presidente Mi-
nhoto, Agostinho 
dos Santos, o 
ex-presiden-
te Joaquim 
Fernandes, 
acompanhados 
por duas lindas 
componentes do 
R. F. Maria da 
Fonte

O Rancho Folclórico Maria da Fonte proporcionou um belo espetáculo de Folclore, impressionando a 
todos os presentes pela beleza de seus trajes e alegria de seus componentes

Mesa de honra, do jantar festivo em homenagem à visita do presidente de Viana do Castelo, na Casa 
do Minho. Na foto, a representante do Consulada da Argentina Florência Baham, o vereador Paulo 
Pinheiro, Felipe Mendes, do Jornal Portugal em Foco, José Henrique. Presidente da Casa das Beiras, 
esposa Verônica e o presidente da Casa do Minho, Agostinho dos Santos

O Grupo Marcas do Sul, também realizou uma linda exibição. Na foto, reunidos com o presi-
dente, Agostinho dos Santos e o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Sr. José 
Maria da Cunha Costa

Ana Guimarães, professora e diretora da escola de música 
de Cartaxo durante sua apresentação no jantar festivo da 
Casa do Minho

O Presidente Agostinho dos Santos, apresentando, o Dr. 
Fernando Veloso, Chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, 
ao Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, 
Portugal, Dr. José Maria da Cunha Costa
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O Dr. José Luis Carneiro, 

novo Secretário das Co-

munidades Portuguesas, 

estará sendo recepciona-

do com um coquetel se-

guido de almoço na Casa 

de Portugal, dia 13.04 a 

partir das 12 horas.

Aqui a “Tocata Musical Cá te Quero” do amigo Raul Neves Perei-
ra o conhecido Raul das Lingüiças fazendo shows em festas da 
comunidade e fora também. Mais uma opção em animação para 
sua festa. Contatos conosco aqui no Portugal em Foco.

Olhem só, parece ate que combinaram ir os três amigos de verde 
ao aniversario de 6 décadas da amiga Alice Lage primeira dama 
da Associação dos Poveiros. Vemos o presidente e esposo da 
Alice o Sr. Lino Lage, a Helena Barroso e o ex-presidente Sr. 
Isaias dos Santos.

Bons amigos e uma pura amizade há muito tempo. Vemos a Lau-
ra Botelho, Armando Torrão e Eusébio Ribeirinha.

Missa de Páscoa no Lar da Provedoria
Mais uma vez o Lar da Provedoria 
da Comunidade Portuguesa do Es-
tado de São Paulo, esteve em festa, 
desta vez para comemorar a Pás-
coa. Foi no último dia 20 de março 
de 2.016, que “a ressurreição de 
Jesus Cristo”, foi ali recordada com 
a celebração de uma santa missa 
pelo Padre Renildo e seus minis-
tros, todos da Paróquia Nossa Se-
nhora do Carmo. Já o coral era da 
Paróquia de São Gabriel da Virgem 
Dolorosa. A musica e a animação 
foi ali levada pelo Rancho Folclórico 
Pedro Homem de Mello, que depois 
alguns números do seu repertorio, 
convida os presentes para dançar 
um vira livre. Neste dia depois do 
presidente Dr. Paulo Porto fazer uso 
da palavra, foi prestada uma home-

nagem a dois ex-presidentes o Dr. 
José Pereira Monteiro, que lá este-

Fotos de: Meire Amorim

ve presente, e o Dr. Fernando Ra-
malho, que não pode estar presen-

te, descerrando quadros com suas 
fotos na galeria de presidentes.

Padre Renildo durante a celebração.

Aqui o descerramento do quadro do Dr. Fernando Rama-
lho pelos amigos Oscar Ferrão, Francisco Martinez e o 
Presidente Dr. Paulo Porto.  

O ex-presidente Dr. Jose Pereira Monteiro e sua 
esposa Sra. Odete Monteiro quando descerravam 
o novo quadro.

Rancho Pedro Homem de Mello mais uma vez ani-
mando a Páscoa no Lar da Provedoria. Detalhe dos presentes.

Casa de Brunhosinho
Inicia Suas Festas de 2016

Parece até, que o publico já esta-
va com saudades, do tradicional 
Arraial Trasmontano realizado pela 
Casa de Brunhosinho de São Pau-
lo, tal a quantidade de amigos que 
ali se reuniu no ultimo dia 26 de 
março de 2.016. Foi a realização 
da 1.a festa deste ano daquela en-
tidade. A diretoria, como também o 
dpto. Feminino, e componentes do 
grupo da entidade, recepcionaram 
a todos os muitos presentes que 
deliciaram-se com os deliciosos e 

tradicionais quitutes, da culinária 
portuguesa ali servidos, cuja pre-
paração estão sempre  a cargo da 
equipe da cozinha. A entidade que 
recentemente passou para uma re-
forma geral, a qual no final do ano 
passado ainda faltava o piso. Pois 
bem, quem lá esteve viu uma casa 
revigorada, totalmente nova e apra-
zível. A apresentadora da entidade 
Ana Maria Romano, saudou a todos 
e anunciou o “bailarico” pela toca-
ta do Grupo Folclórico da Casa de 

Brunhosinho, liderada pelo diretor 
Marcelo João. O grupo da casa 
ensaiado agora pelo Junior, na 
continuidade se exibiu, mostran-
do seu repertorio de norte a sul de 
Portugal, com destaque para as 
modas: pela primeira vez a musica 
Cana Verde Nova, Rio Lima, Vira 
da Nossa Veiga, Gota de Dem, e 
foram apresentadas pela ala infantil 
do grupo, as modas Fandango, Re-
gadinho, Fado Rusga e outras, ar-
rancaram muitos aplausos dos pre-

sentes. Como convidado da noite 
tivemos o Rancho Folc. Pedro Ho-
mem de Mello ensaiado pela jovem 
Vanessa Macedo. Estes exibiram 
do seu vasto repertorio as modas: 
Cana Verde Trespassada Quebra-
da, Vira Cruzado, Vira do Rio Lima, 
Cana Verde das Palmas e outras. 
Veja mais detalhes no site www.
portugalemfoco.com.br ou pelo fa-
cebook/portugalemfoco. Anote ai, a 
próxima “Noite Trasmontana”, será 
no dia 30 de abril de 2.016

Aqui o anfitrião Grupo Folclórico da Casa de Bru-
nhosinho.

Estes são os pequenos folcloristas do Grupo Folc. 
Da Casa de Brunhosinho.

Este é o atuante Dpto. da Cozinha e churrasquei-
ra, que ali preparam os deliciosos quitutes.

O convidado da noite, Rancho Folclórico Pedro 
Homem de Mello.

Dentre os presentes vemos o Sr. Jose Gomes Duarte, o amigo 
de longa data Sr. Celestino Pantaleão, junto com o filho Adalber-
to Pantaleão, ambos do leite Gegê, patrocinador da entidade.

Animando o vira livre, a tocata do Grupo Folclórico 
da Casa de Brunhosinho.
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Primazia de Braga sobre as Espanhas
Braga é uma cidade fascinante 

e cheia de surpresas. Possui a 
terceira maior população de Portugal, 
com 140 mil habitantes, levando-se 
em conta apenas o seu perímetro 
urbano, atrás somente de Lisboa, 
com cerca de 600 mil, e do Porto, com 
quase 300 mil. Está à frente de Gui-
marães e Coimbra, as duas primeiras 
capitais do país. O curioso é que 35 
por cento de seus habitantes têm 
menos de 26 anos de idade, sendo, 
por isso, considerada, em 2012, a 
Capital Europeia da Juventude – título 
atribuído pelo Fórum Europeu da 
Juventude. A histórica Braga, fundada 
pela Roma Antiga, no ano 16 antes de 
Jesus Cristo, com o nome em latim de 
Bracara Augusto, reverenciando seu 
então Imperador, Augusto (soberano 
romano de 27 antes de Cristo a 14 
depois de Cristo), está localizada 
justamente ao centro da Região do 
Minho – que se estende dos territórios 
ao Norte do Porto até as margens do 
rio que lhe dá nome e separa Portugal 
de Espanha. A grande quantidade de 
igrejas, conventos, mosteiros e san-
tuários rendeu-lhe o nome de Roma 
portuguesa. Para além de ser a mais 
jovem cidade da Europa, agora Braga 
também é uma das localidades mais 
felizes do Velho Mundo, conforme 
pesquisa realizada pelo Eurobaróme-
tro, divulgada em janeiro deste 2016 - 
inclusive em PORTUGAL EM FOCO, 
com destaque na primeira página, na 
edição de quatro de fevereiro último. 
Considerada, com razão, o lugar 
mais feliz de Portugal, Braga ficou em 
terceiro lugar entre todas as concor-
rentes continentais – empatada com 
mais oito cidades, entre as quais, 
a requintada Estocolmo, capital da 
Suécia, e a salerosa Málaga, capital 
da Costa do Sol, na região espanhola 
da Andaluzia. Noventa e sete por 
cento dos bracarenses se declararam 

felizes por viverem no município. Em 
primeiro lugar, ficaram Oslo, capital 
da Noruega, e Zurique, na Suíça, 
com 99% de aprovação de seus 
habitantes. Já em segundo, também 
empatados, chegaram Aalborg, na 
Dinamarca, Vilna, capital da Lituânia, 
e a improvável Belfast, capital da Ir-
landa do Norte, no Reino Unido, com 
98%. As três últimas colocadas foram 
Istambul, antiga Constantinopla, na 
Turquia, com 35%, Atenas, capital da 
Grécia, 33%, e, na ‘rabeira’, Palermo, 
capital da ilha italiana da Sicília, berço 
da máfia, 32%.     

É também Braga a mais antiga 
das dioceses da Península 

Ibérica e, por isso, ainda hoje ostenta 
o título de Primaz das Espanhas - 

em alusão ao nome Hispânia, que 
denominava, para os romanos, todo 
o território peninsular. Supera, inclusi-
vamente, a diocese da antiga capital 
castelhana de Toledo, criada no 
Primeiro Século como a bracarense, 
e mesmo a da memorável Santiago 
de Compostela, capital da Região 
da Galícia – erigida no século VI sob 
o bispado de Braga. A circunscrição 
eclesiástica Primaz das Espanhas foi 
fundada no ano 44 por São Pedro de 
Rates, cuja imagem ilustra a coluna, 
primeiro bispo de Braga, diocese 

em que esteve à frente até o ano 
60. Rates foi ordenado pelo próprio 
Santiago, um dos 12 apóstolos de 
Jesus Cristo, chamado por este de 
Tiago Maior, por ser mais velho, para 
não confundir com Tiago Menor, mais 
jovem. Santiago havia sido martiriza-
do um ano antes, em 43, ao retornar 
a Jerusalém, na Terra Santa, após 
passar muito tempo percorrendo 
grande parte da Europa até chegar à 
então Galécia do Norte, atual Galícia, 
e à Galécia do Sul, que compreendia 
à época todo o Norte de Portugal, 
desde as águas do Minho ao Rio 
Mondego, que banha Coimbra. Todas 
as dioceses ibéricas prestavam con-
tas à mítica Sé de Braga, consagrada 
em 1093. Desde o século XIV, porém, 
os reinos de Galícia e León deixaram 
de prestar obediência à Primaz das 
Espanhas. Gradualmente, com as 
reformas da Igreja, a hierarquia do 
primado bracarense cairia em desu-
so. Está na querida Sé de Braga o 
túmulo de São Pedro de Rates, bem 
como os restos mortais dos genitores 
do fundador do Reino de Portugal, D. 
Afonso Henriques (1109 – 1185) – o 
Conde de Portucale, D. Henrique de 
Borgonha (1066 – 1112), seu pai, 
nascido na cidade francesa de Di-
jon, e a mãe, Dona Teresa de Leão 
(1080 – 1130), natural da Póvoa do 
Lanhoso, Distrito de Braga, a quem 
o filho ousou enfrentar e a venceu.       

