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Instante do “Parabéns a Você” comemorativo aos 25 
anos da fundação da Associação dos Poveiros de São 
Paulo com presença de ilustres personalidades. Veja esta 
completa reportagem e ainda, a coluna Mundos ao Mundo 
do jornalista Albino Castro, a programação das comemo-
rações do 22 de Abril, os Agitos Paulistas do Armando Tor-
rão e outros assuntos de interesse. Confira.

CADERNO DE SÃO PAULO
Bodas de Prata

Da Associação dos Poveiros

Operação Gigantesca
da PJ com 15 Detidos

Corrupção ativa e passi-
va em ato ilícito, recebimen-
to indevido de vantagem e 
falsidade informática são 
os crimes na Operação “Tax 
Free” onde foram detidas 15 
pessoas, incluindo funcioná-
rios do Fisco.                                                  

No âmbito da operação, 
foram realizadas 120 bus-
cas na região de Lisboa, 
tendentes “à consolidação 
dos elementos probatórios” 
relativos aos detidos, entre 
as quais se encontram fun-
cionários, advogados, em-
presários e técnicos oficiais. 
Segundo a PJ, a operação 
resultou de uma “complexa 
e sigilosa investigação” da 
Unidade Nacional de Com-
bate à Corrupção daque-
la polícia, em colaboração 
com a Autoridade Tributária, 
e mobilizou mais de 200 ele-
mentos da Polícia Judiciária.

A Procuradoria-Geral 
da República precisou, que 
entre os suspeitos estão 
técnicos de administração 
tributária, inspetores tributá-
rios, chefes de finanças, um 
diretor de serviços da Auto-
ridade Tributária, um dire-

tor de finanças adjunto, um 
membro do Centro de Es-
tudos Fiscais e Aduaneiros, 
advogados, técnicos oficiais 
de contas e empresários.                                                                                                                                    
“Em causa estão alegadas 
ligações que terão sido esta-
belecidas entre alguns sus-

FestA Do 13.º Aniversário
DA CAsA Do BenFiCA rJ

peitos, funcionários da Auto-
ridade Tributária, e técnicos 
oficiais de contas, advoga-
dos, empresários, outros 
prestadores de serviços na 
área tributária e contribuintes 
que se mostrassem dispos-
tos a pagar quantias monetá-
rias ou outros proventos para 
que lhes fosse fornecida in-
formação fiscal, bancária ou 
patrimonial de terceiros e 
consultoria fiscal”.

A investigação foi dirigida 
pela 9.ª Seção do Depar-
tamento de Investigação e 
Ação Penal, em articulação 
com a Unidade Nacional 
de Combate à Corrupção 
da Polícia Judiciária e pela 
Autoridade Tributária, tendo 
nas diligências participado 
6 magistrados do Ministério 
Público, 4 magistrados judi-
ciais e mais de 200 elemen-
tos da Polícia Judiciária.

O PSD vai requerer es-
clarecimentos do ministro 
da Defesa no parlamento 
sobre a demissão do chefe 
do Estado-Maior do Exérci-
to, Carlos Jerónimo, consi-
derando que declarações 
públicas de Azeredo Lopes 
podem ter precipitado a 
decisão do general.

O coordenador dos de-
putados do PSD na comis-
são parlamentar de Defesa 

Nacional, Pedro Roque, 
disse que pretende escla-
recer as circunstâncias que 
motivaram o pedido de de-
missão do general Carlos 
Jerónimo, afirmando que 
ele surgiu na sequência de 
“declarações públicas im-
prudentes” do ministro da 
Defesa Nacional, Azeredo 
Lopes, que “terão de algu-
ma maneira precipitado” o 
pedido de demissão.

“Declarações Imprudentes” do 
Ministro Colocam em Causa 
“Coesão Interna” do Exército

“Não tenho a chave da 
fronteira da Alemanha. Só 
tenho a chave da fronteira 
portuguesa”, disse Antó-
nio Costa, em sua visita, a 
uma senhora síria, com uma 
criança de três anos ao colo. 
Eleonas é um campo de re-
fugiados a cinco quilômetros 
da capital grega e que tem 
atualmente cerca de 1500 
pessoas, sobretudo de na-
cionalidades síria e afegã, e 
que é considerado o melhor 
do país em termos de con-
dições logísticas, principal-
mente no campo da saúde e 
as condições de habitação.

Na vista ao campo, o 
primeiro-ministro português 
ouviu insistentes pedidos de 

ajuda para que as frontei-
ras europeias sejam aber-
tas rapidamente e para que 
a União Europeia permita o 
acesso à Alemanha.

Perante estes pedidos, 
António Costa procurou an-
tes salientar a disponibilida-
de de acolhimento de Portu-
gal. Só que também alguns 
dos que o ouviram, sobretu-
do afegãos, pouco ou nada 
sabiam sobre o país “vizinho 
da Espanha”. 

“É natural que pessoas 
que fizeram já milhares de 
quilómetros, com um sonho 
de realizarem a sua vida num 
país que têm como referên-
cia de prosperidade e de fu-
turo, apresentem alguma di-

Costa Diz que não Tem a Chave da Fronteira da Alemanha

Diversas sociedades do 
Grupo Espírito Santo, a Fun-
dação Ilídio Pinho, a Bial e 
a Sociedade de Advogados 
Abreu foram contemplados, 
nos últimos anos, com be-
nefícios fiscais em Portugal, 
os quatro alvos portugueses 
que aparecem nos “Papéis 
do Panamá” tiveram be-
nefícios fiscais na ordem 
dos 42 milhões de euros.                                                               
Os nomes constam de uma 
lista publicada pela Autori-
dade Tributária e Aduaneira 
sobre as empresas que be-
neficiaram de apoios fiscais 
por parte do Estado. Só a 
várias empresas do antigo 

Portugueses Receberam 
42 Milhões em

Benefícios Fiscais

Um domingo especial para a família benfiquista, a Casa 
das Beiras foi o palco do 13.º aniversário de fundação 

da Casa do Benfica RJ. Na foto podemos ver os ex-presi-
dentes, Augusto José, Rogério Rebelo, Vanda Rocha, José 
Queiroga e Eduardo Rocha. Detalhes na pág. 2

ficuldade em reorientar o seu 
trajeto. O que podemos fazer 
não é proibir ninguém de ir 
para outro país, mas comuni-
car que estamos disponíveis, 

que temos interesse e é com 
muito gosto que recebere-
mos pessoas que pretendam 
viver em Portugal “, disse o 
primeiro-ministro.

Grupo Espírito Santo, foram 
concedidos 39,6 milhões 
de euros em apoios fiscais. 
Já a Fundação Ilídio Pinho 
recebeu 1,2 milhões, en-
quanto à Bial foi concedido 
um apoio de 1,2 milhões. A 
Abreu Advogados recebeu 
232 mil euros.

O FMI cortou as previ-
sões de crescimento econó-
mico de Portugal e continua 
a ser mais pessimista do 
que o Governo, antecipan-
do que o PIB aumente 1,4% 
em 2016 e que o ritmo de 
crescimento desacelere até 
2021. No ‘World Economic 
Outlook’,  divulgado, o Fun-
do Monetário Internacional 
, atualiza as suas projeções 
econômicas globais até 2021 
e, em relação a Portugal, as 

estimativas da instituição li-
derada por Christine Lagar-
de são agora mais pessimis-
tas do que eram em outubro, 
quando foram conhecidas as 
anteriores projeções. Para 
2016, o FMI espera que o 
PIB de Portugal cresça 1,4%, 
uma projeção que é mais 
conservadora do que a apre-
sentada pelo Governo que, 
em janeiro, disse esperar 
que a economia portuguesa 
cresça 1,8% este ano.

FMI Corta Previsões
de Crescimento em 2016 

Durante o evento, o diretor-executivo, Marcelo Guima-
rães Lopes, diretor financeiro, diretora jurídica, Dra. 

Viviane Carvalho, 2.º vice-presidente, Sidney de Araújo, 
Marcus Vinícius, Hespanhol, Conselheiro, Gilson Bran-
dão Assis, vice-presidente, Viviane Leite e a Conselheira 
Sheila Gusmão. Detalhes pág. 8

CostelADA GAúChA

vilA DA FeirA e seu Convívio

show De FolClore nos Açores

Mais um domingo alegre e feliz na Casa da Vila da Feira. 
Na foto, os famosos dançarinos, ao som do Conjunto 

Som e Vozes. Detalhes na pág. 17

Um domingo típico açoriano com muita descontração e folclo-
re com o Grupo Padre Tomás Borba. Detalhes na pág. 16

FunDAção DA ArCo
AssoCiAção Dos rePresentAntes ComerCiAis rJ

A Casa do Minho realizou, no domingo, mais uma sen-
sacional Costelada Gaúcha. Em destaque o diretor 

minhoto J. Maciel e sua brilhante equipe de trabalho. De-
talhes na pág. 17

CASA DAS BEIRAS
ABRIL – 22 – SExtA-fEIRA – 18 hS 

DIA DA ComunIDADE 
LuSo-BRASILEIRA. tRAjE: pASSEIo.
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Momento 
mágico, no 
salão da Casa 
das Beiras, 
quando dava  
entrada no 
salão, a ban-
deira da Casa 
do Benfica-RJ, 
conduzida 
pela senhora 
Maria Antônia 
Ribeiro

A primeira-dama 
da Casa das 
Beiras quando ho-
menageava, com 
flores, a primeira-
dama da Casa do 
Benfica, Sra. An-
dreia, também na 
foto, as senhoras 
Antonia Ribeiro,-
Vanda Rocha,pre-
sidente Augusto 
José,Antonio de 
Almeida Lopes

Bela imagem com a diretoria benfiquista, diante do bolo festivo, do 13.º aniversário da Casa do Benfica
-RJ, ao som dos parabéns com a Banda T.B. Show

Os aniver-
sariantes 

junto 
ao bolo 

festivo, no 
tradicional 
parabéns 
pra você

No passado dia 10 de 
abril, a diretoria da Casa 
do Benfica realizou a 
festa do 13.º aniversá-
rio de fundação na Casa 
das Beiras. Salão cheio, 
onde a família benfiquista 
se confraternizou. Muita 
música, concertinas por-
tuguesas com João Pa-
rente e o Guto no cava-
quinho. Teve show com 
o cantor Mário Simões, 
para abrilhantar, ain-

A atração musical da festa de aniversário de 13 anos da Casa do 
Benfica foi o cantor romântico Mario Simões que agitou à tarde com 
belíssimas canções

Mesa da diretoria 
Beirã, o Presiden-
te José Henrique, 

o Presidente do 
Conselho, José 

Henriques, Felipe 
Mendes, do Jornal 
Portugal em Foco, 

Sr. Júlio Robalo, 
esposa D. Ilda, D. 
Helenice, D. Lour-
des Ramalhoto e 
demais senhoras

Momento de extase a Bandeira da Casa do Benfica, sendo desfla-
dada pela senhora, Maria Antonia Ribeiro e o diretor José Queiroga

Prestigiando 
o aniversário 

benfiquista, 
vemos Tânia 
(Consulado), 

Eva, Daia-
na, o cantor 

romântico 
Mario Simões, 
Pedro Santos, 

o Provedor 
Queiroga, 

Marlene Fia-
lho e o Ricar-

do Oliveira

Outra mesa de destaque, da festa do 13.º aniversário da Casa do 
Benfica, o empresário, Antônio Ribeiro e esposa, Maria Antônia Ri-
beiro, Maria do Céu e o Alberto e uma amiga

Grande amigos, marcando presença na festa da Casa do Benfica, 
os casais: D. Olinda, esposo Luís Albuquerque, D. Eneida, Francisco 
Torrão e demais amigos

da mais a festa e como 
sempre, agitando o salão 
com suas lindas canções 
e o público com seu novo 
CD “Lembranças de um 
Imigrante”.

Um farto e delicioso 
buffet com churrasco, 
sardinha portuguesa, ar-
roz de bacalhau, saladas 
diversas, banana assada 
com canela e bagaceira 
com mel.

Os aniversariantes do 

mês receberam lembran-
ças da Casa e cantou os 
parabéns, cortando-se o 
bolo festivo para regis-
trar a data, não faltando 
o bingo e leilão. Na opor-
tunidade, o Presidente 
Augusto José agrade-
ceu a todos os presentes 
pela presença do público 
que sempre prestigia as 
festas da Casa do Benfi-
ca e também a todos os 
diretores e amigos das 

Casas Regionais co-ir-
mãs por receberem as 
festas da Casa do Benfi-
ca e a toda sua diretoria 
que o acompanhou nes-
tes anos de sua gestão e, 
neste momento, na des-
pedida desta administra-
ção, onde todos saem de 
cabeça erguida por terem 
realizado uma belíssima 
gestão. Para terminar, 
cantou-se o Hino do Ben-
fica.

De conformidade com o Capítulo III, artigo 35 alínea “E” e na forma dos artigos 
“34” e “61” do Estatuto Social, convoco todos os membros fundadores e sócios, 
quites com suas obrigações estatutárias, a reunirem-se em Assembléia Geral Or-
dinária” que se realizará no dia 26 de Abril de 2016 terça-feira, à Rua São Francis-
co Xavier, 363 – Maracanã às 19:00 horas em primeira convocação, com metade 
mais um do total dos seus membros ou meia hora após as 19:30 horas em 2.ª 
convocação com o número registrado no livro de presença, para ao abrigo das 
disposições estatutárias em vigor, deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”:

a) Aprovação das contas do biênio 2014 a 2016
b) Votar os membros dos Poderes Constituídos, Assembléia Geral, Conselho 
Fiscal e Direção Administrativa com mandato de duração de dois anos a saber 
= 2016 a 2018.
Sem mais para o momento,

Rio de Janeiro, 11 de Abril de 2016
Antônio Lopes de Loureiro

Presidente da Assembléia Geral – biênio 2014-2016

CASA DO BENFICA DO RIO DE JANEIRO
CONVOCATÓRIA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

13.º Aniversário da Casa do Benfica-RJ
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PÊNDULO Gonçalo Ramires

Notas.. ...e mais

Para melhor atender aos 
nossos utentes, o Consula-
do  informar que os novos 
agendamentos para serviços 
pagos, no setor do Registro 
Civil,  realizados a partir do 
dia 09 de abril de 2016 es-
tarão sujeitos a pagamento 
prévio do valor total do ser-
viço pretendido (e não mais 
somente do valor parcial de 
80 Reais), tal como ocorre já 
noutros serviços prestados 
neste posto consular.

 O pagamento deverá ser 
feito através de emissão de 
boleto bancário, após a sele-
ção do serviço efetivamente 
pretendido no setor do Re-
gistro Civil, através dos “Ser-
viço ONLINE”. No prazo de 
3 dias úteis após a data do 
pagamento do boleto bancá-
rio emitido, o sistema libera a 
agenda do respetivo serviço 
para que possa agendar dia 
e horário da sua conveniên-

cia para comparecer ao Con-
sulado.

 ateNÇÃo
Caso tenha já efetuado o 

seu agendamento em data 
anterior a 9 de abril, o mesmo 
permanece válido, sendo o 
valor total devido pelo serviço 
complementado posteriormen-
te no dia já agendado para 
comparecer ao Consulado.

Caso tenha realizado ca-
dastro, e efetuado o paga-
mento do valor mínimo de  
R$ 80,00, sem que tenha 
feito o agendamento, poderá 
realizar o agendamento nor-
malmente, e no dia agenda-
do  receberá um boleto ban-
cário para complementar  no 
valor  do serviço pretendido.

Caso tenha realizado 
cadastro e não tenha ainda 
efetuado o pagamento nem 
o agendamento do serviço 
pretendido, em data anterior 
a 9 de abril, será necessária 

a realização de um novo ca-
dastro para dar sequência na 
emissão do boleto e poste-
rior pagamento.

Para o esclarecimento 
prévio de alguma questão 
específica acerca da docu-
mentação necessária, ou 
para agendar o cumprimento 
de alguma diligência gratui-
ta exigida no âmbito de um 
processo já em curso junto 
de uma Conservatória em 
Portugal, deverá enviar um 
e-mail para riojaneiro@mne.
pt  e aguardar a respectiva 
resposta, antes de compare-
cer ao Consulado.

Recordamos que, tal 
como informado já no site 
na opção “Como funciona o 
Consulado” após o início do 
processo, determinado pelo 
pagamento do respectivo 
boleto bancário, não haverá, 
em regra, lugar ao reembolso 
de qualquer quantia, seja por 

desistência do(a) requeren-
te, seja por qualquer possí-
vel indeferimento do mesmo, 
uma vez que os emolumen-
tos consulares se referem a 
custos inerentes a procedi-
mentos administrativos, pelo 
que se recomenda o prévio 
esclarecimento de todas as 
dúvidas por e-mail antes de 
efetuar o pagamento mínimo 
parcial e agendar a data para 
comparecer ao Consulado.

Para mais informações, 
favor consultar a opção Ser-
viços Consulares / Regis-
to Civil ou enviar um e-mail 
para: riojaneiro@mne.pt

Contamos com a sua co-
laboração para a melhoria 
contínua dos serviços presta-
dos por este Posto Consular 
à grande comunidade portu-
guesa e luso-descendente 
na nossa área de jurisdição.

Consulado-Geral de Por-
tugal no Rio de Janeiro

Visita do Secretário de Estado das Comunidades 
Portuguesas, José Luís Carneiro

A visita às obras das no-
vas instalações do Consu-
lado-geral do Rio de Janei-
ro, um investimento de 2,5 
milhões de euros, é um dos 
pontos altos da deslocação 
que o Secretário de Esta-
do das Comunidades Por-
tuguesas,  ao Brasil. José 
Luís Carneiro vai inteirar-se 
do projeto que prevê a im-
plantação de um edifício, no 
terreno do Palácio de S. Cle-
mente, obra que deverá ficar 
concluída até ao final do ano.

Iniciou por  São Paulo , 
esteve no Museu da Língua 
Portuguesa, no centro, que 
sofreu um grave incêndio 
no final do ano passado. 
Durante 7 dias, o Secretário 
de Estado vai encontrar-se 
com representantes das co-
munidades, grupos de emi-
grantes luso-descendentes, 
associações de referência, 
fará visitas aos consulados 
e terá reuniões com autori-
dades políticas locais. Nesta 
visita, a primeira que faz ao 
Brasil, o Secretário de Es-
tado vai dar especial aten-
ção às questões sociais e 
aos problemas que afetam 
a comunidade portuguesa. 
O ASIC-CP (Apoio Social 
a Idosos Carenciados das 

Comunidades Portuguesas), 
subsídio que se destina a 
garantir condições mínimas 
de subsistência, a maiores 
de 65 anos, tem no Brasil 
o maior volume de solicita-
ções. O número atual de ins-
crições consulares de nacio-
nais portugueses no Brasil é 
de 772.602, dos quais mais 
de metade são nascidos em 
Portugal e 60% tem mais de 
64 anos. Todavia, continu-
am a fixar-se no país, jovens 
qualificados, quadros de em-
presas, advogados, enge-
nheiros, arquitetos, médicos, 
entre outros profissionais. 
Verifica-se, também, uma in-
versão parcial dos fluxos mi-
gratórios, contudo mantém-
se estável a contratação de 
altos quadros portugueses.