O Reino de Portugal, dos Bor-
gonha aos mestres de Avis e 

aos Bragança, dariam, ao longo do 
Segundo Milênio, novos mundos ao 
mundo, entretanto, a querida Braga 
do Imperador Augusto e de São Pe-
dro de Rates sustenta com orgulho a 
primazia de todas as Espanhas. Ainda 
hoje, passados tantos séculos, é, 
surpreendentemente, a cidade mais 
jovem da Europa e a localidade mais 
feliz de Portugal.  

Programe-se
Dia 09.04 Comemoração dos 25 
anos dos Poveiros com jantar dan-
çante e uma atração vinda da Povoa 
de Varzim; Adega da Lusa trazen-
do como atração o Grupo Folc. Da 
Casa de Brunhosinho; Dia 13.04 Al-
moço em recepção ao novo Secre-
tario das Comunidades Portugue-
sas Dr. José Luis Carneiro, na Casa 
de Portugal de São Paulo; 16.04 
Comemoração dos 57 anos de fun-
dação do Grupo Folc. da Casa de 
Portugal de Campinas; Dia 17.04 
Almoço Beneficente no Arouca ten-
do como beneficiários a Associação 
Paulista Feminina de Combate ao 
Câncer e o Grupo Socorrista Zaira 
Pitt; Bacalhau do Raízes na Asso-
ciação dos Poveiros; Dia 31.04 Al-
moço da Casa do Minho; Dia 13.05 
Jantar em apoio ao Lar da Provedo-
ria no Clube Português de São Pau-
lo; Dia 15.05 Festa de Nossa Sra. 
De Fátima na Casa Ilha da Madei-
ra, comidas típicas e celebração de 
uma missa às 15 horas e exibição 
dos grupos adulto e infanto-juvenil 
da entidade. 
Participe
Dia 13 de Abril, às 12 horas, a nossa 
Comunidade ira recepcionar o Dr. 
José Luis Carneiro, novo Secretá-
rio das Comunidades Portuguesas, 
com um coquetel seguido de almo-
ço na Casa de Portugal no próximo 
dia 13 de abril às 12 horas. Trata-se 
de sua primeira visita, temos que 
lhe prestar uma recepção à altura 
dos portugueses e luso-descentes 
de São Paulo.
Neste dia 08.04
O Príncipe Dom Luiz de Orleans e 
Bragança Chefe da Casa Imperial 
do Brasil, Prof. Dra. Nelly Martins 
Ferreira Candeias, Presidente do 
Instituto Histórico e Geográfico de 
São Paulo, e o Comendador Antó-
nio dos Ramos, Presidente da Casa 
de Portugal têm a honra de convidar 
a todos, para a Missa de Réquiem 
que farão celebrar em sufrágio da 
alma de D. Maria I, “A Piedosa” Rai-
nha de Portugal, Brasil e Algarves 
pelo transcurso dos duzentos anos 

de seu falecimento, na sexta-feira, 
oito de abril, às 10 horas, na Igreja 
Nossa Senhora do Brasil, no Jardim 
América. Coincidindo neste ano a 
data de 20.03 com o Domingo de 
Ramos, fixou-se a celebração para 
a semana subseqüente à Oitava da 
Páscoa. Será executada na oca-
sião a “Missa de Réquiem” em ré 
menor composta em 1816 para as 
exéquias da Rainha D. Maria I pelo 
Padre José Maurício Nunes Gar-
cia (1767-1830), Mestre da Capela 
Real.
Quem diria
Que eu sentiria saudades do amigo 
Urbino Amaro. Verdade, já estou 
com saudades do tempo em que ele 
era Vice Social do Clube.
Quem tiver
Boa memória, ira lembrar que anun-
ciamos aqui, a apresentação de um 
cantor popular português vindo de 
Portugal, e que a São Paulo nunca 
veio, para atuar no aniversario de 
uma nossa entidade no mês de mar-
ço passado. Lembram quem era???
Pois bem
Já estava ate acertado que um diretor 
dessa entidade estaria bancando a 
despesa de passagens para o “gajo” 
vir a São Paulo mostrar o seu trabalho.
Mas...
O “gajo” não veio conhecer São 
Paulo. Parece ter aparecido um 
show no Rio de janeiro e preferiu 
ganhar o seu, do que, vir a São Pau-
lo pelas passagens. Este ligou para 
o referido diretor algumas horas an-
tes informando que não viria. Azar 
dele, não veio conhecer a Capital 
Financeira do Brasil e assim abrir 
novos caminhos em sua carreira. 
Uma coisa é certa, nessa entida-
de certamente nunca mais ira ter a 
oportunidade de conhecer e atuar. 
Resumindo, queimou o filme. 
Aliás
Alguém já havia dito que esse “gajo” 
era meio mercenário, pois já havia 
feito esse papelão com um grande 
cantor popular, só não lembro se foi 
com o Quim Barreiros ou o Canário. 
Este agendou um show e depois por 
um cachê mais alto deixou o amigo 

na mão. 
Vem aí
O jantar em prol do Lar da Prove-
doria no Clube Português. Será no 
dia 13.05. Anote aí e reserve a data 
de ajudar a quem precisa do nosso 
apoio. Convites aqui no seu Portu-
gal em Foco, basta ligar e reservar 
(11) 5581.2991-5589.3309 
Neste Sábado
Dia 09.04 teremos mais uma grande 
festa de aniversario da Associação 
dos Poveiros de São Paulo. Tere-
mos uma atração vinda de Portugal 
e ainda a cantora Ciça Marinho. Ain-
da da tempo de fazer sua reserva.
Um passarinho
Me contou essa novidade, porque 
oficialmente nada nos foi comuni-
cado que a cantora e fadista Ciça 
Marinho, lá estará.
Estou
Impressionado que nos dias de hoje 
ainda possa haver ciúme entre al-
guns presidentes de entidades e 
suas casas. É lamentável.  
A Secção do PSD
Em São Paulo, já esta trabalhando 
para recepcionar no dia 18.06 em 
São Paulo o Dr. Pedro Passos Co-
elho. Isso independente de partido, 
tem de se reconhecer o trabalho 
dele em prol de Portugal. 
Parabéns 
Aqui enviamos aos amigos Carlos e 
Márcia Rodrigues diretores da em-
presa Jada Condutores Elétricos 
que neste ano comemora seus 50 
anos de existência. Recordamos 
aqui o saudoso fundador Sr. Jose 
Rodrigues In Memoriam, e que os 
filhos tem dado continuidade. 
Também
Aqui enviamos parabéns ao amigo 
e nosso colaborador, Albino Castro, 
responsável pela Coluna Mundos 
ao Mundo, aqui publicada semanal-
mente. Em maio próximo comemora 
seus 5 anos conosco. Grato pelo 
empenho e presença sempre mar-
cante nestas nossas paginas. 
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

Pensamento da Semana
Toda beleza é imperfeitamente bela. Jamais deveria haver um padrão, pois toda beleza é exclusiva 
como um quadro de pintura, uma obra de arte.
Frase de para – choque
Do frio do sul ao calor do norte, montado na morte, à procura da sorte 

Morreu “Fernando Mendes”
Antiga Glória do Sporting

Faleceu o defesa Fernando Men-
des do Sporting e da Seleção 
Portuguesa, aos 78 anos, era 
natural de Torrozelo no Concelho 
de Seia, na Beira Alta. Foi uma 
figura histórica do futebol Por-
tuguês. Foi campeão da Taça 
das Taças, antiga Recopa em 
1963/64. É o único título europeu 
do Sporting. Também foi trei-
nador dos Leões, sagrando-se 
Campeão Português em 1979 
/80. Sendo jogador do meu tem-
po, eu o vi jogar pela Seleção 
de Portugal, no dia 6 de Maio de 
1962 no Pacaembu, num amisto-
so contra o Brasil, que venceu o 
jogo por 2x1 com gols de Zagalo 
e Zequinha, já o gol de Portugal 
foi marcado por Mário Coluna. 
Eis aqui a escalação da Sele-
ção Portuguesa: Costa Pereira, 
Lúcio, Lino, “Mendes”, Vicente, 

Hilário, Yaúca, Eusébio, José Au-
gusto, Coluna e Serafim, e o téc-
nico, Tavares da Silva. Fernando 
Mendes envergou a camisa da 
Seleção Nacional por 21 vezes, 
tendo sofrido uma grave lesão 
no joelho esquerdo aos 27 anos, 
no dia 25 de Abril de 1965, em 
Bratislava, frente à Checoslová-
quia, que Portugal venceu por 
1x0. Esta lesão, o impediu de 
participar do mundial de 1966 
na Inglaterra, embora o técnico 
brasileiro Oto Glória o tenha in-
tegrado na comitiva que disputou 
a Copa, alegando a importância 
de Fernando Mendes no grupo. 
Após um ano de inatividade, vol-
tou aos gramados ao serviço do 
Sporting, mas com seqüelas da 
lesão, nunca mais voltou a ser o 
mesmo jogador, terminou a car-
reira no Atlético de Lisboa. Fale-

ceu no hospital Pulido Valido em 
Lisboa, vitima de doença prolon-
gada. Foi cremado no cemitério 
dos Olivais. Portanto Fernando 
Mendes foi um histórico do Spor-
ting e do Futebol Português, que 
foi para o outro lado do mistério. 
Nossa eterna saudade...