Em termos econômico-co-
merciais, o Brasil foi sempre 
e continua a ser o mercado 
mais relevante para Portugal, 
no contexto da América Lati-
na, representando cerca de 
60% dos fluxos comerciais 
com a região e quase 90% do 
Investimento Direto Estran-
geiro e Investimento Direto 
Português no Exterior. Com 
a presença de mais de 500 
empresas portuguesas com 
investimento direto.

Em S.Paulo esteve com 
o Governador, Geraldo Al-
ckmin e almoçou com Presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo, Fernando 
Capez, foi também a Santos 
para a inauguração do Busto 
de homenagem a José Au-
gusto Martins Ogando dos 
Santos, voltou a S. Paulo 
para um encontro com Pre-
feito de São Paulo, Fernando 
Haddad, almoçou na Casa 
de Portugal, em São Paulo e 
também esteve na  Câmara 
de Comércio. 

Em  Belo Horizonte , es-
teve na  Casa de Portugal do 
Centro da Comunidade Luso
-Brasileira com o prefeito  de 

Belo Horizonte e com o  Go-
vernador de Minas Gerais, e 
também  no Consulado de 
Portugal e  no  Centro da Co-
munidade Luso-Brasileira 

Amanhã, estará no Rio 
de Janeiro para conhecer as 
obras da nova Chancelaria 
do Consulado-Geral,  irá ao  
Real Gabinete Português de 
Leitura. Terá encontros com 
imprensa, no Palácio São 
Clemente. No sábado, vai 
conhecer o Lar D. Pedro V, 
almoçar no Arouca Barra 
Clube No domingo, terá um 
almoço com a Comunidade 
Luso-Brasileira, na Casa de 
Trás os Montes, encerrando 
sua visita ao Brasil .

alterações no atendimento no setor do Registo Civil

Durão Barroso: “algo deve ser feito” para resol-
ver situação da banca
O ex-presidente da Comissão Europeia, Durão Barro-
so, recusou, comentar a criação de um veículo para ati-
vos tóxicos da banca, mas defendeu que “algo deve ser 
feito em Portugal para resolver a questão dos bancos”.                                                                                           
“Não conheço essa proposta [do primeiro-ministro António 
Costa], não posso, pois, comentá-la. O que posso dizer é que 
algo deve ser feito em Portugal para resolver a questão dos 
bancos”, disse José Manuel Durão Barroso à imprensa, à mar-
gem de uma conferência em Lisboa. 
 
Nove empresas portuguesas em  singapura
Depois dos “resultados bastante positivos” conseguidos nas 
duas edições anteriores, a Associação Empresarial de Portugal 
decidiu organizar a terceira participação na Food&HotelAsia, a 
maior feira de alimentação do Sudeste Asiático. A representa-
ção nacional na edição deste ano da Food&HotelAsia integra 9 
empresas de produtos alimentares e equipamentos e utensílios 
para hotelaria e restauração, fabricantes de equipamentos de 
refrigeração (Frigocon e Mercatus) e para padaria e pastela-
ria (Ferneto), de máquinas de café (RST), de fogões (António 
Meireles), de cutelaria (Icel), de azeitonas, azeite e temperos 
culinários (Maçarico), de bolachas, amêndoas de chocolate e 
rebuçados (Vieira de Castro) e de barras de cereais (Nutre).  “A 
oferta portuguesa está bem cotada internacionalmente e tem 
surpreendido pela inovação e pelos produtos diferenciadores. 

Inflação em Portugal com maior crescimento em 
mais de um ano
A evolução mensal dos preços em Portugal registou em Março 
a maior apreciação em mais de um ano, ao avançar 1,94% em 
relação a Fevereiro, anunciou o INE. Esta é também a primeira 

variação mensal positiva desde Outubro do ano passado. Os 
preços do vestuário e do calçado foram os que mais contribuí-
ram para os ganhos de preços (ao dispararem 27,6%), enquan-
to em sentido oposto os bens associados ao lazer apresenta-
ram a pressão negativa mais acentuada (-0,6% em relação a 
Fevereiro).

Preço das casas em Portugal com sexto maior 
aumento da Zona euro
O aumento dos preços das casas em Portugal no quarto tri-
mestre foi o sexto maior entre todos os países da Zona Euro. 
Como já revelado o INE, os preços em Portugal aumentaram 
5% no quarto trimestre, em comparação com o período ho-
mólogo. Na Zona do euro, um  aumento médio de 2,9% e de 
3,8% na União Europeia. Apenas 5 países registaram aumen-
tos superiores a Portugal: Alemanha (6,1%), Estónia (5,1%), 
Irlanda (6,6%), Letónia e Áustria (6,4%). Quanto às vendas 
de casas, no ano passado, registaram-se 107.302 transações, 
mais 27,4% do que em 2014. Este valor representa um máxi-
mo de 2010.

Morais Sarmento pede ao PSD para não recusar 
“à partida” o banco mau
Morais Sarmento pediu ao seu partido para não recu-
sar imediatamente a proposta de criação de um veícu-
lo financeiro para o crédito malparado da banca nacio-
nal. O ex-ministro do PSD disse, no programa na Rádio 
Renascença, que a ideia pode ser boa, caso sejam ultrapas-
sadas as dificuldades técnicas para a sua implementação.                                                                                                                             
“Não faria nenhum sentido que o PSD ou o CDS recusassem, à 
partida, uma solução deste tipo antes de conhecerem os seus 
detalhes técnicos. Apenas no plano técnico é que ela pode ser 
criticável. 

miNistRo Da CULtURa
O Emb. Luiz Felipe castro Mendes foi nomeado Minis-

tro da Cultura e deve tomar posse na 5ª feira. Substitui no 
cargo João Soares que andou a fazer declarações infeli-
zes no “Facebook” contra dois intelectuais (ameaçou-os 
com duas bofetadas), como se fosse o “rei da cocada 
preta”.

O Emb. Castro Mendes foi Cônsul-Geral de Portugal 
no Rio de Janeiro há alguns anos e teve no exercício do 
cargo uma atuação brilhante, não só no exercício impe-
cável do múnus consular, como também no convívio com 
a comunidade portuguesa e com um grande número de 
intelectuais brasileiros. Castro Mendes é um poeta exce-
lente, com vários livros publicados e depois de ter exerci-
do o cargo de Embaixador em diversos países, era agora 
o representante de Portugal no Conselho da Europa.

Fazemos votos para que tenha grande êxito no exer-
cício das novas funções na pasta da Cultura.

O novo Secretário de Estado da Cultura vai ser Miguel 
Honrado, que é presidente do Conselho de Administra-
ção do Teatro Nacional D. Maria II.

seCRetÁRio Das ComUNiDaDes
Depois de visitar São Paulo, estará no Rio de Janeiro, 

nos próximos dias, em visita oficial, o novo Secretário de 
Estados das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luis Car-
neiro. Entre outros compromissos, Sua Excelência visitará 
o Real Gabinete e o Lar D. Pedro V e no domingo almoçará 
na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na sexta-feira, o 
Secretário das Comunidades e o Cônsul-Geral reuniram no 
Palácio São Clemente diversas personalidades da Comuni-
dade para um almoço de trabalho.

DESPORTIVAS
O nosso “Vasco da Gama” ficou apurado para a fase se-

guinte do campeonato carioca. Já o “Porto” sofreu novo de-
saire e desta vez perdeu para o “Paços de Ferreira”. Uma 
tristeza – e uma preocupação a mais para o Presidente Pin-
to da Costa, como diz o Dr. Albano da Rocha Ferreira. O 
“Benfica” ganhou da “Acadêmica de Coimbra” e continua na 
liderança do campeonato. O “Sporting” também venceu o 
“Marítimo”.

PERDAS
A comunidade perdeu duas personalidade conhecidas: 

o Sr. Francisco Bernardino Martins, que serviu várias asso-
ciações e irmandades e o Américo Campos de Sousa – o 
“Camarão”, que foi criador e ensaiador do Rancho Folclórico 
Verde Gaio e dirigiu, noutros tempos, o jornal “Mundo Portu-
guês” até o seu encerramento.

IMÓVEIS EM PORTUGAL
Representantes de uma agencia de promoção econômi-

ca da Câmara de Lisboa estão a visitar varias cidades bra-
sileiras para oferecer oportunidades e mostrar os incentivos 
que a capital portuguesa está a oferecer a investidores es-
trangeiros. O setor imobiliário é um dos mais visados.

 
CoNseLHo De estaDo

O Presidente Pedro Rebelo de Sousa já deu posse a 
novos integrantes do Conselho de Estado. Além de Cava-
co Silva, foram empossados o ex-dirigente do CDS, Antonio 
Lobo Xavier; o antigo Primeiro-Ministro, Antonio Guterres; 
o ensaísta Eduardo Lourenço; o antigo Presidente do PSD, 
Luis Marques Mendes e a Presidente da Fundação Champa-
limaud, Dra. Maria Leonor Beleza.

eLoGios
Os partidos de esquerda – e alguns membros do atual go-

verno – não gostaram das declarações que o Sr. Mário Dra-
ghi, do Banco Central Europeu, fez durante sua recente visita 
a Lisboa, quando participou, como convidado, da reunião do 
Conselho de Estado. O líder europeu elogiou as medidas to-
madas por Passos Coelho, quando era Primeiro-Ministro, na 
área econômica e financeira – e com o elogio desapontou os 
que pensavam que Draghi iria criticar a política do governo 
anterior.

BaNCos
Várias mudanças estão a ocorrer no quadro financeiro 

português. É no “BANIF”, no “BPI”, no “Nosso Banco”, com 
Isabel dos Santos, com os espanhóis, etc. – enfim, vamos 
aguardar para ver se o sistema sai fortalecido, depois de tan-
tos anos de desaires e de turbulência.

CRises
As conseqüências da crise econômica e financeira que 

mobiliza os responsáveis políticos, os empresários, os tra-
balhadores e as instituições em geral são muitas e afetam 
negativamente, como é inevitável, o comércio e os investi-
mentos com outros países. Tudo fica paralisado à espera 
que se resolvam os impasses e se atenuem os confrontos 
partidários – e que o governo, este ou outro que o substi-
tua, consiga reencontrar condições para o país ultrapassar 
as dificuldades e os impasses que o atingiram em cheio nos 
últimos tempos.

Mas, enquanto isso, precisamos ter esperança de que 
o Brasil sairá desta... Mesmo com muitos sacrifícios e mui-
ta coragem dos brasileiros que lutam pelos valores e prin-
cípios que estão na base da nacionalidade e da grandeza 
do País.

TV
A SIC ao anunciar a nomeação do novo Ministro da Cultu-

ra, Emb. Castro Mendes, enriqueceu a reportagem com ima-
gens da biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura. 
Bem apropriado ao conteúdo.

FeCHo
Nós envelhecemos mas os sonhos não morrem. São ou-

tros sonhos mas nós também não somos mais os mesmos.
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Em Alijó a Universidade Sênior arrancou na segunda-fei-
ra  passada e vai agora passar por um período experimental 
até ao final do ano letivo.

As aulas da Universidade Sênior de Alijó começaram na 
passada segunda-feira, dia 4 de abril. Trata-se de um perío-
do experimental que se vai prolongar até ao final do ano le-
tivo e que funcionará como ano zero para os novos alunos.

Se tudo correr conforme esperado, a iniciativa será pro-
longada no tempo e os idosos terão as aulas e atividades de 
ensino ao longo dos próximos anos. Pela forma como os ci-
dadãos da terceira idade de Alijó responderam ao apelo do 
conhecimento, a iniciativa dispõe, agora, de todos os meios 
para continuar a ser um sucesso.

As aulas que têm lugar diariamente na biblioteca muni-
cipal de Alijó contam com o apoio de professores que se 

Universidade Sênior 
de Alijó à Experiência

A menos de cinco meses de Agosto, data previamente 
anunciada para a realização do Festival de Vilar de Mouros, 
a ansiedade apoderou-se da imprensa durante toda a última 
semana, gerando-se uma série de informações desencon-
tradas, perante a ausência de novidades sobre o evento.

A Câmara de Caminha e a Junta de Freguesia de Vilar 
de Mouros reservam-se prestar declarações para momento 
posterior, sobre o que de concreto vai suceder em Agosto.

A notícia posta a circular de que o evento iria coincidir com 
o de Paredes de Coura, por tão ridícula que era, cedo caiu 
no esquecimento.

Contudo, estão por certificar as datas exatas do fim-de-
semana em que Vilar de Mouros decorrerá (se vier a ser 
confirmado), se efetivamente foi estabelecido um novo pro-
tocolo “na semana passada” e com quem, quais os patro-

VilAr dE MoUroS 

Festival Causa reboliço na imprensa

A cidade de Differdange, no Luxemburgo, fez-se represen-
tar em Chaves com uma comitiva de 50 pessoas, no passado 
dia 04 de abril (segunda-feira).

A comitiva foi recebida no Salão Nobre da Câmara Munici-
pal, pelo Presidente do Município, António Cabeleira, pelo Vice
-Presidente, Carlos Penas, pelo Vereador da área de Turismo, 
João Neves, e pelo Vereador Francisco Melo. As boas-vindas 
ficaram a cargo do autarca flaviense, que salientou as boas 

ChAVES

MACEdo dE CAVAlEiroS

Comitiva do luxemburgo Visita Cidade Flaviense

O edil macedense as-
segurou nas Jornadas de 
Terapias Integrativas que 
a iniciativa podia ser “um 
momento de viragem e es-
perança relativamente ao 
futuro do Instituto Piaget em 
Macedo de Cavaleiros”. 

A Câmara Municipal de 
Macedo de Cavaleiros as-
sumiu a aposta em desen-
volver parcerias de coope-
ração com o Instituto Piaget 
e outras entidades “perfeita-
mente identificadas e recep-
tivas a desenvolver pós-gra-
duações e mestrados”. 

Na abertura das Jorna-
das de Terapias Integrati-
vas, que resultou de uma 
parceria entre o Instituto Pia-
get e o Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS) da Universidade do 
Porto, marcaram presença 
o presidente do Conselho 
Diretivo do Instituto Piaget, 
António Oliveira Cruz, e o 
diretor dos Cursos de Medi-
cina Tradicional Chinesa do 
ICBAS, Jorge Machado.

Na iniciativa, que abor-

Autarquia de Macedo Parceira do Piaget

dou a Medicina Tradicional 
Chinesa, o autarca mace-
dense defendeu que a rea-
lização das jornadas pode-
riam apresentar-se “como 
um momento de viragem e 
esperança relativamente ao 
futuro do Instituto Piaget em 
Macedo de Cavaleiros”.

Para Duarte Moreno, a 
diminuição do impacto eco-
nômico do ensino superior  

representou uma “mudança 
difícil, mas, entretanto a ci-
dade adaptou-se, e apren-
deu a viver sem contar com 
o Instituto Piaget”. O edil 
destacou como fatores de-
cisivos para esta diminui-
ção do impacto: “mais do 
que a crise econômica, o 
alargamento das vagas de 
entrada e as médias mais 
baixas nas instituições de 

ensino superior público, e 
também, não menos im-
portante, a oferta educati-
va, a partir de determinado 
momento deixou de ser 
atrativa do ponto de vista 
da empregabilidade”. 

Reconhecendo o “papel 
ativo que o Instituto Piaget 
desempenhou e, em parti-
cular, o do seu responsável 
máximo”, para o autarca “o 
grande investimento feito 
nas instalações só faz sen-
tido, daqui para frente, se 
for mantida uma exploração 
socioeducativa associada à 
doação dos terrenos pela 
autarquia ao Instituto no iní-
cio da década de 90”. “Não 
enjeitamos a possibilidade 
de fazer regressar o ensi-
no superior a Macedo de 
Cavaleiros. Temos explora-
do essas potencialidades, 
mantemos a abertura de 
instituições de referência 
em alargar a oferta educa-
tiva a esta cidade, fazendo 
uso e rentabilizando as ins-
talações existentes”, subli-
nhou Duarte Moreno.

voluntariaram para, a título gratuito, ministrarem as aulas 
aos cidadãos de direito que buscam novas experiências de 
aprendizagem e, sobretudo, o convívio tão salutar seja qual 
for à idade.

Até porque, aprender não tem tempo e o tempo só serve 
para aprender.

relações existentes entre as duas cidades e aproveitou para 
dar a conhecer um pouco sobre a história da cidade flaviense.

Após a recepção oficial e troca de lembranças, seguiu-se 
uma reunião de trabalho para estabelecimento de atividades 
de intercâmbio entre as duas cidades irmãs. Posteriormente, 
decorreu um passeio cultural pelo Centro Histórico da cidade, 
visita ao Museu da Região Flaviense, ao futuro Museu das Ter-
mas Romanas, margens do rio Tâmega e Termas de Chaves, 
onde puderam degustar as afamadas águas de Flávio.

A visita da comitiva luxemburguesa ocorreu no âmbito da 
parceria de geminação estabelecida, desde 2003, entre Cha-
ves e Differdange, cidade onde vive um grande número de 
portugueses originários da região flaviense, tornando-se, por 
esse fato, essencial o estreitar de laços entre as duas comu-
nidades, de modo a avivar as raízes flavienses, o intercâmbio 
cultural, a partilha de vivências e o convívio social.

Nos cinco dias de visita ao nosso país, para além de Cha-
ves, a comitiva de Differdange também visitou outras cidades, 
como Porto, Vila Nova de Gaia, Mira e Braga.

Recorde-se que em setembro passado, no âmbito dos in-
tercâmbios culturais entre as duas cidades, Chaves tinha sido 
brindada com uma atuação da jovem orquestra “Harmonie 
Prince Guillaume”, que encheu o Auditório do Centro Cultural 
e encantou os flavienses com um repertório diversificado.

cinadores (um dos principais escolhos ainda existentes), se 
a Música no Coração, de Luís Montez, saiu do processo, e, 
finalmente, que bandas contratadas atuarão eventualmente 
nesse mês já tão próximo.

AdVoGAdo TriBUTAriSTA
oAB-rj 27400

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

COLUNA:
Dr. FerNANDO

CArrAsqUeirA

BAnCáriA APoSEnTAdA Por 
inVAlidEz dEVE SEr indEnizAdA 

PElo BAnCo
Uma bancária foi apo-

sentada por invalidez 
após 28 anos trabalhando 
em uma instituição finan-
ceira de grande porte. O 
laudo pericial apontou que 
a trabalhadora tem de-
pressão, tendinite dos om-
bros, síndrome do túnel 
do carpo e quadro clínico 
sugestivo de fibromialgia, 
ficando incapacitada par-
cial e definitivamente para 
o trabalho. Alegando que 
a empresa foi responsável 
pelas doenças, a bancá-
ria entrou com uma ação 
na Justiça do Trabalho de 
Mato Grosso do Sul pedin-
do indenização por danos 
morais e materiais.

No Primeiro Grau, a 
3ª Vara do Trabalho de 
Campo Grande condenou 
o banco ao pagamento de 
R$ 20 mil por danos mo-
rais e negou o pedido de 
danos materiais. Inconfor-
mados com a decisão, a 
trabalhadora e a empresa 
recorreram ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 
24ª Região.