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

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

Dia 09.04.20146
Comemoração dos 25 anos da Asso-
ciação dos Poveiros de São Paulo. 
Teremos um jantar dançante, uma 
sessão solene a cargo do Vereador 
Toninho Paiva, a partir das 19,30 
horas. A animação estará a car-
go de uma atração vinda da Povoa 
de Varzim. Convites e informações 
2503.2835 – 2967.6766 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria - 
São Paulo 
e-mail contato@poveirossp.com.br  
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 toca-
ta do Grupo da Portuguesa que se 
apresentará e como convidado o 
Grupo Folc. Da Casa de Brunhosi-
nho. Rua Comendador Nestor Perei-
ra, 33 Canindé – São Paulo Fone (11) 
2125.9400  
www.portuguesa.com.br 
Dia 13.04.2016
Almoço em Recepção ao Novo Se-
cretario das Comunidades Portu-
guesas
O Dr. José Luis Carneiro, novo Secre-
tário das Comunidades Portuguesas, 
estará sendo recepcionado com um 
coquetel seguido de almoço na Casa 
de Portugal, neste dia a partir das 12 
horas. Trata-se de sua primeira visita, 
temos que lhe prestar uma recepção à 
altura dos portugueses e luso-descen-
tes de São Paulo. Informações Av. da 
Liberdade, 602 Bairro da Liberdade fo-
nes (11) 3273.5555 – 3273.5553 
Dia 17.04.2016
Almoço Beneficente no Arouca
A diretoria do Arouca e seu Dpto. Fe-
minino estarão realizando neste dia, 
a partir das 12 horas, um almoço be-
neficente tendo como prato principal 
a deliciosa Bacalhoada a Moda Arou-

quense. Musica para dançar com a 
tocata do Rancho do Arouca, sor-
teios, brincadeiras e muitos prêmios. 
Os beneficiários deste almoço serão 
a Associação Paulista Feminina de 
Combate ao Câncer e o Grupo Socor-
rista Zaira Pitt. Informações convites 
e reservas a Rua Vila de Arouca 306 
(Rodovia Fernão Dias Km 80) Tucu-
ruvi 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 es-
tará a cargo da tocata do rancho que 
se exibirá. Convites e informações 

com Sra. Soledade (11) 2263.1535 
- 2967.6766 - 2204.5250 Rua Dr. 
Afonso Vergueiro, 1104 V. Maria – 
São Paulo 
site www.raizesportugal.com.br
Dia 24.04.2016
Cozido a portuguesa do Pedrão
O rancho Folc. Pedro Homem de 
Mello, agora de casa nova estará re-
alizando seu primeiro almoço deste 
ano. Teremos o delicioso Cozido a 
Portuguesa além de outros pratos e 
saladas. A animação estará a cargo 
da tocata do rancho da casa que se 
exibirá. Local: Clube da Vila Maria - 
Rua Professora Maria José Barone 
Fernandes, 483 Vila Maria Altura da 
Av. Guilherme Cotching, 1200 Infor-
mações e convites fones 3288.5470 
– 3241.0831 – 2967.3971 
email fatimamacedo57@gmail.com  
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Qual seria o assunto que estariam tratando a Sra. Fernanda Pin-
to e a Sra. Yvette Pinto, que ninguém podia ouvir???

Ops este flagrante 
eu tinha de publi-
car. Vemos o amigo 
João Manuel diretor 
do Arouca, ele cuida 
da portaria do Arou-
ca, cuida do som, 
toca concertina no 
rancho e agora mais 
essa, toca até bum-
bo. Isso é que é de-
dicação. Parabéns.

Caros amigos, quem não conhece a Norma Fabiano, assesso-
ra do Vereador Toninho Paiva?? Pois bem, é ela aqui, servindo 
bolinhos de bacalhau no recente aniversario do Arouca. Ela é pá 
para toda a obra, não se aperta, e acima de tudo extremamente 
profissional.

Olhaí o Luis Fernando, que toca e canta no Grupo Folc. Da Casa 
de Portugal de São Paulo, animando ainda mais ao ultimo 4.o 
Festival da Sardinha do Rancho Português de São Paulo. Só 
faltou o traje para ficar ainda mais típico não é???.

Dia 07.04.2016
O cantor Augusto Canário; Sarah 
Martina (filha da Marta e do San-
dro Lopes (comemora em 2016 
seu 4.o aninho).
Dia 08.04.2016
Sra. Margarida M. Mônaco; Ade-
mar Fevereiro (assinante do jornal 
Portugal em Foco).
Dia 09.04.2016
Sra. Rosa Braz (Grande Hotel Ser-
ra Negra); Vereador Claudinho de 
Souza; Dr. Paulo Almeida (diretor 
da Câmara Portuguesa).
Dia 10.04.2016
Manuel dos Santos (esposo da 
Bela, ambos do Grupo Folclórico 
dos Veteranos de São Paulo); An-
tonio Manuel Martins (conselheiro 
do Clube Português e filho do ca-
sal D. Adélia e do falecido amigo 
Sr. Antônio Albuquerque Martins); 
Ivana Michelin (Câmara Portugue-
sa); Luis Pettito (Funchal Pesca-
dos); Sr. Fernando Miguel (diretor 
da Casa de Portugal de São Pau-
lo e comemora 76 anos de vida); 
Kelly Martins (Trabalha no Grupo 
Habib´s).
Dia 12.04.2016
Artur Cunha de Oliveira; Jéssica 
(filha Fernando e Sandra); Sra. 
Clarisse Franco (mãe da Maria Al-
bina e avó do amigo Marcelo Pe-
reira); Bibi Tkm (do Grupo Folc. da 
Casa de Brunhosinho).
Dia 13.04.2016
Kelly Mendonça (Comunidade Ge-
belinense).

Casa de Portugal
Já Vindimou em 2016

Isso mesmo, como tradicionalmen-
te acontece em Portugal todos os 
anos, a Casa de Portugal de São 
Paulo e seu grupo folclórico, reali-
zaram e encenaram com grande su-
cesso e casa cheia no ultimo dia 19 
de Março, a sua Festa da Vindima 
de 2.016. Uma autentica parreira foi 
montada no salão de festas da Casa 
de Portugal bem como seu palco, e 
assim pode demonstrar todo o tra-
balho da colheita e a pisa das uvas. 
Para uma autentica e farta colheita, 
claro tinha que ter também o “far-

nel” e o vira livre. “O trabalho das 
vindimas é efetuado em Portugal 
por camponeses que, geração após 
geração se dirigia para as planta-
ções, quando era chegada a época 
de Vindimar para onde iam todos 
os integrantes das famílias. A apre-
sentação e condução da festa esti-
veram a cargo do diretor Com. Vas-
co de Frias Monteiro. A animação 
desta belíssima festa, que contou 
com o patrocínio do Banco Caixa 
Geral-Brasil e da Numatur Turismo, 
esteve a cargo da tocata do Grupo 

Folclórico da Casa de Portugal, que 
na continuidade com a apresenta-
ção de seu diretor e ensaiador Sr. 
Ernesto Lemos se exibiu. O Grupo 
Folclórico da Casa de Portugal de 
São Paulo, um dos mais antigos da 
Paulicéia, exibiu modas do seu vas-
to repertorio, percorrendo Portugal 
de norte a sul. Como convidado da 
noite lá esteve o Grupo Folc. da As-
sociação Portuguesa de Desportos 
que ao final foi homenageado pelo 
anfitrião. Encerrada a apresentação 
do grupo, adentraram as raparigas 

trajadas para fazer a colheita das 
uvas acompanhada dos rapazes 
com as escadas. Após a colheita, 
tivemos a pisa da uva em tonel. 
Como manda a tradição, o farnel 
ou merenda aos trabalhadores na 
colheita, era composta de: chouri-
ços, salpicões, broas, papos secos 
e muito vinho, tudo isso ao som da 
concertina e tudo isso ali a frente 
dos muitos presentes inclusive com 
a participação destes. Uma cesta 
contendo deliciosas uvas foi ofere-
cida a todos os presentes.

Prestigiando a esta noite vemos o Sr. Antonio Sil-
vestre (Lambão), a Sra. Marina, a Sra. Otilia Justi-
no o esposo Sr. Carlos Justino, o Sr. Reginaldo e 
o Sr. Ronaldo (Molezinha).

Também presentes vemos a Cristina Macha-
do gerente de relacionamentos do Banco Caixa 
Geral-Brasil patrocinador do evento, e seus pais 
Sr.  Jose C. Machado e a Sra. Maria de Fátima 
Machado.

Aqui reunidos vemos o Sr. Paulo Nishimura, a Sra. 
Fernanda Poveira, a Sra. Maria Gonçalves e os 
irmãos naturais de Coimbra Sr. Cesário Vitorino e 
a Sra. Maria do Céu.

Sr. Amilcar Ferreira (Estacionamentos Trevo) 
sempre prestigiando a Casa de Portugal aqui com 
a esposa Sra. Maria de Lurdes Madeira, a Sra. 
Helena Madeira, a Maria da Graça, a Sra. Maria 
de Lurdes e o esposo Sr. Antonio Pascoal.

O diretor Com. Vasco de Frias Monteiro e os patro-
cinadores Sr. Jose Augusto de Freitas da Numatur 
Turismo, o filho Andre Freitas e o neto José Pedro.

Instante em que o diretor e ensaiador Sr. Ernesto 
Lemos em companhia do também diretor Ernesti-
nho homenageava a Rosangela do Grupo da Por-
tuguesa de Desportos.

Momentos da pisa da uva inclusive 
com participação dos presentes.

Grupo Folclórico da Casa de Portu-
gal de São Paulo, quando atuava.

O convidado da noite Grupo Folc. da 
Associação Portuguesa de Desportos.

3 Gerações da Família Leça no
“Almoço das Quintas”

Estivemos mais uma vez no tra-
dicional almoço da Comunidade 
Luso Paulista, o conhecido e ini-
gualável “Almoço das Quintas” na 
Casa de Portugal. Um almoço com 
mais de 67 anos, que reúne sema-
nalmente amigos, empresários, 
dirigentes associativos, e quem 
quiser apreciar o melhor bacalhau 
acompanhado de um bom vinho ou 
seja, para saborear as delícias da 
culinária portuguesa ali preparada 
e servida pelo Buffet “O Marquês”. 
Num dos últimos almoços lá esti-
veram três gerações da Família 
Leça que tem como patriarca o Dr. 
Fernando Leça, vice presidente da 
Casa de Portugal. Apareça você 
também por lá, Avenida da Liber-
dade, 602 bairro da Liberdade, sua 
participação é por adesão. Infor-
mações e reservas para grupos e 
empresas 3209.5554 – 3342.2104.

O Presidente da Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos, o vice presidente Dr. Fernando Leça, o filho Fernando 
Leça do Nascimento e o neto Leonardo Leça Ferraz.

O Presidente da Casa de Portugal Com. Antonio dos Ramos a esposa Sra. 
Selene Ramos e a escritora Sonia Freitas.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 28

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 29

JORNADA 38JORNADA 28

AVEIRO
JORNADA 26

COIMBRA
JORNADA 24

LISBOA
JORNADA 21

VILA REAL
JORNADA 23

VISEU
JORNADA 23

GUARDA
JORNADA 22

CASTELO BRANCO
JORNADA 18

LEIRIA
JORNADA 22

Tondela vence no Dragão e deixa 
F.C. Porto longe do título

O Tondela, último classi-
ficado da I Liga de futebol, 
causou, esta segunda-feira, 
a surpresa da 28.ª rodada, ao 
vencer em casa do FC Porto 
por 1-0, formação que assim 
deve ter hipotecado de vez a 
corrida ao título.

Um gol do brasileiro Luís 
Alberto, aos 59 minutos, com 
um remate colocado à entra-
da da área, foi o suficiente 
para o lanterna-vermelha da 
prova lusa sair do Dragão 
com os três pontos.