Segundo o relator do 
recurso, Desembargador 
Ricardo Geraldo Montei-
ro Zandona, na sentença 
foi deferido o pagamento 
de indenização por danos 
morais com base no lau-
do pericial que afirmou a 
existência de nexo causal 
entre a atividade exercida 
no banco-reclamado e a 
patologia osteomuscular, 
tendo concluído que a re-
clamante está incapacita-
da parcial e definitivamen-
te para todas as atividades 
laborais. Consignou-se, 
também, que o reclamado 
agiu com culpa, pois tinha 
ciência de que seus em-
pregados desempenham 
atividade suscetível de 
risco ergonômico, e mes-
mo assim negligenciou o 
dever de preservar-lhes a 
saúde, observando todos 
e procedimentos e cau-
telas previstas na legisla-
ção, relativas à segurança 
e medicina no trabalho.

Em sua defesa, o ban-
co alegou que não come-
teu qualquer excesso por 
negligência, imprudência 
ou imperícia capaz de ge-
rar uma indenização, ou 
submeteu a bancária à 
situação vexatória, e que 
sempre orientou os fun-
cionários quanto ao corre-
to procedimento e postura 
na realização de ativida-
des inerentes as funções 
exercidas, obedecendo à 
legislação trabalhista.

No voto, o magistrado 
citou o artigo 7º da Cons-
tituição Federal que asse-
gura a redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por 
meio de normas de saú-
de, higiene e segurança. 
Segundo o Desembarga-
dor Ricardo Zandona, a 
empresa não comprovou 
ter adotado medidas ne-
cessárias para evitar ou 

minimizar o surgimento da 
doença ou mesmo o agra-
vamento do estado de 
saúde da bancária, agin-
do, portanto, com culpa.

Presentes os requisi-
tos que ensejam a respon-
sabilidade civil, é devida a 
pretensão indenizatória, 
concluiu o relator que des-
tacou nãohaver parâme-
tros objetivos para fixar o 
valor da indenização, de-
vendo ser levado em con-
sideração o grau de lesivi-
dade da conduta ofensiva 
e os reflexos do dano na 
vida pessoal da ofendida, 
observando-se os princí-
pios da proporcionalida-
de e razoabilidade (art. 
5º, V e X, da Constituição 
Federal), de modo que o 
valor indenizatório não 
possa ser tão ínfimo que 
não atenda ao caráter pe-
dagógico nem tão elevado 
que importe em enrique-
cimento sem causa. Por 
maioria, os Desembarga-
dores da Segunda Turma 
do TRT/MS votaram pela 
majoração da indenização 
por danos morais para R$ 
79.204,50, corresponden-
te a 30 vezes o salário-ba-
se da bancária.

Quanto ao pedido de 
pensão mensal equiva-
lente a última remunera-
ção até a trabalhadora 
completar 72 anos de 
idade, com pagamento 
em parcela única, foi de-
ferido parcialmente, por 
maioria. A pensão mensal 
é cabível quando a ofen-
sa à saúde do ofendido 
resulte em incapacidade 
para o exercício de seu 
ofício ou profissão, ou lhe 
diminua a capacidade la-
boral, comono presente 
caso em que a reclaman-
te está parcial e perma-
nentemente incapaz para 
desempenhar as mes-
mas atividades que exer-
ceu para o reclamado, 
afirmou o relator no voto 
que explicou ainda que o 
valor da indenização foi 
fixado em 72%do salário 
da trabalhadora, mesmo 
percentual utilizado pela 
Previdência Social para 
calcular o valor da apo-
sentadoria por invalidez. 
Como o pagamento será 
feito em parcela única, a 
indenização por danos 
materiais foi fixada em R$ 
489.671,84.

ATENÇÃO LEITO-
RES: muitas das vezes, 
uma orientação jurídica 
mal conduzida pode tra-
zer prejuízos financeiros a 
qualquer empresa!
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CElorICo

A Câmara de Cinfães 
vai transferir em 2016 
mais de 730 mil euros pe-
las 14 juntas de freguesia 
do concelho, no âmbito 
dos acordos de execu-
ção, divulgou o município. 
As verbas destinam-se à 
gestão e manutenção dos 
espaços verdes; limpeza 
das vias e espaços públi-
cos, sarjetas e sumidou-
ros; manutenção e repara-
ção de mobiliário urbano 
nos espaços públicos e 
pequenas reparações nos 
estabelecimentos de edu-
cação e manutenção dos 
espaços envolventes.

O presidente da Câ-

Câmara Transfere Mais de 730 Mil
Euros Para Juntas de Freguesia

mara Municipal, Armando 
Mourisco, citado em nota 
de imprensa, sublinha 
que “esta política de pro-
ximidade vem dotar as 
freguesias de mais meios 
financeiros e condições 

para fazer face às reais 
necessidades das pesso-
as. A execução de obras 
de melhoramento da rede 
viária; a requalificação de 
redes de águas pluviais; a 
manutenção, requalifica-

ção e construção de equi-
pamentos públicos ou as 
requalificações de ruas e 
espaços públicos, fazem 
parte de um vasto rol de 
intervenções financiadas 
pelo município, com vista 
a melhorar a qualidade 
de vida dos cinfanenses”. 
Para o autarca de Cinfães 
estas verbas são “funda-
mentais para desenvolver 
uma política de apoio e 
proximidade às freguesias 
do concelho e inserem-se 
numa lógica de equidade 
e igualdade de tratamen-
to, com o intuito de me-
lhorar o serviço prestado a 
todos os munícipes”.

Cerca de 50 idosos 
do Programa Celorico a 
Mexer visitaram os Moi-
nhos de Argontim, em 
Celorico de Basto, no 
âmbito da celebração 
do Dia Mundial dos Moi-
nhos, comemorado em 
7 de abril.

O circuito dos moi-
nhos de Argontim é 
constituído por um con-
junto de dez moinhos de 
água devidamente re-
cuperados, localizados 
num pequeno trecho do 
Rio Bugio. O percurso 
desenvolve-se ao longo 

das levadas que envol-
vem os moinhos. Este 
conjunto inclui ainda 
uma antiga serração de 
madeiras, construída 
sobre o rio, que também 
utilizava a água como 
força motriz. Nesta ser-
ração está instalado o 
Núcleo Museológico do 
Planalto da Lameira.

Em caso de visita 
marcada atempadamen-
te a gestão do espaço 
permite que o moinho 
principal faça a moagem 
dos cereais como em 
outros tempos.

Idosos de celebraram o 
Dia Nacional dos Moinhos

A Associação Social 
Cultural e Recreativa de 
Nojões, na freguesia de 
Real, vai promover a par-
tir deste sábado, uma sé-
rie de atividades, tendo 
em vista a angariação de 
fundos para concretizar a 
compra do terreno que irá 
acolher a futura sede des-
ta IPSS, localizado junto 
ao Largo da Feira, naque-
la localidade.

Assim, para a noite do 
2 de abril passado, nas 
instalações da Associação 
Social Cultural e Recreati-
va de Nojões, está progra-
mado o II Torneio de Sue-
ca, com quatro prêmios 
em disputa, uma iniciativa 
marcada para as 21h00.

Já para a manhã do do-
mingo passado, dia 10 de 
abril, está agendada uma 
caminhada solidária, com 
início às 10h30 do Largo 
da Feira em Nojões, per-
correndo um trilho habitual 
naquela localidade. Houve 
ainda um almoço-conví-
vio, com a festa do Cozido 
à Portuguesa.

Depois da Caminha-
da do Foral e das Papas 
de Serrabulho, estas ini-
ciativas integraram o ca-
lendário  de realizações 
da ASCR de Nojões para 
o corrente ano e têm o 
apoio da Câmara Munici-
pal de Castelo de Paiva e 
da Junta de Freguesia de 
Real.

olano Investe Mais 7,5
Milhões de Euros na Guarda

A Olano, empresa de 
logística de frio, vai am-
pliar as suas instalações e 
aumentar a capacidade de 
armazenamento na Plata-
forma Logística de Iniciati-
va Empresarial (PLIE) da 
Guarda. O investimento 
previsto é de 7,5 milhões 
de euros e permitirá criar 
30 novos postos de traba-
lho.

O projeto de expansão 
da empresa foi divulgado 
na quinta-feira passada e 
destina-se à construção 
de um novo armazém de 
frio com capacidade para 
30 mil metros cúbicos, 
bem como à aquisição 
de equipamentos e cami-
nhões. “Este investimento 
permite ter mais disponi-
bilidade de armazenagem 
e responder a mais soli-
citações, nomeadamente 

das grandes superfícies”, 
adiantou o diretor da Ola-
no Portugal, que tem atu-
almente em carteira mais 
de uma centena de clien-
tes. João Logrado garan-
te que o grupo francês 
de transporte de frio está 
“satisfeito” com a escolha 
da Guarda, que “é o cen-
tro da Península Ibérica 
e é estratégica para nós”. 
Segundo o responsável, 
esta ampliação deverá 
estar concluída até o iní-
cio de junho deste ano e 
ocupará mais oito lotes da 
PLIE junto às atuais ins-
talações, onde a Olano já 
ocupa 20.

O empreendimento im-
plica a ocupação de uma 
rua naquela zona da pla-
taforma logística cuja con-
cessão foi contratualizada 
com a Câmara da Guar-

da a troco do pagamen-
to por parte da empresa 
de uma renda mensal de 
500 euros. “Como temos 
instalações de ambos os 
lados da rua e temos de 
cumprir a legislação, no-
meadamente para não 
haver interferências exte-
riores na armazenagem, 
a única solução é vedar 
a rua”, justificou o diretor 
da Olano Portugal. Para o 
presidente da Câmara, o 
crescimento da empresa 
é “o reconhecimento da 
capacidade empresarial 
da Guarda e creio que nos 
apresenta ao país e ao 
mundo como uma cidade 
que não é interior”. Álvaro 
Amaro acrescentou que 
“por cá também há pes-
soas que se empenham e 
procuram o sucesso em-
presarial”, tendo revelado 

CaSTElo DE PaIva

Torneio, Caminhada e Festa do 
Cozido à Portuguesa reúnem 
Fundos Para associação em 

Castelo de Paiva

que nos últimos dois anos 
foram vendidos 30 lotes 
da PLIE.

“Neste período foram 
criados 249 postos de tra-
balho na Guarda e investi-
dos 23 milhões de euros, 
projeto da Sodecia incluí-
do”, referiu o autarca, para 
quem estes dados mos-
tram que “está a ser pos-
sível que alguns grupos 
empresariais acreditem na 
Guarda”.

Olano faturou 25 mi-
lhões de euros em 2015

O grupo Olano, que 
tem sede em Saint Jean 
de Luz, no País Basco 
francês, está instalado na 
PLIE desde 2009. Atual-
mente emprega 170 pes-
soas – “90 por cento dos 
nossos quadros foram for-
mados no IPG”, sublinhou 
João Logrado –, tem 120 
camiões e uma capaci-
dade de armazenamento 
de 14 mil paletes. Com o 
investimento divulgado a 
empresa terá 200 traba-
lhadores, a frota de ca-
minhões aumentará para 
130 até ao final do ano 
(será a maior do grupo) 
e a capacidade de arma-
zenamento será de 19 mil 
paletes. No ano passado, 
a Olano Portugal faturou 
25 milhões de euros, “é 
dez por cento da fatura-
ção total do grupo”, reve-
lou o diretor. Até agora, a 
empresa já investiu 30 mi-
lhões de euros na unidade 

GuarDa



6

Economia
Rio de Janeiro, 14 a 20 de Abril de 2016 Portugal em Foco

PELO BRASIL DO FUTURO
ria, a pergunta que se coloca 
é esta: como vão sobreviver 
essas instituições se até as 
nossas bibliotecas públicas 
estão a ser encerradas por 
falta de verbas oficiais? E se 
um Gabinete como aconte-
ceu agora com o do Rio de 
Janeiro, por força das intem-
péries e do prédio secular, 
precisa de reformas e de 
equipamentos, de substituir 
claraboias e de refazer pintu-
ras, onde irá buscar receitas 
necessárias para isso? De 
uma “colônia” que hoje é tão 
pouco numerosa em relação 
ao que foi, tende a desapare-
cer e não possui mais como 
outrora grande poder econô-
mico? Dos governos que não 
sabem como cobrir os dese-
quilíbrios orçamentários que 
já enfrentam?

Para muitos que desa-
nimam face às dificuldades 
emergentes, a solução pare-
ce-lhes óbvia: como não há 
mais viabilidade financeira 
para estas instituições con-
tinuarem, terão de encerrar 
as atividades e guardar os 
seus acervos. Dar por finda 
uma missão – e interromper 
a “oferta” da “colônia” ao Bra-
sil.

Ora, esse é um desfecho 
que de jeito nenhum pode-
mos aceitar: os Gabinetes 
de Leitura têm de continuar 
como templos de lusitani-
dade no Brasil. Estamos à 
procura de benfeitores para 
conseguir recursos necessá-
rios às reformas e à expan-
são de espaços do Gabinete; 
estamos ampliando as ativi-
dades do Centro de Estudos 
e do Polo de Pesquisas lite-
rárias; estamos a manter a 
informatização da biblioteca 
e a modernização dos equi-
pamentos: estamos a reali-
zar milagres – e a dar provas 
de que continuamos com a 
mesma entrega e devoção.

Não somos de desistir – 
muitos menos de parar: pelo 
Brasil é fazer e fazer..

 A. Gomes da Costa 

Não temos os dados a 
respeito dos auxílios que fo-
ram concedidos pelo gover-
no português às associações 
luso-brasileiras nos últimos 
anos. Sabemos, entretanto, 
que o “Camões – Instituto da 
Cooperação” vem mantendo 
um subsídio anual de 8.000 
euros para o Real Gabinete 
Português de Leitura do Rio 
de Janeiro a fim de atender à 
conservação de obras raras 
de sua biblioteca. Em con-
trapartida, as despesas de 
transporte dos livros do “de-
pósito legal”, que foram sem-
pre atendidas pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros, 
passaram nos últimos anos 
a ser pagas pelo Gabinete.

Na primeira metade do 
século passado existiam 
cerca de duas centenas de 
associações de raiz portu-
guesa espalhadas por todo 
o país. Umas, como os hos-
pitais das “Beneficências”, 
atuavam na área de saúde; 
outras, como os Liceus e as 
escolas, no campo do ensi-
no, outras ainda, no campo 
da assistência social, no 
desportivo ou na educação 
física, no lazer ou no entre-
tenimento.

Entre essas associa-
ções, os “gabinetes de leitu-
ra” tinham uma peculiarida-
de: eram considerados uma 
oferta da “colônia” ao Brasil, 
oferta do que de melhor pro-
duzira nas Letras, ao longo 
dos séculos, o “gênio lusita-
no”.

Até hoje é assim. Mas 
quando já não existem os 
“comendadores” que paga-
vam no fim do mês as contas 
da instituição; quando os en-
cargos de pessoal e manu-
tenção atingem cifras eleva-
das; quando os “Gabinetes”; 
ao contrário das irmandades 
religiosas ou das institui-
ções de assistência, nunca 
foram contempladas nos 
testamentos ou nos codici-
los dos benfeitores; quando 
os governos estão alheios a 
qualquer ajuda orçamentá-

O Programa de Estabi-
lidade  ainda não está fe-
chado. Bruxelas insiste na 
flexibilização do mercado de 
trabalho, o Governo recusa.                                                                                                                    
Independentemente do que 
vier a acontecer, tudo apon-
ta para que o texto final seja 
apresentado no Conselho 
de Ministros hoje. Depois, o 
documento seguirá para a 
Assembleia da República, 
onde será discutido no dia 
27. O Governo quer entre-
gar o documento mais cedo 
do que foi a prática anterior. 
Depois de discutido no Par-
lamento, o programa voltará 
a Conselho de Ministros no 
dia 28, para aprovação final.                                                                                              
O esboço do plano de esta-
bilidade vai ser apresentado 

aos parceiros do Governo, 
PCP e BE, em reuniões que 
vão decorrer logo no início 
da próxima semana. Na se-
mana que passou, faltavam 
os números e não havia o 
cenário macroeconômico.                                                                                                                                 

Por lei, o PEC não tem 
que ser votado na Assem-
bleia da República. Só se 
algum partido da oposição 
apresentar um projeto de 
resolução para obrigar o pro-
grama aos votos é que os 
parceiros do Governo seriam 
obrigados a uma posição cla-
ra sobre o programa. Se Pas-
sos Coelho já descartou que 
o PSD tenha essa ideia , o 
CDS pressionou esta sema-
na a apresentação do texto. 
“Teremos de ponderar outras 

Bruxelas Pressiona Governo

possibilidades e iniciativas 
para forçar o Governo a 
apresentar aquilo que teima 
em não apresentar”, disse 

Adolfo Mesquita Nunes, di-
rigente do CDS, admitindo 
“provocar o debate político” 
sobre o documento.

“Os últimos anos foram 
dos mais duros da longa vida 
da Caixa Geral de Depósitos 
, num contexto europeu e in-
ternacional particularmente 
desfavorável e com a econo-
mia portuguesa a passar por 
um ajustamento difícil e que 
ainda não terminou”, afirma 
o presidente da instituição 
financeira, José de Matos, 
numa declaração enviada à 

agência Lusa.
A CGD comemora, 140 

anos e vai ter abertas mais 
de 20 agências a nível nacio-
nal, incluindo Açores e Ma-
deira, com várias atividades 
ao serviço das comunidades 
locais, como exposições, 
ações de responsabilidade 
social e ambiental, volunta-
riado e empreendedorismo, 
tertúlias, momentos de par-

“Últimos Anos Foram Duros” Para a CGD
tilha, jogos de literacia finan-
ceira para crianças, entre 
outras.

As agências são as de 
Aveiro, Beja, Belém, Bragan-
ça, Castelo Branco, Central 
de Braga, Central de Coim-
bra, Central de Setúbal, Cen-
tral do Porto, Évora, Faro, 
Funchal, Guarda, Lamego, 
Leiria, Ponta Delgada, Por-
talegre, Santarém, Viana do 
Castelo, Vila Real e Viseu.

“As dificuldades do pre-
sente são melhor postas em 
perspectiva quando olhamos 
a nossa história. E isso dá-
nos confiança para comemo-
rar o dia de hoje como um dia 
de festa porque celebramos 
não só o passado e o presen-
te, mas também o futuro”, diz 
José de Matos na sua men-
sagem, onde sublinha que “o 
futuro é a certeza de que a 
Caixa continuará a cumprir 
integralmente os seus desíg-
nios, com a responsabilidade 
de quem sabe o quanto os 

portugueses gostam e exi-
gem” da instituição.

O presidente do banco 
público considera que “um 
banco só chega aos 140 anos 
quando assenta a sua missão 
e a sua atividade nos pilares 
da sustentabilidade, quando 
privilegia e protege a con-
fiança depositada pelos seus 
clientes, quando adapta o 
seu negócio às condições de 
mercado, quando é sólido em 
contextos exigentes e quan-
do inova a cada momento, 
antecipando tendências”.

Entre as celebrações, a 
Caixa, que está igualmente 
presente em 23 países, lan-
ça também uma plataforma 
online para que todas as 
pessoas possam partilhar as 
suas histórias vividas com a 
instituição e vai levar a cabo 
uma ação de recolha de li-
vros para instituições de ca-
riz social, de apoio a crianças 
e idosos, selecionadas pela 
Entrajuda.