A vitória permite à equipe 
tondelense conservar uma 
ténue esperança de se man-
ter na I Liga, mantendo-se no 

último lugar, mas agora com 
17 pontos, menos oito do 
que o Boavista, é a primei-
ra equipe situada acima da 
linha de rebaixamento, en-

quanto o FC Porto pode ter 
se despedido definitivamente 
da luta pelo título, ficando a 
nove pontos do comandante 
Benfica.

Sporting goleia Belenenses (5-2)
O Sporting venceu o Be-

lenenses por 5-2, no Reste-
lo, em partida que encerrou 
a 28 rodada da Liga. Slima-
ni (2), Gutiérrez (2) e Adrien 
fizeram os gols dos leões, 
que aproveitaram o fracas-
so do FC Porto para refor-
çar o segundo lugar, man-
tendo-se a dois pontos do 
líder Benfica. Bakic e Tiago 
Silva marcaram para o Be-
lenenses.
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O Ministério Público 
pediu, esta segunda-fei-
ra, o julgamento de 55 
dos 57 arguidos da Ope-
ração Fénix, entre eles 
Pinto da Costa, presi-
dente do FC Porto.

Em declarações à 
SIC, o advogado do pre-
sidente portista, Gil Mo-
reira dos Santos, referiu 
não estar surpreendido. 
“Temos as expectativas 
todas, o processo ain-
da não acabou”, disse 
ainda.

Além de Pinto da Cos-
ta está também acusado 

O Observatório Espa-
nhol contra a Lgbtfobia 
apresentou, esta segun-
da-feira, uma denúncia 
contra o Barcelona na 
Comissão Estatal contra 
a Violência no Desporto 
devido aos insultos ho-
mofóbicos de que Cristia-
no Ronaldo foi vítima no 
jogo do passado sábado 
em Camp Nou.

“Cristiano maricas”, 
ouviu-se das bancadas 
do estádio do Barça du-
rante o minuto de silencia 
em memória de Johan 
Cruyff, cumprido antes 
do início do encontro.

“Estes lamentáveis e 
vergonhosos feitos são 

sancionáveis, segundo a 
Lei do Desporto (2007)”, 
refere em comunicado o 
diretor do Observatório, 
Francisco Ramírez.

O responsável subli-
nha ainda que há bas-
tantes meses que Cris-
tiano Ronaldo é objeto 
de insultos e de rumo-
res relativamente à sua 
orientação sexual por 
parte, não apenas de tor-
cedores, como também 
da comunicação social e 
de jogadores de equipes 
adversárias, tendo esses 
insultos como finalidade 
“humilhar, ofender e de-
negrir um grande jogador 
de futebol

Queixa contra o Barcelona 
por insultos homofóbicos

a Cristiano Ronaldo

José Mourinho expres-
sou esta segunda-feira o 
seu apoio à recandidatura 
de Fernando Gomes ao 
cargo de presidente da 
Federação Portuguesa de 
Futebol (FPF).

“O Dr. Fernando Go-
mes personifica um pre-
sidente competente, com 
uma capacidade de tra-
balho e um capital de cre-
dibilidade que o futebol 
português não deve des-
perdiçar. No estrangeiro, 
o seu prestígio sente-se 
muito bem em qualquer 
país onde nos desloque-
mos”, disse o antigo trei-
nador do Chelsea.

O técnico português 
elogiou a competência do 
atual líder do organismo, 
salientando a inauguração 
da Cidade do Futebol, no 
Jamor. “Há quatro anos 

Pinto da
Costa enfrenta 

Julgamento

Antero Henrique, agora 
administrador da SAD do 
FC Porto, num processo 
relacionado com utiliza-
ção ilegal de seguranças 
privados.

MouRinho 
apoia

FeRnando
GoMes

pareceu-me claramente 
uma ótima solução para 
a Federação. Conheço-o 
bem e o que desenvol-
veu neste mandato mos-
tra bem que a escolha foi 
acertada. Se não fosse por 
mais, e foi muito mais, só o 
fato de finalmente ‘abrir’ a 
Cidade do Futebol já seria 
razão para voltar a apoiá
-lo”, sublinhou.

Recorde-se que tam-
bém Cristiano Ronaldo 
manifestou hoje o seu 
apoio à recandidatura de 
Fernando Gomes à presi-
dência da FPF.

com o clube por 
três épocas, suce-
dendo ao holandês 
Guus Hiddink no 
comando técnico 
da equipe no final 
da época.

Conte, 46 anos, 
vai ainda dirigir a 
seleção italiana no 
Campeonato da 
Europa do próximo 
verão, iniciando 
depois o trabalho no clube 
de Stamford Bridge.

“Estou muito entusias-
mado com a perspetiva de 
trabalhar no Chelsea. Sin-
to-me orgulhoso por ser 
o selecionador nacional 
do meu país e só o deixa-
ria por um cargo atrativo 
como este”, referiu o trei-
nador, citado pelo site do 
clube.

Conte referiu ainda que 
este anúncio antecipado 
visa o fim de qualquer es-

Depois da vitória fren-
te à Académica (3-2), Lito 
Vidigal foi muito crítico em 
relação à Comunicação 
Social por, na sua opi-
nião, não acompanhar da 
melhor forma uma equipe 
que está em lugares de 
acesso às competições 
europeias.

«Não tenho de me as-
sumir candidato à Liga 
Europa, porque vocês 
não acreditam, se não es-
tariam cá nas antevisões. 
Vocês não acompanham 
e isso dá força anímica 
aos meus jogadores. Não 
sei porque é que me fa-
zem sempre a mesma 
pergunta, se vocês não 
acompanham uma equi-
pa que está em quinto lu-
gar», frisou.

Por outro lado, o técni-

peculação quanto ao seu 
futuro, salientando: “Vou 
continuar focado no meu 
trabalho na seleção italia-
na e vou reservar-me a fa-
lar do Chelsea até final do 
Euro-2016.”

Antes de assumir o co-
mando da squadra azzur-
ra, cargo que ocupa des-
de agosto de 2014, Conte 
esteve três anos ao ser-
viço da Juventus, tendo 
conquistado três títulos de 
campeão na Serie A.

antonio Conte
Confirmado por Três Anos

O Benfica venceu o 
Sporting de Braga por 
5-1 e mantém-se na li-
derança da I Liga com 
um total de 70 pontos, 
mais cinco do que o 
Sporting. Já o Sporting 
de Braga continua com 
os mesmos 50 pontos.

Um resultado justo, 
mas exagerado. É esta 
a melhor maneira de 
definir os 5-1 com que o 
Benfica levou de venci-
do o Sporting de Braga 
na 28ª Rodadada I Liga. 
Mas vamos por partes. 
O Sporting de Braga, 
como tem sido hábito, 
quer em Portugal, quer 
nas competições euro-
peias, entrou sem medo 
no jogo, e podia ter-se 
adiantado no marca-
dor logo nos primeiros 
segundos da partida. 
Apenas o poste da ba-
liza de Ederson impediu 
que a cabeçeda de Wil-

son Eduardo entrasse 
na baliza. Estava dado 
o aviso, ao qual se ha-
via de seguir outro, por 
parte de Rafa. Primei-
ros 15 minutos ‘endia-
brados’ dos homens de 
Paulo Fonseca, mas 
um ‘balde de água fria’ 
acabaria por mudar por 
completo o jogo Kostas 
Mitroglou, na primeira 
oportunidade clara de 
que dispôs, abriu o mar-
cador. O grego aprovei-
tou uma falha clamo-
rosa de Mauro, que o 
isolou frente a Matheus, 
e atirou sem hipóteses 
para o primeiro da noi-
te. Os efeitos do gol fo-
ram notórios em ambas 
as partes. O Benfica es-
tabilizou o jogo e ‘acam-
pou-se’ no meio-campo 
adversário. Já o Spor-
ting de Braga tremeu 
que nem ‘varas verdes’, 
em especial na defesa.

Águia’ Passa Teste Mais Difícil
e Tem Via Aberta Para O Título

Lito Vidigal
dispara contra
os jornalistas

co arouquense destacou 
o desempenho dos seus 
jogadores, que foram obri-
gados a dar a volta ao 
marcador, depois de se 
verem em desvantagem 
desde muito cedo.

“A Académica começou 
melhor, fez um golo, mas 
os meninos soltaram-se 
e fizeram uma primeira 
parte fantástica e deram 
a volta ao resultado com 
três gols. Apresentámos a 
nossa qualidade de jogo, 
mas temos muito para 
crescer e melhorar. O que 
estes jogadores estão a 
fazer é extraordinário”, 
concluiu.
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O Escritor Gentil Moreira Empossado no 
Cenáculo Fluminense de História e Letras

O Clube Português de 
Direito, no último dia 1.º 
de abril 2016 foi o palco 
de uma linda festa, onde 
o empresário e Escri-
tor Sr. Gentil Moreira foi 
empossado no Cenáculo 
Fluminense de História e 
Letras, onde na ocasião 
de sua posse da cadeira 
número 33, patrocinada 
por Raimundo da Mota 

de Azevedo Correia, estive-
ram presentes toda família 
Moreira, o Cônsul Honorário 
de Portugal em Niterói – Dr. 
Fernando Guedes, demais 
autoridades, como o ex-pre-
feito de Niterói, Waldemir 
Bragança e toda diretoria 
do Clube Português de Ni-
terói.

A Presidente do Cená-
culo Fluminense de História 

e Letras, Sra. Matilde Conti 
que presidiu a mesa de hon-
ra deu inicio à solenidade. A 
seguir, o empossado reali-
zou um brilhante discurso.
segui-se à cerimônia um 
momento de total emoção, 
quando a Sra. Clarice Mo-
reira colocou a medalha 
do Cenáculo, na lapela do 
seu esposo, o escritor Gen-
til Moreira, o empossado 
da noite. Depois de agra-
ciado, Sr. Gentil recebeu o 
carinho dos seus filhos, e 
demais familiares e amigos 
agradecendo a todos que 
estiveram presentes com 
um discurso emocionante. 

Em seguida, o Comendador 
Orlando Cerveira, também 
discursou nesta noite me-

morável. No final da Sessão 
Solene foi oferecido um deli-
cioso coquetel aos convida-

Mesa de Honra de entrega do diploma e Mdalha, do Cenáculo Fluminense de História 
e Letras

dos presentes e um belís-
simo show com o cantor 
romântico, Mário Simões.