Guimarães vai passar a 
ter ligação a Lisboa através 
do Alfa Pendular, a partir de 
1 de maio, uma decisão da 
CP - Comboios de Portugal 
justificada pelo “aumento de 
passageiros”.

A CP adianta que a nova 
ligação de longo curso entre 
o Minho e Lisboa, terá a du-
ração de 03.50 horas e terá 
a periodicidade de um com-
boio por dia, em cada senti-
do, servindo uma população 
de cerca de 270 mil habitan-
tes .

Para o presidente da au-
tarquia vimaranense, Domin-
gos Bragança, este é um “in-
vestimento público” que terá 
“retorno” e que vai “facilitar” 
a ligação entre “dois polos 
industriais, turísticos e cultu-
rais” como são Guimarães e 

Alfa Vai Ligar Lisboa a Guimarães

Lisboa.
As duas cidades “passam 

a estar ligadas, finalmente, 
por um transporte de velo-
cidade elevada, moderno e 
com o máximo conforto num 
serviço de longo curso. As 
boas parcerias dão bons re-

sultados. Trata-se de um in-
vestimento público que terá 
um retorno para o operador 
público muito positivo, com 
um incremento da qualidade 
e do serviço”, salientou.

A transportadora explica 
ainda que esta nova ligação 

“vai ao encontro das neces-
sidades de mobilidade que 
têm vindo a aumentar signi-
ficativamente entre aqueles 
importantes centros popula-
cionais”.

A CP realça ainda os 
efeitos benéficos da nova 
ligação para a região vima-
ranense. “A região agora 
abrangida pelos Alfa Pendu-
lar tem uma forte dinâmica 
econômica, social e cultural 
que vai certamente valorizar 
este aumento da oferta da 
CP. A crescente importância 
turística da cidade de Gui-
marães, cujo centro histórico 
é Património Mundial da Hu-
manidade, atrai atualmen-
te milhares de turistas, que 
passam a contar com mais 
uma forma de chegar à Ci-
dade Berço”.

A partir do final de 2017, a 
TAP vai tornar-se a primeira 
companhia aérea do mundo 
a voar com as novas aero-
naves da Airbus, equipadas 
com um sistema de cabine 
remodelado.

O anúncio foi feito, du-
rante a AIX - Aircraft Inte-
riors Expo 2016, que está a 
decorrer em Hamburgo, na 
Alemanha. As cabines das 
aeronaves Airbus A330neo 
incluem um novo espaço de 
acolhimento, iluminação LED 
e compartimentos de baga-

TAP Vai Estrear Airbus A330neo
gem maiores, bem como 
banheiros e sistemas de 
entretenimento renovados.                                                                                                    
Além da melhoria das con-
dições de conforto, as aero-
naves são mais eficientes e 
permitirão reduzir o consu-
mo de combustível em 14%.

A TAP encomendou 14 
destes aviões, no ano pas-
sado, e conta recebê-los no 
próximo ano. Antes disso, 
em junho deste ano, deverá 
receber mais dois A330, que 
irão reforçar as rotas de lon-
go curso.

O fisco vai apertar o 
controle aos pedidos de re-
embolso do IVA e seguir 
com inspeções tributárias a 
empresas que apresentam 
aumentos injustificados de 
pedidos e de montantes de 
devolução do imposto. O ob-
jetivo é ir além da mera sus-
pensão do reembolso e ava-
liar de forma mais minuciosa 
os pedidos que evidenciem 
sinais de que o Estado está 
a ser enganado.

O reforço das investiga-
ções às empresas  cons-
ta de um despacho a que 
e integra um dos objetivos 
estratégicos identificado 
para 2016, em linha com 
o previsto no Plano Nacio-
nal de Atividades da Inspe-
ção Tributária e Aduaneira.                                                                                                                            
De forma a melhorar a efi-
ciência e a eficácia destas 
ações, a Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira está tam-
bém a apostar numa melho-
ria dos critérios de seleção 
dos agentes econômicos a 
inspecionar. Através do afi-
namento da matriz de ris-
co de forma a detectar de 
forma mais eficaz sinais de 

práticas abusivas nos reem-
bolsos do IVA e da criação 
de mecanismos de acompa-
nhamento do resultado final 
das correções de receita que 
venham a ser efetuadas. Ou 
seja, pretende-se mais qua-
lidade não apenas na detec-
ção de tentativas de evasão 
e de fraude, mas também na 
cobrança efetiva da receita 
devida que venha a ser apu-
rada.

O sistema, denunciou 
amplamente a Ordem dos 
Contabilistas Certificados, 
apresentava várias anoma-
lias, retendo com frequência 
reembolsos que estavam 
corretos. As regras mantêm-
se, mas o rol de divergên-
cia foi entretanto resolvido, 
através do afinamento do 
sistema informático, sen-
do também certo que com 
o aumento do cumprimento 
da comunicação eletrônica 
de faturas as discrepâncias 
entre os valores reclamados 
e devidos tendem a diminuir.

No ano passado, os re-
embolsos do IVA totalizaram 
4,7 bilhões de euros, menos 
215 milhões do que em 2014.

Fisco Aperta Cerco aos
Reembolsos de IVA
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O Presidente da Repúbli-
ca defendeu, , que a União 
Europeia deve respeitar a 
individualidade das nações 
e recordou os sacrifícios 
dos portugueses, conside-
rando que agora há que 
enfrentar o desafio de con-
jugar rigor financeiro, com 
crescimento e justiça social.                                                                          
“O meu país tem, mesmo 
que com sacrifícios nos pe-
ríodos mais difíceis, sabido 
honrar os seus compro-
missos europeus. O modo 
como conseguimos aplicar 
o programa de ajustamen-

Marcelo Recorda à UE
Sacrifícios dos Portugueses

to foi um sinal inequívoco 
da determinação e do es-
forço dos portugueses que 
devemos todos valorizar”, 
afirmou o chefe de Estado, 
numa intervenção perante 
os embaixadores da União 
Europeia, que recebeu no 
Palácio de Belém.

Agora, acrescentou, é 
com essa mesma “capa-
cidade de decisão” que 
Portugal tem de enfrentar 
o “novo complexo desafio 
de conjugar rigor financeiro 
com crescimento, emprego 
e justiça social”.

Os primeiros-minis-
tros da Grécia e de Por-
tugal assinaram uma 
declaração conjunta em 
que prometem cooperar, 
sobretudo na resposta à 
crise migratória, e criti-
cam as consequências 
das políticas de austeri-
dade na União Europeia.  

No documento, Alexis 
Tsipras e António Costa 
consideram que as po-
líticas de austeridade 
adotadas contribuíram 
para “deprimir as econo-
mias e dividir as socieda-
des” nos Estados-mem-
bros da União Europeia 
onde foram aplicadas.
Os chefes de Governo 
defendem ainda que a 
austeridade gerou “al-
tos níveis de desem-
prego” e de “pobreza”.                                                                         
“Com o crescimento da 
desigualdade social e da 
pobreza, a Europa en-
frentam um longo perío-
do de estagnação eco-
nômica”.

Tanto Tsipras, como 
Costa, “como primeiros-
ministros de dois países 

com uma experiência 
similar em relação aos 
respetivos programas de 
ajustamento, partilham a 
convicção que a exclu-
sividade das políticas de 
austeridade estão erra-
das e são insuficientes 
para promover as neces-
sárias mudanças”.

“Seis anos após o pri-
meiro resgate, podemos 
confirmar que a austeri-
dade, aplicada isolada-
mente, falhou nos seus 
objetivos e provocou um 
impacto social e econô-
mico que foi mais longe 
do que o inicialmente 
antecipado. Estas políti-
cas têm de ser revistas”, 
acentuam os primeiros-
ministros de Portugal e 
da Grécia.

“Neste contexto, Gré-
cia e Portugal vão coo-
perar para fazer com que 
a União Europeia dê os 
passos necessários para 
a efetivação de uma polí-
tica migratória efetiva nas 
suas fronteiras externas”, 
refere-se na declaração 
conjunta.

Costa e Tsipras Assinam 
Declaração Conjunta Contra

a Austeridade na Europa

O vice-presidente do 
PSD Marco António Costa 
afirmou em Ponte da Barca 
que o governo de António 
Costa “não terá desculpa, 
nem perdão” se não cum-
prir o Orçamento do Estado 
para 2016. “Fazemos vo-
tos que isso não aconteça 
mas se acontecer o doutor 
António Costa não terá des-
culpa nem perdão nessa cir-
cunstância”, afirmou Marco 
António Costa no discurso 
de tomada de posse dos 
dirigentes do PSD naque-
le concelho do Alto Minho. 
O vice-presidente do PSD 
adiantou que os portugue-
ses poderão “ter de volta 
uma fatura pesada” caso 
se confirmem os receios 
vindos a públicos nos últi-
mos dias relativamente à 
necessidade de medidas 
adicionais ao Orçamento do 
Estado para 2016. “Quando 

ouvem dizer que existe um 
plano B, ou que o senhor 
Draghi exige um plano B ou 
que a Comissão Europeia 
exige um plano B ou que 
uma qualquer instituição 
externa ou interna, como o 
Conselho de Finanças Pú-
blicas, apontam riscos na 
execução orçamental do Or-
çamento que foi aprovado 
para 2016 e apontam riscos 
que podem levar à neces-
sidade de tomada de deci-
sões corretivas do caminho 
que está a ser seguido, isso 
só tem um significado: que 
o aventureirismo que lan-
çaram o país pode ter uma 
fatura pesada para os por-
tugueses”, alertou. Marco 
António Costa garantiu que 
o PSD “não atrapalhou com 
projetos de alteração ao or-
çamento, não atrapalhamos 
procurando remendar o or-
çamento”. “Nós deixamos 

Marco António Costa diz que PS
“Não tem Desculpa Nem Perdão” 

que esta maioria de esquer-
da escolhesse o caminho, 
explicasse aos portugueses 
o caminho que queria e nós 
explicámos aos portugueses 
que este não era o nosso 
caminho”, frisou, adiantando 
que o governo e a maioria 
que o sustenta “terão máxi-
ma liberdade e terão máxi-
ma responsabilidade nos re-
sultados que decorrerão da 

O novo ministro da Cul-
tura vai ser Luís Filipe Cas-
tro Mendes, representante 
de Portugal junto do Con-
selho da Europa .

Luís Filipe Castro Men-
des toma posse hoje,  de-
pois da deslocação do Pre-
sidente Marcelo Rebelo de 
Sousa a Estrasburgo.

Poeta ficcionista por-
tuguês, Luís Filipe Castro 
Mendes nasceu em 1950, 
em Idanha-a-Nova , distin-
guindo-se por uma vasta 
obra escrita e uma carreira 
diplomática.

Licenciado em 1974 em 
Direito pela Universidade 
de Lisboa, o novo minis-
tro da Cultura ingressou a 
partir de 1975 na carreira 
diplomática, tendo passado 
sucessivamente por Luan-
da, Madrid, Paris, Rio de 
Janeiro, Budapeste e Nova 
Deli.                                                                                                                                           

O novo ministro da 

Luís Filipe Castro
Mendes é o Novo Ministro

Cultura substitui na pasta 
João Soares que apresen-
tou, a demissão das suas 
funções no Governo, in-
vocando razões de solida-
riedade com o executivo.                                                                                                         
O pedido de demissão, foi 
feito na sequência de ame-
aças aos comentadores 
Augusto M. Seabra e Vas-
co Pulido Valente, do jornal 
“Público”, e constitui a pri-
meira ‘baixa’ do XXI Gover-
no Constitucional, menos 
de 5 meses após a tomada 
de posse.

Fonte do Ministério das 
Finanças disse hà Lusa que 
“a Autoridade Tributária e 
Aduaneira,  já solicitou ao 
consórcio de jornalistas a 
lista dos nomes portugue-
ses no caso ‘Papéis do Pa-

namá’”.
O secretário de Estado 

dos Assuntos Fiscais, Fer-
nando Rocha Andrade, já 
tinha assegurado no parla-
mento que o Governo pro-
curará que sejam levadas 

Governo Quer Nomes Portugueses
dos Documentos do Panamá

até às últimas consequên-
cias as omissões de deve-
res fiscais em Portugal que 
venham a ser divulgadas 
pela investigação jornalís-
tica conhecida como Docu-
mentos do Panamá .

“Não só tentaremos ob-
ter toda a informação rele-
vante, como serão utiliza-
dos todos os mecanismos 
legais no sentido de serem 
tributados aqueles rendi-
mentos e aqueles patrimô-
nios que devam imposto em 
Portugal e cuja ocultação 
agora se deteve e que se-
jam levados às últimas con-
sequências todas as omis-
sões de deveres fiscais, 
deveres declarativos que 
sejam revelados através 
deste processo”, afirmou.                                                                                                                 

Fernando Rocha Andrade 
intervinha no debate de atu-
alidade suscitado pelo Blo-
co de Esquerda para dis-
cutir as consequências dos 
paraísos fiscais, a propósito 
da investigação jornalística 
que divulgou a existência 
de bens em “offshores” de 
140 responsáveis políticos 
ou personalidades públi-
cas.

Segundo o Consórcio 
Internacional de Jornalis-
tas de Investigação, que 
reuniu para este trabalho 
370 jornalistas de mais de 
70 países, mais de 214 mil 
entidades “offshore” estão 
envolvidas em operações 
financeiras em mais de 200 
países e territórios em todo 
o mundo.

aplicação deste Orçamento 
de Estado”. “Este primeiro-
ministro e esta maioria que 
hoje apoia o governo do PS 
têm uma grande responsa-
bilidade aos olhos dos por-
tugueses, não podem falhar 
nos resultados que prome-
teram relativamente ao fu-
turo. Não podem falhar na 
garantia que têm dado aos 
portugueses de estabilidade 
política, não podem falhar 
nas perspectivas de desen-
volvimento econômico e 
social que prometeram aos 
portugueses. Foram eles 
que prometeram coisas que 
nos sabíamos que eram ar-
riscadas fazer agora”, disse. 
“O PS tem que conduzir o 
país sem se despistar”, fri-
sou, acusando o Governo 
PS de “aventureirismo” e de 
viver dos “rendimentos do 
trabalho do anterior governo 
e dos portugueses”.

Os deputados do PSD 
eleitos pelo círculo de 
Castelo Branco questio-
naram o Governo sobre a 
data prevista para a imple-
mentação de reduções ou 
eliminação das portagens 
nas ex-scut, sobretudo na 
A23 e A25.

No documento, Manuel 

Frexes e Álvaro Batista 
questionam o ministro do 
Planejamento e das Infra-
estruturas, Pedro Marques, 
sobre a situação do estudo 
que o atual Governo “afir-
mou estar a fazer há alguns 
meses sobre a problemática 
das portagens e de que não 
houve mais notícias”.

Em fevereiro, Pedro 
Marques disse, durante 
uma visita a Castelo Bran-
co, que o Governo esta-
va “a estudar, a atualizar, 
a refazer estudos”, para 
criar uma solução que fa-
vorecesse a mobilidade 
para o interior que “poderá 
passar por alguma redu-

ção de portagens nas vias 
do interior com fracas al-
ternativas ou alternativas 
inexistentes, não estando 
em cima da mesa a aboli-
ção de portagens”.

O governante adian-
tou que em breve deveria 
haver uma decisão sobre 
esta matéria.

Deputados do PSD Questionam Governo Sobre Portagens nas Ex-scut
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Homenagem ao compositor e
acordeonista antônio mestre

Linda 
imagem, da 
família, com 
netos filhos 
de Regina 

Aguas e An-
tônio Mestre 

e amiga a 
fadista Maria 

Alcina

No ultimo dia 30 de mar-
ço foi uma data especial 
para família Aguas que pres-
tou uma linda homenagem 
ao saudoso compositor e 

Durante 
wwo evento 
podemos 
ver Ana 
Cristina 
Aguas, a 
cantora 
Jussara, a 
fadista. Ma-
ria Alcina, 
Regina Ve-
lhos Aguas, 
esposa, 
viúva do 
saudoso 
Antônio 

Uma noite super. agradável na Casa Botafogo, na Real Grandeza 
no Rio de Janeiro, com Joana, neta, Donati, Anna Cristina Aguas   

Diante das 
lembranças 
do querido, 
Antônio 
Mestre, a 
esposa Re-
gina Velho 
Aguas com 
fadista Maria 
Alcina, can-
tora Jussara

MOMENTOS MARCANTES DA VIDA ARTISTICA

Momentos 
marcantes 
no Res-
taurante 
Corridinho e 
“Restauran-
te do Fado”

Linda 
Obra do 
Antônio 
Mestre

Belas 
matérias 
divulgadas 
na impren-
sa escrita 
e radiofô-
nica

Fundação da arco

Diretoria da 
Arco com o 
presidente 
da ASSERJ, 
Fabio 
Queiros, 
presidente 
da B.G.A., 
Humberto 
Margon Vaz 
e o Deputa-
da Federal, 
Laura Car-
neiro

acordeonista Antônio Mes-
tre lançando a Obra Audição 
ao CA Liberdade, Antônio 
Mestre, acordeonista mara-
vilhoso nasceu em Lagos no  

Algarve, viajou pelo mundo 
tocando seu acordeom incrí-
vel como só ele tocava. Em 
1958 inaugurou o seu Cor-
ridinho seu Restaurante de 
coração. Foi lá que conhe-
ceu seu amor Regina, sua 
esposa com quem se casou 
e teve três filhos  Anna Cris-
tina, Manuel Antônio e Anna 
Paula – teve também o res-
taurante Fado. Trabalhou 
como diretor da Confeitaria 
Colombo de Copacabana 30 
anos. Esta reunião que acon-
teceu juntamente com seus 
filhos e os três netos em sua 
homenagem foi emocionan-
te deixou muitas partituras, e 
muitas fotos, muitas musicas 
lindas e dois CDs aonde este 
último lançado neste evento 
que ele deu nome de liber-
dade com músicas proprias 

dele. Foram momentos de 
muita emoção para esta lin-
da família.

Foi fundada no dia 28 de 
março de 2016 no interior 
da B.G.A. (Associação dos 
Representantes Comerciais 
do Rio de Janeiro (ARCO), 
um momento histórico para 
classe que agora terá: Re-
dução de ISS**, Assessoria 
Jurídica, Assessoria Contá-
bil, Aquisição de veículos**, 
com redução de impostos, 
Seguro Pessoal e automoti-
vo**, representatividade nas 
três esferas, plano de saú-
de**, Legitimidade da classe, 
Consultoria e a capacitação 
em vendas, Captação de no-
vas representadas, busca de 
melhorias nas condições de 
trabalho e muito mais! Es-
tiveram presente, autorida-
des, Deputada Federal Lau-
ra Carneiro o presidente da 
ASSERJ, Fabio Queiros e o 
presidente da B. G. A. Hum-
berto Margon Vaz, dando 
início a solenidade foi execu-
tado o Hino Nacional Brasi-
leiro o presidente da ARCO, 
Marcus, realizou um belíssi-
mo discurso de posse, sen-
do saudado por todos, dis-
cursou também o presidente 
da ASSERJ, Fabio Queiros, 
que proferiu palavras de in-

Fabio 
Queiros, 
presi-
dente da 
ASSERJ, 
durante 
o seu 
discurso 
apadri-
nhando 
a ARCO

Execução Hino Nacional durante a fundação da ARCO (Associação 
dos Representantes Comercias do Rio de Janeiro)

Diretoria da ARCO sob a presidência do Dr. Marcus Vinicius Hespanhol
Um time de primeira, Sidnei de Araújo, Viviane Leitt, Deputada Federal, Laura Car-
neiro, Emanuelle Gusmão, Sheila Gusmão, Gilson Assis  

Diretoria da ARCO, Paulo Eiras, Viviane, Marcus Hespanhol, Marce-
lo Guimarães Lopes, Gilson, Sidnei Araújo, Sheila 

- associação dos representantes comercias do rio de Janeiro

centivo aos membros da 
ARCO, dando total apoio a 
classe, foi um dia especial, 
nas dependências da BGA, 

logo a seguir a Fundação da 
ARCO foi oferecido um con-
corrido coquetel aos convi-
dados. O Jornal Portugal em 

Foco se fez presente nesta 
data histórica da Associação 
de representantes comercias 
do Rio de Janeiro e traz em 

suas paginas alguns destes 
momentos de satisfação da 
classe, parabéns a todos 
pela fundação da ARCO.
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Nossa homenagem ao sempre bom amigo Manuel Martins nos-
so companheiro de viagens a Malta que nos deixou. Aqui o ve-
mos na festa do ano passado com o mordomo Albino Lopes.

Aqui a homenagem recebida pelo Presidente do SAMPAPAO Sr. 
Antero Pereira no aniversario do Arouca. Aqui com a  esposa 
Sra. Maria Aurora, o filho Franklin Antero Pereira  a esposa Da-
niela Pereira e o filho Miguel.

Chapa “Valentim dos Santos Diniz” 
Eleita para o biênio 2.016 / 2.018

Os membros e associados do Conse-
lho da Comunidade Luso-Brasileira 
do Estado de São Paulo, na forma 
dos Estatutos Sociais em vigor, foram 
convocados para no ultimo dia 22 de 
Março de 2.016 em  Assembléia Ge-
ral: Eleger os novos membros do Con-
selho Superior, Eleição dos membros 
do Conselho de Adminis-
tração, Eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal e 
posse dos novos membros 
eleitos. 
DIRETORIA:
Presidente: Antonio de Al-
meida e Silva
Vice-Presidentes: F e r -
nando Ramalho Leite da 
Silva; Rui Fernão Mota e Costa; An-
tero José Pereira; Nuno Motta Veiga 
Rebelo de Sousa; Paulo Augusto de 
Freitas; Alcides Felix Terrível; Secre-
tario Geral: Antonio Marcos Pereira; 
1ª Secretaria: Lisandra Duarte Fer-
reira Catalano; Tesoureiro Geral:Artur 
Andrade Pinto; 1º Tesoureiro: Fernan-
do Ferreira Dinis; Comitê Cultural e 
do Patrimônio Histórico: Marcelo Stori 
Guerra; Ricardo Jacob de Magalhães 
Correa; Comitê Social: Vasco Frias 
Monteiro; Abel Moraes Lopes; João 
Manuel Vieira de Carvalho; Sergio 
Fidalgo Soeiro; Comitê Jurídico:Pau-
lo Roberto Esteves; Manuel Magno 
Alves; Horácio Rodrigues Baeta; 
Aristides Fiamozzini Filho; Antonio 
Roberto Catalano Júnior; Elyana Mar-
tins;  Comitê de Relações Públicas,-
Comunicações e Marketing: Antonio 
Oliveira P.Freixo; Antonio Martins 
Araujo; Dalmo Pessoa; Diretor de 
Relações com outras Comunidades: 
David Augusto da Fonte; Diretora De-
partamento Feminino:Teresa de Jesus 
Pires Morgado; Comitê da Juventude: 
Fabio Dias Vaz; Paulo Cesar Gomes 
da Costa; Antonio Carlos Vale Fer-
nandes; João Vitor Santos Pereira; 
Diretor de Assuntos Turísticos: José 
Augusto Gomes de Freitas; Comitê de 
Ação Solidária e Voluntariado: Maria 
de Fátima S.P.Macedo; Maria Izilda 
Santos Pereira Doppler; Maria Graça 
M. Frazão Pires; Diretor de Assuntos 
Relativos à Nacionalidade Portugue-
sa: André Pinto de Souza; Diretor de 
Relação e Colaboração com o Consu-
lado Geral de Portugal: Paulo Manuel 
P. S. Almeida;
Comitê de Relações Empresariais: 
Antonio Julio Machado Rodrigues; 

Oscar Augusto Ferrão Filho; Teodoro 
Henrique da Silva; Julio Cesar Diniz; 
Comitê de Direitos da Cidadania: 
Paulo Porto Fernandes; Margarete de 
Carvalho Paterno; Fernando Guima-
rães Rodrigues; Assessora da Presi-
dência: Daniella de Almeida e Silva.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 

BIÊNIO 2016 / 2018
Fernando Prado Ferreira; 
Fernando José Moredo; 
Abílio Ribeiro de Oliveira; 
Antonio Rodrigues Fer-
reira; Mario de Carvalho; 
Armando Lopes Baptis-
ta; Albino da Cruz Lopes; 
Belarmino da Ascenção 
Marta; Fernando Martins 

Gouveia; Roberto Vilela; João Caldas 
Fernandes; Fernando Paiva Castro e 
Azevedo; Antonio Henrique Branco; 
Antonio José Louçã Pargana; Anto-
nio Dias Felipe; Jorge da Conceição 
Lopes; Carlos José Rodrigues; Ferdi-
nando Rosa Pereira; José Duarte de 
Almeida Alves; Antonio Soares Go-
mes.
Membros vindos do Conselho Supe-
rior
Joaquim Justo dos Santos; Benjamim 
Siqueira Barreira; Fernando Vasco 
Leça Nascimento; Antonio dos Ra-
mos; Manuel Rodrigues Tavares de 
Almeida Filho;
Suplentes: José Eduardo Pereira Vi-
veiros; Ricardo Ferreira Pinto; Albino 
de Castro; Alberto de Freitas Alves; 
Mauro José Patrício Fernandes; Pre-
sidente: Joaquim Justo dos Santos; 
Vice-Presidente: Antonio dos Ramos;  
Secretario: Fernando Martins Gou-
veia.
CONSELHO FISCAL - BIÊNIO 
2016/2018
Efetivos: José Manuel Dias Betten-
court; Manuel Moreira Rocha; Fernan-
do Mauricio de Abreu; Suplentes: 
Abílio Laranjeira de Almeida; Justinia-
no Lameiras Macedo; José Lopes Sá 
Presidente: José Manuel Dias Betten-
court
NOVOS MEMBROS PARA O CON-
SELHO SUPERIOR
Jorge Rodrigues Rosmaninho; Anto-
nio Soares Gomes; Luciano Santos 
Tavares de Almeida; Ex-Presidentes 
de Associações: Alcides Felix Terrível; 
José Pisco; Paulo Cesar Gomes da 
Costa; Márcia Rodrigues. Presidente: 
José de Oliveira Magalhães; Secretá-
rio: Paulo José Machado.

Composição da mesa dos trabalhos liderada pelo Dr. Antonio de Almeida e 
Silva.  

Falecimento
Faleceu no ultimo dia 08 de Abril de 2.016, o Sr. Ma-
nuel Martins, pessoa muito querida na comunidade. 
Deixou viúva a Sra. Amélia Albertina Torres Martins, e 
as filhas Dra. Juliana Torres Martins e Isabel Cristina 
Martins e a neta Isabella Martins Camargo. Seu cor-
po foi velado e sepultado no Cemitério Parque Jardim 
das Primaveras em Guarulhos. Os muitos amigos, 
familiares e a comunidade em geral, deixam aqui re-
gistrados seus votos de pesar à família enlutada. A fa-
mília informa que a missa de sétimo dia será celebra-
da na próxima quinta-feira, dia 14.04.2016 na Igreja 
Nossa Sra. da Candelária, Vila Maria, às 19,30 horas.

Convívio Sem Igual 
Só no “Almoço das Terças”
Isso mesmo, este convívio sema-
nal, sempre as Terças Feiras na 
Adega Cais do Porto, dentro da As-
sociação Portuguesa de Despor-
tos, é realmente um convívio sem 
igual. Isso pela qualidade e pela 
quantidade de amigos que se reú-
nem semanalmente. Vá você tam-
bém desfrutar deste bom convívio, 
sua participação é por adesão. En-
tre um copo e outro, um bom papo, 

rever e conhecer novos amigos e 
saborear a deliciosa gastronomia 
portuguesa, sempre aos cuidados 
da “expert” Tereza Morgado e a 
caipirinha do Toninho das Flores. 
Caro leitor apareça você também 
por lá. Informações e reservas pelo 
fone (11) 3228.2627. Confira tam-
bém pelo site www.portugalemfo-
co.com.br ou pelo Facebook/Por-
tugal em Foco.

Dentre os muitos presentes neste dia vemos o Sr. Edson Mantoani, o Sr. 
Avelino Teixeira Junior, o Presidente do SAMPAPÃO Sr. Antero Pereira e o 
Sr. Manuel G. de Pinho.

“22 de Abril - Dia da Comunidade Luso-Brasileira e do Descobrimento do Brasil”.
 Sessão Solene alusiva ao “22 de Abril - Dia da Comunidade Luso-Brasi-
leira e do Descobrimento do Brasil ” Iniciativa do Vereador Toninho Paiva, 
sendo essa Sessão presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, Vere-
ador Antonio Donato, e que contará com a honrosa presença do Secretário 
de Estado das Comunidades Portuguesas, há pouco empossado, Doutor 
José Luis Carneiro Apresentação de fados com a luso-brasileira Elyana 

Martins acompanhada por Ricardo Araújo e Renato Araújo
Local: Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100

Realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo
Dia 17 de abril - domingo - 11h00

Ato Cívico alusivo ao “22 de Abril - Dia da Comunidade Luso-Brasileira e 
do Descobrimento do Brasil ”Orador Oficial: Profa. Dra. Vera Lucia Amaral 

Ferlini - Presidente Depto. História da USP Apresentação de Grupo 
Folclórico

Local: Parque do Ibirapuera - Monumento a Pedro Álvares Cabral
Realização: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo

 Dia 19 de abril - terça-feira - 19h00
Sessão Solene em Comemoração ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira

Realização: Casa de Portugal do Grande ABC
Local: Câmara Municipal de Santo André - Praça Quarto Centenário, nº 2, 

Paço Municipal
Apoio: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo

 Dia 28 de abril - quinta-feira - 19h30
Sessão Solene de abertura as comemorações dos 42 anos do “Dia 25 de 

Abril - Revolução dos Cravos”
Local: Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo - Av. Pedro Álvares 

Cabral, 201
Realização: Centro Cultural 25 de Abril / Câmara Municipal de São Paulo / 

Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo
Apoio: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo

 Dia 29 de abril - sexta-feira - 19h00
Comemoração do 42º Aniversário do 25 de Abril - A Revolução dos Cravos 
que restaurou a Democracia em Portugal- Programação: 19h00 – Inaugu-
ração fachada da Casa de Portugal / 19h15 - Sessão Solene - apresenta-
ção do projeto de lei que instituiu a “Semana de Cultura Portuguesa” do 

Vereador Paulo Fiorilo / 20h00 - Coquetel / 21h00  Recital de Fado e outras 
Canções com a cantora portuguesa “Carminho” Ingressos: Não sócios R$ 

100,00 / Sócios R$ 50,00
Realização: Casa de Portugal de São Paulo / Centro Cultural 25 de Abril

Apoio: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo
 Dia 30 de abril - sábado - 11h00

Colocação de flores junto ao Monumento Portas que Abril Abriu
Presenças do Coronel Vasco Lourenço e do Almirante Guerreiro - Capi-

tães de Abril
Local: Praça Mestre de Avis - Av. Ibirapuera

Realização: Centro Cultural 25 de Abril
Apoio: Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo

PROGRAMAÇÃO 2016
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Associação dos Poveiros
Belíssima e concorrida, foi a festa 
que a Associação dos Poveiros de 
São Paulo, liderada pelo Sr. Lino 
Lage, organizou e realizou no ultimo 
dia 09 de Abril de 2.016, para come-
morar seus 25 anos de fundação. 
Seu salão de festas superior, que 
leva o nome de Salão “Dr. José Ma-
cedo Vieira”, se revestiu para recor-
dar a data de 06 de Abril de 1.991, 
data de fundação da entidade. Esta 
realização contou com o apoio das 
empresas: Zarco Viagens e Turis-
mo; Cardim Plaza Hotel e Ofner. A 
comemoração reuniu diretores, po-
veiros e não poveiros e muitos ami-
gos da entidade, além da comitiva 
vinda da Casa dos Poveiros do Rio 
de Janeiro, vários representantes 
de entidades co-irmãs, e diversas 
autoridades. Esta comemoração só 
foi possível, graças a garra e audá-
cia de alguns poveiros que tornaram 
possível a fundação desta entidade. 
São eles Dr. Manuel Cruz (falecido), 
Dr. Arlindo Oscar, Laurentino Vilar, 
Antonio Moreira (falecido), Joaquim 
Alves, Manuel Dourado Fontes, 
Antonio Manuel Martins, Amândio 
F. Cruz, José de Sá Alves Moreira, 
Manuel Vieira e Manuel Gonçal-
ves Lourenço. O radialista Martins 
Araujo fez a abertura do evento que 
depois de saudar a todos os pre-
sentes e autoridades, falou sobre 
curiosidades da Povoa de Varzim. 
Chamou em seguida o ex-presidente 
e atual diretor Sr. Jorge Rosmaninho 
que fez uma breve apresentação da 
entidade desde a sua fundação até 
os dias atuais e seus fundadores 
encerrando com o “Ala Arriba” (uma 
expressão usada pela comunidade 
piscatória da Póvoa de Varzim e que 
significa força (para cima). Os hinos 
de Portugal e Brasil foram ali entoa-
dos pela fadista Ciça Marinho acom-
panhada de Sergio Borges a viola e 
Wallace Oliveira à guitarra. A seguir 
tivemos uma breve sessão solene 
que teve como responsável pelo ce-
rimonial o Sr. Claudio Alba. Este cha-
mou o Cônsul Geral Dr. Paulo Lou-
renço, o Presidente da Câmara da 
Povoa de Varzim Dr. Aires Pereira, 
o Vereador Toninho Paiva, o Dr. An-
tonio de Almeida e Silva Presidente 
do Conselho da Comunidade, o Pre-
sidente do Clube Português Dr. Rui 
Mota e Costa, a Prefeita da Cidade 
de Guarujá Dra. Maria Antonieta de 
Brito, o vice presidente e fundador 
da entidade Sr. Laurentino Vilar e o 
presidente da entidade Sr. Lino Lage 
para descerrar a placa alusiva a vi-

sita do Dr. Aires Pereira e uma pla-
ca oferecida pelo vereador Toninho 
Paiva, alusiva ao Jubileu de Prata 
da entidade. Na seqüencia todas as 
autoridades fizeram uso da palavra 
enaltecendo os 25 anos da entidade. 
Homenagearam a entidade com mi-
mos, o Conselho da Comunidade, o 
Clube Português, a Casa dos Povei-
ros do Rio de janeiro, a Sra. Izaura 
Milhazes. A Prefeita de Guarujá o 
vereador Toninho Paiva, e a Asso-
ciação dos Poveiros homenagearam 
o Dr. Aires Pereira. O vereador To-
ninho Paiva também homenageou a 
Casa dos Poveiros do Rio de Janei-
ro. Foram homenageadas com flores 
pela Sra. Alice Lage 1.a dama dos 
Poveiros a Dra. Maria Antonieta de 
Brito, a Sra. Cristina Neves 1.a dama 
da Povoa de Varzim, a Sra. Gloria 
Santos 1.a dama da Casa dos Povei-
ros do Rio, a Sra. Fernanda Poveira, 
e a Sra. Maria Vilar. A Sra. Norma 
Fabiano assessora do Vereador To-
ninho Paiva homenageou com flores 
a Sra. Alice Lage. A seguir foi ser-
vido um seleto jantar aos presentes 
ao som da voz de Ciça Marinho com 
lindos fados e canções. Não faltou o 
“Parabéns a Você” que reuniu toda 
a diretoria da entidade, e o corte do 
belíssimo bolo oferecido pela Docei-
ra Ofner bem como a sobremesa. O 
encerramento com chave de ouro, 
foi a atração vinda da Povoa de Var-
zim, parte da orquestra do Rancho 
Poveiro que emocionou os presen-
tes com suas canções iniciando com 
o Ala Arriba, Barco Poveiro, Ó Lisa e 
muitas outras modas poveiras e não 
poveiras, onde os presentes pude-
ram dançar e se divertir.

Instante do descerramento das placas alusivas a visita do Presidente da Câmara da Povoa de 
Varzim Dr. Aires Pereira e do vereador Toninho Paiva homenageando os Poveiros.

A Sra. Alice Lage 1.a dama dos Poveiros homenageou a Dra. Maria Antonieta de Brito, a Sra. 
Cristina Neves 1.a dama da Povoa de Varzim, a Sra. Gloria Santos 1.a dama da Casa dos Po-
veiros do Rio, a Sra. Fernanda Poveira, a Sra. Maria Vilar, e foi homenageada pela Sra. Norma 
Fabiano assessora do Vereador Toninho Paiva.

Diretoria da Associação dos Poveiros de São Paulo liderada pelo Sr. Lino Lage comemorando os 25 anos de fundação. 

Aqui a homenagem do vereador Toninho Paiva pelas mãos de sua assesso-
ra Norma Fabiano à 1.a Dama da Associação dos Poverios Sra. Alice Lage.

O Presidente Sr. Lino Lage com a linda homenagem recebida do Presidente 
da Câmara da Povoa de Varzim Dr. Aires Pereira, a “lancha poveira”.
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Comemorou Bodas de Prata

Aqui vemos a Sra. Mara Rocha, o esposo Sr. Manuel M. da Costa, diretores 
dos Poveiros, o filho Eduardo Martins, e os amigos do Carpe Dien Moto 
Turismo, Sr. Rui Jorge a esposa Kátia e a filha Beatriz, o Sr. Joaquim Bar-
ranco a esposa Sra. Rosana da Silva, o Sr. Jose Miguel a esposa Sra. Isilda 
Lareu, o Sr. José A. da Cunha, o Sr. Julio da Conceição a esposa Sra. Maria 
Deolinda e o Sr. Sergio Ueti. 

Também presentes vemos o Sr. Raul Neves Pereira a esposa Sra. Marli 
Pereira, o Sr. Carlos Fernandes (Churrascaria Novo Chimarrão), e a esposa 
Sra. Maria do Socorro Silva.

Vindos da Póvoa de Varzim vemos alguns dos integrantes da tocata do Ran-
cho Poveiro.

Nesta concorrida mesa vemos o Presidente Sr. Lino Lage a esposa Sra. 
Alice Lage e os familiares e amigos Sra. Carmem Cardoso, o filho Eduardo 
Cardoso a esposa Andrea Lage Cardoso, o Sr. Rui Ferraz a esposa Sra. 
Nilzete Ferraz.

O Presidente Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage, o ex-presidente Sr. 
Isaias José Gomes dos Santos a esposa Sra. Maria Rosa Craveiro F. dos 
Santos, o Sr. Manuel Craveiro, a esposa Sra. Marta Cintra, e a Sra. Nice 
Ribeiro.