Durante a solenidade, vemos o Comendador Orlando 
Cerveira e o ex-prefeito de Niterói, Dr. Waldemir Bra-
gança, o empossado da noite, Gentil Moreira e a Pre-
sidente do Cenáculo Fluminense de História e Letras, 
Professora Matilde Conti

O Escritor, Gentil Moreira, durante o seu discurso festivo de 
entrega do seu diploma e Medalha do Cenáculo

Momento quando o empossado, Gentil Moreira exibia seu 
certificado de posse

Sr. Gentil Moreira, proferindo seu brilhante discurso festivo
Senhora Clarice Moreira colocando a Medalha do Cenáculo 
Fluminense de História e Letras no seu esposo Gentil Mo-
reira,e eram aplaudidos

Já em-
possado 
Sr. Gentil 
Moreira 
cumpri-
mentava o 
ex-prefeito 
de Niterói 
Waldemir 
Bragança

Momento 
de emoção 
quando a 
neta do ho-
menageado 
saudava 
seu avô, 
Gentil Mo-
reira pela 
linda home-
nagem

Cumprimentando Gentil Moreira, Sr. Darig e 
Sra. Franci Darigo

no mo-
mento 

em que 
se  apro-
ximavam 
da mesa 
de hon-

ra, Sr. 
Gentil 

Moreira 
com 

Laiane 
Areas e 

o Profes-
sor Conti

Da esquerda para a direita Sr. Conti, o empossa-
do, Escritor Gentil Moreira e o filho do Sr. Conti

A diretoria do Clube Português de 
Niterói marcou presença, D. Zenir 
de Mello e esposo Carlos Bartha, 
numa pose com o  Sr. Gentil Moreira

Bela imagem onde vemos Clarice Moreira, 
esposa do empossado, Gentil Moreira e a 
musicista soprano, Magda Belota

O empossado, Gentil Moreira com o casal de 
amigos, Laura Cerveira e o Comendador Orlando 
Cerveira

Num registro foto-
gráfico, durante o 
evento, da direita 

para à esquerda, o 
ex-prefeito, Walde-

mir Bragança, Dr. 
Eduardo Gentil, 

filho do home-
nageado, Gentil 

Moreira e esposa, 
Clarice Moreira, 
filha Dra. Maria 
Célia e,Matilde 

Conti Presiden-
te do Cenáculo 
Fluminense de 

História e Letras   

Num mo-
mento de 
descon-
tração 
com os 
amigos, 
o cantor 
românti-
co, Mário 
Simões, 
o músico 
tecladista, 
Rogério 
Costa A Presidente do Cenáculo Fluminense de 

História e Letras, Matilde Conti, numa pose 
com o novo membro do Cenáculo, Escritor  
Gentil Moreira e o Sr. Conti, esposo da Pre-
sidente Matilde Conti

Já em-
possado 
Gentil 
Moreira 
quando 
cumpri-
mentava 
o Ve-
reador 
Renati-
nho

Assis-
tência 
dos 
familia-
res do 
empos-
sado 
da noi-
te Sr. 
Gentil 
Moreira

O decla-
mador 
da noite 
Antônio 
Gomes 
Eduardo 
decla-
mando 
lindas 
poesia 
diante da 
assis-
tência 
presentes
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Cozido da Melhor 
qualidade é no

Málaga restaurante

Cozido Málaga, o melhor cozido do Centro do Rio, tudo que há de bom 
em matéria de paladar, tempero, carnes nobres e legumes das melhores 
procedências, tudo isso acompanhado com os deliciosos vinhos portugue-
ses entre eles Catarina tudo das melhores vinicolas de Portugal, Rua Mi-
guel Couto n.º121 no Centro do Rio de Janeiro TEL.21-2253 
0862/2233-3515

Um verdadei-
ro manjar 
dos deuses, 

o cozido Málaga 
preparado pelos 
excelentes mas-
terchef do restau-
rante Málaga, um 
dos mais tradi-
cionais do centro 
do Rio de Janei-
ro, um ambiente 
sempre agradá-
vel, onde você 
agora tem mais 
uma sugestão no 
seu vasto cardá-
pio “Cozido Mála-
ga” simplesmente 
de comer ajoe-
lhado. Não perca 
tempo saindo por 
aí a procurar sem 
opção, vem para 

o Málaga. Além 
da qualidade, um 
atendimento de 
primeira qualida-

de, uma equipe 
de primeiro mun-
do. Venha você 
também desfru-

tar deste espa-
ço maravilhoso. 
Málaga Restau-
rante e Bar.

Quem não se 
comunica...

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

www.facebook.com/Teresa Bergher

Tido como bom co-
municador, o prefeito 
Eduardo Paes revela-se 
um desastre, quando se 
comunica por telefone 
com companheiros de 
política ou trata de in-
formar o cidadão a cada 
uma mudança feita no 
sistema de transportes 
do burgo que parece di-
rigir. A “racionalização” 
dos ônibus, implantada 
desde outubro, trans-
formou atos corriquei-
ros, como entrar num 
veículo e chegar ao seu 
destino, numa sucessão de equívocos e aborrecimentos.   

As informações precárias agravaram problemas diários 
de milhares de pessoas. O que deveria merecer maciça co-
municação com antecedência foi implantado às pressas. São 
muitas as queixas: linhas que só começam a rodar depois das 
seis da manhã; outras que já saem lotadas do ponto; itinerá-
rios que viraram passeio turístico... Para se ir do Leblon ao 
Cosme Velho, por exemplo, o passageiro pega a 581, ou cir-
cular 1 - uma circular que não circula, pois pára no Leblon e 
quem quiser seguir viagem deve pagar outra passagem. Além 
de dinheiro, é preciso dispor de tempo e paciência para con-
templar a bucólica Urca. O percurso de poucos quilômetros, 
que era feito em poucos minutos, agora pode levar horas.

A prefeitura esmera-se no castigo ao já sofrido passagei-
ro, criando desnecessárias baldeações, para que a punição 
seja exemplar. No Cosme Velho e na Rua das Laranjeiras não 
existem mais linhas para Lapa, Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, 
Andaraí, Grajaú e Penha. A baldeação piorou o que já era 
ruim. Mas, não desista, cidadão! Sempre se pode piorar ainda 
mais e nossos governantes cuidam disso o tempo todo.

Ir de casa ao trabalho virou armadilha. O ônibus que se 
usou ontem, hoje pode ter outro número, não passar mais por 
onde se espera, dar voltas por onde não se imagina e, talvez, 
chegar ao destino desejado, mas depois de circunavegações. 
E a placa que deveria orientá-lo ou nem existe mais ou vai 
lhe informar o trajeto do ano passado, que, aliás, mudou três 
vezes...

As alterações, feitas em canetadas de gabinete, não le-
vam em conta a necessidade da população. O cidadão, como 
de praxe no governo Paes, não foi ouvido. E como muitas das 
mudanças são equivocadas, nada dá certo e a Prefeitura é 
obrigada a fazer ajustes. Seria injusto acusar a Prefeitura de 
incompetência total em matéria de transporte público. Para 
aumentar a passagem, é rápida no gatilho, ignorando que o 
reajuste deveria ser a contrapartida da qualidade no serviço. 
As empresas levaram 11,7% e mais prazo para instalação do 
ar condicionado.

Na lenda das Mil e Uma Noites, o califa de Bagdá saia do 
palácio, à noite, para conhecer a vida do povo. Não se deseja 
que o prefeito faça o mesmo - afinal, as noites aqui andam 
perigosíssimas. Bastaria dar um passeio de ônibus, sem ar, 
até Bangu. Poderia, então, modificar o velho provérbio: Calor 
no lombo alheio é brisa refrescante.
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Santoinho é tradição e SuceSSo no Minho...
“O que é bom me-

rece bis”, assim se 
diz. A Casa do Minho 
dedicou o sábado , dia 
2, a mais uma Quinta 
de Santoinho: uma 
noite toda especial, 
reunindo novamente 
a família minhota e 
convidados para mo-
mentos de tradição e 
sadio convívio. Uma 
das festas mais tradi-

cionais no calendário 
social, a Quinta de 
Santoinho, mais uma 
vez, foi prestigiada 
pelo grande públi-
co, comprovando, a 
confiança de todos 
no sucesso e orga-
nização do evento, 
na marca registrada 
do Presidente Agos-
tinho dos Santos e 
sua diretoria.

A noite contou com 
o costumeiro servi-
ço tradicional nas 
mesas, caldo verde, 
sardinha assada, pão 
e os vinhos portugue-
ses; tudo, ambien-
talmente, no melhor 
musical do Conjunto 
Amigos do Alto Minho 
que, como sempre, 
fez aquele Arraial 
para que todos dan-

çassem até cansar. 
O Folclore Minhoto 
com seus tradicionais 
números de dança e 
folclore agradou em 
cheio.

A festa não acaba 
aí...

Após a apresen-
tação do Rancho, os 
Gigantones, ao som 

dos Zés Pereira brin-
caram com todos, 
seguindo-se as Mar-
chinhas Luminosas, 
para que todos pu-
dessem participar. E, 
para o final da fes-
ta, nada melhor que 
aquele caldo verde 
quentinho.

A Casa do Minho 

tomou maior vultu-
osidade que pode 
ser notada,  a cada 
evento, fica melhor 
e sempre há  algo de 
novo para o público. 
Isso se dá graças ao 
trabalho apaixonado 
de seus dirigentes 
pela sua Instituição 
Regional.

Aspecto do Arraial Minhoto sempre bem movimentado

Quem 
também não 

perdeu a 
Quinta de 
Santoinho 

foi José Tei-
xeira com 

familiares e 
amigos

O Presidente 
da Casa do 
Minho Agos-
tinho dos 
Santos com 
um membro 
da sua dire-
toria durante 
a Quinta de 
Santoinho

Em movimentada mesa vemos o dinâmico Bernardo da empresa Bernardo Even-
tos com um grupo de amigos vindo em uma excursão prestigiar o Arraial Minhoto
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Almoço dAs QuintAs 
descontrAção totAl

Um time de grandes empresários, sempre marcando presença, no almoço das quintas 
no Arouca, Dr. Antônio Peralta, Sérgio, Salazar, Fausto, Francisco Gonçalves, Alcides 
e Antônio Serápico

Uma turma de responsabilida-
de está sempre prestigiando o al-
moço das quintas no Arouca com 
muito papo e uma resenha muito 
legal e quem está virando pre-
sença certa é o irreverente “Apo-
linho” Washington Rodrigues que 

com seu carisma tem agitado o 
ambiente, fazendo a alegria da 
rapaziada. E, nada como sa-
borear a deliciosa gastronomia 
arouquense e saboreando os de-
liciosos vinhos portugueses da 
melhores procedência. 

Um time de primeira, saboreando a deliciosa gastronomia do Arouca. Gente da melhor 
qualidade, Washington Rodrigues “O Apolinho” da Super Rádio Tupi, José do Patrocínio, 
Avelino, Antônio Marques, Sr. João da Dirija, Toninho Serápico, Cristiane, Tereza Meiri-
nho, Zaina Carvalho, Fernando Cardoso, Marinho, Wagner, Cardoso, Patrícia, Ruizinho, 
Celestina Martins, Hamilton Costa, Rudi Hilário, Dalmora, Licínio, Ricardo e Fernando

O carismático “Apolinho”, Washington Rodrigues, foi envolvido pelo carinho dos amigos 
Jorge, Milton, Licínio, Miguel, Rudy, Peralta, Francisco e amigos

o trAnQuilo convívio 
dominicAl Feirense

Mais um fim de 
semana de total tran-
quilidade e congra-
çamento da família 
Feirense, que se fez 
presente no tradicio-
nal almoço domini-
cal, para desfrutar 
da gastronomia e da 
hospitalidade que a 
diretoria da Casa pro-
porciona aos amigos, 
todas as semanas, 
fazendo com que se 
Sintam em casa e 
possam ouvir uma 
boa música e sabo-
rear a gastronomia 
Portuguesa. Casa da 
Vila da Feira, sempre 
uma boa opção para 
seus familiares

Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Bo-
aventura, com Vice-Presidente Administrativo, 
Antônio Silva e o Vice-Presidente Social, Fernan-
do Alves, durante o convívio Feirense

Num desta-
que especial 

do almoço 
social, o 

vovô coruja, 
Ernesto Boa-
ventura com 
sua netinha, 
Camila, com 
o Comenda-
dor, Afonso 
Bernardo e 
esposa Flor 

Bela e cunha-
da, Rosa, e 
um casal de 

amigos

Aspecto do salão social Feirense com os famosos “pés-de-valsa”, bailando 
com o Conjunto Som e Vozes
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Paulo RibeiRo e os bandalusa no

O cantor Paulo Ribeiro e a Bandalusa agitaram a sexta-feira, na Casa de Trás-os-Montes
Prestigiando o show transmontano, os empresários, An-
tônio Peralta, Manuel Barbosa, Eugênio e um amigo

Um fim de semana 
diferente e bem mo-
vimentado na comu-
nidade portuguesa, 
com a apresentação 
da Bandalusa que 
está numa digressão 
no Rio de Janeiro, em 
nossas Casas Regio-
nais Portuguesas e, 
mais uma vez, a Co-
munidade mostrou 
toda sua força, lotan-
do o Solar Transmon-
tano. A abertura da 
noite foi com um bai-

Um destaque 
para o nosso 

fotógrafo, a 
cantora Ana 
Paula, Rose 
Boaventura , 
filha Camila, 

esposo Camilo 
Leitão, seu pai 

o Presidente 
Feirense Er-

nesto Boaven-
tura e Felipe 
Mendes, do 

Jornal Portugal 
em Foco

Outra presen-
ça marcante 
no show da 

Bandalusa. Na 
primeira mesa, 

as Senhoras 
Fátima, Irene 
Ribeiro, Fer-

nanda Serápico 
e Glorinha, na 

segunda mesa 
seus esposos, 

Pacheco, Adão 
Ribeiro, Antônio 

Serápico, Luís 
Augusto e de-

mais amigos

Mais amigos 
presentes no 
Solar Trans-
montano: Ma-
nuel Rodrigues, 
Gilmar Rodri-
gues, Cristina 
Nogueira, 
Lucinda Gon-
çalves, José 
Rodrigues e 
Gabriel Noguei-
ra Rodrigues

Outra mesa de 
destaque da 
noite, Dr. João 
Paulo Reis 
Velloso, Dra. 
Gloria Cava-
leiro Velloso, 
José Cavaleiro 
e Maria da Gló-
ria Cavaleiro, 
José Matias da 
Costa e Ana 
Clara Matias 
da Costa

Descontra-
ção total, 
durante a 
apresen-
tação da 

Bandalusa, 
na Casa de 

Trás-os-Mon-
tes, Manuel 
Rodrigues, 
Paraguas-
su, Sérgio, 

Monike e 
Cristina

O Presidente transmontano, Antônio Paiva, feliz com o sucesso da festa ao lado do 
casal José Matos e esposa Ana Maria e um casal de amigos
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Solar TranSmonTan0
le com o Trio Claudi-
nho Santos. Logo a 
seguir foi oferecido 
um jantar especial 
com um suculento 
bacalhau transmon-
tano com batatas co-
radas, acompanhado 
de vinhos portugue-
ses e bebidas em 

geral. Mas, a atração 
da noite está próximo 
a se apresentar, ale-
gria e descontração 
quando a Bandalu-
sa, comandada pelo 
vocalista Paulo Ri-
beiro subiu ao palco 
e com um repertório 
da melhor qualida-

de agitou a platéia 
presente com muita 
musicalidade e va-
riedade, mostrando 
porque, no momento, 
é uma banda super 
solicitada em apre-
sentações em Portu-
gal. Foi um pedaço 
de noite espetacular 

com o público intera-
gindo com a Bandalu-
sa e mostrando toda 
sua alegria em poder 
viver momentos de 
total felicidade. Pa-
rabéns ao Presidente 
Antônio Paiva e sua 
diretoria pela belíssi-
ma programação.

Numa pose especial, durante o evento o Prior da Ordem 
Terceira do Carmo, Adelino Pedro com esposa, e o casal 
Ana Maria e José Matos

Outra turma animada, na sexta-feira transmontana, no show da Bandalusa, Manuel e 
José com familiares e amigos

Num close para as lentes do nosso fotógrafo, no Solar Transmontano, Guilhermino 
Claro, Maria do Céu Claro, Fátima Claro, Júlio Carvalho, Flávia Claro e Lourival de 
Azevedo

Quem também esteve na Casa de Trás-os-Montes foi o Dr. Adelino Pedro, o Prior da 
Ordem Terceira do Carmo com esposa e amigos

Outra turma animada na sexta transmontana, empresário Antônio Lopes – diretor 
da empresa A. Lopes Imóveis, sua esposa Maria com o amigo, ex-vereador Dr. 
Roberto Monteiro e esposa Andréia

(21) 3362-3800 | 3346-0380 (fax)
www.tororecauchutagem.com.br

Rua General Corrêa e Castro, 185 
Jardim América Rio de Janeiro RJ
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Maneca
família uNida jamais 

será veNcida

Numa linda tarde de domingo passado,  alegria total de uma família bonita, que comemorava o aniver-
sário de João Camilo, com convidados e muitos amigos. Que Deus abençoe este menino, filho do casal 
Patrícia e Alexandre, meus afilhados, duas vezes, ele de nascimento, os dois de casamento, que para 
mim é uma honra. Neste maravilhoso visual fotográfico, à direita, vemos meus compadres, João Cami-

lo e sua esposa Dona Palmira, 
com seus netos, Pedro e José, 
ao fundo seus pais, Cristiane e 
Alexandre, à frente Dona Idá-
lia, com seus afilhados Patrí-
cia, que tem ao colo seu filho, 
o aniversariante do dia, depois 
papai Alexander a quem agra-
deço o carinho pelos seus pa-
drinhos. Finalizando o cenário, 
à esquerda sua irmã Luciane, 
carinhosamente,(Lu) depois 
vemos seu  maridão, Alexan-
dre com seu filho, Artur ao 
colo. Para todos, muita saúde 
com as maiores felicitações.

Com este lindo visual, o Cônego Abílio 
Vasconcelos, tendo a colaboração dos 
amigos, Comendador Afonso Bernardo 
Fernandes, Sr. Antônio Ribeiro, partici-
pando do cerimônial do Beija Cruz, onde  
Nosso Senhor, receba  o beijo de fé dos 
fiéis, mantendo assim, a nossa  tradição 
católica. Na sequência Cônego Abílio, 
Sr. Manuel Branco - Presidente da Casa 
a quem dou os parabéns, extensivo à 
sua esposa, Dona Berta e toda a Direto-
ria pelo belo dia que proporcionaram a 
todos os presentes. Foi formada a fila, 
iniciada pela Dona Florbela e todos sa-
íram dali, abençoados com a graça de 
Deus. Para todos, as melhores conside-
rações e parabéns.  

É gratificante para mim, enaltecer 
pessoas que transmitem amor e 
alegria ao seu próximo, com a gra-
ça de Deus.  Como vemos, nesta 
maravilhosa foto, a jovem ,Dona 
Hilda Miranda, com apenas  93  
Anos de idade, dançando com seu 
filho, Dr. Américo, a quem louvo a 
sua maneira de ser, o carinho sem-
pre demostrado em qualquer lugar 
que anda, parabéns. Como é bom 
saber que ainda existem filhos ma-
ravilhosos que amam seus pais 
e que tem um carinho todo espe-
cial pelas suas raízes. Este visual 
é um maravilhoso colírio para os 
nossos olhos. Dona Hilda Miranda 
e Dr. Américo, seu filho, que Deus 
vos abençoe. 

joão: ParabéNs Pela tua Primeira Primavera

Pé de valsa da semaNa, destaque esPecial

domiNgo de Pascoa Na casa do Porto, foi assim

Outra tradicional família da nossa comunidade, 
os empresários, José, Artur Leite, com esposa, 
filho, nora, netos, no Vila da Feira, na festa do 
Mário Simões

descoNtração total do 
ex-PresideNte beirão 

josé heNriques

Fico muito satisfeito em ver o ex-presidente 
da Casa dos Beiras José Henriques, partici-
pando ativamente do convívio social Beirão, 
na foto com Daniele, Manuel, Odete, Alice, 
Berenice Ana Maria e George, fote abraço 
para o amigo.
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES

O  ANJO  DA  VERDADE
 TUDO  O  QUE  É  REAL  E  QUE  TEM  EXISTÊNCIA  

ESTÁ  ANCORADO NA VERDADE.
EU SOU O CAMINHO A VERDADE E A VIDA!

No dia 30 de março, de-
diquei a minha manhã 
à nossa Severinha do 
Fado, Olivinha Carvalho. 
Numa rua secular de S. 
Cristóvão, subi as esca-
das de um prédio antigo 
e adentrei de surpresa 
no Lar  das Irmãs, muito 
unidas, Olivinha e Idalina. 
Foi emocionante o nosso 
encontro, acarinhadas 
pelo casal vizinho  Ga-
briel , Emanuele e seus 3 
lindos filhos. Vibramos de 
felicidade, naquele dia de 
sol e alegria, cantamos 

muitos fados, naquele cantinho de amor ao fado e a 
Portugal, foi Infinito. Obrigada, meu Deus  e aos anjos 
que cantam, pelos momentos felizes que passamos, 
espero  passar muitos momentos assim com as duas 
irmãs tão queridas, Olivinha e Idalina.