A fadista Ciça Marinho quando atuava acompanhada por Sergio Borges à 
viola e Wallace Oliveira à guitarra.

O Patrocinador da entidade Sr. João Aurélio de Abreu da Zarco Turismo 
junto ao presidente Sr. Lino Lage e a esposa Sra. Alice Lage.

Aqui reunidos vemos o presidente Sr. Lino Lage a esposa Sra. Alice Lage, 
a Sra. Elvira Lage, o Sr. João Teixeira, a esposa Sra. Maria Alice Teixeira, o 
Sr. Mario Teixeira a esposa Sra. Maria da Graça Teixeira, a Alicinha Lage e 
o seu amor Carlos Magno.

Sr. Lino Lage Presidente da Associação dos Poveiros a esposa Sra. Alice 
Lage, seus pais Sra. Olinda Lopes Craveiro e o Sr. Américo M. da Fonseca, 
o Fernando e a Gorete.

Reunidos vemos o ex-presidente Sr. Jorge Rosmaninho, também Presiden-
te da Secção do PS em São Paulo, o Presidente da Casa Ilha da Madeira 
Sr. Jose Manuel Bettencourt, o diretor jurídico do Conselho da Comunidade 
Dr. Aristides Fiamozzine Filho.

Prestigiando os Poveiros vemos a Sra. Maria Aparecida Rocho o esposo Sr. 
Jose Afonso, o Sr. Manuel Moreira da Rocha a esposa Sra. Leonor Rocha, 
o Sr. Manuel Gomes e a esposa Sra. Vera Lucia G. Gomes.

Instante em que a Sra. Isaura Milhazes, acompanhada do esposo Mario 
Alexandre e da Nadir Valente Borges, entrega um mimo confeccionado por 
ela ao Sr. Lino Lage Presidente dos Poveiros de São Paulo.

Também prestigiando os Poveiros de São Paulo vemos a Sra. Gorete Mota 
e o Sr. Dorival Moreira.

Presentes a mais um aniversario dos Poveiros vemos o Sr. Joaquim Gomes 
dos Santos, a esposa Sra. Arminda Flores A. dos Santos a filha Idalina dos 
S. Gomes, o genro Paulo Gouveia e o neto Mateus.

Sra. Maria de Campos M. Fernandes, a Sra. Fernanda Poveira, a Prefeita 
de Guarujá Dra. Maria Antonieta de Brito e também da Prefeitura de Guaru-
já a Sra. Maria Teresa da C. Silva e o Sr. Eduardo Lopes.

Sempre apoiando os Poveiros vemos o Sr. Amílcar Ferreira (Trevo estacio-
namentos), a esposa Sra. Maria de Lourdes Madeira Ferreira, a Sra. Helena 
Madeira, o Sr. Albino Monteiro a esposa Sra. Maria Adelaide.

Prestigiando os Poveiros de São Paulo vemos a Sra. Odete Costa Simões, a 
amiga Sra. Helena C. Barroso e o esposo Sr. Justino Pinto Barroso.

O Vereador Toninho Paiva sua assessora Norma Fabiano, o fundador e vice 
presidente Sr. Laurentino Vilar a esposa Sra. Maria Vilar, a filha Maria da 
Graça Vilar, a Sra. Dolores F. Gomes e o esposo Sr. Fernando  F. Gomes.
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A língua afiada de Gregório de Matos
O século XVII é duramente mar-

cado, na Península Ibérica, 
pelas guerras dos portugueses contra 
os soberanos da dinastia Habsburgo 
de Castela pela Restauração da Inde-
pendência do Reino de Portugal – o 
que só aconteceria, em 1640, com a 
chegada ao trono de Lisboa de D. João 
IV (1604 – 1656), O Restaurador, 
primeiro dos monarcas da Sereníssima 
Casa de Bragança. Mas a consoli-
dação da Restauração Portuguesa 
só se concretizaria, plenamente, em 
1654, quando os exércitos invasores 
holandeses foram, por fim, expulsos 
do Nordeste brasileiro. Restaurou-se, 
assim, a soberania de Lisboa sobre 
todos os territórios da América lusitana 
– fortemente  ameaçados ao longo dos 
60 anos (1580 – 1640) em que Portu-
gal se tornara, de fato, uma província 
da Madrid de los Austrias dos reis 
Felipe II, III e IV. O que quase nunca é 
enfatizado, na nossa História comum, 
é que, também no século XVII, parte 
da nobreza, bem como do clero e dos 
intelectuais da Metrópole se transferiram 
para Salvador, na Bahia, então capital 
do Brasil colonial. Um movimento, aliás, 
que se repetiria 200 anos mais tarde, 
após a invasão de Portugal pelas tropas 
da França de Napoleão Bonaparte, 
com a vinda da Corte da Rainha Dona 
Maria I para o Rio de Janeiro. Viveram 
na Bahia, com efeito, os dois maiores 
homens de letras da pátria das quinas 
no século XVII – ambos precursores 
em Portugal do estilo literário barroco. 
O iluminado Padre António Vieira 
(1608 – 1697), membro da ordem da 
Companhia de Jesus, célebre em todo o 
universo Católico pelos seus sermões, e 
o desbocado poeta satírico Gregório de 
Matos, o Boca do Inferno, amaldiçoado 
por muitos, ontem como hoje, e que, 
neste 2016, comemora-se os 380 anos 
de nascimento e recorda-se os 320 da 
morte. Vieira nasceu em Lisboa, porém, 
morreria na sua amada Bahia. Já Gregó-
rio de Matos, natural de Salvador, filho 
de pais portugueses, pertencentes a 
nobres famílias de Guimarães, primeira 
capital do Reino de Portugal, viveria por 

32 anos na Metrópole (dos 14 aos 46 
anos), mas, desterrado de sua Bahia, 
faleceria há 320 anos, em Recife. Defini-
ria implacavelmente a cidade natal num 
de seus versos mais conhecidos, Triste 
Bahia! Triste Bahia! Ó quão desse-
melhante! – reproduzidos em 1972 
por Caetano Veloso na música com o 
mesmo título.

Doutor em Direito, pela Universi-
dade de Coimbra, Gregório de 

Matos viveu intensamente, sobretudo, 
os 12 anos em que morou em Salvador, 
na maturidade, e fez jus à fama de Boca 
do Inferno. Desancou a todos. Podero-
sos e humildes. Criticou com dureza a 
Igreja e os governantes da Bahia. Um 

de seus mais importantes estudiosos, 
o pesquisador paulista João Adolfo 
Hansen, autor em parceria com o baiano 
Marcello Moreira da obra Gregório de 
Matos – Poemas Atribuídos, publi-
cado em 2014, livro essencial para se 
entender a irrequieta trajetória do autor 
luso-baiano, considera que o poeta é o 
‘marco zero’ do gênero literário gay no 
idioma de Luis de Camões – concordan-
do com outros pesquisadores, como os 
autores Francisco Adolfo de Varnhagen, 
o Visconde de Porto Seguro, paulista 
de Sorocaba, e os baianos Afrânio 
Peixoto, James Amado e Fernando 

da Rocha Peres, que consideram os 
versos profanos sobre as relações do 
então Governador da Bahia, Luiz Gon-
çalves da Câmara Coutinho, com um 
de seus ajudante-de-ordem, a primeira 
representação da homossexualidade na 
literatura de língua portuguesa. James 
Amado (1912 – 2001), irmão caçula de 
Jorge Amado, foi o primeiro, ao orga-
nizar e publicar, em 1968, os poemas 
de Gregório de Matos, a incluir toda a 
parte pornográfica de seus versos – o 
que tinha sido cuidadosamente evitado 
nas compilações de Varnhagen e Pei-
xoto. Mas, em contrapartida, evidenciou 
também o forte preconceito de Gregório 
de Matos sobre o homossexualismo. Ele 
sustentou durante muitos meses, nos 
seus versos, que eram distribuídos em 
folhas escritas à mão nas ruas do centro 
histórico de Salvador, que o Governador 
Câmara Coutinho era mesmo homosse-
xual – embora este em pronunciamentos 
públicos desmentisse que fosse gay 
e que jamais tivera qualquer relação 
íntima com o seu ajudante-de-ordem. 
O Governador o denunciaria à Santa 
Inquisição – mas o escritor possuía 
‘costas quentes’ e a Igreja não o impor-
tunou. Até porque a Santa Inquisição, 
a rigor, vigiava mesmo se era sincera 
a ‘conversão’ dos chamados ‘cristãos 
novos’, isto é, judeus que aceitaram a 
fé Católica para continuarem a viver e 
a possuir negócios dentro dos territórios 
do Império Português. Gregório de 
Matos e Guerra, seu nome completo, 
era de uma histórica linhagem Cristã 
vimarense.

O Boca do Inferno livrou-se 
da Santa Inquisição, porém, 

acabaria deportado, por influência 
dos filhos de Câmara Coutinho, em 
1694, para Angola, que então era 
uma província nas Áfricas controlada 
pelo Governo da Bahia – ficando em 
Luanda por cerca de um ano. Retornaria 
ao Brasil e, proibido de morar na 
Bahia, fixou residência em Recife, onde 
morreria, em 1696, vítima de uma febre 
contraída na capital angolana. Quem 
sabe, talvez, por praga rogada pelo 
desafeto Câmara Coutinho.

Dia 14.04.2016
Nilza Andrade; Thaisa Thomaz Torrão 
(Nora do Armando Torrão, esposa do 
Caio Rocha Torrão).
Dia 15.04.2016
Com. João Caldas Fernandes (Ex-
-Presidente da Secção do PSD em 
São Paulo e atual Cônsul Honorário de 

Portugal em Ribeirão Preto); Sra. Ma-
ria Conceição Mendes (Responsável 
pela secretaria da Casa de Portugal), 
Sra. Ermelinda Alves (esposa do fale-
cido amigo Sr. Manuel Alves, do Rei do 
Bacalhau); Sra. Tereza Morgado (Da 
Adega Cais do Porto); Kelly Carvalhais 
(sobrinha do Américo do  G. F. Casa 
de Portugal); Rodrigo Ribeirinha (filho 
do Casal amigo Idalina e Eusébio Ri-

beirinha); Claudia Tasca (Karkor); Cris-
tina Gamboa Torres; Denis Henrique 
(filho da Sra. Maria de Lourdes e Sr. 
Osvaldo da Everest Turismo); Sra. Ma-
ria Fernanda Pinto (a conhecida Sra. 
Fernanda Poveira estará completando 
os seus 87 anos de vida em 2016; José 
Vitor (filho Adriana e Manézinho); Sra. 
Maria de Lourdes Pereira (mãe da ami-
ga Renata Afonso).
Dia 16.04.2016
Daniela Gamboa Cabral (filha Antonio 
Cabral dos Anjos); Sr. José A. de Frei-
tas (Presidente da Numatur Turismo); 
Dr. Paulo Porto Fernandes; Deolinda 
Augusta Monteiro; Sandro Lopes co-
memora seu aniversário e também 
seu 5.o ano em 2016 de enlace com 
a Marta.
Dia 17.04.2016
Aniversário de fundação do Jornal 
Portugal em Foco – 55 anos; Marisa 
Cruz (esposa do falecido amigo Car-

los Cruz); Ana Carla Diogo Lemos 
(Cantadeira do Rancho Folcl. Da As-
sociação Atlética  Portuguesa Santis-
ta); Fabiana Forseto (Casa dos Açores 
de São Paulo); Cleide Salem Sarkis 
(Tia da Thaisa Torrão); Luiz Fernando 
Lacerda Balazeiro.
Dia 18.04.2016
Silvio de Souza; Andréa Fernandes 
Lage; Verônica Neves (esposa Mario 
Neves); Sra. Roseli Barroso (mãe da 
amiga Claudia Barroso do Rancho Pe-
dro Homem de Mello).
Dia 19.04.2016
Marcelo Garrido (filho Alberto Gar-
rido); Sr. Adelino Leal (o Querido pai 
da Dulcimara Leal); Renata Afonso ( 
Revista Nau´s).
Dia 20.04.2016
Hernani Vieira; Giulia Pereira (filha do 
Sr. Joaquim da Renovadora Cruz de 
Malta); Manuel Craveiro nosso amigo 
e nosso assinante.

Pensamento da Semana
Como se algum político, com exceção de meia dúzia de três ou quatro, representasse alguém, a 
não ser a si mesmo, a família e aderentes. (João Ubaldo Ribeiro)
Frase de para – choque
Depois da tempestade... o trânsito pára.  

Programe-se
16.04 Comemoração dos 57 anos 
de fundação do Grupo Folc. da 
Casa de Portugal de Campinas 
com jantar; Dia 17.04 Almoço Be-
neficente no Arouca tendo como 
beneficiários a Associação Paulista 
Feminina de Combate ao Câncer e 
o Grupo Socorrista Zaira Pitt; Baca-
lhau do Raízes na Associação dos 
Poveiros; Dia 24.04 Cozido a Portu-
guesa do Pedrão em sua nova sede 
no Clube da Vila Maria; Dia 01.05 
Almoço dançante na Casa do Mi-
nho; Dia 13.05 Jantar em apoio ao 
Lar da Provedoria no Clube Portu-
guês de São Paulo; Dia 15.05 Festa 
de Nossa Sra. De Fátima na Casa 
Ilha da Madeira, comidas típicas e 
celebração de uma missa às 15 ho-
ras e exibição dos grupos adulto e 
infanto-juvenil da entidade. 
Parabéns
A diretoria da Associação dos Povei-
ros de São Paulo, pela belíssima fes-
ta em comemoração ao seu Jubileu 
de Prata, comemorado no ultimo sá-
bado. Nota Mil ao presidente Sr. Lino 
Lage e sua esposa Sra. Alice Lage.

O calor
É que foi terrível nesta noite, a pon-
to de até o presidente da Câmara da 
Povoa de Varzim Dr. Aires Pereira 
ter tirado a gravata. Eu também não 
agüentei imagina.
Será?
Que ligaram o ar condicionado só 
na hora do evento??? Por isso tanto 
calor dentro do salão???
Creio
Que seria o caso, de a entidade fa-
zer mais um investimento. Depois 
da reforma que fizeram do salão, 
dando um ar mais “clean”, seria o 
caso de investir em pelo menos 
mais dois aparelhos de ar condicio-
nado. 
Você Já reservou
Seus convites para o jantar em prol 
do Lar da Provedoria, que será re-
alizado pelo e no Clube Português. 
Será no dia 13.05 convites aqui no 
seu Portugal em Foco, basta ligar e 
reservar (11) 5581.2991-5589.3309 
Mico pagou
A amiga Nadir, Poveira do Rio de 
Janeiro, que mal a tocata do Ran-
cho Poveiro começou a tocar, ela 

já pegou o amigo Toninho Loureiro, 
e foi dançar ao som da musica po-
veira.
Ate que
O pessoal da tocata anunciou que 
aquelas musicas era para se ouvir, 
as musicas para dançar viriam de-
pois....coitadinha, ficou na saudade, 
pelo menos por aquele momento.
Senti
Falta da presença na ultima festa 
da Casa de Brunhosinho, do ami-
go e nosso assinante Sr. Manuel 
Quiterio. Será que esta tudo bem, 
ou a esposa não o deixou sair de 
casa????
A unidade
Do Elos Clube de São Paulo Sul, 
uma das poucas unidades que ain-
da sobrevive, agora liderada pelo 
amigo Dr. David da Fonte, estará se 
reunindo neste dia 15 de abril, para 
mais uma festiva no Restaurante 
Tempero das Gerais. Lá estaremos 
para ver os amigos. 
O Torrão
Sempre seu amigão, deixa a todos 
um abração, e promete voltar na 
próxima edição.

Dia 16.04.2016
Comemoração dos 57 anos do 
Grupo Folclórico da Casa de Por-
tugal de Campinas
A Casa de Portugal de Campinas 
estará nesta noite comemorando 
os 57 anos do seu grupo folclórico, 
um dos mais antigos de São Pau-
lo. Teremos petiscos, caldo verde, 
jantar seguido da exibição do ani-
versariante. Informações e convites 
Rua Ferreira Penteado, 1349 Cam-
buí – Campinas fone (19) 3252.5752  
www.casadeportugalcamp.com.br 

Dia 17.04.2016
Almoço Beneficente no Arouca
A diretoria do Arouca e seu Dpto. 
Feminino estarão realizando neste 
dia, a partir das 12 horas, um almo-
ço beneficente tendo como prato 
principal a deliciosa Bacalhoada 
a Moda Arouquense. Musica para 
dançar com a tocata do Rancho 
do Arouca, sorteios, brincadeiras 
e muitos prêmios. Os beneficiários 
deste almoço serão a Associação 
Paulista Feminina de Combate ao 
Câncer e o Grupo Socorrista Zaira 
Pitt. Informações convites e reser-
vas a Rua Vila de Arouca 306 (Ro-

dovia Fernão Dias Km 80) Tucuruvi 
ou pelos fones (11) 2455.1000 - 
2455.1988 - 2497.2581 
Bacalhau do Raízes
O Rancho Folc. Raízes de Portugal 
da Associação dos Poveiros estará 
realizando neste dia mais um al-
moço convívio. Teremos o habitual 
bacalhau além de outros pratos e 
acompanhamentos. A animação 
estará a cargo da tocata do ran-
cho que se exibirá. Convites e in-
formações com Sra. Soledade (11) 
2263.1535 - 2967.6766 - 2204.5250 
Rua Dr. Afonso Vergueiro, 1104 V. 
Maria – São Paulo.
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LIGA NOS 2015 - 2016 2º LIGA 2015 - 2016

BRAGA
JORNADA 29

DISTRITAIS

PORTO
JORNADA 29

JORNADA 40JORNADA 29

AVEIRO
JORNADA 27

COIMBRA
JORNADA 25

LISBOA
JORNADA 22

VILA REAL
JORNADA 24

VISEU
JORNADA 24

GUARDA
JORNADA 23

CASTELO BRANCO
JORNADA 18

LEIRIA
JORNADA 23

Porto Perde em Paços de Ferreira
Os dragões disseram adeus, este domingo, a toda 

e qualquer esperança de poderem lutar pelo título, ao 
serem derrotados (1-0) em Paços de Ferreira. A equipe 
de José Peseiro fica, agora, a 12 pontos do líder Benfica 
e a 10 segundo classificado, o Sporting.

A primeira parte no Estádio Capital do Móvel foi cin-
zenta como tempo, com um futebol lento e com poucas 
oportunidades. Depois de não ter convocado Abou-
bakar, José Peseiro deixou Brahimi no banco e só lan-
çou o argentino no segundo tempo.

E foi o extremo que criou a primeira chance da etapa 
complementar, mas Sérgio Oliveira atirou ao lado, com 
o médio a voltar a estar em destaque aos 72 minutos, 
quando obrigou Defendi a uma intervenção segura.

A entrada do último quarto de hora, o F.C. Porto recla-
mou, com razão, uma grande penalidade por falta sobre 
Suk e o árbitro voltou a errar, segundos depois, ao per-
doar o segundo cartão amarelo a Chidozie.

sporting vence marítimo e 
mantém-se Colado ao Benfica
Depois da vitória do Benfica 

em Coimbra, o triunfo (3-1) do 
Sporting em Alvalade, perante o 
Marítimo, Teo Gutierrez, William 
Carvalho e Slimani marcaram 
para os leões.

Um gol te Teo Guterrez, na 
primeira parte, e os remates 
certeiros de William Carvalho e 
Slimani, na segunda, vieram, no 
passado sábado à noite, a vitória 
que permite ao leão manter-se 
a dois pontos das águias. Gha-
zaryan apontou o gol de honra 
dos insulares.

A equipe comandada por Jor-
ge Jesus entrou bem, mas só 
chegou à vantagem já perto do 
intervalo, curiosamente numa 
fase em que os insulares, em 
contra-ataque, estavam a obri-
gar Patrício a esmerar-se.

Certo é que, aos 41 minutos, 

defendeu o primeiro remate de 
João Mário, mas nada conse-
guiu fazer quando a bola sobrou 
para William Carvalho e o in-
ternacional português rematou 
para o gol.

Depois, coube a Islam Slima-
ni faturar, apontando o 23.º gol 
no campeonato, num lance em 
que quase só teve de encostar 
para o fundo da baliza (76 mi-
nutos).

Até o final, Ghazaryn, sain-
do do banco, ainda reduziu, na 
cara de Rui Patrício (81), mas 
já não foi a tempo de assustar a 
equipe de Jesus.

Os leões somam agora 71 
pontos, menos dois do que o 
líder Benfica e mais de dez do 
que o F.C. Porto, terceiro classi-
ficado, que no passado domingo 
defrontou o Paços de Ferreira.

Teo Gutierrez rematou de fora da 
área e o esférico acabou no fun-
do das redes, depois de ter so-
frido um desvio em João Diogo.

O gol deu confiança à turma 
leonina que, com naturalidade, 
dilatou a vantagem, já na segun-
da parte: aos 53, Salim ainda 



Esportes

O médio Francisco Ra-
mos, da equipa B do FC 
Porto, voltou a treinar com a 
equipe principal, numa ses-
são condicionada pelas au-
sências de Marcano, Bue-
no, Evandro e André André.

Depois da derrota 1-0 em 
Paços de Ferreira, que dei-
xa os ‘dragões’ no terceiro 
lugar, agora a 10 pontos do 
Sporting e a 12 do Benfica, 
o grupo iniciou a prepara-
ção da receção de domingo 

Consumada a vitória 
em Coimbra,a sétima 
consecutiva na Liga, Jo-
nas identificou os predi-
cados que, na ótica do 
avançado, melhor de-
finem a campanha dos 
encarnados esta tempo-
rada.

“Benfica sempre! Com 
humildade, união e for-
ça! Essa é a nossa cara! 

Mais uma vitória impor-
tante na nossa caminha-
da! Parabéns a todos!”, 
escreveu, no Instagram, 
o número 17 das águias.

Mehdi Carcela, su-
plente utilizado em Coim-
bra, deu o mote para os 
compromissos que se se-
guem no Campeonato:

“Faltam cinco finais. 
Só a vitória interessa.”

“Humildade, união e força: 
esta é a nossa cara” – Jonas

O treinador português 
José Mourinho já terá 
uma lista de reforços para 
o Manchester United e 
o defesa John Stones 
(Everton) e o atacante 
Harry Kane (Tottenham) 
estão no topo.

De acordo com o 
ESPN, Mourinho preten-
de, alegadamente, cinco 
reforços para o Manches-
ter United e para além 

Porto treina com o ‘bê’ 
Francisco Ramos e quatro ‘baixas’

ao Nacional, 
nono classi-
ficado, com 
José Peseiro 
a manter o 
jovem médio 
que já tinha 
c o n v o c a d o 
para a Mata 
Real.

No bole-
tim clínico 
continuam a 
constar Mar-
cano e Al-
berto Bueno, 
que prosse-
guem com 

tratamento às respectivas 
lesões, Evandro, em treino 
condicionado, e André An-
dré, com treino condiciona-
do complementado com tra-
balho de ginásio.

O FC Porto folga na ter-
ça-feira e volta aos treina-
mentos na quarta-feira, às 
10:30, no Centro de Treinos 
e Formação Desportiva Por-
toGaia, no Olival, à porta fe-
chada.

MourinHo 
quer 

Harry 
Kane e 
JoHn 

StoneS no 
united

de John Stones e Harry 
Kane, o nome de Zlatan 
Ibrahimovic, com o qual 
trabalhou no Inter, e que 
termina o contrato no final 
da temporada com o Paris 
Saint-Germain, também 
estará na lista.

As contratações de Sto-
nes e Kane não vão ser 
nada fáceis, visto que são 
as principais referências 
nas respectivas equipes.

O Governo reconhe-
ceu, através de despa-
cho assinado a 31 de 
março pelo secretário 
de Estado da Juventu-
de e do Desporto, João 
Wengorovius Meneses, 
que a construção da 
Academia do SC Braga 
é de interesse público.

A primeira fase do 
projeto, apresentado 
em outubro do ano pas-
sado, está orçado em 

cinco milhões de euros 
e foi anunciado inicial-
mente que estaria con-
cluído no início da pró-
xima temporarada.

Segundo o artigo pu-
blicado esta segunda-
feira em Diário da Re-
pública, a construção do 
complexo “encontra-se 
em plena harmonia com 
objetivos estratégicos do 
XXI Governo no que ao 
Desporto diz respeito”.

AcAdemiA é de 
inteResse Público

O português Cris-
tiano Ronaldo re-
gistrou em 2015 o 
maior aumento de 
rendimento, chegan-
do aos 67,4 milhões 
de euros, valor que o 
mantém como segun-
do futebolista mais 
bem pago do mundo, 
só atrás do argentino 
Lionel Messi, do FC 
Barcelona.

Na lista a divulgar 
pela revista France 
Football e adiantada 
pela AFP, o jogador 
do Real Madrid ob-
teve um crescimento 
de 13,4 milhões de 
euros, aproximando-o 
do líder, Messi, com 
74 milhões de euros, 
que viu a receita au-
mentada em nove mi-
lhões de euros ‘top-3’ 
manteve-se intocável 
pela terceira tempora-
da consecutiva, com o 
brasileiro Neymar (FC 
Barcelona) a aumen-
tar o pecúlio de 36,5 
para 43,5 milhões de 
euros, enquanto nos 
treinadores, o Portu-

quês José Mourinho, 
continua a ser, por lar-
ga margem, o primei-
ro, com 24 milhões de 
euros, à frente do es-
panhol Pep Guardiola 
(Bayern de Munique) 
e do italiano Fabio 
Capello, atualmente 
sem clube depois de 
abandonar a seleção 
russa. A avaliação 
compreende remune-
rações brutas (antes 
impostos e taxas so-
ciais), prêmios de jogo 
e de assinatura e con-
tratos de publicidade, 
marcada esta tempo-
rada por um domínio 
francês, com 14 fute-
bolistas a figurarem no 
‘top-20’. O Paris Sain-
t-Germain ‘contribui’ 
grandemente para a 
lista, com o argentino 
Ángel Di María a en-
trar diretamente para 
a liderança em Fran-
ça, com 24 milhões de 
euros, mais um milhão 
do que o sueco Zlatan 
Ibrahimovic e o brasi-
leiro Thiago Silva,do-
paris

cRistiAno RonAldo mAis 
PeRto de messi no ‘RAnking’ 

dos mAis bem PAgos
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Fim de linha 
para Dilma

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

www.facebook.com/Teresa Bergher

Há muito tempo 
acabou o meu orgulho 
de ter uma presidente 
mulher. Aliás, nenhu-
ma mulher de bom 
senso pode apoiar o 
frágil e vergonhoso 
governo Dilma Rou-
sseff. Para não ser 
ainda mais desmora-
lizada, diante de uma 
avalanche de denún-
cias, o melhor que 
a presidente teria a 
fazer seria optar pela 
renúncia, uma saída 
menos desonrosa que a cassação. Ainda há tempo, mas, 
apegada ao poder, Dilma insiste nos malfeitos contra o 
Brasil e na falta de respeito ao povo brasileiro.

Bem, se tivesse respeito a ela mesma, a presidente 
não teria vindo ao Rio, na semana passada, inaugurar 
equipamento olímpico, depois saber que o prefeito Edu-
ardo Paes fala mal dela pelas costas, com o ex-presi-
dente Lula. Sensatez não está entre as raras virtudes da 
presidente.    

Dilma e seus apoiadores transformaram o nosso país 
numa piada de mau gosto, no ridículo. Não apenas por 
suas declarações desprovidas de qualquer sentido, mas 
pela corrupção, o escárnio com o cidadão honesto que 
vê o dinheiro de seus impostos ser utilizado para manter 
nos cargos federais pessoas que não têm qualquer com-
promisso com o serviço público. 

Dilma e os petistas enfiaram os pés pelas mãos e não 
há mais como esconder seus delitos. Qual é a última do 
dia? Quando a gente pensa que o governo já chegou ao 
fundo do poço de notícias alarmantes, surge mais algu-
ma denúncia de corrupção, como uma dose diária de ve-
neno ao sofrido povo brasileiro. São as pedaladas fiscais, 
o desvio de R$ 30 bilhões da Petrobras, a economia em 
frangalhos, o sítio reformado por empreiteira, o triplex do 
Lula,  as tentativas de paralisar a Lava-Jato e controlar a 
Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal e delitos 
de toda ordem. A presidente e seu séquito de incompe-
tentes se esforçam constantemente para surpreender a 
nação com novos absurdos. 

A malvadeza da vez é a barganha para tentar evi-
tar o impeachment, uma verdadeira queima de estoque 
de cargos. Para segurar os partidos na base e impedir 
que a oposição tenha os 342 votos necessários para 
retirá-la do poder, Dilma botou ministérios e empresas 
públicas em liquidação, numa articulação política imo-
ral, como jamais se viu na História deste país. Mas não 
surtiu efeito. O relatório já passou e o impeachment 
também passará. 

Nos termos do Estatuto desta casa, vimos convocar os membros 
de seu Conselho Deliberativo, para participar da reunião a se reali-
zar no dia 19 de abril deste ano, às 20 horas em primeira e às 20:30 
em segunda convocação, à Av. Melo Matos 15/19, Tijuca, para deli-
berar sobre a seguinte Ordem-do-dia:

a) Apreciação das contas da Diretoria, relativas ao exer 
 cício de 2015;
b) Assuntos gerais.

Dada a relevância dos assuntos a serem tratados, solicito e 
agradeço a presença de todos.

Aurélio Teixeira Moutinho
Presidente do Conselho Deliberativo

Casa de Trás-os-Montes 
Alto Douro
Convocação

 Há 10 anos que nos deixou o Com. Artur dos Santos Pereira. Lembramo-nos com 
muita saudade e reconhecimento pelo que fez em prol da nossa comunidade. Foi 
Presidente da Federação das Associações Portuguesas e Luso-Brasileiras e da 
Real e Benemérita Sociedade Portuguesa Caixa de Socorros D. Pedro V; Vice-Pre-
sidente do Liceu Literário Português; Presidente do Conselho da Comunidade Por-
tuguesa do Rio de Janeiro; dirigente e associado de várias associações luso-brasi-
leiras, às quais serviu com exemplar dedicação.

Será sempre lembrado com muita saudade.

ARTUR DOS SANTOS PEREIRA 10 ANOS DE SAUDADE
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Convívio Social Açoriano

O Grupo Folclórico Padre Tomás Borba, empolgou na sua apresentação, dando um 
show para o público, no domingo passado na Casa dos AçoresNum close vemos o Alberto, Felipe Mendes e o Presiden-

te Açoriano, Fernando Pires, num bate papo e aprecian-
do as iguarias deste almoço

A família açoria-
na reuniu-se, no do-
mingo passado, para 
viver mais um belo 
convívio social com 
almoço no estilo self-
service com um car-
dápio super variado e 
de muito bom gosto, 
e saborosa  gastrono-
mia. O toque musical 
da tarde ficou com o 
excelente músico Ma-
cedo Marques, no te-
clado. Mas, a atração 
mais aguardada do 
dia foi o momento do folclore com a apre-

sentação do Grupo 
Folclórico Padre To-

más Borba, da Casa 
dos Açores, agitando 
o salão açoriano com 

seus trajes e seus 
dançares, típicos da-
quela tão linda Ilhas.

Felipe 
Mendes, 

do Jornal 
Portugal em 
Foco, cum-

primentando 
os amigos, 
o casal D. 

Alzira, espo-
so Antônio 

Tostes – Ex
-presidente 

Açoriano, D. 
Delia Ormon-

de e  Daniel 
Abreu

O Ex-presidente Eduardo Lima, como sempre, prestigiando o Solar Açoriano com sua 
esposa, Fátima, os amigos, Rui Avilar, esposa, o Paulo Saieiro e familiares
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Festa Gaúcha na casa do Minho

Vila da Feira seMpre eM destaque

No Convívio Social Feirense, Felipe Mendes, o diretor Fernando Alves, 
diretora Elza Tavares, Presidente Ernesto Boaventura,D. Rosa D. Olga 
Rocha, esposo Dr. Albano da Rocha e o vice-presidente, Antônio Silva

O vice-pre-
sidente 

social 
,da Casa 

da Vila 
da Feira, 

Fernando 
Alves com 
os amigos 
Armando, 

Neusa e 
José

Outro domingo espetacular no 
Vila, com muita animação e boa 
gente da nossa comunidade portu-
guesa, curtindo o dia com total tran-
quilidade, na casa da rua Haddock 
Lobo. Como é de costume, o Pre-
sidente Ernesto, sempre simpático, 

ao lado da sua diretoria, dando um 
show de hospitalidade com os as-
sociados e amigos. A música exce-
lente com o Conjunto Som e Vozes 
e aquela gastronomia feirense da 
melhor qualidade. Casa da Vila da 
Feira, sempre uma boa opção.

Costela 
gaúcha 
e fol-
clore, a 
combi-
nação 
exata 
para 
um 
lazer de 
domin-
goO Presidente Agostinho dos Santos. num registro com 

o diretor Paulo, Leila Monassa e o vice-presidente, Ca-
simiro Ferreira

Foi realizada, na Casa 
do Minho, no domingo 
passado, mais uma fes-
ta gaúcha, como sempre 
tudo feito com maior ca-
rinho para receber o pú-
blico super bem, onde o 
Rio Grande do Sul e seu 
folclore é apresentado 
pelo Grupo Marcas do Sul 
com belíssimas músicas e 
seus belos trajes e, aquele 
churrasco com deliciosa 
costela e prendas bonitas. 
Uma tarde maravilhosa, 
preparada no capricho 
pelo diretor J. Maciel.

O diretor 
Minhoto, J. 
Maciel, ide-
alizador e 
organizador 
da Costela-
da Gaúcha 
com o casal 
Leila Mo-
nassa e Fe-
lipe Mendes 
(Portugal 
em Foco)

Gente boa e 
amiga, presti-
giando a Casa 
do Minho, na 
Festa Gaúcha, o 
Anibal, esposa,-
Conceição (ani-
versariante do 
dia), com seus 
queridos fami-
liares, Marcelo, 
Marilia, Matheus 
Priscila, Waldir e 
Edna 
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Maneca

Pé de Valsa da 
semaNa, disPutada

Gestos Nobres, o casal merece

casa trás os moNtes e 
alto douro em alta

mais uma aleGre tarde 
beNfiquísta

mais uma risoNha PrimaVera comemorada No solar traNsmoNtaNo
Em mais um gostoso Almoço Dançante, 
realizado pela Diretoria da Casa Trás-os-
Montes e Alto Douro, nas pessoas do Sr. 
Presidente: Antônio Paiva e primeira-da-
ma Dona Fatima Paiva, trabalhando mui-
to para o bem estar da instituição e de 
todos, o Sr. Alcino Machado, não fez por 
menos, foi festejar seu aniversário com 
alguns amigos, como vemos o aniver-
sariante do dia, sua esposa Dona Maria 
Judite, Dona Mariazinha com seu marido 
Zezinho da Banana como é chamado ca-
rinhosamente, primos Dona Lucia e Ja-
cinto, Fernandinha e seu marido Simão, 
Dona Carminha e seu marido José Miran-
da que são aniversariantes do mês, Ainda 
Sr. Acácio, Diretor. Para todos, muita saú-
de e felicidades. 

Domingo passado a Casa do Benfica, com mais um 
Almoço Dançante realizado na Casa das Beiras, foi 
uma tarde contagiante, mas o que chamou atenção 
foi à disputa na pista de dança entre dois casais, 
como vemos na foto a esquerda Sr. Jorge Alfredo e 
sua esposa Dona Titolina e a direita, Dona Helenice 
com seu maridão Sr. Torrão - Diretor dos biscoitos 
Globo. Nesta bela tarde tive uma ideia, contratar um 
jurado, para não cometer injustiça de qualquer forma 
parabéns aos dois casais que deram um show.

Sabendo das férias do casal Sr. 
Eduardo e Dona Vanda,  o Sr. 
Comendador Afonso falou Ma-
neca tenho que levar meu abra-
ço ao casal e assim foi, como 
vemos no cenário fotográfico, à 
esquerda Manuel Pinto Aires da 
Flora Santa Filomena, Comen-
dador Afonso Bernardo Fernan-
des, Dona Florbela, Dona Idália, 
e Dona Guilhermina, de pé ve-
mos o casal Dona Vandinha e 
seu marido Eduardo, casal má-
quina na comunidade. Desejo 
boas férias, olhem pela saúde 
para voltar mais forte.

Domingo passado, mais uma festa do Benfica 
realizada no Solar Beirão, como vemos na foto, 
quando cantavam o Hino do Benfica, a Porta 
Bandeira Dona Maria Antónia com muita elegân-
cia e José Queiroga, homenageavam seu Clu-
be e todos aderiram exibindo sua bandeirinha. 
Parabéns para todos em especial para Sr. José 
Henrique (Presidente) e toda a Diretoria  pelo 
belo almoço apresentado.

Bela tarde passada no ultimo domingo no Solar Trans-
montano, como vemos na foto parte da diretoria que tem 
feito tudo para colocar a instituição a gosto dos grandes 
transmontanos e de todos. A esquerda Diretor Arlindo, 
primeira-dama Dona Fatima, seu marido Antônio Paiva, 
Dona Madalena, Coutinho seu marido, Sr. Acácio portu-
guês da cepa velha e Dr. Ângelo Horto, se comunicando 
com os presentes e dando informações de grande valia. 
Parabéns amigo, muita saúde extensivo a Dona  Emília 
e toda a família

família cofico 
faz Parte da 
Nossa história

Como vemos no cenário 
fotográfico o amigo Jorge 
Moreira (Fadista Vadio), 
que com sua bela voz 
alegrou a Comunidade 
Luso-brasileira, no Arou-
ca Barra Clube e outras 
Casas Regionais, para 
o amigo Jorge Moreira 
a nossa total considera-
ção e carinho. Abraços e 
conte sempre com nossa 
amizade e carinho, pois 
a família Cofico pela qual 
temos muita estima e 
admiração forte abraço 
da família Portugal em 
Foco
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Maria Alcina

DE RESTAURANTES
DEIXAI QUIETA A ÁGUA LAMACENTA,

E ELA POR SI SÓ SE TORNARÁ
TRANSPARENTE!