LIBeRdade! aNtoNIo meStRe 
tocaNdo HIStÓRIaS!

oLIVINHa caRVaLHo 
comPLetou 86 aNoS

É gratificante  recordar o passado e ver pesso-
as  importantes que tanto admiramos.
No Programa Radiofônico de D. Benvinda  Ma-
ria, com a colaboração importante  da nossa 
ilustre poveira, Isaura Milhazes, na foto com 
D. Benvinda,  a fadista e radialista Lúcia dos 
Santos, a poveirinha dos olhos azuis e o nosso 
líder  de quem muito nos orgulhamos, Dr. An-
tônio Gomes da Costa.
Aqui vai o ditado de D. Benvinda: manda lá 
para cima , que Deus manda cá para baixo.

caSameNto À VISta No 
caNtINHo daS coNceRtINaS

NoVa duPLa de 
deSGaRRadaS

PeNSameNto da SemaNa

No dia 30 de Abril, à noite, numa casa de eventos em Botafo-
go, voltei no tempo, ao passado glorioso das casas noturnas 
da Zona Sul, onde Antônio Mestre,  proprietário do Restau-
rante Corridinho e o Fado, considerado o maior acordeonista 
do mundo e compositor de grandes obras que até hoje são 
sucesso. O nome do evento “LIBERDADE” com o lançamen-
to de um CD e o livro, “ANTONIO MESTRE,TOCANDO HIS-
TÓRIAS”. Evento organizado pela esposa de Antônio Mes-
tre, Regina Veloso Águas e seus filhos, Manuel Antônio, Ana 
Cristina e Ana Paula, orgulhosos da grande obra artística de 
seu famoso Pai. Nas mesas, partituras de suas composições, 
grandes álbuns de sua carreira, com fotos pelo mundo inteiro, 
Europa, Oriente Médio, Estados Unidos Brasil e etc. Senti-me 
muito orgulhosa ao ver fotos minhas, nesses álbuns, na épo-
ca em que fui contratada do Fado e Corridinho. Numa mesa, 
o orgulho de todos nós, o acordeon  com que Antônio Mestre 
deslumbrou o Mundo das Artes, junto com grandes nomes 
da música internacional. Que Deus abençoe a Regina e seus 
adoráveis filhos, pela permanente  memória dos grandes fei-
tos  do NOSSO ANTONIO MESTRE.

O grande amigo, Alcídio Mor-
gado, Visiense de Moura Morta, Castro Daire, 
vice  Presidente da Casa de Viseu, dando uma 
“canja”  junto com o cantor Ruizinho de Penaco-
va, durante o almoço  festivo mensal, da nossa 
Casa de Viseu. Saudações fadistas!

A alegria é geral na família do casal, Ilda e Carli-
nhos Cadavez, proprietários da Aldeia Portuguesa 
no Cadeg. Brevemente, a sua linda filha Natália, 
subirá ao altar com o simpático João Marcos. Que-
ro participar desse enlace e provar o delicioso bolo. 
Torço pela felicidade do jovem casal.
Abraços fadistas.

eNcoNtRo educacIoNaL No aRouca
No lançamen-
to do livro “ A 
FORÇA INFINI-
TA DO FADO”, 
no Arouca, a 
felicidade de re-
encontrar o pro-
fessor Adelino 
Ferreira , diretor 
do Santa Môni-
ca Centro Edu-
cacional. Obri-
gada, professor 
pelo prestigio 
que dispensa 
às tradições 

portuguesas. Na foto: Maria  Alcina, Igor Lopes e o pro-
fessor Adelino Ferreira

famÍLIa Que eu amo
No domingo de Páscoa, no Arouca, a felicidade ra-
diante nos semblantes do querido Dr. Asdrúbal Ro-
drigues, sua elegante esposa Bete, seus filhos Igor  
e Pietra, sua mãe D. Dolores Rodrigues, orgulhosa 
do filho amado, sua nora e os lindos netos. Abraços 
fadistas

caNtINHo da Saudade
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Explosão dE alEgria no show da

Paulo Ribeiro 
e sua equipe 
de músicos 
da Bandalusa 
agitaram o 
Arouca. O 
Presidente 
Fernando 
Soares, Antô-
nio Marques 
e Licínio 
Basto, quando 
agradecia pelo 
espetáculo bri-
lhante dessa 
Banda, nosso 
orgulho

Curtindo a 
noite, no 
Arouca, 
vemos: 
Francisco 
José, da 
empresa 
de Granitos 
Bandmar, 
acompa-
nhado  
esposa, 
sogros e 
cunhados

Um show no salão do Arouca com o sim-
pático casal, o empresário Adão Ribeiro, 
esposa, a sorridente Irene Ribeiro

Quem marcou 
presença, 
no show da 
Bandalusa, foi 
o empresário 
José, da Casa 
Cliper com 
sua simpática 
esposa

A família da empresa, Palmeira Tintas, prestigiou com muita animação, a Bandalusa: 
Fernando Palmeira, Aldina, Sebastião, Mario Simões, esposa Maria, Manuel e Inês

Outro casal que curtiu a noite, no Arouca, 
os “bailarinos” Fernanda e seu marido, o 
carismático Toninho Serápico

Show de 
alegria 

da mesa 
de Mirtes 

Fernan-
des, João 

Fernandes, 
Vânia 

Nascimen-
to, Carlos 
Eduardo 
Ferreira, 
Cláudia 

Oliveira e 
Abrão

Dando sequência 
às suas apresenta-
ções no Rio de Janei-
ro, a Bandalusa não 
para e já, no sábado, 
realizou outra bela 
apresentação no pal-
co do Arouca Barra 

Clube, uma das Ca-
sas Regionais mais 
tradicional do Rio de 
Janeiro e, mais uma 
vez o público pres-
tigiou, em massa, 
lotando as depen-
dências do Clube 

com muita animação 
e desprendimento. 
Sem dúvida alguma, 
quando as nossas 
diretorias investem 
em suas programa-
ções, nossa comuni-
dade se faz presen-

Quem marcou presença no Arouca Barra foi, Raul e esposa, da Chatuba Material de 
Construção, Domingos Matos Santos, Presidente da Acomac, com esposa, irmãos e 
demais familiares
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Bandalusa nO arOuca Barra cluBe
te, mostrando toda 
sua força e vontade 
de matar a saudade 
da nossa “terrinha”. 
Como sempre, os 
músicos da Bandalu-
sa, dando um show 
de simpatia com a 
platéia presente nos 
seus espetáculos, 
fazendo com que 
haja essa interação 
entre os músicos e 
o público, rolando a 
emoção e satisfação 

de ambos. De cer-
to que shows como 
este agitam as ori-
gens portuguesas 
e luso-brasileiras. 
Mais uma vez, a 
diretoria do Arou-
ca Barra Clube de-
monstrou toda sua 
determinação e von-
tade de proporcionar 
grande eventos aos 
seus associados e 
amigos.

Outra mesa animada, no sábado, no Arouca, Licínio Bastos, Eliane, Joaquim Cunha, 
esposa Margarida, Manuel Vieira e demais amigos

Mesa super animada, no show da Bandalusa, Custódio Duarte Gomes e esposa Zulmi-
ra, filho Dr. Álvaro Duarte Gomes e esposa Teresa

Mais amigos, curtindo o show da Bandalusa, no Arouca, Cláudio Ribeiro, esposa Marle-
ne, filho Luís Cláudio, esposa Marcela, Antônio Marques e amigos

Licínio 
Bastos 

com 
Felipe 

Mendes 
e um 

amigo, 
em des-

taque 
especial

Manuel Vieira, esposa Fátima com familiares e amigos, no sábado, no Arouca, presti-
giando o show da Bandalusa

Antônio 
Santos 
– Capitão-
Mor com 
sua espo-
sa Neide, 
aprovei-
tando a 
música da 
Bandalu-
sa dando 
umas 
voltas no 
salão
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Almoço dAs QuintAs 
descontrAção totAl

Um time de grandes empresários, sempre marcando presença, no almoço das quintas 
no Arouca, Dr. Antônio Peralta, Sérgio, Salazar, Fausto, Francisco Gonçalves, Alcides 
e Antônio Serápico

Uma turma de responsabilida-
de está sempre prestigiando o al-
moço das quintas no Arouca com 
muito papo e uma resenha muito 
legal e quem está virando pre-
sença certa é o irreverente “Apo-
linho” Washington Rodrigues que 

com seu carisma tem agitado o 
ambiente, fazendo a alegria da 
rapaziada. E, nada como sa-
borear a deliciosa gastronomia 
arouquense e saboreando os de-
liciosos vinhos portugueses da 
melhores procedência. 

Um time de primeira, saboreando a deliciosa gastronomia do Arouca. Gente da melhor 
qualidade, Washington Rodrigues “O Apolinho” da Super Rádio Tupi, José do Patrocínio, 
Avelino, Antônio Marques, Sr. João da Dirija, Toninho Serápico, Cristiane, Tereza Meiri-
nho, Zaina Carvalho, Fernando Cardoso, Marinho, Wagner, Cardoso, Patrícia, Ruizinho, 
Celestina Martins, Hamilton Costa, Rudi Hilário, Dalmora, Licínio, Ricardo e Fernando

O carismático “Apolinho”, Washington Rodrigues, foi envolvido pelo carinho dos amigos 
Jorge, Milton, Licínio, Miguel, Rudy, Peralta, Francisco e amigos

o trAnQuilo convívio 
dominicAl Feirense

Mais um fim de 
semana de total tran-
quilidade e congra-
çamento da família 
Feirense, que se fez 
presente no tradicio-
nal almoço domini-
cal, para desfrutar 
da gastronomia e da 
hospitalidade que a 
diretoria da Casa pro-
porciona aos amigos, 
todas as semanas, 
fazendo com que se 
Sintam em casa e 
possam ouvir uma 
boa música e sabo-
rear a gastronomia 
Portuguesa. Casa da 
Vila da Feira, sempre 
uma boa opção para 
seus familiares

Presidente da Casa da Vila da Feira, Ernesto Bo-
aventura, com Vice-Presidente Administrativo, 
Antônio Silva e o Vice-Presidente Social, Fernan-
do Alves, durante o convívio Feirense

Num desta-
que especial 

do almoço 
social, o 

vovô coruja, 
Ernesto Boa-
ventura com 
sua netinha, 
Camila, com 
o Comenda-
dor, Afonso 
Bernardo e 
esposa Flor 

Bela e cunha-
da, Rosa, e 
um casal de 

amigos

Aspecto do salão social Feirense com os famosos “pés-de-valsa”, bailando 
com o Conjunto Som e Vozes
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Leila Monassa 

PUdiM dE MEL dE 
MoNcHiQUE (aLGaRVE)

Ingredientes
• 12 ovos • 1 
colher (chá) de 
canela • 1 co-
lher (sopa) de 
azeite • 2 co-
lheres (sopa) 
de mel • 500 
g de açúcar • 
raspa de 1 li-
mão • mantei-
ga q.b. p/ untar 
a forma

Monchique, na região do Algarve, é afa-
mado pela produção de licores e aguar-
dente de medronho. Mas o reconhecimen-
to desta região de Portugal não se fica 
por aqui, tendo também o mel uma longa 
reputação, com o seu sabor característico 
de flores silvestres.

Como produto regional de Monchique, o 
mel é muito usado na gastronomia e do-
çaria local, sendo este pudim uma das re-
ceitas de referência. Simples e muito fácil 
de fazer, o pudim de mel de Monchique é 
a receita para uma sobremesa de sabor 
intenso e marcadamente doce.

Confeção:

Misture muito bem todos os ingredien-
tes, sem bater demasiado.
Deite o preparado numa forma untada 
com manteiga.
Leve a cozer cerca de 1 hora em ba-
nho-maria, com o forno numa tempe-
ratura moderada (170º C).
O pudim é tradicionalmente servido 
na forma onde é confecionado. Se o 
quiser desenformar, faça-o depois de 
arrefecer.