PeNSameNto da SemaNa

No grande show da Bandalusa, na Casa de 
Viseu, o Presidente Ernesto Boaventura e 
seu genro, Camilo Leitão, da Casa da Vila 
da Feira e a Presidente dos Camponeses de 
Portugal, Dona Rita Couto, o nosso Diretor 
Dr. Felipe Mendes, o elegante Presidente da  
Casa de Viseu, Dr. Flávio Martins, feliz com a 
presença de seus amigos e conferindo men-
sagens no watt zapp, o jornalista e escritor 
Igor Lopes. A UNIÃO FAZ A FORÇA.

uNIÃo eNtRe 
PReSIdeNteS daS 
caSaS ReGIoNaIS

Não vejo este querido casal há bastante tempo. O Senhor 
José Mendonça, Presidente do Conselho da Casa Unidos de 
Portugal em Alcântara e sua simpática esposa, D. Belmira. 
Quando vou ao clube  que representam, são muito atenciosos  
comigo. Abraços e saudades fadistas  para o querido casal.

caSaL SImPatIa 
da comuNIdade 

de NIteRÓI

É gratificante publicar a foto  com tão lindas senho-
ras, que deixam os seus afazeres domésticos, para 
dedicar-se, com carinho, á CASA DE VISEU.
Parabéns à primeira-dama, Luciane Martins, pelo 
carisma e respeito, pela liderança  ao seu depar-
tamento feminino. VISEU SENHORA DA BEIRA, 
ETERNAMENTE BONITA...

GueRReIRaS do dePaRtameNto
femININo da caSa de VISeu

Reparem no semblante feliz , do grande baluarte  da comuni-
dade, Antônio Cardão, tendo ao colo a futura componente do 
Rancho Mirim da casa, com sua mãe Denise e a vovó Noê-
mia , grande cantadeira. Agora canta também, cantando can-
tigas de ninar, para sua linda netinha. ABRAÇOS FADISTAS

cReSceNdo maIS uma fLoRZINHa, 
PaRa eNfeItaR o RaNcHo
mIRIm da caSa de VISeu

No dia 6 de Abril fui ao Imperator assistir o magnífico 
show de Márcio Gomes, em que todos festejávamos 
2 anos, ininterruptos de  sua atuação, nessa famosa 
Casa, sempre super lotada, inebriando nosso espí-
rito  com suas belas canções. Márcio cantou a bela 
canção (A DEUSA DA MINHA RUA), para setecen-
tas pessoas, sem microfone, levando ao delírio o 
publico  maravilhado. Além das homenagens do seu 
publico  fiel, Márcio foi condecorado pela Secretaria 
de Cultura, na pessoa do secretário de cultura, Dr. 
Marcelo Calero, que  ao proferir palavras de louvor, 
tornou suas as palavras do Prefeito, Eduardo Paes, 
nomeando MÁRCIO GOMES, O IMPERADOR DO 
IMPERATOR.

mÁRcIo GomeS, 
HomeNaGeado PeLa 

SecRetaRIa de cuLtuRa

Na bela festa  do imigrante, na Casa da Vila da 
Feira, idealizada por Mário Simões, emocionei-
me  pelo belo show, pela atuação  da Banda T.B 
Show de Rogério Costa, pela magnífica apresen-
tação do meu amigo querido, Antônio Marques e 
muito especialmente  pela voz cristalina da que-
rida Poveira, Isaura Milhazes, que canta como 
ninguém o fado do imigrante. Vestida à moda Po-
veira, e reverenciando sua mãezinha, Maria das 
Dores  a imigrante mais idosa, 100 anos, linda no 
telão dos homenageados, as flores distribuídas 
às senhoras presentes, a bela e merecida home-
nagem à sua devotada esposa Maria. Acima de 
tudo  agradeço a homenagem  a mim prestada e 
a todos os casais, para os quais cantei: O MEU 
PRIMEIRO AMOR.

Mais um grande imi-
grante partiu para 
junto de Deus e da 
sua amada Cidália, 
que o esperava feliz, 
por estarem juntos 
de novo.
Há dias, na missa 
de sétimo dia do 
grande amigo,  Sr. 
Antônio, da Cofi-
co, o Cônego Abí-
lio de Vasconcelos, 
na sua homilia, fez 
uma comparação da 
partida para o Bra-
sil de um imigrante, 
com a nossa partida 
para outro plano - “O 
CÉU”.
Dizia ele: Quando 
partimos da nossa 
terra natal, para um 
País desconhecido, 
derramamos lágri-
mas e  deixamos em 
lágrimas nossos en-
tes queridos, não sa-
bendo o que encon-
traremos no mundo 
desconhecido para 

faLeceu
o

amIGo
mÁRIo SImÕeS: aGRadecImeNto 

de uma ImIGRaNte
fRaNcISco

do café caPItaL
o qual seguimos.  Ao 
chegarmos ao Brasil  
deparamo-nos  com 
uma terra linda, um 
povo acolhedor, um 
futuro promissor.
Assim é a nossa par-
tida para a Eternida-
de,  deixamos para 
trás familiares e ami-
gos, chorando e so-
frendo, quando che-
gamos do outro lado,  
encontramos familia-
res e amigos  felizes, 
dando-nos as boas 
vindas, anjos cantan-
do , enfim, uma festa 
no Céu  pela chega-
da de mais  um ente 
querido.
BEM HAJA CÔNE-
GO ABILIO, PELA 
ESPERANÇA  QUE 
DEIXOU EM NOS-
SOS CORAÇÕES.
PRECES SAUDO-
SAS  PELOS IMI-
GRANTES QUE 
PARTIRAM PARA O 
CÉU.
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Sábados Alegres no Cadeg em Benfica
Continua aos sábados, 

na Cadeg, a festa como 
sempre, a autêntica Aldeia 
Portuguesa. Cada final de 
semana que passa, mais 
amigos se reunem, não só 
para bater um papo, mas 
também para descontrair da 
semana inteira de trabalho.

A Aldeia Portuguesa tem 
um astral de amizade entre 
portugueses e brasileiros, 
podendo concluir que há ale-
gria nestas tardes, na Cadeg. 
Cada vez mais notamos ser 
o lugar preferido dos portu-
gueses e luso-brasileiros; 
gente que procura um lugar 
descontraído, ambiente aco-
lhedor, aproveitando para co-
locar em dia as conversas e 
fazer novos amigos.

Mais uma vez, este sá-
bado foi marcado pelo en-
contro de um público que, se 

foi, pela primeira vez, prome-
teu voltar, não só pela aten-
ção do Carlinhos, mas pelo 
contexto geralque agrada 
a todos que la vão. Damos 

a dica, não é para perder a 
oportunidade de passar, não 
só um belo pedaço de tarde, 
mas matar as saudades de 
sua terra natal.

Gente boa e 
amiga no Cadeg, 
uma caravana da 
Casa Unidos de 
Portugal, visitando 
a Aldeia Portugue-
sa no Cadeg. O 
novo Presidente, 
Humberto Men-
donça, o Presiden-
te do Conselho, 
José Mendonça, 
esposa, Belmira e 
demais familiares, 
ainda na foto, o 
Pezinho da Unidos 
da Tijuca

Dando um 
show no 
Cadeg, o 
casal Ma-
nuel Ri-
beiro mos-
t r a n d o 
que são 
e x í m i o s 
d a n ç a r i -
nos

Quem estreou nova idade foi o dinâmico empresário, Manuel Assunção que comemo-
rou com sua mãe e demais familiares, no Cantinho das Concertinas

Um grupo de amigos, marcando presença, na Aldeia Por-
tuguesa do Cadeg, Manuel Assunção com um grupo de 
amigos, entre eles o Manuel Novais

O Presiden-
te do Polo 

Gastronômico 
do Mercado 

Municipal do 
Cadeg, Mar-
celo Penna, 
Mario Lopes 
e os amigos 

Roberto Muniz 
e Luciana,brin-

dandado 
ao sucesso 
enfrente ao 

Olivier Bebi-
das

O empresá-
rio, Ceará 

– diretor das 
Lojas Arte 

dos Vinhos 
e Grife dos 
Vinhos com 

um grupo 
de amigos, 

saboreando 
os deliciosa 
bebida, em 
frente à loja 

Grife dos 
Vinhos
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Leila Monassa 

coELHo coM ViNHo VERdE

• De véspera, corte o coelho em peda-
ços, coloque-os numa marinada com 
o sal, pimenta, colorau, alho, louro e 
o vinho.
• No dia, escorra o coelho e reserve a 
marinada.
• Descasque a cebola e pique-a dentro 
de uma panela.  Descasque as cebo-
las pequenas e arrume-as na mesma 
panela. Adicione o azeite e leve ao 
fogo até que a cebola picada esteja 
transparente.
• Junte os pedaços de carne, misture 
bem e deixe cozinhar e dourar por 15 
minutos.
• Acrescente a marinada, o vinagre, a 
salsa, tape e cozinhe tudo por mais 40 
min, mexendo de vez em quando. Se 
necessário, vá acrescentando pouqui-
nho de água fervendo.
• Corte a tampa da broa de milho, cave 
e retire o miolo.
• Quando a carne estiver pronta, ar-
rume a carne e as cebolas dentro da 
broa e regue com o molho.

Hoje em dia as carnes de capoeira já são 
raras, mas no Minho ainda se encontram 
como forma de sustento caseiro.

1 Coelho sal / Pimenta / 1 cc colorau / 2 
dentes de alho esmagados / 1 folha de 
louro / 250ml de vinho verde / 1 cebola 
/ 12 cebolas pequenas / 100ml azeite /  
1 cs vinagre / salsa / broa de milho

Modo de preparar:

CASA DA VILA DA FEIRA E 
TERRAS DE SANTA MARIA

Rua Haddock Lobo, 195 - Tel.:- 2293-1542
ABRIL – 17 – Domingo – 12h. TERTúLIA No 
CASTELo DA FEIRA – No Salão Social com 
sardinha portuguesa na brasa, frango assado, fe-
bras, bife à caçarola, batata cozida, batata frita, 
arroz malandrinho e caldo verde. Bebidas a par-
te. Música ao vivo com Típicos da Beira Show. 
Apresentação de Grupo Folclórico.
MAIO – 1 – Domingo – 16h. Festival de 
Folclore em comemoração do 54.º ani-
versário do Grupo Folclórico Almeida 
Garret com a apresentação dos: R.F. Danças 
e cantares das Terras da Feira, Grupo Folclóri-
co Armando Leça, Grupo Folclórico Guerra Jun-
queiro, Rancho Folclórico Eça de Queirós, Ran-
cho Folclórico Benvinda Maria, Grupo Folclórico 
Padre Tomáz Borba e Grupo Folclórico Almeida 
Garrett. Entrada franca.O.B.S.: Os frequentado-
res do Almoço Social aos domingos poderão utili-
zar o estacionamento da Igreja dos Capuchinhos 
na Rua Haddock Lobo, 266 pagando apenas R$ 
5,00 – 

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

Todas as quartas-feiras almoço dos amigos – 
cardápio: bacalhau, sardinha portuguesa, doces 
portugueses. Serviço a La Carte. Bebidas ABRIL 
– 22 – Sexta-feira – Dia da Comunidade 
Luso-Brasileira. Traje: passeio.

CASA DE TRÁS-oS-MoNTES 
E ALTo DoURo

Av. Melo Matos, 15-19 – Tijuca Tel.: 2284-7346 
ABRIL – 16 – Sábado – 11 às 19h. “Brechó & 
Bazar Tijucano”. 50 expositoras com produ-
tos de: Moda – Beleza – Decoração – Utilidades 
Domésticas – Doces Gourmet. Em nossa cantina 
almoço R$ 15,00, além de petiscos variados
 ABRIL – 17 – Domingo – 12:30h. “Almoço 
do novo Secretário de Estado das Co-
munidades Portuguesas”. Feijoada com-
pleta, churrasco completo com acompanha-men-
tos, saladas. Atração: Claudio Santos e Amigos. 
Apresentação Grupo Guerra Junqueiro. Valor da 
entrada: R$ 60,00.
ABRIL – 24 – Domingo – 12h. “Arraial Trans-
montano”. Cardápio: sardinha assada, tripas a 
moda Transmontana, churrasco completo, acom-
panhamentos, saladas diversas, caldo verde. 
Atração: Amigos do Alto Minho. Dançari-nos para 
damas. Valor da entrada: R$ 50,00.

CASA Do MINHo
Rua Cosme Velho, 60 – Tel.: 2225-1820

ABRIL – 16 – Sábado – 17h. Samba de Lei.

CASA DE VISEU
Rua Carlos Chamberland, 40/50 –

Tels.: 3391-6730/3459-3027 
 Vila da Penha – RJ

ABRIL – 17 – Domingo – Sede Social – 12h. 
Quem aprecia a gastronomia visiense, passa 
obrigatoriamente na Casa de Viseu onde os sa-
beres, os sabores e as tradições se encontram. 
Tragam os amigos e venha também sentar-se à 
nossa mesa no Almoço Típico como se faz em 
tantas regiões de Viseu. Com churrasco sardi-
nha portuguesa na brasa, febras, arroz de baca-
lhau, uma maravilhosa mesa de frutas e outros 
pratos da culinária visiense tipo salf-service Mú-
sica ao vivo para dançar com o Conjunto Lisboa 
Rio Show. Estamos esperando vocês. Ambiente 
com ar refrigerado.

CLUBE GINÁSTICo PoRTUGUÊS
Rua Graça Aranha – 187 - Centro

ABRIL – 27 – Quarta-feira – 19h. 5.º andar. 
Quarta de Arte e Cultura. Concerto Comemora-
tivo ao 55.º aniversário do Coral do Clube Gi-
nástico Português. Regente: Dr. Alfredo Jorge 
Vasconcelos Duarte. Entrada franca.

CLUBE RECREATIVo PoRTUGUÊS
Rua Ariapó, 50 – Taquara – Tel.: 3251-3585 

Projeto Baile dos Sonhos Doura-dos. Todos os 
sábados, a partir das 18h com o Grupo Som 
e Vozes. 

CASA DoS PoVEIRoS
Rua do Bispo, 302 – Rio Comprido

Tel.: 3178-4254/3189-6647
ABRIL – 17 – Domingo – 12h. “Uma Feijoa-
da Brasileira com Certeza”. Com a presen-
ça do Presidente da Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim. Cardápio: Feijoada Completa. Ade-
são: Ante-cipado: R$ 45,00 – Até o dia 16/04/16 
– às 14 horas. No dia: R$ 55,00. Folcloristas: R$ 
35,00 (com apresentação da carteira). Não acei-
tamos pagamento em cheque ou cartão. Bebi-
das e sobremesas não inclusas. Crianças até 10 
Anos não pagam. Atrações: Conjunto Jose-valdo 
e a participação da Tocata do Rancho Poveiro, 
vindo diretamente da Póvoa de Varzim. Pedimos 
confirmações pelos telefones: (21) 2284-9190 / 
3178-4254. 

CASA DAS BEIRAS
ABRIL – 22 – SExTA-FEIRA – 

DIA DA CoMUNIDADE 
LUSo-BRASILEIRA. TRAjE: PASSEIo.

CASA DE TRÁS-oS-MoNTES 
E ALTo DoURo

ABRIL – 17 – DOMIngO – 12:30h. 
“ALMOçO DO nOvO SecReTáRIO De 

eSTADO DAS cOMunIDADeS PORTugueSAS”.

Ingredientes
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Sem pânico com 
o surto de H1n1

Não é a primeira vez 
que ouvimos falar dessa 
mutação da gripe. Ela já 
foi conhecida como gripe 
suína e como Influenza 
A. Entre 2009 e 2010, um 
surto originado no Méxi-
co ganhou notoriedade 
após afetar diversos países ao redor do 
planeta, graças à viagens aéreas. O grande 
problema é que as complicações decorren-
tes da H1N1 são muito mais graves que as 
da gripe comum - podendo até mesmo levar 
ao óbito dos paciente. Para piorar, este ano 
o surto de gripe ocorreu ainda no verão - os 
casos costumam surgir só no final do outo-
no e, principalmente, no inverno.

Com tudo isso, não é de se estranhar 
a correria por vacinas nas últimas sema-
nas. No entanto, apenas alguns grupos 
prioritários devem se preocupar, como por 
exemplo: doentes crônicos, idosos, gestan-
te, crianças entre seis meses e cinco anos. 
Quem se encaixar nesses grupos e obser-
var algum sintoma como mal-estar, dores 
intensas no corpo, febre alta e súbita deve 
procurar auxilio médico. Pessoas fora dos 
grupos prioritários devem primeiramente 
optar pelo repouso em casa. Ao evitar a lo-
tação de clínicas de vacinação e pronto-so-
corros, você contribui para controlar a pro-
pagação do vírus, já que a contaminação é 
muito maior em aglomerações.

Para evitar a transmissão é recomenda-
do desinfetar a mão com produtos a base 
de álcool ou lavá-las com água e sabão. 
Não levar as mãos ao rosto após tocar em 
objetos de uso coletivo. Não compartilhar 
talheres, copos e outros objetos de uso 
pessoal. Pessoas que tomam vacina contra 
gripe devem fazê-lo todos os anos, pois o 
vírus pode se modificar. E, como em qual-
quer tipo de gripe, procure garantir uma boa 
hidratação.

NOSSA SAÚDE

www.facebook.com/
vereadorpaulopinheiro

paulopinheiro@camara.rj.gov.br

Trás-os-MonTes e seu Convívio soCial

O Presidente da Casa de Trás-os-Montes, Antônio Paiva e esposa, Fátima Paiva, cumpri-
mentando os amigos que foram prestigiar o Convívio transmontano, o Presidente Visiense, 
Dr. Flávio Martins, o diretor Raul Vale, com suas respectivas esposas, a primeira-dama Lu-
ciane Martins e Camila Vale, Felipe Mendes e Antônio Cardão grande baluarte da Casa de 
Viseu (que, na semana passada trocamos seu cargo pois, o Presidente do Conselho atual da 
Casa de Viseu é o expresidente, Antonio Lopes, pedimos que nos perdoe a falha. Ainda na 
foto, Conceição, Manuel Coutinho, o diretor Visiense, Armênio e esposa Elza

Um dia muito agradá-
vel para diretores e asso-
ciados da Casa de Trás
-os-Montes. Um típico 
almoço, com um cardá-
pio, sempre de primeira, 
com filé de peixe, chur-
rasco completo e bebidas 
variadas e dava gosto 
ver as famílias chegando 
para desfrutarem de al-
guns momentos de lazer. 
Não faltando a boa músi-
ca com o Conjunto Ami-
gos do Alto Minho, o João 
Parente e sua Concertina 
e o Guto no cavaco. Mo-
mentos de total descon-
tração e satisfação de 
todos os presentes.

Sempre sim-
pático com os 
amigos, o vi-
ce-presidente 
transmonta-
no, Arnaldo 
Nestor, 
esposa 
Alice com os 
amigos Abel, 
Casemiro e 
um amigo

O famoso casal “pé de valsa” da 
nossa comunidade, Suely e Abel, 
dois excelentes dançarinos, dan-
do o seu show

Outro des-
taque da 

comunidade, 
o empresário, 
Alcino Macha-
do – diretor da 

famosa Casa 
A. Machado 

Frutas, no 
Ceasa com 

um grupo de 
amigos