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 Tijuca - Tel.:- 2293-1542
ABRIL – 10 – Domingo – 12h. Almoço Social. No Sa-
lão Nobre. Cardápio variado. Música ao vivo
MAIO – 1 – Domingo – 16h. Festival de Folclore da Tiju-
ca em comemoração do 54.º aniversário do Grupo Fol-
clórico Almeida Garret com a apresentação dos: R.F. 
Danças e cantares das Terras da Feira, Grupo Folclóri-
co Armando Leça, Grupo Folclórico Guerra Junqueiro, 
Rancho Folclórico Eça de Queirós, Rancho Folclórico 
Benvinda Maria, Grupo Folclórico Padre Tomáz Borba 
e Grupo Folclórico Almeida Garrett. Entrada franca.
O.B.S.: Os frequentadores do Almoço Social aos do-
mingos poderão utilizar o estacionamento da Igreja 
dos Capuchinhos na Rua Haddock Lobo, 266 pagan-
do apenas R$ 5,00 – Uma tarifa super especial.

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

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – cardá-
pio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces portu-gue-
ses. Serviço a La Carte. Bebidas não inclusas.
ABRIL - 9 – Sábado – 21h. Noite do Dance Bem. 
Disco, Dance, Pop R&B, New Weave, Cock Brasil e 
muito mais... com Dj Rui Taveira e Dj Marcelo Lyrio. 
Bebidas e petiscos a venda. Adesão: R$ 25,00 anteci-
pado e R$ 30,00 na hora.
ABRIL – 10 – Domingo – 12h. Almoço da Casa do 
Benfica. Ade-são: R$ 55,00 (bebidas não inclu-sas). Atra-
ção: Banda T.B. Show. Informações: 2261-2184 (Wanda) 
2589-5418 (Augusto) e 99637-6094 (Queiroga).

CASA DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 – 

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.
ABRIL – 16 – Sábado – 11 às 19h. “Brechó & Bazar 
Tijucano”. 50 expositoras com produtos de: Moda – 
Beleza – Decoração – Utilidades Domésticas – Do-
ces Gourmet. Em nossa cantina almoço R$ 15,00, 
além de petiscos variados e doces.
ABRIL – 17 – Domingo – 12:30h. “Almoço do novo 
Secretário de estado das Comunidades Portugue-
sas”. Feijoada completa, churrasco completo com 
acompanhamentos, saladas. Atração: Claudio San-
tos e Amigos. Valor da entrada: R$ 60,00.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 – 

Tels.: 3391-6730/3459-3027 – Vila da Penha – RJ
ABRIL – 17 – Domingo – 12h. Almoço tipico como 
se faz em tantas regiões de Viseu. Música ao vivo 
para dançar om o Conjunto Lisboa Rio Show. 

CASA DO BENFICA
Rua São Francisco Xavier, 363 – Parte – Maracanã 

– Rio de Janeiro/RJ – Tels.: 2261-2184
ABRIL – 10 – Domingo – 12h. Festa da Casa do 
Benfica comemo-rando o 13.º aniversário da funda-
ção. Bailarico: Banda Típicos da Beira e show de 
concertinas portu-guesas. Dançarinos profissionais 
para dançar com as damas. Atração: cantor românti-
co Mário Simões cantando seu novo CD. Bingo com 
5 úteis prêmios e leilão de produtos portugueses. 
Entrada: gostosa calabresa e deliciosos aperitivos 
tropicais. Menu: churrasco self-service completo, 
empadão, sardinha portuguesa assada na brasa, ar-
roz de bacalhau, saladas variadas, banana assada 
com canela, bagaceira com mel e etc. Doces portu-
gueses: pão de ló, pasteis de Belém, broa de milho 
e etc. Local: Casa das Beiras à Rua Barão de Ubá 
n.º 341 – Tel.: 2273-1897.

CASA DO MINHO
Rua Cosme Velho, 60 – C. Velho – Tel.: 2225-1820
ABRIL – 9 – Sábado – 18h. Sertanejo Carioca. Show 
com a dupla: Fabiano e Bonatto.
ABRIL – 10 – Domingo – 12h. Festa Gaúcha – Cos-
telada. Conheça o Rio Grande do Sul sem sair do Rio 
de janeiro. Churrasco, prendas bonitas, folclore com 
o Grupo Marcas do Sul e música ao vivo para dançar 
animando a festa. Pula-pula grátis para as crianças.
ABRIL – 16 – Sábado – 17h. Samba de Lei.

CASA DOS AÇORES
Av. Melo Matos, 21/25 – RJ - Tel.: (21) 2568-9535

ABRIL – 10 – Domingo – 13h. Festa de Convívio So-
cial. Com almoço servido no estilo self-service em nosso 
Salão Nobre (Ar condicionado). Com saladas e acom-
panhamentos variados. Músi-ca ao vivo com: Macedo 
marques. Apresentação do Grupo Folclórico Padre To-
maz Borba. Crianças até 10 anos de idade não pagam 
almo-ço! Aniversariantes do mês de abril, acompanha-
do, não paga!!! (É necessário estar acompanhado de 
uma pessoa pagante, e também apresentar documento 
de identidade no dia, na entrada do salão).

R.S. CLUBE GINÁSTICO PORTUGUÊS
Rua Graça Aranha – 187 - Centro

ABRIL – 27 – Quarta-feira – 19h. 5.º andar. Quarta 
de Arte e Cultura. Concerto Comemorativo ao 55.º 
aniversário do Coral do Clube Ginástico Português. 
Regente: Dr. Alfredo Jorge Vasconcelos Duarte. En-
trada franca.

CLUBE RECREATIVO PORTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara

Tel.: 3251-3585 / 2423-3585
Projeto Baile dos Sonhos Dourados. Todos os 
sábados, a partir das 18h com o Grupo Som e 
Vozes. 
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novas diretrizes para a 
realização de cesarianas

Enquanto médico 
pediatra, sou grande 
defensor do parto natu-
ral. Enquanto vereador, 
também sou a favor de 
políticas públicas que 
assegurem às mulheres 
um parto humanizado e 
seguro. Um bom exemplo do empenho da 
Coordenação Geral de Saúde da Mulher do 
Ministério da Saúde no sentido de promover 
a diminuição do número de cesarianas é o 
novo Protocolo Clínico de Diretrizes Tera-
pêuticas em relação a Atenção à Gestação.

Lamentavelmente, o Brasil vive um epi-
demia de cesárias - que já se tornaram a 
principal maneira de nascimento do país, 
com cerca de 55% de nascimentos sendo 
realizados através da cirurgia. A taxa de 
40% encontrada no SUS já é elevada, mas 
ainda assim é consideravelmente menor 
que os alarmantes 85% registrados nos 
serviços privados de Saúde. Num mundo 
ideal, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) recomenda que o índice máximo 
não ultrapasse os 15%, mas mesmo reco-
nhecendo as particularidades da realidade 
brasileira, nossa taxa de referência deveria 
ficar entre 25% e 30%. 

Para melhorar esse número, o novo 
protocolo do Ministério da Saúde traz 72 
questões, com respostas embasadas nas 
melhores evidências científicas, que visam 
auxiliar e orientar os profissionais da saúde 
a respeito dos novos parâmetros a serem 
seguidos pelas Secretarias de Saúde dos 
Estados, Distrito Federal e Municípios. A fal-
ta de informação - que enche as gestantes 
de dúvidas e medo - é um dos fatores que 
devem ser combatidos, já que, de um modo 
geral, o parto natural é muito mais seguro, 
tanto para a mãe, quanto para o bebê. Infe-
lizmente, muitas mulheres são submetidas 
à cesariana sem uma indicação obstétrica 
adequada, meramente pela “praticidade” 
do parto previamente agendado e/ou pela 
maior lucratividade que a intervenção cirúr-
gica proporciona para hospitais e médicos.

É claro que a cesariana foi uma impor-
tante conquista cientifica que pode salvar 
vidas. No entanto, quando realizada sem 
uma justificativa, pode agregar riscos des-
necessários. A dica para gestantes é que 
busquem se informar. Para nossos gover-
nantes, o melhor é investir em um pré-natal 
bem feito - indispensável para que médicos 
e mães saibam das exatas condições da 
gestação e assim possam realizar um parto 
tranquilo.

NOSSA SAÚDE

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Presidente: José Henrique Ramos da Silva; 1.º Vice-presidente: Luís Antônio Ramalhoto; 
2.º Vice-presidente: Eliane Mariath Dantas e 3.º Vice-presidente: Fernando Oliveira da Silva

Assessor da Presidência: José Mendes Chança
1.ª Diretora de Secretaria: Flávia Mariath dos Santos; 2.ª Diretora de Secretaria: Ana 

Lúcia Souza; 1.º Diretor Tesoureiro: Alzir Araújo de Souza; 2.º Diretor Tesoureiro: Arnaldo 
de Sousa Fernandes; Diretor Jurídico: Denis Antônio Carrega Dias; 1.º Diretor Procurador: Sér-
gio Gonçalves Trindade; 2.º Diretor Procurador: Luiz Martins; 1.ª Diretora Social: Naumara 
Coelho de Souza Silva; 2.º Diretor Social: Rogério Costa Rebelo; 1.ª Diretora Artística: 
Vanessa Trindade da Silva; 2.ª Diretora Artística: Rosângela Castelo; 1.ª Diretora Cultural: 
Maria Luiza Dionizio; 2.º Diretor Cultural: Aurélio Oliosi; 1.ª Diretor de Divulg./Rel. Exter-
nas: Manuel Rui Taveira; 2.ª Diretora Divulg./Rel. Externas: Verônica Trindade Silva; 1.º 
Diretor Esporte: Fernando de Jesus Ferreira; 2.º Diretor Esporte: José Roberto Vieira; 1.ª 
Diretora Bibliotecária: Ângela Feingold e 2.ª Diretora Bibliotecária: Sônia C. Castanheira

Pose da nova 
diretoria da 

Casa das 
Beiras com 

o Presidente 
José Henrique 
e Luís Rama-

lhoto, reeleitos, 
companheiros 

de diretoria, co-
missão fiscal e 
seus suplentes

ApresentAção dA diretoriA dA
CAsA dAs BeirAs pArA MAis UM MAndAto
No último dia 30 de 

março foi a Sessão 
Ordinária para eleição 
do Presidente José 
Henrique, o vice Luís 
Ramalhoto e demais 
membros da direto-
ria Beirã. Uma pose 
simples, mas, com 
certeza da realização 
de mais uma grande 
administração, marca 
registrada da atual di-
retoria Beirã.

O Presidente ree-
leito beirão, José 
Henrique com 
seu Presidente do 
Conselho, José 
Henriques, quan-
do cumprimentava 
os amigos da 
Casa do Minho, o 
Presidente Agos-
tinho dos Santos, 
o diretor social J. 
Maciel, esposa 
Marisa Canabarro, 
Felipe Mendes – 
Jornal Portugal 
em Foco e Maria 
Elena Ramalhoto

noVA diretoriA dAs CAsA dAs BeirAs
BiÊnio 2016-2018


